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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH 
ZA OBDOBJE od 20.6.2017 do 10.7.2017 

 

 

 Srečanje vasi Selo – Sela – Sele 
 

21. srečanje predstavnikov sel je potekalo na soboto, 24. junija 2017 v lepem in sončnem 
vremenu. Že v jutranjih urah smo se na prireditvenem prostoru v Opatjem selu začeli zbirati 
udeleženci srečanja. Na vhodu na prireditveni prostor nas je pričakala dobrodošlica v obliki 
domačih dobrot, ki so jih pripravile domačinke. Srečanja se je poleg dveh vasi gostiteljic; 
Opatjega sela in Sela na Krasu, udeležilo še 24 drugih sel iz celotne Slovenije, skupaj slabih 
1.000 udeležencev. 

Po uvodnih predstavitvah in mimohodu vseh vasi, je domače Prosvetno društvo "Kras" 
pripravilo kulturni program. Po kosilu so se lahko udeleženci udeležili vodenih ogledov (Jama 
Pečinka, Pomnik braniteljem slovenske zemlje, Hiša opajske tradicije, Čevljarski muzej in 
ogled vasi Opatje selo in Sela na Krasu). Na samem prireditvenem prostoru, pa so lahko 
udeleženci uživali ob različnih igrah in vožnji s konjsko vprego. Seveda ni manjkala niti živa 
glasba v izvedbi skupine AMOR. 

 

 

 

 Dobava in montaža defibrilatorjev v KS Temnica 
 

Občina Miren-Kostanjevica je dobavila dva nova avtomatska eksterna defibrilatorja (AED) za 
naselji Temnica in Lipa. Montirana sta na stari šoli v Temnici in na vaškem domu v Lipi. AED 
je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo 
električnega sunka pa lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje. Sestavljen je iz ohišja 
z baterijo, iz katerega izhajata dve nalepki – elektrodi. Odvisno od modela lahko na ohišju 
najdemo največ 2 gumba (za vklop in proženje električnega sunka), zvočnik (preko katerega 
nam aparat daje glasovna navodila v slovenskem jeziku) ter pri nekaterih ekran, kjer se 
navodila tudi izpišejo. Uporaba je varna in enostavna, uporablja ga lahko prav vsak. Sam po 
sebi pa aparat seveda ne rešuje življenj, je pa izredno dobrodošel dodatek pri oživljanju s 
pritiski na prsni koš (masažo srca) in umetnim dihanjem. Z oživljanjem z uporabo AED lahko 
narediš toliko kot celotna reševalna ekipa, ki prispe kasneje in rešiš življenje. 
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 Izvedba vaje KOMPAS 
 
Civilna zaščita Občine Miren-Kostanjevica je v soboto 1.7.2017 organizirala teoretično in 
praktično vajo »Kompas« - orientacijo na terenu, na katerem so sodelovali štab civilne zaščite, 
poverjeniki in namestniki poverjenikov, ekipe za podporo in ekipa prve pomoči Občine Miren-
Kostanjevica. Pri izvedbi vaje je sodeloval praporščak Iztok Kavs, pripadnik Slovenske vojske -  
teritorialnega polka – TERP/1. BR iz vojaškega objekta na Ajševici. 
 

        
 

        
 
 
 
 
 
 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si


 
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren,tel. 05 330 4670, fax. 05 330 4682, 

www.miren-kostanjevica.si, el. naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si 

3 

 

 
 

Investicije 

 

 Gradnja prizidka k obstoječemu vrtcu v Kostanjevici na Krasu 
 
Na podlagi izdelane projektne dokumentacije PGD in PZI projektov ter investicijske 
dokumentacije dokument DIIP  smo  5.6.2017 na portalu javnih naročil objavili Obvestilo o 
naročilu, po odprtem postopku, za izbiro izvajalca za izvedbo gradnje: 
»Gradnja prizidka k obstoječemu vrtcu v Kostanjevici na Krasu«. Javno odpiranje ponudb 
je bilo v torek 20.6.2017. Na razpisana dela se je prijavil en sam ponudnik, ki pa je presegal 
vrednost, ki jo imamo zagotovljeno v proračunu. Iz tega razloga smo razpis razveljavili. Razpis 
bomo ponovili v mesecu septembru. V tem času bomo z projektantom še enkrat pregledali 
popise del in jih po potrebi racionalizirali.  
Dne 20.06.2017 smo dobili gradbeno dovoljenje, katero je bilo še dne 5.7.2017 
dopolnjeno z dopolnilno odločbo (faznost izgradnje). 
 
 

 Gradnja prizidka k obstoječemu vrtcu v Kostanjevici na Krasu – nadzor 
 
Vzporedno z  Obvestilom o naročilu, po odprtem postopku, za izbiro izvajalca za izvedbo: 
Gradnje prizidka k obstoječemu vrtcu v Kostanjevici na Krasu smo razpisali tudi 
»Izvajanje nadzora nad gradnjo objekta in sicer: gradbenoobrtniških, strojnih in 
elektroinstalacijskih del«. Ponudbe smo zbirali do 23.06.2017. Na razpis sta prispeli dve 
ponudbi. Z ozirom na to, da nismo izbrali izvajalca za gradnjo, bomo tudi ta razpis ponovili v 
septembru mesecu. 
 
 

 Sprememba namembnosti dela objekta iz družabnega prostora v   
            okrepčevalnico 
 
Zaradi potreb Pomnika braniteljem Slovenske zemlje na Cerju želi občina v že dokončanem 
družabnem prostoru urediti okrepčevalnico za obiskovalce pomnika, ki bo predvidoma odprta v 
času rednega obratovanja pomnika. V začetku junija je bil objavljen razpis za izbiro izvajalca. 
Prispele so tri ponudbe. Po pregledu in oceni ponudb smo izbrali najugodnejšega ponudnika z 
najnižjo ceno, podjetje Gramat Kačič d.o.o., Opatje selo 78, 5291 Miren. Vrednost vseh del je 
32.000,00 €. Izvajalec je bil uveden v delo dne 11.7.2017. Predviden termin za tehnični 
pregled oz. pridobitev uporabnega dovoljenja je v mesecu septembru.  
 

 Rekonstrukcija vhoda in zunanje ureditve Zdravstvenega doma v Mirnu 
 
V sklopu projekta Občina po meri invalida smo skupaj z ZD Nova Gorica razpisali izbiro 
izvajalca za izvedbo del za potrebe dostopnosti za invalide, slepe in slabovidne osebe v ZD 
Miren. Na razpis sta se prijavila dva ponudnika, najugodnejši je bil izvajalec Ginex 
International d.o.o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica. Občina sodeluje pri investiciji v 
obsegu – ureditev dostopa – dostopne ceste. Dela naj bi se izvajala v mesecu juliju in avgustu. 
 
 

 Rekonstrukcija regionalne ceste R3614/1048 Opatje selo-Komen 
 
V mesecu aprilu so se začela izvajati rekonstrukcijska  dela preplastitev in korekcija krivin  
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od km 2,100 do km 4,100. Zaradi nekaj težav s pridobivanjem nekaterih zemljišč je bilo 
potrebno delno preprojektiranje in zožanje cestišča iz 6,5m na 6,0m. Istočasno se je 
rekonstrukcija podaljšala še za cca 150 m v smeri proti Kostanjevici na Krasu. Investicija je v 
celoti financirana iz državnega proračuna. Vsa dela na cestišču so zaključena, ureja se okolica 
in bankine. 
 
 
 

                      
 
 

 Prireditveni prostor v  Opatjem  selu 
 

V sodelovanju s KS Opatje selo smo za organizacijo srečanja vasi Sela-Sele-Selo uredili  

prireditveni prostor in sicer: 

 Zamenjava kritine in obrob na strehi sanitarij ter zaprtje objekta 

 Zamenjava kritine s strešno konstrukcijo nad šankom in razsvetljavo  

 Rekonstrukcija vodovodnega priključka oz. vodovodnega omrežja za šanke z 

dobavo in montažo treh vodnih korit  

 Ureditev električnega merilnega mesta z zamenjavo merilne omare (soglasje) – 

izvedeno - potrebno je še urediti pogodbo z dobaviteljem energije in pogodbo o 

priključitvi z Elektro Primorska (občina pridobila soglasje, Elektro Primorska 

zamenjala glavno merilno omaro) 

 Uredili smo del asfaltirane ceste za dovoz na prireditveni prostor v dolžini cca  

50m 
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 Rekonstrukcija dela RO Kostanjevica na Krasu   
 
Skupaj z izvajalcem javne službe, podjetjem Kraški vodovod Sežana, smo razpisali javno 
naročilo za gradbena dela za obnovo vodovoda na delu RO Kostanjevica na Krasu. Na prijavo 
so prispele tri ponudbe. Po pregledu in oceni ponudb je bil izbran izvajalec Gregor Kastelic 
s.p., Dutovlje. Vodoinštalaterska dela bo izvajalo podjetje Kraški vodovod Sežana. Vrednost 
vseh del je 69.056,60€. Dela so se začela izvajati 10.7.2017 in bodo predvidoma trajala do 
14.08.2017. 
Obstoječe omrežje, ki je premera DN 50mm, se rekonstruira z novim omrežjem iz duktila DN 
125mm. Ob rekonstrukciji primarnega omrežja se bo obnovilo še nekaj priključkov do merilnih 
mest (vodomerov).  
 
 
 
 

 
         Mauricij Humar 
                                                                                                              Župan 
Miren, 10.7.2017        
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