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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH 
ZA OBDOBJE od 8.12.2017 do 17.1.2018 

 
 
 

  Božični sejem v Mirnu 
 

V soboto, 16.12.2017 je Občina Miren-Kostanjevica v sodelovanju s Krajevno 

skupnostjo Miren organizirala Božični sejem v Mirnu. Za bogat spremljevalni program 

so poskrbeli Simon Muraro Colja s harmoniko, plesno društvo Be Funky, otroci iz 

Vrtca Miren in pa otroški pevski zbor Osnovne šole Miren pod mentorstvom 

Zdenke Komel. Za otroke in odrasle so bile v času sejma organizirane različne 

ustvarjalne delavnice. Tudi letos so pridne žene iz Društva žena Miren-Orehovlje za 

vse otroke pripravile slastne palačinke. Na stojnicah pa so različni ustvarjalci in 

ponudniki vabili z bogato in zanimivo ponudbo izdelkov.  

Na sejmu so se predstavili: Anže Rogelja z inovativnimi ročnimi izdelki iz okrasnih buč 

(posodice, ropotulje, lučke, obeski…), Ema Štanta z kreativnimi izdelki iz umetnega 

usnja, semiša in platna kot so npr. moderni nahrbtniki, torbe, toaletne torbice in 

denarnice, Ana Đorđevič z unikatnim nakitom iz žice in poldragega kamna, Urška 

Pahor Frančeškin je prodajala izdelke iz sivke in med, Čebelarstvo Furlani  je 

ponujal različne vrste medu, Adrijana Černic Lazić in Alida Konič so predstavile 

svoje izvirne kvačkane in pletene ročne stvaritve, KAKIKRAFT je za  ljubitelje piva 

pripravil posebno praznično pivo, Jana Istenič je ponujala naravna mila, piling za 

obraz in telo in kolapne soli, pri Ireni Marušič smo lahko okušali izvrstne namaze in 

vloženo zelenjavo, na stojnici ND ADRIA pa smo se lahko ogreli s kuhanim vinom, 

čajem ali pa šilcem žganja. 
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 Sprejem prostovoljcev na občini 

 

Letošnjega sprejema v decembru 2017 se je udeležilo preko petdeset prostovoljcev, ki 

svoj čas in talente podarjajo pomoči potrebnim v okviru Župnijske Karitas Miren, 

Krajevne organizacije Rdečega križa Bilje, Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze 

dobrote, Hiše dobre volje Miren ter Društva upokojencev Miren in Društva 

upokojencev Kostanjevica na Krasu, ki sodelujeta v projektu Starejši za starejše. 

Župan se je prostovoljcem zahvalil in zaželel uspešno delo še naprej. Ob kratkem 

druženju so si prostovoljci izmenjali izkušnje.  
 

   
                      
 

 Obdaritev otrok ob novem letu 
 
Ob zaključku starega leta je župan tradicionalno obiskal vse enote vrtcev in otrokom 
razdelil igrače ter druge didaktične pripomočke, ki so jih izbrale strokovne delavke. 
Podarjeno bo ostalo v vrtcih in bo obogatilo zbirko obstoječih didaktičnih materialov in 
igrač. 
 

   
 
 
 
 
 
 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si


 
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren,tel. 05 330 4670, fax. 05 330 4682, 

www.miren-kostanjevica.si, el. naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si 

3 

 

 

 Tečaj znakovnega jezika                      
 
V okviru projekta »Občina po meri invalidov« je občina v sodelovanju z Društvom 

gluhih in naglušnih severne Primorske iz Nove Gorice organizirala začetni brezplačni 

30-urni tečaj znakovnega jezika. Namen tečaja je bil usposobiti uslužbence iz javne 

uprave za osnovno sporazumevanje z  gluhimi in naglušnimi osebami. Tečajnikom s 

področja zdravstva, šolstva, turizma in občinske uprave se je pridružilo tudi nekaj 

občanov.  Tečaj  smo realizirali v dveh delih. Prvi del tečaja je potekal v aprilu in maju,  

z drugim delom pa smo nadaljevali v novembru. Skupno je tečaj obiskovalo 14 

tečajnikov. Tečaj je vodila  Mojca Komel, verificirana tolmačka znakovnega jezika in 

sekretarka Društva gluhih in naglušnih.  Spoznali smo osnove komunikacije z gluhimi 

osebami, se naučili črkovanja in osnove vsakodnevne komunikacije. Tečaj smo 

zaključili z izpitom 11. januarja.  

   

 
 

 Javni razpis za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči  iz 
občinskega proračuna za leto 2017 
 

Na Javni razpis za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči  iz občinskega 
proračuna za leto 2017 je v razpisnem roku prispelo 10 vlog. Med 8 prosilcev, katerih 
vloge so ustrezale razpisnim pogojem, smo v skladu s kriteriji razdelili sredstva v višini 
5.500 EUR. 

 
 

  Rekonstrukcija dela RO Kostanjevica na Krasu Krak 1 in Krak 2 
 
V sklopu projekta Rekonstrukcija dela vodovoda v Kostanjevici na Krasu smo obnovili še del 
kritičnega vodovoda krak 2. Skupaj  z izvajalcem javne službe podjetjem Kraški vodovod 
Sežana in izvajalcem del Gregor Kastelic s.p., Dutovlje smo izvedli še rekonstrukcijo kraka 2. 
Vsa dela so zaključena. Vsa pogodbena dela krak 1 in krak 2 so vredna  96.581,07€. 
Investicijska dela smo prijavili na koriščenje sredstev na osnovi 21. Člena ZFO-1, kar pomeni 
da smo dobili iz tega naslova 78.924,00€ ostalo pa bremeni naš proračun v višini 17.657,07€. 

http://www.miren-kostanjevica.si/
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 Zeleni otok VVO Miren in vkop plinohrama  
 
V začetku novembra je bil objavljen razpis za Ureditev zelenega otoka VVO Miren in vklop 
plinohrama na OŠ Miren. Prispele so tri ponudbe, izbran je bil ponudnik Batistič Zoran s.p., 
Cesta na Čuklje 31c, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici. Vrednost vseh del 10.479,58€. 
Izvajalec je bil uveden v delo, zaključek del je predviden v drugi polovici meseca januarja 
2018.  
 

 
 
 
 

 Javni razpis o sofinanciranju registriranih enot kulturne dediščine na območju 
občine Miren - Kostanjevica  
 

Javni razpis je bil objavljen 26.10.2017 (rok prijave: 06.11.2017)  prispele so 3 vloge. Sredstva  
v višini 10.000,00 so bila razdeljena župniji Opatje selo in Vojščica ter Samostanu lazaristov 
Mirenski grad. 
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 Javna naročila 
 
Na Portalu javnih naročil sta objavljeni dve obvestili o javnem naročilu: 

1. NOVA POVRŠINA NOGOMETNEGA IGRIŠČA - UMETNA TRAVA. Odpiranje ponudb 
bo 23.1.2018. 

2. IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IDZ, PGD in PZI za prenovo OŠ Miren in 
postavitev nove telovadnice. Odpiranje ponudb bo 2. 2. 2018. 

                        
      
                                                                                  
          Mauricij Humar 
                                                                                                              Župan 
 
 
 
 
Miren, 17.1.2018        
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