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
POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH
ZA OBDOBJE od 13.10.2017 do 7.12.2017



STROKOVNA EKSKURZIJA – ZAKLADI KOČEVSKE

Dne 20.11.2017 je Občina Miren-Kostanjevica organizirala celodnevno strokovno ekskurzijo –
ogled primera dobre prakse - Zadruga ZAKLADI KOČEVSKE. Namen našega obiska je bil
predvsem seznanitev naših ponudnikov z poslovnim modelom in delovanjem zadruge v praksi,
ter ustvarjanje novih poslovnih možnosti. Ekskurzije se je udeležilo 13 ponudnikov.



Slovesna prireditev »Spomin na prihodnost« na Cerju

Na Cerju smo dne 25.11.2017 skupaj z Državnim svetom RS in BTC d.d. organizirali Slovesno
prireditev »Spomin na prihodnost«, ki sodi v okvir dogodkov Nacionalnega odbora za
obeležitev 100. obletnice konca Soške fronte in 100. obletnice konca 1. svetovne vojne. V
okviru prireditve je potekalo tudi slovesno odkritje monumentalnega umetniškega dela »Ples
življenja in smrti« slovenskega akademskega slikarja Rudija Španzla. Glavni pokrovitelj
umetniškega dela je BTC d.d., projekt pa je podprlo tudi več drugih slovenskih podjetij. V
bogatem kulturnem programu pod režijo Radoša Bolčine in v koprodukciji SNG Nova Gorica je
nastopalo veliko število ustvarjalcev: VOJAŠKI ORKESTER SLOVENSKE VOJSKE, DAVID
ČADEŽ – TENOR, POLONA KANTE PAVLIN – SOPRAN, DEJAN VIDOVIČ – KLAVIR,
HARMONIKA, DRAGO MISLEJ – MEF, MO PZ PROVOX POD VODSTVOM MATEJA
PETEJANA, OTROŠKI PEVSKI ZBOR OSNOVNE ŠOLE MIREN POD VODSTVOM ZDENKE
KOMEL, PLESALCA BOŠTJAN ŠPEHONJA IN VALERIJA RAHLE MBANWI, PRO DANCE
COMPANY, RADOŠ BOLČINA – IGRALEC, URŠKA TAUFER – IGRALKA , MATIJA RUPEL
– IGRALEC, ČLANI DRUŠTVA 1. SVETOVNA VOJNA.
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Praznik petja Občine Miren-Kostanjevica - revija pevskih zborov

Praznik petja Občine Miren – Kostanjevica, 3. izvedbo revije odraslih pevskih zborov, smo
letos praznovali v Kostanjevici na Krasu. Povabilo na praznik so vsi pevski sestavi v občini
vzeli čisto zares, saj se je vabilu odzvalo vseh osem pevskih sestavov. Pripravili so pester
program na visokem kakovostnem nivoju. Njihove pesmi segajo od klasičnih zborovskih
pesmi, do dalmatinskih in istrskih melodij tja do zabavne zborovske glasbe. V prijetnem
vzdušju so se nam predstavili Ženski pevski zbor Prosvetnega društva "Kras" iz Opatjega sela,
Moški pevski zbor Anton Klančič iz Mirna, Ženski pevski zbor Zarja iz Sel na Krasu, Moški
pevski zbor »Kras« iz Opatjega sela, Pevski zbor društva žena Miren – Orehovlje, Vokalna
skupina Chorus 97 iz Mirna, Vokalna skupina Glas iz Bilj ter Oktet Rožmarin. Kot solistka je
nastopila mezzosopranistka Alenka Marušič iz Opatjega sela.
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Podelitev listine »Občina po meri invalida«

Po treh letih aktivnosti za pridobitev listine »Občina po meri invalidov« je občina dne 4.12.2017
na slovesni prireditvi v Biljah prejela Listino »Občina po meri invalida«. Projekt prinaša
izboljšave v življenju vseh občanov, predvsem pa ranljivih skupin – invalidov in starejših.
Valter Adamič – slavnostni govornik in koordinator projekta, je izpostavil, da je socialna
vključenost oseb s posebnimi potrebami ključna spodbuda za razvoj dojemanja osebnostne
rasti okolja, v katerem živijo in delajo. Pomembni pa so tudi dosežki projekta, ki se kažejo na
področju zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami, v odpravi ovir za gibalno ovirane, na
področju senzoričnih, komunikacijskih, čustvenih in miselnih ovir.
Drago Novak je izročil listino in skulpturo »Občina po meri invalidov« županu Mauriciju
Humarju, Zvezdana Markič pa je prevzela skulpturo kot predsednica MDI Goriške.
Slavnostni govori so se prepletali s kulturnim programom: trio kljunastih flavt Varstveno
delovnega centra (VDC) Nova Gorica, otroški pevski zbor Osnovne šole Miren, skeč z
naslovom Čevljar, ki so ga zaigrali štirje člani Društva gluhih in naglušnih severne Primorske,
pevski zbor iz VDC, Enota Stara gora.
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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 25.10.2017 na portalu javnih naročil ponovno 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 petek 10.11.2017. Na razpisana dela so je prijavili tri ponudniki, ki pa so vsi presegali
vrednost, ki jo imamo zagotovljeno v proračunu. Iz tega razloga smo razpis razveljavili. Na
osnovi dejstva, da najcenejša ponudba presega cca 6% proračunske vrednosti bomo izvedli
še postopek s pogajanji. V kolikor bomo uspešni v postopku s pogajanji predvidevamo izbiro
izvajalca in z deli začeti v začetku leta 2018.



Sprememba namembnosti dela objekta iz družabnega prostora v
okrepčevalnico

Zaradi potreb Pomnika braniteljem Slovenske zemlje na Cerju občina želi v že dokončanem
družabnem prostoru urediti okrepčevalnico za obiskovalce Muzeja, ki bo predvidoma odprta v
času rednega obratovanja Pomnika. Na osnovi izvedenega javnega naročila je bil izbran
izvajalec podjetje Gramat Kačič d.o.o., Opatje selo 78, 5291 Miren. Dela so se nekoliko
zavlekla zaradi usklajevanj s projektantko predvsem na raznih detajlih in materialih (zunanja
ploščad). Vsa dela so zaključena, tehnični pregled je predviden 15.12.2017. Z vidika
uspešnega pregleda pričakujemo uporabno dovoljenje v začetku leta 2018. Vrednost vseh del
je bila 35.093,00 €.



Rekonstrukcija dela RO Kostanjevica na Krasu Krak 1 in Krak 2

V sklopu projekta Rekonstrukcija dela vodovoda v Kostanjevici na Krasu smo obnovili še del
kritičnega vodovoda krak 2. Skupaj z izvajalcem javne službe podjetjem Kraški vodovod
Sežana in izvajalcem del Gregor Kastelic s.p., Dutovlje smo izvedli še rekonstrukcijo kraka 2.
Vsa dela razen asfaltiranja so zaključena, v kolikor bodo vremenske razmere v decembru
dopuščale bodo dela zaključena še v tem letu. Vsa pogodbena dela krak 1 in krak 2 so vredna
96.581,07€. Investicijska dela smo prijavili na koriščenje sredstev na osnovi 21. Člena ZFO-1,
kar pomeni da bomo dobili iz tega naslova 78.924,00€ ostalo pa bo bremenilo naš proračun v
višini 17.657,07€.
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Zeleni otok VVO Miren in vkop plinohrama

V začetku novembra je bil objavljen razpis za Ureditev zelenega otoka VVO Miren in vkop
plinohrama na OŠ Miren. Prispele so tri ponudbe, izbran je bil ponudnik Batistič Zoran s.p.,
Cesta na Čuklje 31c, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici. Vrednost vseh del 10.479,58€.
Izvajalec je bil uveden v delo, zaključek del je predviden v januarju 2018.



Javni razpis o sofinanciranju registriranih enot kulturne dediščine na območju
občine Miren - Kostanjevica

Javni razpis je bil objavljen 26.10.2017 (rok prijave: 06.11.2017) prispele so 3 vloge. Vloge so
v postopku preverjanja in ocenjevanja.


Ostali javni razpisi

V novembru mesecu so bili objavljeni tudi razpisi za investicijska dela za nekatere KS in
Izvedbo priključka fekalne kanalizacije F14 na obstoječe črpališče v Biljah:
 KS Temnica (mrliška vežica – dvoletna investicija)
 KS Orehovlje (Ureditev vaškega parka v Orehovljah – dvoletna investicija)
 KS Miren (UREDITEV ZELENEGA OTOKA ZA ODPADKE v Mirnu pred bloki in Športni
park Grive – Vodovodni priključek)
Vse investicije so v izvajanju, predvideni zaključki so v letu 2017/2018.
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Sanacija dela kanalizacijskega omrežja v Mirnu

V mesecu novembru smo skupaj z javnim podjetjem Vodovodi in Kanalizacija sanirali del
kanalizacijskega omrežja v dolžini cca 20m, katero je bilo poškodovano. Vsa dela so že
zaključena. Z izvedbo te sanacije se lahko del naselja Miren ( od gostilne Bric - do občine)
priključuje na kanalizacijsko omrežje.

Mauricij Humar
Župan

Miren, 11.12.2017
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