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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH 
ZA OBDOBJE OD 11.3.2016 DO 20.4.2016 

 

    Odprtje vrtca Bilje 
   
V Biljah smo dne 5.4.2016 pripravili slavnostno odprtje novega, sodobnega in energetsko 
učinkovitega vrtca. Prijetni prireditvi v Domu krajanov Negovana Nemca v Biljah (ki so jo 
oblikovali otroci vseh vrtcev) je sledilo slavnostno odprtje z blagoslovom. Nadaljevalo se je s 
prijetnim druženjem s pogostitvijo v Domu krajanov Negovana Nemca. 
 

   
 

 
 
 

 Frnaža Bilje 
 

 
Na zahtevo krajanov je dne 8.4.2016 v Biljah potekal ponovni zbor krajanov na temo frnaže v 
Biljah. 
 
 

 OCENJEVANJE VIN - Temnica, 5. april 2016 
 
Dne 5. aprila 2016 se je v Temnici uspešno izteklo 14. tradicionalno ocenjevanje vin v Občini 
Miren-Kostanjevica, pod okriljem:  Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, Kmetijske 
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svetovalne službe Bilje in Občine Miren-Kostanjevica. Ocenjevanja se je udeležilo 15 
vinarjev in vinogradnikov. Petčlanska strokovna komisija je ocenila skupaj 39 vzorcev vin, od 
tega 17 vzorcev belih in 22 vzorcev rdečih vin. 
 

 
 
 
 
 
 

 Srečanje ČEBELARK IN ČEBELARJEV Občine Miren-Kostanjevica,  
Miren 12. april 2016 

 
Prvič od kar je bila ustanovljena Občina Miren-Kostanjevica so se 12. aprila 2016 v občinskih 
prostorih srečali čebelarke in čebelarji iz naše občine. Srečanja se je poleg 15 čebelark in 
čebelarjev skupaj s predsednikom Čebelarskega društva Šempeter-Vrtojba udeležil tudi 
pomočnik ravnateljice OŠ Miren. Po pozdravnem nagovoru in dobrodošlici s strani župana je 
beseda hitro stekla. Pogovor se je dotaknil različnih vsebin na področju čebelarstva, od 
pomembnosti sajenja medovitih rastlin, na javnih in drugih površinah, izobraževanju 
čebelarjev in mladih čebelarjev, možnih načinih kako približati čebelarjenje osnovnošolskim 
otrokom, do načrtov čebelarskega društva. Čebelarke in čebelarji so izrazili veliko veselje in 
zadovoljstvo, da se je dogodek organiziral. Župan je kot že uvodoma, ob zaključku srečanja 
ponovno poudaril, da je želja občine ohraniti in razvijati čebelarstvo in da so vrata občine za 
čebelarke in čebelarje vedno odprta.  
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 Tečaj  temeljnih postopkov oživljanja (TPO) z uporabo defibrilatorja (AED)  
 
 
V sredo 6.4.2016 se je v prostorih Prostovoljnega društva Kostanjevica na Krasu odvijal tečaj 
temeljnih postopkov oživljanja (TPO) z uporabo defibrilatorja (AED), ki sta ga v sodelovanju 
organizirala civilna zaščita Občine Miren-Kostanjevica- ekipa Prve Pomoči in krajevna 
skupnost Kostanjevica na Krasu. 
Tečaji so izvedeni v sklopu preventivnih dejavnosti civilne zaščite občine. Namenjeni so 
izobraževanju občanov za večjo samozaščito ter pomoč bližnjim in drugim ljudem v primeru 
poškodb ali nesreč. Tečaja se je udeležilo cca. 30 krajanov Kostanjevice na Krasu. Prvi del 
tečaja je vseboval teoretični del, drugi del pa je bil sestavljen iz praktičnega prikaza, na 
katerem so udeleženci poskusili izvajati temeljne postopke pživljanja (zunanja masaža srca, 
umetno dihanje) na šolskih maketah z uporabo AED-a. Tečaj se je izvedel pod budnim 
očesom predavateljev ekipe prve pomoči civilne zaščite Občine Miren-Kostanjevica, katera je 
trenutno po znanju in usposobljenosti na prvem mestu v severnoprimorski regiji. 
 
 

 Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2016 

 
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Miren-Kostanjevica za leto 2016 je bil objavljen 4. aprila 2016 na spletni strani in na glasnih 
deskah občine. 
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja se bodo 
dodeljevale pomoči do skupne vrednosti največ 22.000 EUR za naslednje ukrepe: 
 
Pod točko A. SKUPINSKE IZJEME  
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 UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na 
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo: 
 Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev. 
 Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč, pašnikov in trajnih nasadov . 

 UKREP 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij. 
 
Pod točko B. »DE MINIMIS« 

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

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

 
Pod točko C. »DRUGI UKREPI« 

 UKREP 8: Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju. 
 
Rok za oddajo vlog je 22. april 2016.  
 
 

 Javni razpis za sofinanciranje projektov mladinskih in drugih društev na 
področju družbenih dejavnosti 

 
Javni razpis za sofinanciranje projektov mladinskih in drugih društev na področju družbenih 
dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2016 z razpisnim rokom 15.3.2016 je v teku. 
Izdane so bile odločbe o sofinanciranju projektov. 
 

 Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov 
ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2016 
 

Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske 
dejavnosti in tehnične kulture v letu 2016 je bil objavljen dne 6.4.2016. Razpisni rok: 
9.5.2016. 

 
 

 Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Svetovalec za pravne zadeve 
 

Na podlagi javnega natečaja smo v postopku izbire izbrali kandidata, ki je zbral največ točk 
pri ocenjevanju. 18.4.2016 so bili odposlani sklepi izbranemu kandidatu ter neizbranim 
kandidiatom. 

 

 Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec za 
gospodarstvo in turizem 
 

Postopek izbire novega sodelavca je v teku.  
 
        Mauricij Humar 

                                                                                                              Župan 
Miren, 20.4.2016         
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