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POROČILO O DELU, DOGODKIH, INVESTICIJAH 
V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA 

ZA OBDOBJE OD 17.6.2008 DO 29.8.2008 
 
________________________________________________________________________ 
 
Junij 2008 
 

 Srečanje gospodarstvenikov in županov z ministrom 
 

Na Mostu na Soči je bilo dne 17.6.2008 13. srečanje gospodarstvenikov in županov 
Severne Primorske z ministrom za gospodarstvo Republike Slovenije mag. Andrejem 
Vizjakom ter predsednikom Gospodarske zbornice Slovenije g. Zdenkom Pavčkom in 
njegovim generalnim direktorjem mag. Samom Hribarjem Miličem. 
 

 10. srečanje upokojencev občine 
 
Društvo upokojencev Miren je dne 22.6.2008 v Orehovljah organiziralo 10. srečanje 
upokojencev Občine Miren-Kostanjevica. 
 

 Slovesnost ob dnevu državnosti v Devinu 
 
Na devinskem gradu je bila ob dnevu državnosti dne 23.6.2008 slovesnost v 
organizaciji Generalnega konzulata Republike Slovenije v Trstu, v okviru katere so 
slavnostno odkrili tudi spominsko ploščo Gregoriu Alasia de Sommaripa, ki je na 
devinskem gradu leta 1607 sestavil prvi italijansko-slovenski slovar.  
 

 Proslava ob dnevu državnosti 
 
Na Mirenskem gradu je bila dne 24.6.2008 proslava ob dnevu državnosti v 
organizaciji Krajevne skupnosti Miren in Kulturnega društva »Stanko Vuk« Miren. 
 

 Sestanek z županom Občine Doberdob 
 
Na sestanku z županom in svetovalci občine Doberdob smo se dogovorili o načinih 
za boljše sodelovanje in reševanje problematike na področju turizma, varovanja 
okolja, prometa in cestnih povezav. Povabili pa smo jih tudi k sodelovanju ob 
proslavi 90. obletnice konca 1. svetovne vojne v okviru občinskega praznika. 
 

 Srečanje »Sela-Sela« 
 
Srečanja v Selah pri Žirovnici dne 28.6.2008 so se udeležili: Opatje selo, Sela na 
Krasu in Selca pri Ronkah iz Italije. 
 

 Krajevni praznik KS Temnica 
 
Ob praznovanju zavetnika cerkve v Temnici Sv. Petra in Pavla je bil v Temnici dne 
29.6.2008 krajevni praznik. 
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 Zaključen javni razpis – kultura 

Zaključen je bil javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih 
projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren-
Kostanjevica. Proračunska sredstva iz postavke »Tekoči transferji neprofitnim 
organizacijam in ustanovam« so bila razdeljena med 14 društev glede na 
točkovanje (ovrednotenje) prispelih prijav, ki ga je opravila strokovna komisija, 
potrdil pa tudi Odbor za kulturo, šolstvo, šport in tehnično kulturo. 
 
 
Julij 2008 
 

 Obisk romunske veleposlanice 
 
Romunska veleposlanica Dana Manuela Constantinescu si je s tehnično ekipo dne 
2.7.2008 prišla ogledat Cerje in Borojevičev stol. Dogovarjali smo se glede 
postavitve obeležja padlim romunskim vojakom iz I. sv. vojne v naši občini.  

       
 

 Svet regije v Ajdovščini 
 
Seja Sveta regije v Ajdovščini dne 3.7.2008 je bila posvečena predvsem tematiki 
regijskega ravnanja z odpadki in podpisu pisma o nameri za vzpostavitev registra 
sistema gospodarjenja z odpadki. 
 

 Neurje s točo 
 
Neurje s točo je dne 14.7.2008 v naši občini najbolj prizadelo kmetijske pridelke in 
sicer predvsem v Lipi, Temnici in delu Vojščice. Na občino Miren-Kostanjevica je 
bilo naslovljeno 32 vlog o prijavi škode na kmetijskih pridelkih.  
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 Pomoč gasilcev PDG Kostanjevica na Krasu Občini Šempeter-Vrtojba 
 
Po hudem neurju s točo dne 14.7.2008, ki je močno prizadelo področje Občine 
Šempeter-Vrtojba, so gasilci PGD Kostanjevica na Krasu priskočili na pomoč pri 
reševanju problemov, ki jih je neurje prizadejalo.  

 Lekarna Miren 

Dne 21.7.2008 so začeli obnavljati lekarno v Mirnu, ki bo ponovno odprta 
predvidoma v prvih dnevih meseca septembra. 

 Dodatna sredstva za projekt »Zgodovinske poti«     

Na podlagi dodatne prijave za ostanek sredstev programa Interreg IIIA smo dne 
18.07.2008 dobili obvestilo o dodatnem sofinanciranju projekta Zgodovinske poti 
med Krasom in Sočo v višini 54.950 EUR od tega delež Interreg IIIA SLO ITA 
41.212,50 EUR. Za ta dodatna sredstva bomo nabavili opremo za vzdrževanje poti, 
kosilnice, mulčar, opremo za elektrifikacijo Jame Pečinke, stole, mize, koše za 
smeti projektor, ponatis promocijskih gradiv, projektor, in obvestilne table. Z 
aktivnostmi moramo zaključiti do konca septembra 2008.  

Avgust 2008 
 

 Sprememba uradnih ur 
 
Z namenom, da bi poslovanje občine še bolj približali potrebam občanom, smo 
spremenili urnik uradnih ur občinske uprave Občine Miren-Kostanjevica in sicer smo 
uradne ure uvedli tudi ob torkih. Nov urnik uradnih ur je od dne 1.8.2008 sledeč: 
 
ponedeljek in torek  od 08:00 do 12:00, od 13:00 do 15:00 ure 
sreda od 08:00 do 12:00, od 13:00 do 17:00 ure 
petek od 08:00 do 12:00 ure 
 
Sicer pa je občinska uprava po telefonu dosegljiva vsak dan med poslovnim časom. 
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 Evidentiranje delovnega časa 
 
S 1.8.2008 smo na občini uvedli sistem elektronskega evidentiranja delovnega časa 
zaposlenih v občinski upravi. 

 Projekt »Varovanje povodja reke Vipave« 

Občina Miren-Kostanjevica je skupaj z Mestno občino Nova Gorica, Občino Renče-
Vogrsko in Občino Vipava dne 6.8.2008 podpisala pogodbo za realizacijo skupnega 
projekta »Varovanje povodja reke Vipave«, s katerim se bo uredilo odvajanje in 
čiščenje odpadnih komunalnih in meteornih voda na povodju Vipavske doline. 

 Zaključen javni razpis – šport 

Zaključen je bil javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 
športa za leto 2008, ki jih bo v letu 2008 občina sofinancirala iz občinskega 
proračuna. Proračunska sredstva iz postavke »Sofinanciranje športnih društev« so 
bila razdeljena glede na točkovanje (ovrednotenje) prispelih prijav, ki ga je 
opravila strokovna komisija, potrdil pa tudi Odbor za kulturo, šolstvo, šport in 
tehnično kulturo. Proračunska sredstva je prejelo 12 športnih društev iz naše 
občine in 42 individualnih športnikov s stalnim prebivališčem v naši občini. 
 

 Zaključen javni razpis – enkratne študijske pomoči 

Zaključen je bil javni razpis za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči iz 
občinskega proračuna za leto 2008, na katerega je prispelo 6 popolnih in 
upravičenih vlog. Proračunska sredstva iz postavke »Študijske pomoči« so bila 
razdeljena glede na točkovanje (ovrednotenje) prispelih prijav, ki ga je opravila 
strokovna komisija. 

 Sanacija ceste R3-614 Cijan Križ - Vojščica 

V sklopu sanacije regionalne ceste R3614 je CPG d.d.izvedla sanacijo podpornega 
zidu v Vojščici, udarnih jam Križen Cijan – most Vrtojbica, razširitev dela ceste od 
RTC Lokvica (Črna java) do spomenika Garibaldincem in položitev enoplastne 
površinske prevleke vozišča z enojnim posipom drobirja od Opatjega sela do 
križišča Hudi log - Lokvica. Investicijo financira Direkcija Republike Slovenije za 
ceste, Občina financira postavitev žične ograje ob dogovorjenih parcelah. 

 Prijava na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport 

Z investicijo »Prenova Osnovne šole Miren in postavitev nove telovadnice« smo se 
prijavili na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport: Razpis za sofinanciranje 
investicij na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva v Republiki Sloveniji 
za vključitev v proračunsko leto 2009. RRA Severne Primorske d.o.o. je v sklopu 
priprave razpisa izdelal DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta) za 
navedeno investicijo. 
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 Spomenik muzej braniteljem slovenske zemlje na Cerju 

Na Spomeniku muzeju braniteljem slovenske zemlje na Cerju se opravljajo 
kamnoseška dela fasade, tlakov, ometa in električne instalacije. Dela se opravljajo 
z sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj.  

Dne 29.08.2008 so nas obiskali predstavniki SVLR-ja in temeljito pregledali 
potrebno dokumentacijo  in izvajanje projekta. Kontrolo izvajanja projekta smo 
opravili uspešno in ni bilo ugotovljeno nobenih nepravilnosti.  

V mesecu avgustu smo podpisali dogovor sodelovanju z ministrstvo za kulturo, ki bo 
podlaga za črpanje 300.000 EUR sredstev iz državnega proračuna.   

  

 Zaključen javni razpis – prevozi učencev 

Na Javnem razpisu za izvedbo storitve »Izvajanje prevozov učencev na območju 
Občine Miren-Kostanjevica« je bil po pogajanjih dne 13.8.2008 za obdobje štirih let 
izbran ponudnik Avrigo d.d. Nova Gorica. Prvotna ponudba podjetja Avrigo je bila 
zavrnjena, ker je presegla zagotovljena proračunska sredstva, po pogajanjih pa 
smo se uspeli dogovoriti za sprejemljivo ceno izvedbe storitve. 

 Obrtna cona Primorje 

20.8.2008 je bil izpeljan tehnični pregled komunalne ureditve (cestne 
infrastrukture, javne razsvetljave, kanalizacije, vodovoda in električnih vodov) 
obrtne cone Primorja.  

 Stara šola Temnica 

V kletnih prostorih stare šole v Temnici je bil izveden izkop materiala, postavljeni 
novi tlaki in ploščice, izgrajeni novi podporni zidovi ter notranja ureditev z 
električno instalacijo. 
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 Gozdne in lokalne ceste 

Občina je izvedla program vzdrževanja gozdnih cest za leto 2008 v dogovoru z 
Zavodom za gozdove, Območne enote Sežana. V program vzdrževanje so bile zajete 
sledeče gozdne ceste: 

- Fajti hrib v dolžini 1.800 metrov (čiščenje brežin strojno+nabava in 
profiliranje vozišča z gramozom) 

- Stol v dolžini 2.400 metrov (čiščenje brežin strojno) 
- Renški vrh v dolžini 1.650 metrov (čiščenje brežin strojno). 

Trenutno poteka strojno čiščenje vseh gozdnih presek na območju občine Miren-
Kostanjevica skladno s programom Zavoda za gozdove, Območne enote Sežana. 

Dodatno je bila gramozirana in strojno čiščena lokalna cesta Korita – Kostanjevica, 
strojno čiščene pa so bile še ostale lokalne ceste, javne poti in gozdne ceste katere 
so pomembne za učinkovito cestno povezavo po občini. 

 Vodovod Kostanjevica na Krasu in Opatje selo 

Konec meseca avgusta je bila zaključena sanacija vodovoda Kostanjevica na Krasu v 
dolžini cca 250 m in v Opatjem selu v dolžini cca 300 m. 

 Odloki in pravilniki 

- Odlok o plakatiranju 
Odlok za plakatiranje je pripravljen za obravnavo na Odboru za okolje in 
prostor. 

- Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času 
občinske uprave Občine Miren-Kostanjevica 

Pravilnik je bil pripravljen in sprejet v mesecu juliju, izvajanje določil 
pravilnika je stopilo v veljavo s 1.8.2008. 
 
 

   ŽUPAN     
       Zlatko Martin Marušič 


