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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH 

ZA OBDOBJE OD 01.02.2013 DO 07.0.03.2013 
 

 

 

  Srečanje z vodstvom Obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica 

Na Dobrovem v Brdih je dne 29.1.2013 potekalo delovno kosilo vodstva Obrtno-podjetniške 
zbornice Nova Gorica z ţupani šestih občin na Goriškem, kjer OOZ deluje in zdruţuje skoraj 
1.750 članov. Izpostavili so sodelovanje lokalnih izvajalcev na javnih razpisih, pomen 
subvencij, plačevanje komunalnega prispevka in druge pereče teme, ki tarejo obrtnike in 
male podjetnike. 

 
                                     

 Prireditev ''ŠPORTNIK GORIŠKE 2012'' 
 
Na prireditvi Športnik Goriške 2012, ki je dne 01.02.2013 potekala v Novi Gorici, je  bilo kar 
nekaj naših občanov nagrajenih;  Matej Ţniderčič iz Bilj, predstavnik Trap kluba Nova Gorica 
je prejel zlato plaketo za 2. mesto na drţavnem prvenstvu in za odlične nastope v 
reprezentanci na svetovnem in evropskem pokalu . Peter Budin je prejel zlato plaketo, Ciril 
Tomšič pa bronasto plaketo kot priznanje športnim delavcem. Oba sta člana NK ADRIA 
MIREN. V kategoriji MLADINCI/KE,MLAJŠI MLADINCI/KE, sta plesalki Manca Malič in 
Veronika Lukeţič prejeli srebrno plaketo ter bronasto medaljo, David Peras, član ŠD 
PARTIZAN RENČE pa je prejel bronasto medaljo. 
 

 20. obletnica ''Društva soška fronta Nova Gorica'' 
 

V Šempetru je dne 15.02.2013 potekal 20. redni občni zbor Društva soška fronta Nova 
Gorica, na katerem je bila Podelitev priznanj članom društva, posameznikom in sponzorjem 
ob 20. Obletnici DSF. Občina Miren-Kostanjevica je prejela priznanje v znak zahvale za 
večletno sodelovanje in podporo pri prizadevanju društva.  

 

 Skupščina RRA 
 

Dne 05.02.2013 smo bili na 44. Seji skupščine RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica 
seznanjeni s programom dela RRA za leto 2013. Usklajen je bil razdelilnik financiranja s 
strani občin po prioritetnih projektih v letu 2013 in sklep o razpisu za direktorja RRA Severne 
Primorske.   
 

 Svet regije 

 
Dne 20.02.2013 je v Vipavi potekala 57. Seja Sveta regije. Na dnevnem redu smo 
obravnavali stanje vloge za pridobitev kohezijskih sredstev projekta R CERO Nova Gorica, 
plan dela Severnoprimorske MRRA za leto 2013 ter poročilo o delu za leto 2012  in točka 
razno, ki je vključevala potrditev članov odborov Regionalnega razvojnega sveta.  

 

 Civilna zaščita 

 
Dne 21.02.2013 je v prostorih Občine Miren-Kostanjevica potekal sestanek pripadnikov 
CIVILNE ZAŠČITE Občine Miren-Kostanjevica. Na sestanku so obravnavali poplave iz 
oktobra 2012, organiziranost civilne zaščite ter organizacijo dneva odprtih vrat CZ. 
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Pripadnikom civilne zaščite, se je predstavil tudi nov poveljnik CZ Občine Miren-
Kostanjevica, g Dean Bizjak, kateri je nastopil na funkcijo poveljnika decembra 2012. 
 

 Expomego 

 
Med 21.02. in 24.02. se je na prenovljenem sejmišču v Gorici odvijal 41. Sejem Expomego. 
Tudi Občina Miren-Kostanjevica se je skupaj z lokalnimi gostinskimi in turističnimi ponudniki 
ter sosednjimi občinami oţje Goriške predstavila na sejmu.  

 
 

 Svet regije Severne Primorske 

 
Dne 01.03.2013 je v Tolminu potekala 58. Seja Sveta regije. Na dnevnem redu smo 
obravnavali Odlok o ustanovitvi javnega podjetja v okviru projekta R CERO Nova Gorica. 
Pod točko razno smo razpravljali o projektih na občinski ravni (Čistilna naprava in 
kanalizacija, vaška jedra) ter o projektih na regionalni ravni. 
 

 Gabrje - predstavitev projekta Kras 2014+ 
 

Dne 05.03.2013 je ga. Mara Černic, podpredsednica pokrajine Gorica, v Gabrjah predstavila 
projekt Kras 2014+. Je projekt za ovrednotenje dediščine 1. Svetovne vojne na področju 
Krasa in je pogojen s stoletnico izbruha 1. Svetovne vojne, ki se bo obeleţevala leta 2014. V 
okviru Krasa 2014+ se predvideva izvedbo več projektov, ki bodo postali primer dobre prakse 
za spodbujanje prenovljenega odnosa do krajine. Predvideni so različni ukrepi; posegi na 
muzejskih stavbah, obnova topniških rovov, ureditev muzeja za prostem. Eden izmed 
projektov, v katerem smo tudi partnerji, in se izvaja v okviru programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija – Italija 2007 – 2013 je projekt Pot miru.  
 

 Sestanek na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje 
 

Sestanka dne 5. 3. 2013 smo se s strani občine Miren – Kostanjevica udeleţili ţupan Zlatko 
Martin Marušič, Blanka Šuler, zunanja sodelavka, in Metka Jug, izdelovalka občinskega 
prostorskega načrta občine (OPN). 
S strani Ministrstva sta bila na sestanku Leon Ravnikar in Terezija  Japelj. 
Sestanek je bil potreben, ker je občina s strani MKO prejela ţe drugo negativno mnenje na 
predlog OPN. Po prejetju mnenja smo skupaj z izdelovalko nekatere predlagane spremembe 
namenske rabe kmetijskih zemljišč umaknili, nekaterim smo skladno z ugotovitvami v mnenju 
MKO zmanjšali obseg, za nekatere pa smo pripravili dodatno obrazloţitev. 
To gradivo je bilo na MKO poslano ţe pred sestankom, saj smo ţeleli, da se na sestanku 
dokončno dogovorimo o vsebini predloga OPN in tako v najkrajšem moţnem času dobimo 
pozitivno mnenje MKO. 
Sestanek je potekal konstruktivno, obravnavali smo vse v obrazloţitvi prikazane predloge za 
spremembo namenske rabe (pribliţno 20) in se načeloma dogovorili o končnem obsegu 
predlogov za spremembo namenske rabe. Sklep sestanka je bil, da bo izdelovalec  OPN 
predlog popravil skladno z dogovorom na sestanku, pripravil še nekatere dodatne 
obrazloţitve in nato zopet zaprosili MKO za mnenje. 
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 Projekt LivingFountains 
 

V okviru projekta LivingFountains, Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-
2013, smo zaključili z vsemi predvidenimi investicijami. V sklopu projekta so bili obnovljeni 
vodnjaki v Temnici, Biljah, Orehovljah ter na Kostanjevici na Krasu; vodni zbiralnik v Koritih 
na Krasu, kal v Novi vasi ter kal z dvema vodnima zbiralnikoma na Lokvici. 

 
 
 

 ZOS in SOS Pivka 
 

Dne 06.03.2013 je v Pivki potekala skupna seja predsedstva Zdruţenja občin Slovenije in 
predsedstva Skupnosti občin, na kateri je bil predstavljen projekt Portal elektronskih uradnih 
glasil občin in Register predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti . Obravnavan je bil 
Predlog novele Zakona o lokalnih volitvah, Predlog novele Zakona o lokalni samoupravi ter 
Predlog zakona o omejevanju kandidiranja in opravljanja javnih funkcij. 
 
 

 Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote 
 
Dne 07.03.2013 je na Mirenskem Gradu potekalo srečanje izvajalcev na področju 
brezdomstva. Srečanje je organiziralo Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Na 
srečanju so predstavili delo organizacij Primorske regije,občine Nova Gorica ter drugih 
območij Slovenije, katere delujejo na področju brezdomstva.  

 

 

  Dan civilne zaščite  

 
Ob mednarodnem dnevu civilne zaščite (01.03.2013) je bila severno Primorska slovesnost 
ob podelitvi priznanj v viteški dvorani gradu Dobrovo v Goriških Brdih dne 07.03.2013.  
 
 

 Sanacija zadrževalnika Vogršček, Biljenskega potoka 

 
Na zadrţevalniku Vogršček so se izvedla sanacijska dela, iz naslova sredstev vodnega 
sklada,  katera so zajemala: 

- zapolnitev namakalne cevi skozi pregrado, 
- delni remont hidromehanske opreme 
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- sanacija leve breţine pred pregrado, 
- izpraznilo se je jezero, pregledalo vse objekte in opremo, kar je osnova za končno 

sanacijo v naslednjih letih. 
Po sanaciji ocenjujejo, da zadrţevalnik Vogršček akumulira 5 milijonov m3 vode, letna poraba 
vode po namakalnem sistemu Vogršček je pribliţno 1,5  milijonov m3. 
 
 

 
 
Investicije: 

 
 
Prenova objekta KS Bilje 
 

Vsa  pogodbena dela so  v zaključena. Obnovljena je bila celotna strešna konstrukcija,  
fasada, zamenjana so okna in vhodna vrata, vgrajene okenske police, v notranjosti objekta 
so izvedena mavčno kartonska dela, slikopleskarska dela in obnovljeno je notranje stopnišče 
– kamnoseška dela ter postavljena klančina za invalide z novimi stopnicami na vhodu.        

 
      

 

Zunanja ureditev okolice stare šole v Temnici 

 
Vsa dela so zaključena. Uredilo se je pločnik ob vhodu v šolo in ob vhodu v prostore 
jamarskega društva ter na severni strani objekta uredilo plato z pralnimi ploščami.  
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Ureditev oz. zamenjava dotrajane ograje ob vrtcu v Mirnu 
 

V mesecu februarju se je zamenjalo 37m dotrajane ţične ograje ob igralih v vrtcu v Mirnu z 
panelno ograjo. 
 

  
 
 

Energetska obnova OŠ Bilje 
 

Konec meseca februarja smo oddali vlogo na prvi javni razpis za prednostno usmeritev 
»Energetska sanacija javnih stavb«, v okviru OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture 
za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« in sicer  na Ministrstvo 
za infrastrukturo in prostor. Vlogo smo dali za sanacijska dela; izvedba toplotne izolacije 
fasade, menjava oken in vrat in izvedba toplotne izolacije stropov in podstrešja. Skupna 
vrednost prijavljene operacije brez ddv je 138.927,79 EUR, predvidena stopnja 
sofinanciranja cca 76%. Za prijavo je bilo potrebno izdelati tehnično poročilo z popisi del ter 
izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). 
 

Zlatko Martin Marušič 
Ţupan 

Miren, 11.03.2013 
 

 
  


