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

ZA OBDOBJE OD 5.5.2008 DO 15.6.2008 
 
________________________________________________________________________ 
 
Maj 2008 
 
 

 Nadzorni odbor Kraški vodovod Sežana d.o.o. 
 

Župani kraških občin smo podpisali družbeno pogodbo v skladu z Odlokom o 
ustanovitvi podjetja Kraški vodovod Sežana, javno podjetje, d.o.o. – za vpis v sodni 
register. 
 

 Svet regije v Temnici 
 
Tokratni Svet regije smo dne 6.5.2008 gostili v prenovljeni stavbi stare šole v 
Temnici. Župani so potrdili delni izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 
Goriške statistične regije, poročilo  o delovanju, dogovarjali pa so tudi o različnih 
možnostih umestitve univerzitetnega središča na Severnem Primorskem.  
 

  
 
 

 Nadzorni svet Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. 
 
Obravnavani so bili revidirano letno poročilo 2007 in spremembe statuta javnega 
podjetja ter priprave za sklic skupščine. 
 

 Javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin plana Občine Miren –Kostanjevica 

 
Dne 7.5.2008 je v prostorih Občine Miren-Kostanjevica potekala javna obravnava 
dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Prostorskih sestavinah dolgoročnega 
plana občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986 - 2000 in srednjeročnega plana 
občine Miren - Kostanjevica za obdobje 1986 - 1990 (Uradno glasilo št. 15/97).   
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 Sestanek županov bivše občine Nova Gorica 
 
Župani bivše občine Nova Gorica smo se na sestanku dne 7.5.2008 dogovorili glede 
soglasij za delovno uspešnost in glede skupnih služb, glede sofinanciranja vozila za 
zveze in glede zavetišča za živali, glede varstvenega delovnega centra Nova Gorica 
ter glede akumulacije Vogrščka, obravnavali pa smo tudi problematiko TV 
Primorka. 
 

 Projekta »Evropska vas« in prireditev »Evropa v šoli« 
 
Dne 9.5.2008 je na Bevkovem trgu v Novi Gorici potekala predstavitev državnega 
projekta Evropska vas, kjer so učenci Osnovne šole Miren Podružnične šole Bilje 
predstavili državo Madžarsko, v veliki športni dvorani Gimnazije Nova Gorica pa je 
potekala zaključna državna prireditev »Evropa v šoli«, kjer je bil slavnostni gost dr. 
Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije. 
 

 Promocijska prireditev v Temnici 
 
Dne 10.5.2008 smo organizirali promocijsko prireditev s podelitvijo nagrad 
najboljšim vinarjem občine Miren-Kostanjevica, kulturnim programom, degustacijo 
nagrajenih vin, brezplačnim vodenim ogledom vasi Temnica in vodenima ogledoma 
dveh od predlaganih itinerarij poti miru, ki so opisani v novem vodniku Štorija. 
Promocijski dogodek smo pripravili v okviru delovanja TIC Temnica ter v 
sodelovanju z Mladinskim hotelom Pliskovica, Jamarskim društvom Temnica, 
Društvom Simon Jenko, KUD Rožmarin in TD Cerje. 
 

  
 

 Spominski kip dr. Primoža Trubarja v Sovodnjah ob Soči 
 
V Rubijah v Občini Sovodnje ob Soči je bilo v okviru 500. obletnice rojstva dr. 
Primoža Trubarja dne 11.5.2008 odkritje njegovega spominskega kipa. 
 

 Razpis – regionalni razvojni programi  
 
Dne 13.05.2008 smo se prijavili na tretji javni razpis za prednostno usmeritev  
»Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojen prioritete 
»razvoj regija« za operacijo Kanalizacija in vodovod na Lascu in Bregu v Mirnu. 
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Operacija se bo izvajala v letih 2008-2010. Vrednost celotne operacije je 1.441.755 
EUR od tega 645.808 EUR sofinaciranja iz strani SVLR-ja.   
 

 Okoljevarstveni projekt »Zeleni nahrbtnik« 
 

Zaključek vseslovenskega okoljevarstvenega projekta, namenjenega predšolskim 
otrokom, v katerem je sodelovalo okrog 300 otrok, ki so v okviru projekta 
spoznavali, kako pomembno je varčevati z energijo, predvsem pa, kako pravilno 
ravnati z odpadki, se je zaključil 15.5.2008 na prireditvenem prostoru v Opatjem 
selu. V letošnjem šolskem letu so v projektu sodelovale tudi enote vrtcev v občini 
Miren-Kostanjevica: Miren, Bilje, Opatje selo in Kostanjevica na Krasu. 
Pokrovitelj projekta, župan Občine Miren-Kostanjevica, je sodelujočim vrtcem in 
šolam podelil »Eko listino Zeleni nahrbtnik 2008«. 

 
 

 Nadzorni odbor Občine Miren-Kostanjevica 

Na 6. redni seji dne 19.5.2008 je bil obravnavan pregled poslovanja KS Miren, 
obravnavali in sprejemali pa smo tudi letni progam dela nadzornega odbora. 

 Dan odprtih vrat Radia Robin 

Dne 22.5.2008 je bil dan odprtih vrat Radia Robin in ogled novih prostorov v 
Kromberku. 

 Praznik špargljev v Orehovljah 

Turistično športno društvo in Balinarski klub Orehovlje sta dne 25.5.208 organizirala 
množično obiskano prireditev »Praznik špargljev 2008«. 
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 Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica  

Dne 26.5.2008 je Komunala Nova Gorica d.d. za župane in svetnike pripravila 
predstavitveni ogled ureditve in delovanja Centra za ravnanje z odpadki Nova 
Gorica v Stari Gori. 

 Podpora azbestnim bolnikom 

Župani smo dne 27.5.2008 azbestne bolnike pozdravili na njihovi poti v parlament 
in jim tako izrazili podporo. 

 Sestanek županov 

Dne 28.5.2008 je potekal sestanek županov glede protokola sodelovanja s 
sosednjimi občinami v Italiji. 

 Nadzorni svet – Komunala Nova Gorica d.d. 

Na nadzornem svetu podjetja Komunala Nova gorica d.d. dne 29.5.2008 je bilo 
obravnavano revidirano poslovno poročilo in priprava na skupščino. 

 Oddaja Dobro jutro na TV Slovenija 1 

Župan je dne 30.5.2008 predstavil občino v oddaji Dobro jutro na nacionalni 
televiziji TV Slovenija 1. Pogovoru z županom je sledil tudi prispevek o pripravi jedi 
iz špargljev, ki je bil posnet v Orehovljah. 

 Odloki in pravilniki: 
− Odlok – Ljudska univerza Nova Gorica 

V mesecu maju 2008 je bil pripravljen Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica. 

− Odlok – Glasbena šola Nova Gorica 
V mesecu maju 2008 je bil pripravljen Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica. 

 Javni razpis – prevozi učencev 

Dne 30.5.2008 je občina objavila Javni razpis za izvedbo storitve »Izvajanje 
prevozov učencev na območju Občine Miren-Kostanjevica«. Razpis bo odprt do 
8.7.2008. 

 

 

 

____________________________________________________________________ 
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Junij 2008 

 Nadzorni odbor Občine Miren-Kostanjevica 

Na 7. redni seji dne 2.6.2008 je potekala obravnava revizijskega poročila, poročila 
o pregledu KS Miren, zaključnega računa oz. poslovnega poročila občine za leto 
2007 ter pregled postopkov nabave in prodaje nepremičnin.  

 Širokopasovno omrežje v občini 

Na prijavo na razpis za širokopasovno omrežje smo se začeli skupaj z RRA Severne 
Primorske pripravljati že v začetku tega leta. Dne 18.4.2008 smo objavili razpis za 
izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega omrežja. Na razpis se 
je prijavila samo družba Iskra Sistemi, Avtomatizacija procesov d.d. Ljubljana, ki 
je bila tudi izbrana in smo dne 3.6.2008 v Ljubljani tudi podpisali pogodbo. 
Vrednost projekta v Občini Miren Kostanjevica znaša 1.127.131,20 EUR z DDV. Dne 
5.6.2008 smo se prijavili na javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj -ESRR, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarstvo in sicer javni 
razpis za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti. V primeru uspeha na razpisu bomo 
omrežja na območju belih lis zgradili v celoti s sredstvi državnega proračuna za 
kohezijsko politiko. Lastništvo omrežja bo v lasti lokalne skupnosti. 

 Javni razpis – enkratne študijske finančne pomoči 

Dne 4.6.2008 je občina objavila Javni razpis za dodelitev enkratnih študijskih 
finančnih pomoči iz občinskega proračuna za leto 2008. Razpis bo odprt do 
7.7.2008. 

 Strategija razvoja podjetja HIT d.d. 

Dne 6.6.2008 je podjetje Hit d.d. za severnoprimorske župane pripravilo 
predstavitev svoje strategije razvoja 2008-2012. 

 Srečanje s predsednikom Vlade RS 

Dne 7.6.2008 je potekalo srečanje županov in gospodarstvenikov s predsednikom 
Vlade RS, ki se ga je udeležil podžupan. 

 Varovanje povodja reke Vipave 

Občina Miren-Kostanjevica je skupaj z Mestno občino Nova Gorica, Občino Renče-
Vogrsko in Občino Vipava dne 9.6.2008 slovesno podpisala pismo o nameri 
sodelujočih občin za izvedbo skupnega projekta »Varovanje povodja reke Vipave«. 
V projektu bodo sodelovale občine povodja reke Vipave pri vzpostavitvi 
kontroliranega zajemanja, odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in meteornih 
voda na povodju Vipavske doline. 
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 Skupščina - Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. 
 

Župan se je dne 10.6.2008 udeležil 8. skupščine javnega podjetja Vodovodi in 
kanalizacija Nova Gorica d.d. 
 

 Svet ustanoviteljev Kraškega vodovoda Sežana 
 
V Sežani se je župan dne 12.6.2008 udeležil 1. seje Sveta ustanoviteljic javnega 
podjetja Kraški vodovodi Sežana d.o.o. za predsedujočega sveta je bil izžreban 
Komen. 
 

 Srečanje Nova vas-Nova vas 
 
V Novi vasi je dne 15.6.2008 potekalo srečanje z Novo vasjo iz istrskega zaledja 
(okolica Sečovelj). 
 

 Vaški praznik - Vojščica – kal na Stajcah 
 

Dne 14.6.2008 je v okviru vaškega praznika potekala uradna otvoritev kala na 
Stajcah, ki so ga vaščani v letu 2007 obnovili s pomočjo sredstev iz programa 
Interreg III A projekta I001 kal. 
 

  
 

 
 Obnovljen »pč« pri Grabcu 

 
Krajani zaselka Grabec so ob pomoči KS Miren obnovili »pč« pri Grabcu. 
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 Odlok in pravilniki 
−  – zavetišče za zapuščene živali 
V mesecu juniju 2008 smo pripravili Odlok o ureditvi javne službe 
zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali. 
− Odlok – gasilska in reševalna dejavnost 
V mesecu juniju 2008 smo pripravili Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost. 
− Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov 

Pripravljen je odlok o zbiranju komunalnih odpadkov. 
 

 

 

ŽUPAN     
       Zlatko Martin Marušič 

 

 

 

 


