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

ZA OBDOBJE OD 26.2.2009 DO 31.3.2009 
________________________________________________________________________ 
 

 Sestanek na Ministrstvu za kmetijstvo in Ministrstvu za okolje in prostor 
 
Dne 3.3.2009 smo na sestanku na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKG) s predstavniki MKG ter Ministrstva za okolje in prostor (MOP) sodelovali pri 
usklajevanju v postopku pridobivanja mnenja MKG na predlog sprememb in 
dopolnitev prostorskega plana Občine Miren – Kostanjevica. Na sestanku smo 
dodatno obrazložili predlog spremembe namenske rabe za del območja opuščene 
gramoznice »Salonit Anhovo«, za katerega je MKG občini posredovalo negativno 
mnenje. Občina bo v tekstualni del plana vključila dodatne usmeritve za izdelavo 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gramoznico - tako dopolnjen 
predlog bo občina posredovala MOP, ta pa MKG s ponovno vlogo za mnenje. 
 

 Svet regije 
 
Na tokratnem Svetu regije na Dobrovem v Goriških Brdih se je med drugim 
razpravljalo o dokončanju hitre ceste Razdrto-Vipava, o potrebah po vzdrževanju 
državnih cest v občinah severne Primorske, predstavljeni sta bili Poročilo o delu 
Severnoprimorske mrežne regionalne razvojne agencije za leto 2008 ter Poročilo o 
aktivnostih na projektu Regijski sistem ravnanja z odpadki. Obenem so bili potrjeni 
člani programskega sveta IN PRIME. 
 

 Prireditve ob dnevu civilne zaščite na območju Občine Brda 
 
Štab civilne zaščite Občine Miren-Kostanjevica je dne 6.3.2009 sodeloval na 
prireditvi ob dnevu civilne zaščite na območju Občine Brda. Organiziran je bil 
planinski pohod, med katerim je ekipa reševalnih psov izvedla vajo iskanja 
pogrešanih iz ruševin. Predstavljeno je bilo reševanje udeležencev prometne 
nesreče (sodelovanje gasilcev, reševalcev in policije), dejavnost slovenske vojske, 
oprema za zaščito in reševanje, organizirano pa je bilo tudi predavanje alpinista, 
gorskega reševalca in vodje enote CZ za hitre reševalne intervencije Petra 
Podgornika. Dan civilne zaščite vsako leto organizirana ena izmed občin s področja 
bivše občine Nova Gorica, predvidoma bo v naslednjem letu organizacijo prevzel 
štab CZ Občine Miren-Kostanjevica. 
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 Skupščina RRA 
 
Skupščina Regionalne razvojne agencije Severne Primorske je dne 10.3.2009 za 
direktorja RRA imenovala g. Črtomirja Špacapana. 
 

 Posvet o projektu Kraška vas 
 

Občina je dne 10.3.2009 v Opatjem selu organizirala drugi posvet z občani o 
prihodnjem razvoju Občine Miren-Kostanjevica in o razvojnem projektu turistično-
hotelskega kompleksa Habestor. Investitor Habestor in načrtovalci so bolj podrobno 
predstavili usmeritve za načrtovanje projekta, ki želi upoštevati in vključevati 
tipično kulturno, krajinsko, naravno in družbeno dediščino, izrazili pa so tudi željo, 
da od lokalne skupnosti in občinskega sveta v 60 dneh pridobijo prvi načelen 
odgovor, ali je tak projekt za občane sprejemljiv in ali lahko nadaljujejo z 
načrtovanjem, saj bi se sicer ozrli za drugo potencialno lokacijo. V živahni razpravi 
so krajani izpostavili svoje dileme, vprašanja, mnenja in konkretne predloge v zvezi 
s projektom. 
 

 Slovesnost »Gospodarstvenik Primorske« 
 

Na slovesnosti »Gospodarstvenik Primorske«, ki sta jo dne 11.3.2009 v Perli 
organizirala Primorske novice in Radio Koper, je pogovoru s predsednikom Vlade RS 
Borutom Pahorjem o aktualnem gospodarskem trenutku, sledila slovesna podelitev 
nagrad in priznanj uspešnim primorskim gospodarstvenikom.  

 
 Rekonstrukcija ceste Bilje III. faza 

 
Na Direkciji Republike Slovenije za ceste je dne 18.3.2009 potekalo odpiranje 
ponudb za rekonstrukcijo ceste Bilje III. faza. Kandidiralo je 5 ponudnikov. 
 

 Obisk evropskega poslanca  
 
Našo občino sta dne 21.3.2009 obiskala evropski poslanec g. Lojze Peterle ter bivša 
ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ga. Mojca Kuncler Dolinar. Po 
sprejemu na občini sta si ogledala Spomenik-muzej braniteljem slovenske vojske na 
Cerju. 
 

 Lokalni energetski koncept občine 
 

 V skladu s sprejetim Lokalnim energetskim konceptom Občine 
Miren-Kostanjevica je bila v sodelovanju z Goriško lokalno energetsko agencijo 
(GOLEA) izdelana zloženka »Učinkovita raba in obnovljivi viri energije«, ki je bila 
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poslana na naslove vseh gospodinjstev v občini. Občanom smo želeli prestaviti 
princip ogrevanja z okolju prijaznimi sončnimi kolektorji in toplotnimi črpalkami 
ter Javni razpis za nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih 
virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb, ki ga je objavil 
Ekosklad. Odziv občanov je bil pozitiven, več posameznikov se je na nas obrnilo za 
dodatne informacije. 
  

 Širokopasovno omrežje v občini 
 

V februarju 2009 smo bili obveščeni o neuspešni prijavi projekta širokopasovnega 
omrežja v občini na tretjem odpiranju javnega razpisa za pridobitev sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. V novembru 2008 sta občini Brda in Miren-
Kostanjevica ter izvajalec Iskra sistemi d.d. iz Ljubljane oddali skupno prijavo, s 
katero bi pridobili sredstva v višini 1.803.575,63 EUR za širokopasovne storitve 
(internet, telefon in televizijo) za 624 gospodinjstev v naseljih, kjer trenutno ni 
možno izvajati navedene storitve. Občini sta se povezali zaradi dosege višjega 
števila točk pri merilu števila novih gospodinjstev, katerim bo s projektom 
omogočen širokopasovni dostop v lokalni skupnosti na območju naselij zavedenih na 
seznamu belih lis. Projekt je bil uvrščen na 18. mesto med ocenjenimi 22 projekti, 
v financiranje pa sta bila sprejeta le 2 projekta. Po opravljeni analizi projektnih 
parterjev smo ugotovili, da je slabost prijavljene operacije majhno število 
gospodinjstev v naseljih s seznama belih lis, katerega usklajuje Ministrstvo za 
gospodarstvo z ponudniki širokopasovnih storitev ter delež lastne udeležbe 
zasebnega partnerja. 

Trenutno pripravljamo dokumentacijo za nov javni razpis, katerega objavo 
pričakujemo v drugem četrtletju leta 2009.  

 
 Komemoracija v Lascu 

 
Dne 22.3.2009 je bila pri Lascu v Temnici vsakoletna tradicionalna žalna slovesnost. 
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 Javno naročilo-izdelava projektne dokumentacije Vrtec Opatje selo 

 
Ateljeju A3 d.o.o. iz Nove Gorice je bilo oddano javno naročilo za izdelavo 
projektne dokumentacije za Vrtec Opatje selo. Pogodbena vrednost znaša 
24.990,60 EUR. Rok izdelave: 29.5.2009. 
 

 Javni razpis – zavetišče za zapuščene živali 
 

Občine s področja bivše občine Nova Gorica smo skupno objavile Javni razpis za 
podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za 
zapuščene živali. Razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 27.2.2009. Prijavni 
rok: 30.3.2009. 
 

 PD Obvoznica Vrtojba-III. faza 
 
Na Direkciji RS za ceste smo se dne 25.3.2009 udeležili razprave ob recenzijskem 
pregledu projektne dokumentacije PGD Obvoznica Vrtojba – III. faza, I. etapa od 
km 3,740 do km 4,280 in krožno križišče ob priključku na cesto R3-614/1046 
Šempeter-Miren. Manjše pripombe bodo usklajene v roku 30 dni. 
 

 Poplave v občini 
 
Zaradi obilnega deževja v nedeljo 29.3.2009, se je vodotok reke Vipave v jutranjih 
urah dne 30.3.2009 dvignil iz rečne struge. Po obvestilu iz Regijskega centra za 
obveščanje (ReCO) iz Nove Gorice so bili najprej aktivirani gasilci iz PGD 
Kostanjevice na Krasu ob 05.00 uri, potem pa še poveljnik CZ Peter Milanič. Na 
kriznem sestanku štaba CZ v prostorih občine se je v jutranjih urah aktiviralo člane 
štaba CZ občine Miren-Kostanjevica, istočasno pa tudi enoto za podporo, ki se ji je 
dodelilo nalogo polnjenja vreč. 
 
Ob 07.20 uri je bila regionalna cesta R3-613 Miren-Opatje selo poplavljena od 
krožišča pred občinsko zgradbo do trgovine Mercator v dolžini cca 300 m.  
Poplavljena je bila tudi lokalna cesta Miren-Vrtoče. Regionalna cesta je bila zaprta 
in postavljeni so bili znaki za zaprto cesto. O zaprti regionalni cesti skozi Miren in 
možnem obvozu voznikov iz Krasa preko bivšega mejnega prehoda Lokvica in 
italijanske strani v Novo Gorico so bili mediji obveščeni med 7.30 in 8.00 uro. 
 
Neprevozne so bile ceste: regionalna cesta v Biljah (pred marketom), regionalna 
cesta v Mirnu, lokalna cesta v Vrtočah.  Ugotovilo se je, da bi bile potrebne vreče 
peska za preprečitev vdora vode v stanovanja. Preko ReCO je štab CZ zaprosil za 
vreče na republiški center za obveščanje, ki so jih po prejemu s peskom polnili v 
Opatjem selu (350 vreč). 
 
Po 12. uri so začeli pripadniki CZ postavljati zaščitne pregrade iz vreč peska pred 
ogroženimi domovi, že pred tem, ob 10.40, pa so postavili dve črpalki v dve kleti 
hiš v Mirnu, kjer se je pričelo z črpanjem vode ter postavili zaščitne pregrade iz 
opažnih elementov. 
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Člani CZ so nudili tudi spremstvo otrok od OŠ Miren mimo poplavnega območja do 
avtobusa na drugi strani mosta ob reki Vipave (12.15).  
 
CZ je ugotovila naslednje stanje poplavljenih objektov: Mala elektrarna v 
Orehovljah, stanovanje v Mirnu, garaža v Vrtočah, dve kleti v Biljah, devetnajst 
kleti v Mirnu.   
 

  
 

  
 
Občina je dne 2.4.2009 sklicala Komisijo za ocenjevanje škode na objektih po 
poplavi, ki bo popisala prizadete površine in objekte ter ocenila škodo. 
 

 Ogled sistema daljinskega ogrevanja (DOLB) v Postojni 
 
Na Srednji gozdarski in lesarski šoli v Postojni si je skupina podjetnikov iz naše 
občine, ki so pozitivno ocenila projekt in bi se potencialno lahko priključila na 
sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB), skupaj s predstavniki 
občine dne 31.3.2009 ogledala primer dobre prakse sistema DOLB. V skladu z 
Lokalnim energetskim konceptom občine ter možnostmi izkoriščanja učinkovite 
rabe energije ter obnovljivih virov se namreč v Mirnu načrtuje skupna kotlarna, ki 
bi izkoriščala obnovljive vire energije in sicer za naslednje javne objekte: občinska 
stavba, kulturni dom, osnovna šola, vrtec, telovadnica, zdravstveni dom in lekarna 
ter industrijske objekte v okolici in stanovanjske zgradbe. 
 
 
Miren, 2.4.2009 

   ŽUPAN     
       Zlatko Martin Marušič 


