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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH
ZA OBDOBJE OD 22.1.2015 DO 18.2.2015



»Jama Pečinka – ohranjanje naravne dediščine (OKO KRASA)«

Dne 24.1.2015 smo skupaj s partnerji projekta organizirali otvoritev Jame Pečinka. Jama je
bila obnovljena v okviru projekta Oko Krasa. Vodilni partner projekta je bilo Turistično društvo
Cerje, partnerji pa Občina Miren-Kostanjevica, KS Opatje selo, TD I. svit Goriški Kras ter TD
Soška fronta Nova Gorica.
V okviru projekta smo uredili jamo ter njeno okolico (vhod pred jamo, očiščen vojaški jarek,
poveljniška baraka in ležišča v jami, informativni panoji o zgodovinski kulturni dediščini,
zaščitna ograja, reflektorska postaja…). Projekt je usmerjen k ohranitvi naravne dediščine in
značilnosti krajinske podobe, ki nas spremlja zadnjih 100 let. Projekt predstavlja potencial z
gospodarskega in turističnega vidika ter na inovativen način prikazuje povezavo med naravo
in človekom.



Sestanek na temo Praznika špargljev

V mesecu januarju in februarju smo se večkrat sestali s predstavniki Turističnega športnega
društva Orehovlje, KS Orehovlje, lokalnimi pridelovalci, gostinci in drugimi ponudniki na temo
organizacije letošnjega praznika špargljev. V dogovoru z vsemi udeleženimi smo določili nov
termin prireditve, ki bo v letošnjem letu in tudi v bodoče sredi meseca maja, ko je višek
sezone špargljev. V želji po večji promociji pridelave in kulinarike špargljev, so k sodelovanju
v okviru prireditve vabljeni vsi lokalni pridelovalci in gostinci ter ostali ponudniki. Kot uvod v
mesec špargljev bo občina konec aprila organizirala strokovni posvet v Orehovljah.
Tradicionalna prireditev predstavlja velik potencial za večjo prepoznavnost občine, razvoj
turizma, gostinstva in pridelave špargljev, zato bomo poskrbeli za čim boljšo promocijo
prireditve ter vseh vključenih.
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Javna predstavitev ideje dnevnega centra v Mirnu

Dne 5.2.2015 smo v prostorih medgeneracijskega centra v Mirnu v sodelovanju z Društvom
upokojencev Miren pripravili prvo javno predstavitev ideje dnevnega centra v Mirnu. Idejo je
predstavil direktor Doma upokojencev Nova Gorica g. Bojan Stante. Javne predstavitve
bomo v mesecu marcu pripravili tudi v Biljah in na Krasu. V naslednji fazi bomo s pomočjo
občinskih društev upokojencev izvedli anketiranje starejših. Ugotovitve s terena bodo
podlaga za pripravo dokončnega programa delovanja ter finančne konstrukcije.



Sestanek z občinskimi društvi

Dne 9.2.2015 smo na občini organizirali skupni sestanek vseh občinskih društev in sicer na
temo koordinacije prireditev. Glavni cilj sestanka je bil določitev in uskladitev terminov večjih,
tradicionalnih prireditev v občini ter srečanje z vsemi društvi. Razpravljali smo tudi o drugi
problematiki društev in o možnostih še boljšega sodelovanja tako med društvi kakor med
občino tudi v bodoče.


Bloudkova plaketa Nogometnemu društvu Adria

Dne 11.2.2015 je na slavnostni prireditvi v Cankarjevem domu v Ljubljani Nogometno
društvo Adria iz Mirna prejelo Bloudkovo plaketo za leto 2014 za pomemben prispevek k
razvoju slovenskega športa. Nogometno društvo Adria je s svojo več kot 90-letno zgodovino
eno najstarejših nogometnih društev na Primorskem. Predlog za plaketo je podala Športna
zveza Nova Gorica, priporočilo pa je podala tudi Občina Miren-Kostanjevica. Bloudkova
plaketa je državno priznanje Republike Slovenije, ki jo od leta 1965 podeljuje Odbor za
podeljevanje Bloudkovih priznanj za dosežke na področju športa. Imenovana so po velikem
športnem delavcu in funkcionarju Stanku Bloudku. Slavnostni sprejem predstavnikov
društva bomo v prihodnjem tednu pripravili tudi na občini.
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Primorski vodni dnevi 2015

Dne 11.2. in 12.2.2015 so v Novi Gorici potekali Primorski vodni dnevi 2015, ki so bili letos
namenjeni upravljanju z vodami. Prvi dan je potekala 2. mednarodna konferenca, na kateri
so udeleženci iz Slovenije, Avstrije, Italije, Madžarske in Hrvaške razpravljali o poplavnih
direktivah v teh državah, popoldne pa smo si ogledali gradnjo centralne čistilne naprave za
občine Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba in Miren - Kostanjevica.
Izgradnja in začetek delovanja sodobne čistilne naprave (konec leta) pomeni izjemen
prispevek k izboljšanju stanja kakovosti okolja v Sloveniji in Italiji. Gre za učinkovito rešitev
problematike odpadnih voda, ki obremenjujejo okolje na obeh straneh državne meje. Z
začetkom delovanja sodobne čistilne se bo izboljšala kakovost Soče in Vipave.
Primorske vodne dneve, v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 20072013, je organizirala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v
sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, občinami, Inštitutom za vode RS, Posoškim
razvojnim centrom, Regionalnim razvojnim centrom Koper, Univerzo v Novi Gorici, Vodovodi
in kanalizacija d. d. Nova Gorica in drugimi lokalnimi deležniki.



Sestanek v Državnem svetu

Dne 12.2.2015 so se pri predsedniku Državnega sveta Mitju Bervarju sestali župan in
predstavnik Društva Tigr Miha Pogačar. Pogovarjali so se o nadaljnjem upravljanju Pomnika
braniteljev slovenske zemlje na Cerju.
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Električna kolesa, polnilna mesta – projekt Alterenergy

Dne 16.2.2015 smo se v Novi Gorici udeležili dogodka Učinkovita raba energije in prvi koraki
primorskih občin na poti k trajnostni mobilnosti. Organizator GOLEA (Goriška lokalna
energetska agencija) je primorskim občinam, vključenim v projekt Alterenergy (med njimi je
Občina Miren-Kostanjevica), predala v uporabo električna kolesa, električne skuterje in
polnilna mesta za električna vozila. Občina Miren-Kostanjevica je prejela v uporabo tri
električna kolesa ter eno polnilno mesto, katero je ob parkirišču pri občinski stavbi. Testni
električni vozili sta le to že uspešno preizkusili. Za uporabnike bo polnjenje na tej postaji
brezplačno do predaje polnilnih postaj projekta Alterenergy v upravljanje.
To dejanje predstavlja enega izmed prvih korakov k izobraževanju in osveščanju različnih
ciljnih skupin o pomenu trajnostne mobilnosti za kakovost bivanja, zdravja in okolja na
območju primorskih občin. Vožnja z vozili na električni pogon pomeni manjšo porabo
energije, manjšo obremenitev okolja in je cenejša od vožnje s klasičnimi vozili.
Vključene pilotne občine so se tako uvrstile med prve primorske občine, ki bodo poskrbele za
trajnostno mobilnost in tako občane motivirale k ekološkemu delovanju v svojem okolju,
prispevale k zmanjševanju izpustov ogljikovega dioksida oziroma nizkoogljični družbi in
sledile ciljem, ki sta si jih zadali Evropska unija in Slovenija na področju obnovljivih virov
energije in zmanjšanja izpustov CO2 v ozračje.
Predstavniki Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Ministrstva za
infrastrukturo so nam predstavili tudi možnosti pridobivanja evropskih sredstev v novi
finančni perspektivi.
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Koordinacijska skupina prostovoljcev

Dne 16.2.2015 smo na občini sklicali prvi sestanek koordinacijske skupine prostovoljcev,
sestavljene iz predstavnikov vseh prostovoljskih organizacij iz občine. Pobuda za
koordinacijsko skupino je bila s strani prostovoljcev podana na sprejemu prostovoljcev na
občini decembra 2014. Dogovorili smo se o nadaljnjih korakih pri povezovanju prostovoljskih
organizacij, vpetosti v lokalno okolje ter načinu sodelovanja in komunikacije z občino.
Skupina se bo (glede na potrebe) sestajala nekajkrat letno.
POROČILO O INVESTICIJAH


Goriške opekarne

Z ozirom na že izvedene aktivnosti se je za Goriške opekarne v Biljah pridobilo še oceno
tržne vrednosti nepremičnin in statično presojo objekta. Na osnovi pridobljenih ocen bo
podan predlog za nadaljnje aktivnosti na tem objektu.
Ob objektu je bila postavljena zaščitna ograja.



Čistilna naprava ob Vrtojbici – kanalizacijsko omrežje Miren-Kostanjevica

Pogodbena dela za gradnjo kanalizacijskega omrežja Miren – Orehovlje izvajata dva
izvajalca: Jadran d.d. Sežana in Grafist d.o.o. Koper.
Izvajalec Jadran Sežana:
 pri Grapcu – vsa ta dela so v zaključni fazi, izvajajo se še groba in fina asfalterska
dela, izvajajo se montažerska dela v črpališčih, pripravlja se elektro priključke
 pod gradom in pri igrišču (kampo) so izvedena groba asfalterska dela, fini asfalti so
predvideni v drugi polovici meseca februarja
 pri Ferari baru in pri gostilni Bric so dela zaključena,
 na delu zbirnega kanala (črpališče št. 4) lokacija na levem bregu Vipave (nasproti
občine) do povezave na že izgrajeno kanalizacijo na Lascu se bodo začela zaključna
dela za pripravo za asfaltacije,
 V izvajanju so dela na delu kanalizacije na Bregu s črpališčem št. 8,
 Na črpališčih Č3, Č4, Č5, Č6 in Č7 so se pričela izvajati zaključna dela (izvedba
vodovodnih in elektro priključkov ter montaža strojnih instalacij).
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Izvajalec Grafist d.o.o. Koper:


V izvajanju so dela na črpališču Č1 pri jezu Šela ob cesti Miren-Vrtoče, dela potekajo
po planu – izvajajo se zaključna dela za asfaltacijo na zbirnem kanalu (od črpališča
št. 1 od jeza Šela do povezave na obstoječe omrežje pri Grabcu).



Izvedena so vsa groba asfalterska dela in deloma tudi fina asfalterska dela 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 so se dela nekoliko
zavlekla. Železna konstrukcija brvi je v barvanju, v prihodnjih dneh je predvidena
montaža, na desnem bregu se že izvajajo pripravljalna dela za montažo.
Izvedena so tudi že vsa dela na kanalizacijskem omrežju v Orehovljah, izvajajo se
tudi asfalterska dela.
Pripravlja se PZI projekt in izvedba pločnika od vhoda v Orehovlje od državne ceste
do pokopališča - navezava na že obstoječ pločnik (obseg teh del bodo dodatna dela,
ki niso zajeta v osnovni pogodbi). Za potrebe ureditve pločnikov bo potrebno odkupiti
nekaj zemljišč, postopki so v teku.





Občina je do danes izdala 8 zahtevkov za evropska in državna sredstva v vrednosti cca.
2.730.100,00 EUR. Do sedaj je bilo poravnanih šest zahtevkov v višini cca. 2.198.177,00
EUR. Sedmi in osmi zahtevek sta v pregledu in potrjevanju. Z županom smo bili na sestanku
na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pogovarjali smo se o načinu plačila več
in manj del ter čimprejšnji potrditvi danih zahtevkov.


Projekt ISO-PA (ČN Opatje selo in kanalizacija)

V okviru projekta »ISO-PA«, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013,
je v Opatjem selu zgrajena čistilna naprava za 400 enot z možnostjo razširitve še za 200
enot. Dela na ČN so zaključena. Zaključeno je urejanje odvodnjavanja odpadnih voda in
obnova vodovoda. Uredilo se je cca 1,8 km kanalizacije in obnovilo 1,6 km vodovoda.
Izvedena so vsa zaključna dela.
Dne 6.1.2015 je bil opravljen tehnični pregled. Pomanjkljivosti na ČN ni bilo, na kanalizaciji
pa smo odpravili vse ter čakamo še na izjavo Direkcije za Infrastrukturo. Predvidevamo, da
bomo uporabno dovoljenje za kanalizacijo in tudi dovoljenje - odločbo za poskusno
obratovanje za ČN za dobo 6 mesecev, pridobili v mesecu februarju.
Po pridobitvi uporabnega dovoljenja in odločbe se bo začelo izvajati priključevanje na
kanalizacijski sistem. Izvedbo priključkov pričakujemo v roku treh mesecev.


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. Dne 6.1.2015 je bil
opravljen tehnični pregled. Odpravljene so bile vse pomanjkljivosti. Pogoj za pridobitev
uporabnega dovoljenja Hiše Opajske tradicije je pridobitev uporabnega dovoljenja za
kanalizacijo, saj je Hiša opajske tradicije priklopljena na novo kanalizacijsko omrežje.
Uporabno dovoljenje pričakujemo istočasno z uporabnim dovoljenjem za kanalizacijo,
predvidoma v mesecu februarju.
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Notranjo opremo smo nabavili v decembru, v februarju pa še IKT opremo.


Vrtec Bilje

Na podlagi izdelanih PGD projektov smo 27.11.2014 pridobili gradbeno dovoljenje. Projekt
obsega tri igralnice, razdeljevalnico za hrano - skupno z osnovno šolo, osrednji prostor in
druge spremljajoče prostore. Izdelani so popisi del za PZR (projekt za razpis), izveden je bil
postopek za izbiro izvajalca za izdelavo DIIP in IP. Izvajalec je bil izbran. Dokumente
pričakujemo v mesecu marcu. Po sprejetju proračuna in pridobitvi dokumentov se bo izvedel
postopek za izbiro izvajalca za izvedbo GOI del.

Mauricij Humar
Župan
Miren, 18.2.2015
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