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

ZA OBDOBJE OD 27.10.2008 DO 30.11.2008 
________________________________________________________________________ 
 

 Izdelava projektne dokumentacije – Lasec-Breg 
 
Na javni razpis po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za izvedbo storitve 
»Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI: Kanalizacija in vodovod na Lascu in Bregu v 
Mirnu« sta prispeli dve ponudbi, za izvedbo storitve pa je bil izbran najugodnejši ponudnik 
in sicer družba Hydrotech d.o.o. iz Nove Gorice. 
 

 Rušitev stavbe Opatje selo 63 
 
Občina Miren-Kostanjevica je izvedla postopek zbiranja ponudb za izvedbo gradbenih del: 
Odstranitev objekta v Opatjem selu – hišna št. 63. Na povabilo je prispelo 6 ponudb, za 
izvedbo storitve pa je bil izbran najugodnejši ponudnik in sicer družba Gratip Dornberk 
d.o.o. 

  
 
 

 Javni razpis - ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja - 2008 
 
Na Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v 
Občini Miren-Kostanjevica za leto 2008, kjer so razpisana sredstva znašala 22.000 EUR, je 
prispelo 14 vlog in sicer za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, za 
sofinanciranje plačila zavarovalnih premij, za naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti 
in za sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju. 

 
 Multidisciplinarni krizni tim za socialne zadeve 

 
Dne 10.11.2008 je občina sklicala multidisciplinarni tim s predstavniki Centra za socialno 
delo Nova Gorica, Centra za pomoč na domu Klas, Patronažne službe ZD Miren in ZD 
Šempeter pri Gorici ter Policijske postaje Šempeter pri Gorici, ker smo na občino 
predhodno prejeli več pobud za obravnavo socialnih problemov posameznikov v občini in 
sprejeli določene sklepe za rešitev le-teh. 
 

 Predaja ključev mejnih prehodov Lokvica in Miren 
 
Dne 13.11.2008 so nam predstavniki Ministrstva za javno upravo tudi fizično predali ključe 
opuščenih mejnih prehodov v Mirnu in na Lokvici, za katere je občina od ministrstva s 
pogodbo brezplačno prejela lastninsko pravico v oktobru 2008. 
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 Odstranitev kabin na mejnih prehodih 
 
Na italijanski strani so bili na mejnih prehodih Miren in Lokvica odstranjeni nadstreški in 
kabine. 

 
 Posvet v Opatjem selu 

 
Občina je dne 21.11.2008 v Opatjem selu pripravila javni posvet z občani na temo »Kakšen 
razvoj želimo v Občini Miren-Kostanjevica«, na katerem je bila predstavljena občinska 
turistična strategija, turistično območje Park Cerje, priprava občinskih prostorskih aktov 
ter pobuda podjetja Habestor, ki si želi zgraditi turistični kompleks v kraškem stilu 
najvišjega cenovnega in storitvenega nivoja.  
 

 Strateški projekti čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 
 
V oktobru in novembru 2008 smo sodelovali na številnih sestankih za predpripravo dveh 
strateških projektov v okviru programa čezmejnega sodelovanja Italija –Slovenja 2007-2013 
(CILJ 3): 

- Projekt »Poti miru po dediščini 1. svetovne vojne – WaLKS« v skupni vrednosti 
3.350.000 EUR, od česar znaša naš delež 139.630 EUR. Gre za skupen projekt osmih 
slovenskih in enajstih italijanskih partnerjev. 

- Projekt »Čezmejne intermodalne kolesarske povezave«. 
 

 Pravilnik o oddaji občinskih nepremičnin 
 
Pripravljen je osnutek Pravilnika o oddaji občinskih nepremičnih v najem in zakup, ki bo 
obravnavah na odborih in občinskem svetu. 
 

 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev 
 
S predsedniki krajevnih skupnosti je bil usklajen osnutek Pravilnika o dopolnitvah 
pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov. Osnutek čaka na 
obravnavo na odborih in občinskem svetu. 
 
 
 

   ŽUPAN     
       Zlatko Martin Marušič 


