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III.  OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV     
2009 – 2013 

 
 
04 SKUPNE ADMINISTRANITVE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 
 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 
 

• Kulturno upravni center Miren I. faza 
Namen in cilji: 
Osnovni namen projekta je obnoviti občinsko stavbo v Mirnu (stara Pošta) na naslovu Miren 137 
in jo urediti v osrednjo občinsko stavbo v kateri bo delovala občinska uprava, Krajevni urad 
Miren, politične stranke.  
Stanje projekta: 
V letu 2008 je odbor za gospodarstvo potrdil idejno zasnovo za nadaljnjo delo. V letu 2009 so 
predstavniki občinskega sveta na svoji 20. redni seji podali nekaj pripomb na idejno zasnovo, ki 
so bile posredovane izdelovalcu projektne dokumentacije. V letu 2009 se bo pridobilo gradbeno 
dovoljenje in izvedel razpis za izbiri izvajalca. Za sofinanciranje gradnje bomo kandidirali na 
sredstva »Neposrednih regionalnih spodbud« v okviru ESRR.   
 

• Kulturno upravni center Miren II. faza 
Namen in cilji: 
Osnovni namen je obnovljen Kulturni upravni center v Mirnu na zemljišču obstoječega 
Kulturnega doma v Mirnu. Aktivnosti za pripravo idejne rešitve obnove kulturnega doma so se 
začele, ko je KS Miren ustanovila Odbor za pripravo idejne rešitve kulturnega doma. Ta odbor je 
pričel z delom 15.01.2007. Poročilo o delu odbora je bilo predloženo občinskemu svetu na 20. 
redni seji 26.2.2009 skupaj s predlogom, da Občina Miren-Kostanjevica prevzame lastništvo in 
nadaljuje aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev Kulturno upravnega centra 
Miren. Občinski svet je predlog sklepa o prevzemu lastništva sprejel in dal rok za prevzem  
31.5.2009.  
 Stanje projekta: 
V letu 2009 naj bi se izvedel postopek za izbiro izvajalca za pripravo idejnega projekta, 
investicijskega programa in projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vzporedno bodo 
potekale aktivnosti za sofinanciranje projekta iz EU virov oz. »Neposrednih regionalnih spodbud« 
v okviru ESRR in Ministrstev.      
 

• Obnova stare šole v Temnici 
Namen in cilji: 
Poiskati investitorja za dokončanje in upravljanje 1. nadstropja in mansarde za potrebe oddajanja 
prenočišč. Ob uspešni najdbi investitorja, bi lahko investicijo lahko zaključili konec leta 2010.   
Stanje projekta: 
Zaključena in opremljena je klet objekta, pritličje in ena soba v prvem nadstropju za potrebe KS in 
društev. V sodelovanju s soinvestitorjem in KS Temnica je planirano še dokončanje zunanje 
ureditve.  
  

• Investicijsko vzdrževanje mejnih prehodov 
Namen in cilji: 
V letu 2008 smo od države pridobili v lastništvo mejna prehoda Miren in Lokvica za točno 
določene namene in sicer za razvoj turizma.  V mejnem prehodu Miren nameravamo urediti 
sedež občinskega LTO-ja z info točko. V Lokvici bomo vsebino oblikovali skupaj z lokalnimi 
društvi.      
Stanje projekta: 
Objekti so potrebni manjše obnove, na podlagi točne opredelitve vsebine. Za ureditev objektov 
bomo poskusili pridobiti sofinancerska sredstva na prihajajočih razpisih za turizem in čezmejno 
sodelovanje.  
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13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 
 13029001  Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 
 

• Sanacija KRAJEVNIH POTI in javnih površin 
Namen in cilji: 
Obnova najnujnejših odsekov krajevnih poti in javnih površin po občini. 
 
Stanje projekta: 
Planirana je ureditev javnih površin in poti v KS Opatje selo, KS Mirnu in Kostanjevici na Krasu.  
  
 13029002  Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
 

• Obvoznica VRTOJBA III FAZA 
Namen in cilji: 
Investicija je razdeljena na tri faze. Prva in druga faza sta zaključeni. Tretja faza, ki je v naši 
občini  je ocenjena na 1,4 mio EUR. V mesecu februarju 2006 je bil podpisan protokol o ureditvi 
medsebojnih razmerij pri izgradnji obvoznice Vrtojba med Ministrstvom za promet, občino 
Šempeter Vrtojba in občino Miren-Kostanjevica, ki določa razdelitev obveznosti podpisnikov tako 
finančnih, kot tudi ostalih.  
 
Stanje projekta: 
V letu 2008 smo izdelali dokumentacijo PGD, PZI v vrednosti 41.000 EUR. Pridobljeno je delno 
gradbeno dovoljenje.  Odkupili oz. zamenjali  smo 34.236 m2 zemljišč. V teku je pridobitev 
zemljišča denacionalizacijskega upravičenca. Razpis je planiran v prvih polovici 2009. Gradbena 
dela naj bi se začela v letu 2009 z zaključkom  v letu 2010. 
   

• Krožišče na cesti R3-614 v Mirnu 
Namen in cilji: 
Na mestu obstoječega štirikrakega križišča v Mirnu na cesti R3-614 je izgrajeno krožišče. 
Osnovni cilji so: omogočena je razširitev pokopališča, varnejša priključitev prometa v križišče iz 
vseh smeri; izboljšana je varnost udeležencev v cestnem promet, preglednost, z možnostjo 
navezave na Breg. 
Stanje projekta: 
Gradbena dela so zaključena v 2008. V letu 2010 bi se ob zaključku ureditve razširitve 
pokopališča uredilo še parkirišče ob krožišču.  
  

• Izgradnja povezovalne ceste v Mirnu Krožišče -Breg 
Namen in cilji: 
Osnovni namen je izgradnja povezovalne ceste na Miren Breg z ciljem povečati prometno 
varnost in razbremenitve obstoječe ceste na Breg.  
Stanje projekta: 
V letu 2010 je planirano pridobivanje potrebnih zemljišč za izgradnjo ceste od krožišča do Brega. 
 

• Sanacije LOKALNIH cest 
Namen in cilji: 
Obnova najnujnejših odsekov lokalnih cest skladno z letnim planom.  
Stanje projekta: 
V letu 2009 je predvidena preplastitev lokalne ceste Novelo-Temnica v dolžini 700 m. V 
naslednjih letih je planirana preplastitev odsekov v Vrtočah, Lokvici in Orehovljah. 
 

• INTER BIKE- Čezmejne intermodalne kolesarske povezave 
Namen in cilji: 
Projekt je usmerjen v izboljšanje prometne povezanosti in prometnih sistemov na čezmejnem 
območju ter k povezovanju urbanih središč in podeželja. Njegova glavna namena sta določiti in 
vzpostaviti mrežo kolesarskih poti s spremljajočo infrastrukturo in predlog enotnega sistema 
njihovega označevanja.  
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Splošni cilj projekta je prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju, zato da 
bi povečali njegovo privlačnost, spodbudili varovanje okolja in teritorialno povezovanje med 
državama.   
Operativni cilji so: izboljšati mrežo kolesarskih in rekreacijskih povezav na čezmejnem območju, 
izboljšati povezanost med mesti in podeželjem, spodbuditi uporabo različnih oblik alternativnih 
prevoznih sredstev in tako prispevati k zmanjšanju prevoznih stroškov,  določiti enoten sistem 
označevanja rekreacijskih poti na projektnem območju. 
 
Stanje projekta: 
Prijava na Javni razpis za oddajo predlogov strateških projektov v okviru programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Vključenih je 24 partnerjev iz obeh streh meje na 
slovenski strani vse od Kopra do Kranjske gore.  
 
  
  13029004  Cestna razsvetljava 

• Novogradnja in obnova JR 
Namen in cilji: 
Predvidena je zamenjava starejših neustreznih svetilk z novimi, varčnimi in novogradnje skladno 
s občinskim planom ter predlogi in potrebami KS-jev. 
  
  13069001  Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 

• Izgradnja širokopasovnega omrežja 
Namen in cilji: 
Osnovni namen je zagotoviti dostop do širokopasovnega omrežja v naseljih kjer komercialni 
ponudniki nimajo interesa. Gre se predvsem za dele kraškega dela občine, ki so opredeljeni kot 
»sive lise« (KS Opatje selo, KS Sela na Krasu, Lipa).   
Stanje projekta: 
V aprilu 2008 je bil izdelan je Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij občine Miren-Kostanjevica, ki je bil podlaga za prijavno na razpis Ministrstva za 
gospodarstvo, sredstva iz sklada ESRR. Istočasno smo izvedli še: Javni razpisa za izbiro 
izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja na območju 
Občine Miren-Kostanjevica. Spomladanska prijava na razpis ni bila uspešna. Prijavo smo ponovili 
na novembrski rok z izboljšano dokumentacijo in novim IP-jem skupaj z Občino Brda in smo bili 
ponovno neuspešni. Pripravljamo se na nov razpis  z ciljem pridobitve čim večjega števila točk.   
  
14 GOSPODARSTVO 
  14039002  Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 
 

• WaLKS- Poti miru po dediščini I. sv vojne 
Namen in cilji: 
Projekt namerava povezati območje od Sežane do Bovca, Furlanijo - Julijsko krajino, pokrajino 
Videm, gorskimi skupnostmi za Guminsko, Železno, Kanalsko dolino ter za Terske doline, Nadiže 
in Brd. in  Tržaško pokrajino, pokrajino Veneto, del pokrajine Benetk in del dežele Emilie  
Romanie ,  povezano v »Integriran park«, ki se bo navezoval na dogodke prve svetovne vojne v 
skladu z že izvedenimi projekti v prejšnjem programskem obdobju. Skupni cilj je s skupnimi 
močmi zaščititi in ohraniti kulturno zgodovinske vire prisotne na čezmejnem območju, ki so 
povezani z dogodki prve svetovne vojne . ta cilj bi dosegli z ustanovitvijo integriranega 
spominskega parka in s promocijo krajev ter zgodovinskega spomina povezanega na I sv. vojno.   
Stanje projekta: 
Prijava na Javni razpis za oddajo predlogov strateških projektov v okviru programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Vključenih je 19 partnerjev iz obeh streh meje.  
  
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
  15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 

• Gradnja ekoloških otokov in zbirnega centra 
Namen in cilji: 
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Izgradnje ekoloških otokov z namenom ohranjanja čistega okolja in čim večjega ločevanja 
odpadkov. 
Stanje projekta: 
Nadaljevanje gradnje manjših ekoloških otokov po vaseh v skladu z potrebami KS. V letu 2011 
oz. 2012 pa izgradnja zbirnega  centra na območju Čistilne naprava ob Vrtojbici.  
  
  15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 

• Ureditev ceste BILJE  III. faza 
Namen in cilji: 
Dokončanje ureditve Bilj še v zadnji III. fazi na regionalni cesti R3-614 bo potekala od km 3260 do 
km 3,960 in obsega ureditev 460m. Investicija  zajema izdelavo projektno investicijske 
dokumentacije, sanacijo ceste, izgradnjo hodnikov za pešce, avtobusnih postajališč, zidov, 
meteorne in fekalne kanalizacije, javno razsvetljavo, vodovod in nadzor.  III. Faza investicije in je 
ocenjena v višini 870.000 EUR, od tega delež občine Miren-Kostanjevica 400.000 EUR 
Stanje projekta: 
Vrednost del ureditve novega naselja in Britofa v dolžini cca. 350 m je 220.000 EUR, ki bo 
poravnana v 2009. Bilje III faza od 3265 km v dolžini 465 m je cca 870.000 EUR od tega je delež 
občine 46%. Direkcija RS za ceste je objavila razpis za izbiro izvajalca del za III. fazo.  
 

• Varovanje porečja reke Vipave -Kanalizacijsko omrežje Miren 
Namen in cilji: 
V sklopu projekta »Varovanje povodja reke Vipave« nameravamo skupaj z občinami Vipava, 
Renče Vogrsko, Nova Gorica kandidirati na razpis kohezijskega sklada EU. Vsebina projekta je 
vzpostavitev kontroliranega zajemanja, odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in meteornih 
voda. V naši občini je predvidena izgradnja kanalizacijskega sistem v Mirnu oz. dokončanje 
kanalizacijskega sistema v Mirnu vključno z Orehovljami.  
Stanje projekta: 
V fazi izdelave je idejna zasnova projekta manjkajoče kanalizacije v Mirnu in Orehovljah. Sledi 
priprava Investicijskega programa ter izdelava ostale projektne dokumentacije. V letu 2009 je 
predvidena priprava dokumentacije za prijavo na razpis Kohezijskega sklada. Ob uspešni prijavi 
bi investicijo izvedli v letih 2011 in 2012.  
 

• Kanalizacija in vodovod na Lascu in Bregu 
Namen in cilji: 
Osnovni cilji investicije so ureditev razmer na področju odvajanja komunalnih in padavinskih  
odpadnih voda in rekonstrukcija vodovodnega omrežja v delu naselja Miren, s čimer bo po 
izvedbi investicije zagotovljeno zmanjšanje izgub na vodovodnem omrežju, zmanjšan obseg 
obremenitve okolja z onesnaževanjem in izboljšanje okoljskih parametrov, znižanje stroškov 
vzdrževanja. 
S projektom bo urejena fekalna in meteorna kanalizacija ter rekonstruiran vodovod na območjih 
Lasec in Breg v Mirnu. S tem bo na urejen kanalizacijski sistem, ki se bo v končni fazi zaključil na 
čistilni napravi,  priključenih 240 prebivalcev, prav toliko uporabnikov pa bo tudi priključenih na 
kvalitetnejši in varnejši vodovod. 
Stanje projekta: 
V mesecu decembru 08 je bil izbran na javnem razpisu projektant za izdelavo projektne 
dokumentacije PGD, PZI. V letu 2009 se bo po pridobljeni projektni dokumentaciji pridobilo 
gradbeno dovoljenje in izvedel razpis za izvajalca gradbenih del. Gradnja se bo izvajala v letih 
09,10 z finančnim zaključkom v 2011.  
 

• Čistilna naprava ob Vrtojbici 
Namen in cilji: 
Zagotoviti čistost okolja.  
Stanje projekta: 
V fazi izdelave je izvedba postopkov za umeščanje ČN v prostor. Vrednost projekta je 20 mio 
EUR. Od tega je predvidena višina sofinanciranja iz kohezijskega sklada 65% vrednosti celotne 
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investicije. Občine imajo delež predvidoma 35% od tega je delež Občine Miren-Kostanjevica 
6,79% kar znaša 475.000 EUR.    
 

• Kanalizacija in ČN Opatje selo 
 
Namen in cilji: 
Zagotoviti čistost okolja na Kraškem delu občine. V naselju Opatje selo ni urejenega 
kanalizacijskega omrežja za odpadno komunalno vodo. Po kriterijih Nacionalnega programa 
odvajanja in čiščenja odpadnih merskih voda spada v prvo fazo izvedbe kjer so zajeta občutljiva 
območja.  
Stanje projekta: 
Izdelana je idejni projekt IDP v novembru 2008, na podlagi  idejne zasnove »Ureditve odvajanja 
in čiščenja odpadne in padavinske vode za naselje Opatje selo v novembru 2007.  
V letu 2009 planiramo prijavo na razpis Čezmejnega sodelovanja 2007-2013, v sklopu katerega 
bi izdelali projektno dokumentacijo za izvedbo in pridobitev gradbenega dovoljenja. V letih 
2010,11,12 bo sledila pridobivanje gradbenega dovoljenja in prijavo na ustrezen razpis za 
izvedbo investicije. Predvidena vrednost investicije je 2,1 mio EUR. Razdeljena bi bila v dve fazi. 
 

15029003 Izboljšanje stanje okolja 
 

• Oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem območju 
Namen in cilji: 
Osnovni namen je obnavljati vodnjake in kale na območju občine in tako ohranjati zelo 
pomembno kulturno zgodovinsko dediščino. Cilj, ki ga  želimo doseči je obnova čim več 
vodnjakov in kalov po možnosti s pomočjo EU sredstev. V ta namen pripravljajmo skupaj z RRA 
Severne Primorske, Mestno občino Nova Gorica in občino Šempeter-Vrtojba skupen projekt za 
obnovo vodnjakov. K sodelovanju smo povabili občinske Krajevne skupnosti, ki so pripravile 
predloge vodnjakov in kalov za obnoviti skupaj z predračunskimi vrednostmi. Prijaviti se 
nameravamo na program Čezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-20013, katerega razpis 
pričakujemo v kratkem. 
Stanje projekta: 
Iz strani KS smo prejeli 11 predlogov z veliko mero pripravljene potrebne dokumentacije. V fazi 
priprave je projekta dokumentacija za prijavo na razpis, ki bo objavljen predvidoma konec maja 
2009.      
 

• Oživitev vaških jeder 
Namen in cilji: 
Projekt bi dvignil kvaliteto življenja vsakega posameznika z obnovljenimi in urejenimi parki, vrtovi, 
sprehajalne poti, družabni kotički, razgledne točke.   
Stanje projekta: 
Faza priprave načrta realizacije tega projekta.  
 
 
  
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
  16029003  Prostorsko načrtovanje 
 

• Sprememba prostorskih aktov 
Namen in cilji: 
Aktivnosti za spremembo prostorskega plana občine Miren-Kostanjevica smo pričeli v letu 2005. 
Potrebno je uskladiti občinske prostorske akte s strategijo prostorskega razvoja Slovenije, ki je 
bila sprejeta konec leta 2004.  Za spremembo prostorskih aktov občine Miren-Kostanjevica bo po 
ocenah potrebno  cca. 150.000 EUR. Stroške izdelave prostorskih aktov  delimo na :1. stroške 
vodenja priprave in  sprejema SPRO IN PRO; 2. stroške izdelave strokovnih podlag; 3. stroške 
izdelave prostorskega akta; 4. materialne stroške izdelave prostorskega akta.  
Stanje projekta: 
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Do sedaj smo izvedli 1. stroške vodenja priprave in  sprejema SPRO IN PRO; 2. stroške izdelave 
strokovnih podlag. V mesecu Aprilu  2008 se je opravila razprava o spremembah prostorskega 
plana po krajevnih skupnostih. V januarju 09 se je opravila javna obravnava osnutka na 
občinskem svetu in poslana vsa potrebna dokumentacija na Ministrstvo za okolje in prostor za 
pridobitev smernic.  
  

• OPPN  Ostrog 
Namen in cilji: 
Ureditev območja Miren Ostrog.  
Stanje projekta: 
V letu 2008 je bil izbran izvajalec za izdelavo podrobnega prostorskega načrta OPPN za območje 
Ostrog v Mirnu v višini 35,400 EUR. OPPN bo izdelan v letu 2009 in predložen občinskemu svetu 
v sprejem v prvi polovici leta 2009.    
 

16059002  Spodbujanje stanovanjske gradnje 
 

• Ureditev dveh stanovanj v Mirnu 
Namen in cilji: 
Osnovni namen je v letu 2009 urediti dve bivalni enoti v bivši trgovini EVA v Mirnu. V mesecu 
decembru smo obnovili občinsko stanovanje v Kostanjevici.  
Stanje projekta: 
Poslovni prostori-trgovine EVA v Mirnu so bili odkupljeni v letu 2008. Pripravljeni so popisi del in 
izdelan načrt obnove. V prvi polovici leta 2009 bo potekala izbira izvajalca za izvedbo gradbeno 
obrtniških del.  
  
  16039002  Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 
  

• Širitev pokopališča z izgradnjo mrliške vežice v Mirnu 
Namen in cilji: 
Zaradi prostorske stiske je potrebno  izvesti razširitev pokopališča in izgradnjo nove mrliške 
vežice.  
Stanje projekta: 
KS Miren je izdelal projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2008. V 
decembru 2008 je Občina Miren-Kostanjevica pridobila gradbeno dovoljenje za ta projekt. V letu 
2009 se bo izvedel razpis za izvajalca gradbenih del in pričeli z izvajanjem del z zaključkom v 
2010.  
 

• Gradnja mrliške vežice in razširitev pokopališča Vojščica 
Namen in cilji: 
Zaradi prostorske stiske je KS Vojščica predlagala razširitev pokopališča in izgradnjo mrliške 
vežice v Vojščici.  
Stanje projekta: 
V letu 2008 se je izvajalo postopke za pridobitve gradbeno dovoljenje, ki je bilo izdano 
09.09.2008. V letu  2009 bo občina Miren-Kostanjevica izvedla razpis in izbrala izvajalca za 
izvedbo gradbenih del. Gradnja se bo izvajala v letu 2009 in 2010.  
  
  16039001  Oskrba z vodo 
 

• Investicijsko vzdrževanje vodovodov 
Namen in cilji: 
Redno vzdrževanje občinskega vodovodnega omrežja v sodelovanju z izvajalci gospodarskih 
javnih služb. 
Stanje projekta: 
V letu 2009 je predvidena obnova vodovoda v Novelu. V naslednjih letih pa obnova vodovoda 
Temnici, Vrtočah oz. po potrebi. 
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18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
  18029001  Nepremična kulturna dediščina 
 

• Spomenik-muzej braniteljem slovenske zemlje na CERJU 
Namen in cilji: 
Občina Miren-Kostanjevica na pobudo Društva TIGR Primorske in vseh veteranskih in 
domoljubnih organizacij gradi spomenik in muzej braniteljem slovenske zemlje na Cerju.  Cilj je še 
urediti spominski park na hribu Cerje. Spominski objekt je arhitekturno zasnovan kot stolp in 
trdnjava. V notranjosti objekta bodo urejene muzejske zbirke, ki bodo pokrivale različne mejnike v 
slovenski zgodovini. Prvo nadstropje bo posvečeno 1. svetovni vojni, drugo nadstropje 
organizaciji TIGR in obdobjema med obema vojnama, tretje nadstropje 2. svetovni vojni, četrto 
nadstropje "Vojni za Slovenijo", razgledna ploščad pa je namenjena viziji prihodnosti. Zunanjost 
objekta je zgrajena iz kamna, obdelava posameznih obložnih kamnov pa je izvedena na razne 
načine, ki se uporabljajo za obdelavo kamna na celotnem Krasu. S tem bo objekt ohranjal tudi 
tehniko in stil obdelave kamna, ki je na širšem območju Krasa značilen že stoletja. Cilji projekta 
so ohranjanje kulturne dediščine, predvsem osvetlitev vloge organizacije TIGR, vseh veteranskih 
in domoljubnih organizacij ter predstavitev pomembnih mejnikov v nastajanju slovenske države. 
Področje Primorske in celotna Slovenija bo s tem pridobila pomembno obeležje velike nacionalne 
vrednosti. Poleg tega pa bo predstavitev kulturne dediščine v okviru muzeja pomemben dejavnik 
lokalnega ekonomskega in socialnega razvoja, saj postaja ohranjanje kulturne krajine skupaj s 
kulturno dediščino vse pomembnejši in iskan dejavnik kakovosti življenja. 
Stanje projekta: 
V letu 2002 je bila razpisana I. faza v vrednosti 128 milijonov tolarjev, ki je bila v istem letu tudi 
zaključena. V letu 2003 je bila razpisana II. Faza, kar zajema: krona stolpa, elektrika, instalacije, 
notranja ureditev in delna zunanja ureditev v vrednosti 267 milijonov tolarjev. V letu 2003 oz. v 
začetku 2004 je bila zaključena krona stolpa, kot ena izmed najzahtevnejših gradbenih faz pri 
izvedbi celotne investicije. Do 31.12.2006 smo pridobili  190.308 651 SIT od Ministrstva za 
kulturo in 91.112.664 donatorskih sredstev od fizičnih in pravnih oseb. Za pokritje  manjkajočih 
sredstev iz prejšnjih let II. faza moramo zagotoviti še donatorska sredstva pravnih in fizičnih oseb 
v višini 85.595 EUR. V letu 2007 smo se prijavili na razpis »Neposrednih regionalnih spodbud« v 
okviru ESRR in pridobili možnost črpanja 828.650 EUR.    
 
V letu 2007 je bil izveden razpis za izbiro izvajalca za  dokončanje II. In III. Faze. Izvajalec 
Primorje d.d. je bil izbran kot najugodnejši ponudnik, na osnovi javnega razpisa objavljenega na 
Portalu javnih naročil, dne 29.06.2007 št. JN50/2007. Izvajalec je bil uveden v delo v mescu 
aprilu 08, zaključek del  je bil v mesecu decembru, zaradi nepridobitne državnih sredstev v letu 
2008 je bil podpisan anex o podaljšanju del do konec junija 2009. Vrednost pogodbe z anexom je 
944.608 EUR. Do konca decembra 2008 smo iz sredstev »Regionalni razvojni programi« uspeli 
pridobiti 310.941 EUR ter izvedli za 879.150 EUR del (6. situacij) od tega je bilo plačano 616.000 
EUR. V letu 2009 planiramo na 350.000 EUR iz državnega proračuna, kajti v letu 2008 nismo 
prejeli 300.000 EUR in preostanek iz sredstev sklada  ESRR 156.322 EUR. V letu 2010 še 
preostanek sredstev  iz ESRR v višini 361.386 EUR in 300.000 EUR iz državnega proračuna. V 
letu 2009 je potrebno izvesti razpis za dokončanje, ki zajema zaprtje spomenika, ter delno 
zunanjo ureditev, ter opremo v vrednosti 670.000 EUR. Izvedba zaključnih del je predvidena v 
2010.   
 
  
19 IZOBRAŽEVANJE 
  19029001  Vrtci 
 

• Vrtec Opatje selo 
Namen in cilji: 
Zaradi zelo slabega stanja vrtca v Opatjem selu, ki je v šoli se načrtuje odprodaja šole in 
izgradnja novega vrtca. 
Stanje projekta: 
V letu 2008 smo pridobili potrebno zemljišče. V letu 2009 je izveden postopek za izbiro izvajalca 
za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo novega vrtca, ki je v fazi projektiranja. 
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  19039001  Osnovno šolstvo 
 

• Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu 
Namen in cilji: 
Osnovni cilj je dokončati obnovo Osnovne šole vključno s telovadnico v skladu z standardi za 
devetletko, ki jih določa področna zakonodaja. S pridobitvijo zemljišča v letu 2006 nam je 
omogočena priprava načrtov in projektne dokumentacije za celovito ureditev Osnovne šole Miren 
z novo telovadnico.  
Stanje projekta: 
V letu 2008 je bila izdelana idejna zasnova in DIIP projekta, ter opravljena obravnava na Odboru 
za gospodarstvo in proračun, ki je projekt potrdil za nadaljnjo delo. Prijavili smo se na razpis MŠŠ 
za sofinanciranje izgradnje šole in telovadnice. Pristali smo na 19 mestu. Razpis za izdelavo 
projektne dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja se bo izvedel v letu 2009.  Začetek 
izgradnje bo odvisen od uspešnosti na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport, ki ga objavljajo 
vsako leto. Za pokritje investicije bo potrebno najeti ustrezen kredit in iskati vse druge možnosti 
pridobivanja sredstev sofinanciranja. Ob uspešni kandidaturi na razpis MŠŠ v letu 2009 ali 2010, 
bi lahko nato pričeli z izgradnjo.  
 
Pripravil: 
Aleš Vodičar 
Tajnik  

ŽUPAN   
Zlatko Martin Marušič  

 


