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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH 

ZA OBDOBJE OD 18.12.2012 DO 30.01.2013 

 

 

 Novoletni sprejem občin 
 
17. decembra 2012 je Mestna občina Nova Gorica, skupaj s sosednjimi občinami Miren-
Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Brda in Kanal ob Soči, organizirala 
tradicionalni novoletni sprejem občin. Sprejem se je odvijal v Slovenskem narodnem 
gledališču v Novi Gorici. S strani Občine Miren-Kostanjevica so bili povabljeni občinski 
svetniki, predsedniki krajevnih skupnost, ravnateljica OŠ Miren ter direktorji večjih podjetij v 
občini. MONG pa je, tudi v imenu ostalih občin, povabila ravnatelje in direktorje javnih 
zavodov ter ostalih institucij regijskega značaja, s sedeţem na območju šestih občin.  
 

 Boţično – novoletni obisk na Mirenskem gradu 

 
18. decembra 2012 smo tradicionalno obiskali lazariste in usmiljene sestre na Mirenskem 
gradu. Kot vsako leto so se nam pridruţili otroci OŠ Miren, predstavniki Karitasa in Društva 
upokojencev Miren-Orehovlje.  
 

            
 

 Obdarovanje starejših občanov  

 
Tudi ob zaključku leta 2012 smo obdarili starejše občane, tiste, ki so v letu 2012 dopolnili 75 
let, v letu 2012 je bilo takih občanov 451. Pri obdarovanju nam vsako leto prijazno priskočijo 
na pomoč krajevne skupnosti v občini, predstavniki Karitasa in ostalih društev, katerim se 
prav lepo zahvaljujemo.  
 

 Oskrba prebivalstva s pitno vodo Obale in Krasa 
 
20. decembra 2012 smo v prostorih Občine Hrpelje-Kozina imeli 6. redno sejo sveta ţupanov 
na temo oskrbe prebivalstva s pitno vodo Obale in Krasa. Ţupani smo bili seznanjeni s 
termini za oddajo vloge za črpanje sredstev Kohezijskega sklada na Ministrstvu za kmetijstvo 
in okolje.  
 

 Sestanek na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Sektorju za vode 
 
Dne 21.12.2012 smo se predstavniki treh goriških občin (g. ţupan Bucik – Občina renče 
Vogrsko, podţupan mag. Slokar – Mestna Občina Nova Gorica), sestali na Ministrstvu za 
kmetijstvo in okolje, sektor za vode, s predstavniki ministrstva, dr. Mitjo Brecljem in g. Luko 
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Štravsom, v zvezi z določitvijo območij pomembnega vpliva poplav. Na sestanku so še 
sodelovali g. Igor Podobnik (območna pisarna ARSO Nova Gorica) in g. Blaţko Đurović 
(IzVRS). 
Predstavniki lokalnih skupnosti smo predstavili svoje poglede na predlog nabora območij 
pomembnega vpliva poplav na povodju Soče in po vseh obrazloţitvah predlagali, da se na 
območju porečja Vipave (v okviru povodja Soče), dodatno med območja pomembnega vpliva 
poplav uvrstita tudi kraja Miren in Vipava. Doseţen je bil konsenz med predstavniki lokalnih 
skupnosti, območno pisarno ARSO in MKO, da se uvrsti kraja Vipava in Miren v nabor 
območij pomembnega vpliva poplav, tudi z vidika celovitega obvladovanja poplavne 
ogroţenosti na povodju reke Soče, ki predstavlja transnacionalno povodje in je treba vse 
zadeve na njem usklajevati tudi z italijansko stranjo. 
V skladu z izvajanjem poplavne direktive in določitev območij pomembnega vpliva poplav v 
RS na področju obvladovanja poplavne ogroţenosti metodologija določa poplavno nevarna 
območja in poplavno ogroţena območja ter se uporabljajo štirje kriteriji: zdravje oz. gostota 
ljudi, gospodarstvo, kulturna dediščina in okolje oz. narava. V Sloveniji so razvrščeni od 1-10. 
Na 56. Seji Sveta regije Severne Primorske, dne 9. januarja 2013, v Ajdovščini, sta bila 
sprejeta dva sklepa, ki sta bila posredovana Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, in sicer: 

1. Izdelati karte poplavne ogroţenosti za porečje reke Soče  
2. Izdelati načrt zmanjševanja poplavne ogroţenosti na porečju reke Soče. 

 
 

 Sestanek Goriških ţupanov 
 

Na temo spreminjanja igralniške zakonodaje in na temo strategije razvoja turizma na 
Goriškem, smo se 21. decembra 2012 sestali ţupani občin Miren-Kostanjevica, Renče-
Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Kanal ob Soči, Brda in MONG. 
 

 Obisk ţupnikov v Občini Miren-Kostanjevica 
 
Dne 24. decembra 2012 sem tradicionalno opravil boţično-novoletni obisk ţupnikov naše 
občine, in sicer ţupnike Ţupnije Miren, Bilje, Vojščica in Opatje selo. 
 

 Čistilna naprava »ob Vrtojbici« 
 

20. decembra 2012 smo prejeli Odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Odvajanje in 
čiščenje odpadne vode v porečju reke Soče« - Čistilna naprava ob Vrtojbici. S to odločbo je 
projekt potrjen, kar pomeni, da je upravičen do pomoči iz Kohezijskega sklada v višini 
48.486.000,00 EUR. 
 
Fizični kazalniki projekta:  

  MONG Miren-Kostanjevica Šempeter-Vrtojba 

Kanalizacijsko omreţje km 1,753 10,216 6,770 

črpališča kom 1 9 2 

Razbremenilni objekti kom 19 0 8 

Zadrţevalni bazeni kom 3 0 1 

 
 

 Štab CZ- Imenovanje novega poveljnika CZ 

 
Štab civilne zaščite Občine Miren-Kostanjevica, je na svojem drugem sestanku v letu 2012 
dne 08.12.2012, potrdil novega kandidata za poveljnika civilne zaščite Občine Miren-
Kostanjevica – Deana Bizjaka, dosedanjega poverjenika za krajevno skupnost Miren. S 
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sklepom o imenovanju poveljnika civilne zaščite je nastopil na funkcijo poveljnika z dnem 
18.12.2012. Štab civilne zaščite Občine Miren-Kostanjevica ima šest članov: poveljnika 
Deana Bizjaka, namestnika poveljnika Darja Spačala, Petra Milaniča, Gorana Škarabota, 
Egona Waneka, Darja Spačala. 
  

 Poštna enota v Kostanjevici na Krasu 
 

Pošta Slovenije, PE Nova Gorica, nas je obvestila, da bo s 1. marcem letošnjega leta 
spremenila urnik delovanja pošte 5296 Kostanjevica na Krasu. Pošta bo od tega dne dalje 
delovala ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 11. ure, ob torkih in četrtkih od 15. do 17. 
ure in ob sobotah od 10. do 11. ure. Obvestili pa so nas tudi, da nameravajo to pošto v 
prihodnosti preoblikovati v pogodbeno pošto, za kar smo jim dali pozitivno mnenje, predvsem 
z vidika, da bi se pošta v Kostanjevici ohranila. 
 

 Sklep o začasnem financiranju 
 
V Uradnem listu RS št. 4, z dne 18.1.2013, je objavljen Sklep o začasnem financiranju 
Občine Miren-Kostanjevica za obdobje januar – marec 2013, ki ga je sprejel ţupan.  
 
 

 Koncesijska pogodba za izvajanje javne sluţbe zagotavljanja zavetišča za 
zapuščene ţivali 

V mesecu novembru 2012 se je izteklo triletno koncesijsko razmerje, za opravljanje javne 
sluţbe zagotavljanja zavetišča za zapuščene ţivali za obdobje 2009-2012, sklenjeno s 
koncesijsko pogodbo konec leta 2009. 
Občina je dne 16.11.2012 v Uradnem listu RS št. 87/2012 objavila nov Javni razpis za 
podelitev koncesije za opravljanje te javne sluţbe. Na razpis je kot edini prijavitelj podal 
vlogo OSKAR VITOVLJE, Zavod za oskrbo, nego in vzgojo hišnih in izgubljenih ţivali, 
Vitovlje 37, 5261 Šempas, ki ga zastopa Hari Arčon (dosedanji izvajalec javne sluţbe). 
Koncesija je bila podeljena edinemu prijavitelju – zavodu OSKAR VITOVLJE z odločbo dne 
21.12.2012. Koncesijska pogodba bo sklenjena za obdobje nadaljnjih treh let 2013-2016. 
Postopek oddaje koncesije je bil izveden na podlagi in v skladu z Odlokom o ureditvi javne 
sluţbe zagotavljanja zavetišča za zapuščene ţivali (Uradni list RS, št. 88/2008), ki ga je 
sprejel Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica. 
 

 Tečaj varno delo z motorno ţago 

Občina Miren-Kostanjevica v sodelovanju s KS Vojščica je organizirala dvodnevni tečaj 
Varno delo z motorno ţago. Cilj izobraţevanja je posredovanje temeljnih znanj lastnikom 
gozdov o načelih strokovnega gospodarjenja z gozdom in posredovanja ustreznih znanj in 
usposobitev za učinkovito in varno opravljanje del v gozdovih. Poudarek pri izobraţevanju je 
predvsem v racionalni, učinkoviti in varno tehniki dela z motorno ţago. Tečaj je sestavljen iz 
dveh sklopov, prvi sklop (dan) je poudarek na teoretičnem predavanju in sami pripravi 
motorne  ţage, drugi sklop (dan) tečaja, je namenjen praktičnemu delu, konkretno podiranju 
dreves v gozdu. 
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 56. seja Sveta regije  

V prostorih Občine Ajdovščina se je 9. januarja 2013 odvijala 56. Seja Sveta regije Severne 
Primorske. Osrednja tematika, ki so jo člani obravnavali je problematika obstoječih odlagališč 
odpadkov in stanje vloge za pridobitev kohezijskih sredstev projekta R CERO Nova Gorica. 
Obravnavali pa so tudi problematiko širitve Nature 2000, 8. Javni razpis Ministrstva za 
kmetijsko in okolje – ukrep 3.2.2. – Obnova in razvoj vasi, problematiko poplavnih območij 
Goriške regije in predloge ukrepov v zvezi s škodo, ki jo povzročajo divje ţivali in poljski 
škodljivci.  
 

 GOLEA – dan odprtih vrat 
 

Goriška lokalna energetska agencija je 11. Januarja 2013 odprla svoja vrata širši javnosti. Na 
dnevu odprtih vrat je agencija predstavila ključne projekte iz leta 2012 in aktivnosti, ki so v 
programu za leto 2013.  
 
 

   
 

 Sodelavka za druţbene dejavnosti 

 
Naša sodelavka Roberta Filipič je od 27. decembra 2012 na porodniškem dopustu, v 
januarju pa je povila zdravega dečka. Na druţbenih dejavnostih bo v naslednjem letu, do 
vrnitve Roberte Filipič, delala Nevenka Vuk.  
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 Projekt »Juţna Soška fronta – območje soţitja in spomina« 
 

25. januarja 2013 je Občina Komen pripravila predstavitev projekta »Juţna Soška fronta – 
območje soţitja in spomina«. S projektom, ki naj bi trajal najmanj 3 leta, ţelijo povezati 
partnerske univerze, Univerzo na Primorskem z univerzami z območja drţav nekdanje 
Avstro-Ogrske ter italijanske in slovenske občine juţnega dela Soške fronte (občine 
Sovodnje, Doberdob, Devin-Nabreţina, Miren-Kostanjevica in Komen). Cilj projekta je na 
omenjenem območju ostalinam Soške fronte povrniti prvotno obliko in jih opremiti za 
obiskovalce. Sestanka so se udeleţili tudi veleposlaniki, ali njihovi predstavniki Češke, 
Poljske, Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine in Madţarske. 
 

 Projekt PRENOVA JAVNE RAZSVETLJAVE 

V skladu z sprejetim DIIP-om Prenova javne razsvetljave v občini Miren-Kostanjevica, ki ga 
je občinski svet potrdil v mesecu decembru smo 9.1.2013 oddali vlogo na razpis za 
energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1. Iz strani 
Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Sektorja za učinkovito rabo in oobnovljive vire 
energije, nismo dobili še nobenega odgovora.  

 Projekt LivingFountains 
 

V okviru projekta LivingFountains, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-
2013, potekajo dela na zadnjem sklopu investicij. Dela na vodnih zbiralnikih so zaključena, 
dokončati je potrebno še obnovo kala. 
V januarju 2012 je na sedeţu občine potekal peti sestanek projektnih partnerjev projekta. 
Sestanek je bil namenjen predvsem pregledu do sedaj izvedenih aktivnosti ter aktivnosti, ki 
se bodo izvajale v naslednjih mesecih. Zaključuje se tudi izdelava spletne strani projekta, ki 
bo dostopna na naslovu: www.livingfountains.eu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Projekt Hiša opajske tradicije 
 

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS je januarja 2013 objavilo javni razpis za dodelitev 
nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Obnova 
in razvoj vasi v okviru PRP 2007–2013. Cilj 
ukrepa je prispevati k izboljšanju kakovosti 
ţivljenja ter zagotavljanju enakovrednejših 
bivalnih pogojev na podeţelskih območjih.  
Občina Miren – Kostanjevica je na ta razpis 
prijavila projekt »Hiša opajske tradicije«. Z 

http://www.livingfountains.eu/
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uspešno prijavo nam bo omogočena izvedba investicijskega projekta v sklopu katerega se 
bo v Opatjem selu pridobilo nove urejene in varne površine (prostore: večnamenske prostore 
z e-info točko, sanitarije, lopo; zunanji prireditveni prostor) za razne druţabne, kulturne in 
izobraţevalne dogodke ter ustrezen prostor za delovanje civilnih, interesnih in drugih iniciativ 
in zdruţenj.  
 
 
Investicije: 

 
Kulturno upravni center - KUC 2 faza 3 etapa 
 

Dne 18.12.2012 je RRA prejela iz strani MGRT-ja potrditev glede spremembe izvedbenega 
načrta RRP Goriške regije 2012-2014 s kriteriji za naš projekt KUC 2 faza 3 etapa, kar nam 
je dalo podlago za dokončno pripravo prijave na razpis 6. Javni poziv RRP 2012-2014. Vlogo 
smo v sodelovanju z RRA severne Primorske pripravili in oddali do konca leta 2012. 
Vrednost celotne operacije je bila prijavljena v višini  956.953,48 EUR. Pričakujemo izdajo 
sklepa o potrditvi nepovratnih sredstev in sofinanciranje operacije KUC 2 faza 3 etapa.  
 
Prenova objekta KS Bilje 
 

Dela so  v zaključni fazi, streha je ţe obnovljena, trenutno se obnavlja fasada, zamenjana so 
okna, vgrajene okenske police, v notranjosti objekta so ţe izvedena mavčno kartonska dela, 
v izvajanju  so slikopleskarska dela in obnavlja se notranje stopnišče – kamnoseška dela.  
Zaradi slabih vremenskih razmer (nizke temperature) v drugi polovici decembra in v začetku 
januarja 2013 so bila dela prekinjena (neprimerne temperature za izvajanje fasaderskih del). 
Izvajalec je zaradi prekinitve  zaprosil za podaljšanje roka izvedbe do konca meseca 
februarja 2013. 

              
      

 

Ureditev poslovnega prostora na naslovu KS Sela na Krasu (spodnji prostori) 

                                                                                                                                                                 

V mesecu oktobru 2012 je bil izveden evidenčni postopek za zbiranje ponudb za izvedbo 
gradbeno obrtniških del na objektu v lasti občine (spodnji prostori) v nadstropju pa ima sedeţ 
KS Sela na Krasu. Na razpis so prispele tri ponudbe, izbran je bil izvajalec Prevozi in 
storitve, Renato Kačič s.p., Opatje selo 78, 5291 Miren. Dela so obsegala zidarska dela 
(ometi), obrtniška dela (kamnoseška, keramičarska in slikopleskarska). Vrednost vseh 
pogodbenih del je bila 7.057,00€. Vsa dela so ţe zaključena. 
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Zunanja ureditev okolice stare šole v Temnici 
 

V mesecu oktobru 2012 je bil izveden evidenčni postopek za zbiranje ponudb za izvedbo 
gradbenih  del – Ureditev dvorišča okrog stare šole v Temnici. Na razpis je prispelo pet 
ponudb, izbran je bil izvajalec Prevozi in storitve, Renato Kačič s.p., Opatje selo 78, 5291 
Miren. Dela so obsegala zemeljska in gradbena dela -tlakarska. Vrednost vseh pogodbenih 
del je bila 6.014,00€. Dela so v  zaključni fazi. 
 

                   
 
      

 
 
 

Zlatko Martin Marušič 
Ţupan 

Miren, 30.1.2013 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoţenjem za leto 2012 
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POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA 
S STVARNIM PREMOŢENJEM OBČINE MIREN KOSTANJEVICA ZA 

LETO 2012 
 
 
V letu 2012 je bil za potrebe občine odkupljen idealni deleţ na naslednji nepremičnini: 
 

zap. št. parc. št. katastrska občina kupnina izvedba pravnega 
posla 

1 deleţ 659/10000 
na parc. št.98/1 

Brestovica 1.728,68 EUR NAKUP IZVRŠEN 

*parcelo je kupilo več 
občin skupaj (vsaka 
idealni deleţ na parceli), 
del kupnine potrebno 
poravnati v letu 2013 

 
 
V letu 2012 je občina prodala naslednji dve nepremičnini: 
 

zap. št. parc. št. katastrska občina kupnina izvedba pravnega 
posla 

1 603/5 Bilje 
64 m2 

1.900 + DDV 380 
EUR 

PRODANO 

2 2291/11 Opatje selo 
177 m2 

2.922,00 + DDV 
584,40 

PRODANO, 

(deloma zamenjano za 
parcelo št. 633 k. o. 
Opatje selo, deloma 
prodano za navedeno 
kupnino) 

 
 
V letu 2012 je občina na novo oddala naslednji dve nepremičnini: 
 

zap. št. parc. št. katastrska občina najemnina metoda 
oddaje v 
najem 

ekonomska 
utemeljenost 

1 zemljišče 
parc. št. 26/5 
800 m2 

k. o. Orehovlje 36,38 EUR/leto Neposredna 
pogodba  

Občina je prejela 
vlogo  za najem, 
občina parcele ne 
potrebuje  

2 zemljišče 
parc. št. 
451/5 
7.885 m2 

k.o. Miren  42,00 EUR/leto Neposredna 
pogodba 

Občina je prejela 
vlogo  za najem, 
občina parcele ne 
potrebuje 

 


