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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH 
ZA OBDOBJE OD 31.5.2017 DO 20.6.2017 

 

 Sprejem najboljših učencev 

Sprejema najboljših učencev pri županu se je letos udeležilo kar deset učencev OŠ Miren, ki 

so se izkazali z najboljšim, torej »odličnim« uspehom. Župan Mauricij Humar je najboljšim 

učencem, ki poleg šolskega uspeha navdušujejo z  izvrstnimi dosežki tudi na drugih področjih, 

iskreno čestital in jim zaželel obilo uspehov tudi v bodoče. Sprejema  na občini so se udeležili 

tudi razrednika obeh devetih razredov, starši ter v. d. ravnatelja Bogomir Nemec. 

    
 

 

 Obisk prijateljskega mesta na Češkem 

Na povabilo župana mesta Kralupy nad Vltavo, gospoda Petra Holečka, se je je sredi junija 
letos odzvala tudi delegacija iz občine Miren – Kostanjevica.  Opatje selo vežejo na Kralupy 
močne zgodovinske vezi, saj je mesto z okolico v času prve svetovne vojne sprejelo begunce 
iz Opatjega sela. Lani sta se v Kralupy odpravila dva avtobusa Opajcev,  letošnji protokolarni 
obisk, ki je bil namenjen utrjevanju prijateljskih stikov med krajema oz. občinama, pa 
predstavlja temelje za nadaljnje sodelovanje in nadgradnjo prijateljskih odnosov med krajema. 
Simbolično smo vezi okrepili tudi s posaditvijo lipe, simbola češko – slovenskega prijateljstva. 
Lipo so 10. junija 2017 v mestu Kralupy skupno posadili župan Mauricij Humar, župan Petr 
Holeček in veleposlanik Republike Slovenije v Pragi gospod Leon Marc. Obenem smo se z 
veleposlanikom dogovorili, da bomo v bodoče aktivnosti za trajnejše sodelovanje gradili 
vzporedno z diplomatskimi odnosi ter v tesnem sodelovanju z veleposlaništvom RS. Tako s 
češkim županom, kakor z veleposlanikom smo se dogovorili, da bomo v najkrajšem času 
vzpodbudili trajno sodelovanje med krajema, najprej na področju izmenjav med učenci, 
kasneje pa tudi na turističnem ter gospodarskem področju v segmentih, kjer imamo skupne 
interese. 
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  Prireditev EU PROJEKT, MOJ PROJEKT; O ZGODOVINA, SLEPI NEMRI 

ČLOVEŠTVA 

 
V soboto 10.6.2017 je bil na Cerju izveden veličasten dogodek. Na podlagi regijske zmage na 
glasovanju za EU PROJEKT, MOJ PROJEKT smo s projekti povezanimi s Pomnikom na Cerju 
pridobili sredstva za izvedbo promocijskega dogodka. Pod taktirko Radoša Bolčine, ki je 
prireditev režiral in vodil se je pripravilo enourni program z emninetnimi imeni primorskih 
kulturnikov. Nastopili so kantavtor MEF , Vladimir Čadež, Kresnice, PROVOX, Dejan Vidovič, 
plesalci Pro dance company,  Plesni klub Maxim in Manca Uršič z vertikalnim plesom. 
Nastopajoči so izvrstno izvedli program, ki je najprej ozaveščal s spominom na pretekle čase, 
podal v razmislek stanje v sedanjosti in pogled po vrednotah, ki jih moramo gojiti še v 
prihodnosti.  Po zaključku nas je s koncertom zabaval še MEF s svojimi avtorskimi pesmimi s 
kančkom humorja.  
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 Zaključek projekt ZelInVim 
 

Občina Miren-Kostanjevica je kot partner projekta ZelInVim sodelovala v sklopu »Projektnega 

dela z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti 

do znanja 2016/2017«. Raziskovalni projekt financira Univerza v Ljubljani. Osem študentov 

Fakultete za geografijo, arhitekturo in krajinsko arhitekturo je izvedlo 2 terenski vaji skupaj 5 

dni v marcu in aprilu. Na podlagi terenskih ogledov, razgovorov z domačini in drugimi deležniki 

pod vodstvom petih mentorjev so konkretneje obdelali tri lokacije v Mirnu s predlogi zelene 

infrastrukture. Njihovo delo bodo predstavili na zaključnem dogodku na občini Miren-

Kostanjevica dne 13.7.2017. V sklopu projekta bomo dne 22.6.2017 izvedli Delavnico »Vloga 

zelene infrastrukture pri načrtovanju trajnostnega prostorskega razvoja v Vipavski dolini.  
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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 dokumenti 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 
bo v torek 20.6.2017.  
 
 

 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 zbiramo do 23.06.2017. 
 

 Sprememba namembnosti dela objekta iz družabnega prostora v   
Okrepčevalnico - Cerje 

 
Zaradi potreb Muzeja – Spomenik-Muzej 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 Muzeja. V začetku junija je bil objavljen  razpis 
za izbiro izvajalca. Prispele so tri ponudbe. 
Izbiro izvajalca bomo izvedli do 23.6.2017. 
 

 Rekonstrukcija vhoda in zunanje ureditve Zdravstvenega doma v Mirnu 
 
V sklopu projekta Občina po meri invalida smo skupaj z Zdravstvenim domom osnovno 
varstvo 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. 
 
 

 

 JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2017 

 
Na Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Miren-Kostanjevica za leto 2017, v skupni višini 22.000,00 EUR, objavljen 31. marca  2017 na 
spletni strani in na oglasnih deskah občine, je do roka za oddajo vlog 26. aprila. 2017, prispelo 
24 vlog. 
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 Število 
vlog 

Dodeljena 
pomoč v € 

A Skupinske izjeme - skupaj 20 16.446,18 

Ukrep 1 Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo: 

 
19 

 
15.778,55 

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev. 12 11.675,25 

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč, pašnikov in 
trajnih nasadov 

7  
4.103,30 

Ukrep 4 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij. 1 667,63 

B  »De minimis« - skupaj 3 3.416,00 

Ukrep 5 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe 
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji. 

 
3 

 
3.416,00 

Ukrep 6 Pomoč za izobraževanje in usposabljanje 
na področju nekmetijskih dejavnosti na 
kmetiji ter predelave in trženja. 

 
0 

 
0,00 

C Drugi ukrepi - skupaj 1 2.000,00 

Ukrep 8 Sofinanciranje izvedbe projektov na 
podeželju 

1 2.000,00 

Število vlog skupaj(A+B+C) 24 21.862,18 

 
Odpiranje in oceno vlog je vodila Komisija za izvedbo Javnega razpisa za dodelitev pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2017 ter 
pripravila predlog prejemnikov pomoči.  
Upravičencem so bile odobrene pomoči v skupni višini: 21.862,18 EUR. Dejanska realizacija 
naložb in aktivnosti za katere so bila sredstva dodeljena bo znana konec proračunskega leta 
2017. 
 
 

 
         Mauricij Humar 
                                                                                                              Župan 
Miren, 20.6.2017        
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