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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH 
ZA OBDOBJE od 15.6.2018 do 5.10.2018 

 
 
 

 Javni razpis za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti,  ki 
pospešujejo razvoj turizma v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2018 
 
Javni razpis za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma v 
Občini Miren-Kostanjevica v letu 2018 je zaključen.                                                                                   

 
 
 

Investicije 
 
 
 

 Nova površina nogometnega igrišča v Biljah – umetna trava 

 
Občina je objavila razpis za izvedbo javnega naročila gradnje po postopku naročila 
male vrednosti »Nova površina nogometnega igrišča v Biljah - umetna trava« na portalu 
javnih naročil pod št. JN 000056/2018 dne 8.1.2018. Na razpis so prispele tri pravočasne 
ponudbe.  Izbran je bil izvajalec  FIT ŠPORT d.o.o., Linhartova cesta 33, 1234 Mengeš. 
Izvajalec je bil uveden v delo dne 19.02.2018. Zaradi slabih vremenskih razmer se je fizični 
začetek malo zavlekel. Izvedla so se  drenažna dela ter izdelava nosilnega in filterskega sloja 
ter polaganje umetne trave. Vsa dela so zaključena. Vrednost vseh del z ddv je 305.642,00€. 
Za celotno investicijo so bila pridobljena sredstva od Fundacije za šport v višini 63.046,00, od 
Nogometne zveze Slovenije v višini 75.000,00€, od Nogometnega društva Bilje 30.000,00€  in 
ostalo so lastna sredstva v višini 137.596,00€. 

  
    

 Gradnja prizidka k obstoječemu vrtcu v Kostanjevici na Krasu 
 
Izvajalec je bil uveden v delo dne 21.02.2018. Po preselitvi vrtca v gasilski dom  se je fizično 
začelo izvajati dela  dne 5.3.2018. Celotna investicija – rekonstrukcija vrtca zajema 4.faze 
izvedbe. V tem letu se je izvedla 1.faza: gradnja tretje igralnice s sanitarijami,  prostor za 
zaposlene z garderobo in nekaj spremljajočih prostorov. Uredila se je tudi zunanjost z 
dodatnimi zidi in ograjami, izvedena ja čistilna naprava, katera bo služila tudi za šolo. 
Pridobitev uporabnega dovoljenja je predvidena v drugem  tednu oktobra meseca, kuhinja v 
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vrtcu že obratuje, v vrtec naj bi se otroci preselili z 15. oktobrom. Vrednost vseh del je cca 
500.000,00€. 
          
 

  
 
 
 

 Izdelava vodovodnega priključka za Cerje 
 
Občina je objavila razpis za izvedbo javnega naročila Izdelava vodovodnega priključka 
(gradbena dela) za Cerje – RO Lokvica-PH Lokvica - Cerje. Povabljenih je bilo pet 
ponudnikov. Ponudbo so oddali štirje ponudniki. Izbran je bil izvajalec  Andrej Filipčič, Šmarje 
pri Sežani 71a, 6210 Sežana. Objekt obsega cca 850m vodovoda z črpališčem na Lokvici. 
Vsa dela so že zaključena. Vrednost vseh del je cca  45.000,00EUR. 
 

     
 Športni park Grive - Vodovodni in fekalni priključek 

 
Na osnovi dogovora in plana investicij s strani KS Miren smo  v  izvedli javno naročilo za 
Izdelavo vodovodnega in fekalnega priključka za športni park Grive. Na povabilo sta se 
odzvala dva ponudnika, kot najugodnejši je bil izbran izvajalec Prevozi in storitve, Bojan 
Moderc s.p., Merljaki 65, 5291 Miren. Vsa dela so že zaključena. Vrednost vseh del je bila cca 
13.000,00€.  

 

 

 Temnica – Rekonstrukcija mrliške vežice 
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Na osnovi dogovora in plana investicij s strani KS Temnica smo  izvedli javno naročilo za 
Rekonstrukcijo mrliške vežice v Temnici. Na povabilo so se odzvali štirje ponudniki, kot 
najugodnejši je bil izbran izvajalec Gramat Kačič d.o.o., Opatje selo 78, 5291 Miren. Dela so 
obsegala celotno rekonstrukcijo objekta – gradbenoobrtniška  in elektroinstalacijska  dela, dela 
so se nekoliko zavlekla  zaradi usklajevanj detajlov z Zavodom za kulturno dediščino. 
Vrednost vseh del je cca 18.000,00€.  

  

 Izvajanje komunalne ureditve obrtne cone Bilje 2 

Konec junija so se začela izvajati dela v Obrtni coni Bilje 2. Uvedba v delo je bila 26.6.2018. 
Kumulativna vrednost izvršenih del do 30.9.2018 je znašal 410.384,20 EUR brez DDV. 
Izvajajo se dela na fekalni in meteorni kanalizaciji ter zgornjem ustroju ceste vključno z 
polaganjem robnikov. Izvajalec je izvajal kabelsko kanalizacijo za TK, NN, JR.  Celotna 
komunalna ureditev obrtne cone Bilje 2 bi morala biti zaključena  do konca avgusta, a se je 
zaradi vremenskih razmer rok za dokončanje podaljšal do sredi oktobra.  
 

   

 V Programu Slovenija - Italija 2014–2020 odobreni projekti s partnerstvom 
in sodelovanjem Občine Miren-Kostanjevica 

25. julija 2018 je Odbor za spremljanje Programa Slovenija - Italija 2014–2020 potrdil 8 
strateških projektov, ki bodo sofinancirani s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v 
okviru Programa Interreg Slovenija - Italija 2014–2020. Med njimi so kar 3 projekti, v katerih 
sodeluje tudi Občina Miren-Kostanjevica in sicer »VISFRIM – Upravljanje poplavne 
ogroženosti na porečju reke Vipave in ostalih čezmejnih porečjih«, »GREVISLIN – Zelena 
infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah« in 
»WALKofPEACE – Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in 
Jadranom«,  
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V okviru projekta VISFRIM – Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in 
ostalih čezmejnih porečjih bo Občina Miren-Kostanjevica pristopila k izgradnji načrtovanega 
protipoplavnega zidu v Mirnu pri Grabcu, ki bo zagotavljal poplavno varnost s poplavami 
ogroženega območja. Vrednost deleža Občine Miren-Kostanjevica je 286.000 EUR. 
V projektu GREVISLIN – Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst 
in habitatnih tipov ob rekah bo Občina Miren-Kostanjevica pripravila dokumentacijo za izvedbo 
investicij na območju Nature 2000. Namen priprave dokumentacije je kasnejša izvedba 
investicije, da se razbremenijo posebej občutljiva območja (v tem primeru območje Nature 
2000) in da se usmeri prihode obiskovalcev na za to posebej urejena območja. Vrednost 
deleža Občine Miren-Kostanjevica znaša 103.000 EUR. 
Namen projekta WALKofPEACE – Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med 
Alpami in Jadranom je dolgoročno ohranjanje dediščine prve svetovne vojne ter krepitev njene 
uporabe za razvoj trajnostnega kulturnega turizma. Občina Miren-Kostanjevica v projektu 
sodeluje z pripravo investicijske dokumentacije za ureditev parka ob Pomniku miru na Cerju. 
Vrednost deleža Občine Miren-Kostanjevica v okviru projekta znaša 25.000 EUR. 
Vsi projekti bodo sofinancirani v deležu 85 % s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
preostanek, 15 %, pa predstavlja lastni delež občine. 

 
 
 

  Prometna ureditev križišča-krožišča Križ Cijan (Miren) 
 
Občina  Miren-Kostanjevica in Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo sta 
po pogodbi o sofinanciranju začela izvajati dela na ureditvi križišča. Direkcija je izvedla razpis 
za izvajalca del. Izbran je bil izvajalec Ginex International d.o.o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova 
Gorica kot vodilni partner in partner Kolektor CPG d.o.o., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 
Nova Gorica. Izvajalec je bil že delno uveden v delo 28.02.2018, fizično je začel dela izvajati 
01.10.2018, predviden zaključek del je 25.04.2019.Trenutno se izvaja ureditev gradbišča, 
zakoličba, razna demontažna dela – ograj in izkop humusa. Istočasno z ureditvijo krožišča se 
bo uredila tudi Prometna ureditev Javne poti JP 759021    Ob pokopališču-Laz-Spomenik 
(križišče )  v Biljah – razširitev cestišča, dela so se že začela izvajati. Nadzor nad gradnjo ima 
podjetje Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica. 
 
          Mauricij Humar 
                                                                                                                  Župan 
 
 
 
 
Miren, 5.10.2018        
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