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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH 
ZA OBDOBJE od 11.7.2017 do 20.9.2017 

 

 Sprejem bronaste kotalkarice z evropskega prvenstva 
 

Na evropskem prvenstvu v umetnostnem kotalkanju, ki se je odvijalo v mestu Roana v Italiji, je 
med kadetinjami bron v kombinaciji osvojila naša občanka Ivana Štrukelj iz  Mirna. Župan je 
mlado uspešno kotalkarico Ivano Štrukelj dne 11.8.2017 sprejel tudi na občini v Mirnu.  
 

 
 

 Posvet o turističnih kooperativah 
 
Dne 13.9.2017 je Občina Miren-Kostanjevica na Cerju organizirala Posvet o turističnih 
kooperativah. Osrednji gost posveta je bil državni sekretar, Tadej Slapnik. Poleg njega je na 
posvetu sodelovala še Leni Balent iz Direktorata za regionalni razvoj in Helena Trska, ki je 
predstavila njene ugotovitve na terenu, ki jih je pridobila v sklopu priprave magistrskega dela: 
Koncept podjetja, ki ga vodi lokalna skupnost v občini Miren-Kostanjevica. Namen posveta je 
bil predvsem približati model zadrug na področju turizma našim ponudnikom in drugim 
interesentom.  
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 Javni razpis za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo 
 razvoj  turizma v Občini Miren-Kostanjevica. 
 
Javni razpis za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma je 
zaključen. Do razpisnega roka (14.6.2017) je prispelo 36 prijavljenih projektov, ki jih je prijavilo 
8 prijaviteljev. Strokovna komisija za odpiranje in vrednotenje prispelih vlog je vloge ocenila in 
za odobrene projekte so bili izdani ustrezni sklepi. 
 

 Javni razpis za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v 
Občini Miren-Kostanjevica v letu 2017 

 
Dne 25.7.2017 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje socialnih, invalidskih in 
humanitarnih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2017. Do razpisnega roka 
22.8.2017 je na razpis prispelo 22 vlog. Strokovna komisija je vloge odprla dne 24.8.2017, 
Vloge so v obravnavi. 
 

 Prijava projekta Komunalna ureditev Obrtne cone Bilje 2 na javni razpis  

Do razpisnega roka (08.9.2017) smo uspeli pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za 
Projekt Komunalna ureditev Obrtne cone Bilje 2 in ostale dokumente, kateri so bili potrebni za 
prijavo na Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko – poslovne infrastrukture v letih 
2017 in 2018. Vloga je bila pravočasno oddana na Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. 

 

                                    Investicije 
 

 
 

 Sprememba namembnosti dela objekta iz družabnega prostora v   
            okrepčevalnico 
 

Zaradi potreb Pomnika braniteljem Slovenske zemlje na Cerju želi občina v že 
dokončanem družabnem prostoru urediti okrepčevalnico za obiskovalce pomnika, ki 
bo predvidoma odprta v času rednega obratovanja pomnika. V začetku junija je bil 
objavljen razpis za izbiro izvajalca. Prispele so tri ponudbe. Po pregledu in oceni 
ponudb smo izbrali najugodnejšega ponudnika z najnižjo ceno, podjetje Gramat Kačič 
d.o.o., Opatje selo 78, 5291 Miren. Vrednost vseh del je 32.000,00 €. Izvajalec je bil 
uveden v delo dne 11.7.2017. Vsa dela so v zaključni fazi. Izdeluje se še potrebna 
dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda (dokazilo o zanesljivosti objekta, PID 
dokumentacija,…), da pridobimo uporabno dovoljenje, ki ga predvidevamo v prvi 
polovici meseca oktobra 
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 Rekonstrukcija vhoda in zunanje ureditve Zdravstvenega doma v Mirnu 

 
V sklopu projekta Občina po meri invalida smo skupaj z ZD 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 so se 
nekoliko zavlekla zaradi dobave granitnih plošč (tlaka).  Vsa dela naj bi bila zaključena  
do 22.09.2017. 

 
 

 

 Rekonstrukcija dela RO Kostanjevica na Krasu   
 
Skupaj z izvajalcem javne službe, podjetjem Kraški vodovod Sežana, smo razpisali 
javno naročilo za gradbena dela za obnovo vodovoda na delu RO Kostanjevica na 
Krasu. Na prijavo so prispele tri ponudbe. Po pregledu in oceni ponudb je bil izbran 
izvajalec Gregor Kastelic s.p., Dutovlje. Vodoinštalaterska dela bo izvajalo podjetje 
Kraški vodovod Sežana. Vrednost vseh del je 69.056,60€. Dela so zaključena. 
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 Ureditev otroškega igrišča in postavitev igral v Biljah   
 

Na osnovi dogovora in plana investicij s strani KS Bilje smo  v začetku julija izvedli 
javno naročilo za Ureditev otroškega igrišča in postavitev igral v Biljah. Na povabilo so 
se odzvali tri ponudniki, kot najugodnejši je bil izbran izvajalec Avtoprevozništvo Boris 
Čuk s.p., Bilje. Dela so se začela izvajati  konec meseca julija in so bila zaključena v 
Avgustu mesecu. Vrednost vseh gradbenih del je bila cca 10.000,00€. Poleg 
gradbenih del smo igrišče opremili še z enim igralom v vrednosti cca 4.000,00€.  

  
 Ureditev knjižnice na OŠ Bilje   
 
Na osnovi dogovora in plana investicijskega vzdrževanja na OŠ Miren  smo  v drugi 
polovici julija izvedli javno naročilo za Ureditev knjižnice na OŠ  Bilje. Na povabilo so 
se odzvali tri ponudniki, kot najugodnejši je bil izbran izvajalec Arel oprema d.o.o., Bilje 
8, 5292 Renče. Dela so se začela izvajati v začetku meseca avgusta in so zaključena 
razen finalnega tlaka (parket). Vrednost vseh  del je bila cca 6.360,00€. Poleg 
gradbenih del se bo knjižnico opremilo še z notranjo opremo, ki jo bomo izvedli takoj 
po  montaži končnega tlaka.  
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 Občina po meri invalida – urejanje prehodov- klančin na pločnikih 

 
 »Občina po meri invalidov« za leto 2017. V sklopu projekta se v naselju Miren, Opatje selo in 
Kostanjevica ureja oz. prilagaja klančine še na neurejenih prehodih po pločnikih in prehodih za 
pešce za invalide, starejše,… Vrednost teh del ocenjujemo na  cca 12.000,00€. 
 

  
 
 
 
         Mauricij Humar 
                                                                                                              Župan 
Miren, 13.9.2017        
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