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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH 
ZA OBDOBJE OD 24.9.2015 DO 21.10.2015 

 

 Okusi ob meji - Gusti di Frontiera 2015 
 

Med 24. in 27. septembrom je v Gorici (I) potekala tradicionalna prireditev Okusi ob 
meji/Gusti di frontiera, ki vsako leto  z dobrotami evropske in svetovne kuhinje na Goriško 
privabi več tisoč obiskovalcev. Svečano odprtje dogodka je tokrat potekalo na trgu sv. 
Antona in sicer v  četrtek, 24. Septembra. Letos smo goriške občine nastopale skupno in 
pripravile enoten predstavitveni prostor za lokalne ponudnike in gostince vseh 6 goriških 
občin (Občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal, Občine Renče-Vogrsko, Občine 
Šempeter-Vrtojba in Občine Miren-Kostanjevica). Lokalni ponudniki domačih dobrot in 
izdelkov so bili združeni na eni strani razstavnega prostora,  gostinci in vinarji pa na  drugi 
strani. Zelo zadovoljni ob obisku so bili tako številni obiskovalci kakor tudi naši ponudniki. 

   

 

 Svet za zagotavljanje večje varnosti občanov 
 

Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov je na 3. redni seji dne 30. 9. 2015 obravnaval 
aktualne dogodke ob begunski krizi in sprejel sklep, da bo občina ob morebitnem prihodu 
beguncev v sodelovanju s CZ zagotovila ustrezne ukrepe za varnost beguncev na eni izmed 
predlaganih lokacij. 
 

 Občinsko glasilo 

 
Dne 30.9.2015 je izšla druga številka letošnja druga številka občinskega glasila z imenom 
»Jesenski navdihi občine Miren-Kostanjevica« s poudarkom na ekoloških temah, kar je bilo 
tudi glavno vodilo letošnjega občinskega praznika. Naslednja številka je predvidena v drugi 
polovici decembra 2015. V letu 2016 so predvidene 4 številke glasila, torej vsake 3 mesece 
(marec, junij, september, december). 
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 Sporazum o izvedbi odpusta dolgov 

Občina je dne 30.9.2015 pristopila k Sporazumu o izvedbi odpusta dolgov.  

 

 Občinski praznik – slavnostna seja in odprtje mostu 
 
Letošnji občinski praznik smo dne 2.10.2015 pričeli s slavnostno sejo občinskega sveta, 
katero je z glasbo na čembalu obogatila Eva Dolinšek iz Orehovelj. 
 

   
 
 
Dogajanje se je nadaljevalo s kulturno prireditvijo “Povezujemo bregove” in odprtjem mostu 
čez reko Vipavo, s čimer smo simbolično zaključili projekt “Centralna čistilna naprava ob 
Vrtojbici, Kanalizacija v Mirnu in Orehovljah”. Trak sta slavnostno prerezala župan Mauricij 
Humar in direktor Vodovodi in kanalizacija d.d., gospod Miran Lovrič. Most je blagoslovil 
župnik gospod Robert Ušaj. 
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 Občinski praznik – osrednja kulturna prireditev in zabavni program 

 
V soboto, 3.10.2015 se je dogajanje nadaljevalo v duhu ekologije. Pod pokritim šotorom v 
Mirnu je potekala osrednja kulturna prireditev z gledališko predstavo »Don Kihot na dvornem 
slavju«, ki so jo uprizorili učenci OŠ Miren, nastala pa je v sodelovanju z Agencijo GOLEA. 
Obenem smo simbolično predali v uporabo električna kolesa in polnilno mesto za električna 
vozila. 
 
 

    
 

   
 
V nadaljevanju so se predstavile plesne skupine iz občine, ter plesne skupine, v katerih 
nastopajo otroci iz naše občine.  
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Sledil je nastop mladih glasbenih skupin iz naše občine (Sky smokers, No Agenda) ter 
vrhunca večera, skupine Čuki, ki so množično občinstvo zabavali do 3.00 ure zjutraj. 
 

  
 
Občina je letos prvič ponudila brezplačen prevoz na prireditev in z nje, ki so jo z 
odobravanjem sprejeli predvsem prebivalci kraškega dela občine. 

 

 
 Nova spletna stran 

 
Ob občinskem prazniku je začela delovati prenovljena spletna stran občine: www.miren-
kostanjevica.si. 

 
 

 Ekipe prve pomoči – državno preverjanje usposobljenosti 
 

Dne 3.10.2015 je 14 ekip prve pomoči CZ in RKS na XXI. državnem preverjanju 
usposobljenosti ekip prve pomoči prve pomoči CZ in RK v Murski soboti nudilo prvo pomoč 
poškodovanim in nenadoma obolelim na sedmih simuliranih delovnih mestih. Ocenjevalci so 
skladno s cilji in smotri tekmovanja  preverili stopnjo usposobljenosti, znanja in izurjenosti za 
delovanje v primeru množičnih nesreč, pravilnost ravnanja na kraju nesreče ter spretnosti pri 
oskrbi poškodb, ki ogrožajo življenje. Prav tako je preverjanje namenjeno oceni izvajanja 
triaže poškodovanih in neodložljivih ukrepov prve pomoči, evakuacije poškodovanih in 
njihove priprave za transport, delovanja vodij ekip ter preverjanju opremljenosti ekip. Ekipa 
prve pomoči civilne zaščite Občine Miren-Kostanjevica se je v zasedbi Matej Ferfolja, Andraž 
Pahor, Mateja Zavadlav, Mavricij Frančeškin, Boštjan Spačal, Erik Spačal in Tomaž Rebec,  
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prvič udeležila državnega preverjanja znanja in zasedla 11. mesto. Ekipi čestitamo za 
dosežek ter za vse vloženo prostovoljno delo. 
 
 

 Ne-odvisen.si 
 
Občina in OŠ Miren sta skupno organizirali dva dogodka za ozaveščanje pred različnimi 
oblikami zasvojenosti. Oba dogodka je izvedel Zavod 7 v okviru kampanje Ne-odvisen.si. 
Prvi dogodek »Moč resnice« je potekal v Biljah dne 22.9.2015, drugi dogodek »Izzivalec 
ulice« pa dne 7.10.2015 dopoldan v OŠ Miren, v večernih urah pa v Domu krajanov Negovan 
Nemec v Biljah.  

 

   
 
 
 Sestanek predsednikov KS 

 
Dne 7.10.2015 je na občini potekal sestanek predsednikov krajevnih skupnosti na temo 
priprave novega Odloka o financiranju krajevnih skupnostih. Predsedniki krajevnih skupnosti 
so potrdili predlagane spremembe na področju financiranja krajevnih skupnosti Občine 
Miren-Kostanjevica in soglašali, da se pristopi k pripravi predloga novega Odloka o 
financiranju krajevnih skupnosti Občine Miren-Kostanjevica.   
 

 Okrogla miza – vizija za Vipavo 
 
Dne 9.10.2015 je na občini potekala okrogla miza »Vizija za Vipavo«, ki jo je organizirala 
občina v sodelovanju z Alumni klubom geografov Univerze v Ljubljani. Tema okrogle mize je 
bila iskanje idej o naslednjih korakih priprave projekta in zbiranje pripomb na gradivo 
»Strokovne zasnove ureditve vodnega in obvodnega prostora ob reki Vipavi na območju 
Občine Miren-Kostanjevica«, pripravljeno s strani Alumni kluba in predhodno poslano na 
okroglo mizo vabljenim udeležencem. Podani so bili naslednji predlogi za nadaljnje korake: 

- potrebno je zapisati pripombe na osnutek Načrta upravljanja z vodami, ki je trenutno v 
javni obravnavi in je zapisan izrazito sektorsko, potrebno predstaviti vizijo; 

- ob otvoritvi ČN ob Vrtojbici bi bilo potrebno povabiti sosednje italijanske občine, 
provinco in tudi predstavnike iz Rima in ob tej priliki predstaviti vizijo reke Vipave kot 
povezovalne zelene infrastrukture; 

- na predstavitvi 21. oktobra je potrebno obrazložiti vizijo Vipave, poudariti, da vključuje 
sodelovanje gor vodnih in dol vodnih občin, da gre za vizijo drugačnega, 
sonaravnega urejanja s sodelovanjem prebivalcev; 

- predlog, da župani na predstavitev vabljenih občin izvedejo skupni izlet po reki Vipavi; 
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- predlog vključevanja šol v proces ozaveščanja pomena reke  za življenje ob njej, 

seznanitev otrok in preko otrok staršev (npr. slikarski ali literarni natečaji, lahko  v 
prostorih ČN); 

- Občina Miren-Kostanjevica mora ustvariti svojo lastno »sliko« - predstavo o reki in 
prostoru ob njej in jo vključiti v vizijo celote; 

- potrebno pričeti s formalnimi postopki za konkretiziranje in postopno izvajanje vizije. 
 
 

 
JAVNI RAZPISI  

 
 

 Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2015 

 
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Miren-Kostanjevica za leto 2015 je bil objavljen 14.10.2015 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  

 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. 
 

Skrajni rok za oddajo vlog je 30.10.2015. 
 

 Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na lesno biomaso POŠ  
BILJE  
 

Ker se je projekt Mikro daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v Biljah izkazal za 
neracionalnega, smo prišli do zaključka, da izvedemo postopek javno zasebnega partnerstva 
za dobavo toplote Podružnične osnovne šole Bilje, skupaj z vrtcem Bilje V začetku 
septembra smo v sodelovanju z GOLEO pripravili razpisno dokumentacijo in dne 24.9.2015 
je bila objavljena na Portalu javnih naročil. Do 5.10.2015 smo pridobili eno samo ponudbo in 
z izbranim izvajalcem TOP LES ENERGIJA d.o.o. dne 14.10.2015 podpisali pogodbo za 
oskrbo s toploto z zasebnim partnerjem. Pogodba je podpisana za 20 let. Izvajalec bo moral 
opraviti: 
 

 Skladno s tehnično dokumentacijo se v obstoječo ELKO kotlovnico vgradi nov kotel 
 na lesno  biomaso – pelete; 
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 H kotlu se dogradi zalogovnik za pelete; 

 Izvede se vsa potrebna elektroinštalacijska in strojna dela, vezana na sistem 
 ogrevanja do priključitve na obstoječi razvodni sistem in izdelava projektov PID; 

 Dobava energenta in upravljanje  s kotlovnico za dobo 20 let. 
Dela se morajo zaključiti do konca oktobra 2015. Predviden začetek obratovanja nove 
kotlovnice, ki bo ogrevala POŠ Bilje in kasneje tudi vrtec Bilje, je v začetku naslednjega 
tedna (26.10.2015). 
 
 
 

INVESTICIJE 
 

 Vrtec Bilje 
 
Na projektu izgradnje novega  vrtca Bilje potekajo načrtovana gradbeno obrtniška dela, 
priprava na strojne in elektro instalacije, zgrajen je nov dimnik, izvaja se izolacija strehe. 
Sklenjen je dogovor o izvedbi stavbnega pohištva v skladu z zakonodajo. 
 

   
 
         Mauricij Humar 
                                                                                                              Župan 
Miren, 21.10.2015         
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