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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH 
ZA OBDOBJE od 21.2.2018 do 22.3.2018 

 

 Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih 
projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2018 

 
Dne 8.3.2018 smo objavili Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov, 
kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2018. Razpisni rok: 
9.4.2018. 
                                                                                  
 

 Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja družbenih dejavnosti v 
 Občini Miren-Kostanjevica v letu 2018 

 
Dne 8.3.2018 smo objavili Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja 
družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2018. Razpisni rok: 9.4.2018.  
 
 
 

Investicije 
 
 

 Ureditev prometa na R3-614 v območju KUC Miren    
 

V začetku novembra je bil objavljen razpis za Izvedbo Ureditve prometa na R3-614 v območju 
KUC Miren. Prispele so tri ponudbe, izbran je bil ponudnik Ginex International d.o.o., Rejčeva 
ulica 3, 5000 Nova Gorica. Vrednost vseh del 18.056,61€. Izvajalec je bil uveden v delo v 
decembru,  dela so zaključena. V teku je postopek za prenos oz. prevzem izvedenih del  Z 
Direkcijo RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest; Območje Nova Gorica. 
 

    
 
 
 

 Nova površina nogometnega igrišča v Biljah – umetna trava 

 
Izvajalec  FIT ŠPORT d.o.o., Linhartova cesta 33, 1234 Mengeš je bil uveden v delo dne 
19.02.2018. Zaradi slabih vremenskih razmer se je fizični začetek malo zavlekel. V tem 
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obdobju so se izvajala predhodna dela, ki jih je izvajal nogometni klub – prestavitev 
razsvetljave. V tednu od 26.3.2018 dalje so se začela izvajati zemeljska dela. Predviden rok 
za dokončanje je 31.5.2018. 
 
 

 Gradnja prizidka k obstoječemu vrtcu v Kostanjevici na Krasu 
 
Izvajalec je bil uveden v delo dne 21.02.2018. V teku so zemeljska in betonska dela. Dela 
potekajo v skladu z terminskim planom.  

  
 
 

 Izdelava projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI za objekt «Prenova OŠ 
Miren in postavitev nove telovadnice« 

 
Občina je objavila razpis za izvedbo javnega naročila storitve po postopku naročila male 
vrednosti »Izdelavo projektne dokumentacije IDZ, PGD in PZI za  objekt » Prenova OŠ Miren 
in postavitev nove telovadnice«. Izbran je bil izvajalec  Styria Arhitektura d.o.o., Cankarjeva 
ulica 6E, 2000 Maribor. V prejšnjem tednu je bil s strani izvajalca predstavljen IDP.   
 

      
                                                                                  
 
 
 
 
          Mauricij Humar 
                                                                                                              Župan 
 
 
 
 
Miren, 22.3.2018        
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