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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH
ZA OBDOBJE OD 21.12.2015 DO 3.2.2016


Projekt Revitalizacije reke Vipave - Zelena infrastruktura

V decembru smo v sodelovanju z ICRO in ROD-om pripravili in oddali prijavo projekta na
DOR (dogovor za razvoj regij). Dne 21.12.2015 je bila v Novi Gorici predstavitev Načrta
zmanjševanja poplavne ogroženosti za povodji Soče in jadranskih rek z morje. Po
predstavitvi smo se s predstavniki Ministrstva dogovorili za skupen protipoplaven projekt
VIFRIM. V januarju smo se skupaj z predstavniki občin in razvojnih agencij sestali in
dogovorili, da se bo pripravilo naslednje projektne predloge: projekt Renaturacije – kohezijski
(kot partnerji Zavoda za ribištvo); Projekti Zelene infrastrukture (projekt Habitatov na ukrep
6D; projekt ostale infrastrukture na ukrep 6C, protipoplavni projekt na 6 F), strateški projekt
VIFRIM- prijavitelj MOP. Župan je dne 3.2.2016 imenoval Strateški svet, v katerem so
predstavniki stroke (Bricelj, Pavlin, Cingrle), ki bo opravljala posvetovalno in usmerjevalno
funkcijo pri pripravi in vodenju projektov Revitalizacije reke Vipave-Zelene infrastrukture.
Skupno bodo tako delovali trije organi: Svet za Vipavo (sestavljen iz županov),Projektna
skupina (sestavljeno iz predstavnikov občinskih uprav in razvojih agencij) in Strateški svet
(strokovno posvetovalno telo).


Vrtec Bilje

Dela na projektu izgradnje novega vrtca v Biljah potekajo v skladu s predvidenim planom
dela. Tehnični pregled objekta je predviden za 22.02.2016, nakar sledi odprava
pomanjkljivosti. Predvidena selitev v nove prostore je v prvem tednu marca. Uradna otvoritev
vrtca je predvidena za 8. marec 2016.



Frnaža Bilje

Dne 27.1.2016 smo na občini organizirali predstavitev predloga rešitve za rekonstrukcijo
objekta Frnaža Bilje, na katero so bili povabljeni člani Občinskega sveta, svet KS Bilje,
predsedniki društev iz Bilj, člani odbora za okolje, prostor in kmetijstvo, člani Odbora za
gospodarstvo in proračun, Komisija za Frnažo ter predstavniki občinske uprave.
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Obrazložitev predloga rešitve so podali:
- Mauricij Humar, župan občine,
- Borče Mitovski, direktor družbe Stopa d.o.o. in potencialni investitor rekonstrukcije,
- Adrijan Cingerle, direktor družbe Creadom d.o.o., arhitekt in avtor predloga
- Ernesta Drole, vodja Območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Predmet predstavitve je bil idejni koncept ureditve, usklajen s potrebami potencialnega
investitorja in smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Rešitev ohranja dediščino –
stavbo Frnaže in je sprejemljiva za krajane ter širšo javnost. Pomembno je, da bo del
pritlične etaže namenjen ureditvi muzeja opekarstva. Obnova in nove vsebine bodo prinesle
tudi nova delovna mesta. Občina nima dovolj sredstev za obnovo objekta, zato potrebuje
investitorja.
Potencialni investitor, podjetje Stopa d.o.o., zaradi širitve proizvodnje (dejavnost
elektrostatičnega prašnega barvanja) potrebuje dodatni proizvodni prostor. Dejavnost ne
povzroča izpustov v okolico, razen pare, za svojo dejavnost ima potencialni investitor
opravljene vse potrebne meritve, ponudil je možnost ogleda proizvodnje. Po ogledu objekta
in temeljitem premisleku je prišel do zaključka, da bi bilo smiselno objekt obnoviti, proizvodno
locirati v 1. nadstropje, pritličje pa zaenkrat pustiti neuporabljeno z namenom, da se v drugi
fazi uredijo prostori za javni program.
Koncept ureditve je predstavil tudi avtor, arhitekt Adrijan Cingerle. Poudaril je, da je
pomembno upoštevanje zgodovine stavbe in ohranjanje 47m visokega dimnika ter peči v
pritlični etaži. Predstavil je možnosti javnega programa v pritličju: muzej, gostinski lokal,
trgovine, lokali s storitvenimi dejavnostmi itd.
Prisotni so se seznanili s predlogom rešitve za obnovo objekta Frnaža Bilje in podprli
načrtovane aktivnosti po predstavljenem programu.



Sestanek s predsedniki KS

Na sestanku s predsedniki krajevnih skupnosti dne 13.1.2016 so predsedniki potrdili plan
financiranja KS za leto 2016 in plan financiranja investicij KS v letu 2016

Mauricij Humar
Župan
Miren, 3.2.2016
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