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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH 
ZA OBDOBJE od 22.3.2018 do 17.5.2018 

 
 

 24.4.2018 TISKOVNA KONFERENCA na Cerju  
 
V aprilu se je na Cerju odvila tiskovna konferenca, na kateri smo medijem predstavili 
dva večja projekta: 
 

1. skupno akcijo županov 5-ih občin na področju e-mobilnosti: Miren-
Kostanjevica, Nova Gorica, Ajdovščina, Kanal in Divača ter 

2. obuditev praznovanja prvega maja v Opatjem selu. 
 
Tiskovne konference so se udeležili predstavniki vključenih občin, predstavniki 
partnerjev projekta e-mobilnosti, Petrola in Golee, partnerji projekta 1. maj 2018 
Opatje selo: predstavniki KS Opatje selo, Društva žensk Žbrinca, Prosvetnega društva 
Kras in Turističnega društva Cerje ter novinarji  8-ih medijev, kar je  v nadaljevanju  
pomenilo na eni strani odlično promocijo projektov, na drugi pa tudi občine kot nosilke 
slednjih. Na dogodku se je prvič  v novi podobi predstavila tudi nova destinacija Miren 
Kras. 
 
Objava na spletu: https://www.mojaobcina.si/miren-
kostanjevica/novice/turizem/skupaj-za-zeleno-prihodnost.html 
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 Maj 2018 Opatje selo 
 
Na uspešno izvedenem dogodku, ki se ga je udeležilo okrog 2.500 obiskovalcev, je 
pozdravnemu nagovoru župana, sledil je govor glavne gostje , državne sekretarke na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eve Štravs Podlogar, v katerem je 
poleg čestitk občni za obuditev praznika in akcijo  e-mobilnosti izrekla tudi popotnico 
najlepših želja za razvoj turizma v  novo nastali destinaciji MIREN KRAS. 
 
Osrednje dejanje programa je bil prevzem 5-.ih e-golfov s strani predstavnikov občin 
Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Ajdovščina, Kanal in Divača, ki bodo v prihodnje s 
sporočilo »Skupaj za zeleno prihodnost«, vabili prebivalce k aktivnostim za ohranjanje 
zdravega okolja. 
 
Sledila je velika tombola, na kateri so srečni dobitniki domov odpeljali 4 »zelene 
nagrade«: 

 enoletno brezplačno uporabo e-golfa,  

 e-mestni skiro 

 e-kolo 

 klima napravo. 
 
Dogajanje so nam omogočili partnerji: Petrol, Vitanest, Nomago, Ciciban, Vodovodi in 
kanalizacija, Komunala, Polavi logostika, Intra Lighting, Agrimar d.o.o, Radio Robin 
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Objava na spletu: https://www.mojaobcina.si/miren-kostanjevica/novice/opajske-
pravce-od-vceraj-za-danes-in-jutri.html 
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 Predaja e-golfa Stefanu Staniću 
 
V torek, 8.5. 2018 je župan e-golfa, ki ga je Občina Miren-Kostanjevica najela v okviru 
akcije županov »Skupaj za zeleno prihodnost«, predal  v enomesečno uporabo 
uspešnemu športniku, evropskemu prvaku v Kickboxingu, športniku Goriške 2018, 
domačinu Stefanu Staniću. Stefan si je nagrado prislužil z sodelovanjem na 
prvomajski prireditvi, v okviru katere je na veliki tomboli  iz žbrince vlekel »srečne 
žogice« za 4 prejemnike zelenih nagrad. 
 
Stefan bo v  času enomesečne uporabe e-golfa obiskal tudi nekaj zanimivih turističnih 
točk v občni in  poleg  opisa izkušenj vožnje, na FB strani delil  tudi foto utrinke. 
 
Objava na spletu: https://www.mojaobcina.si/miren-kostanjevica/novice/stefan-stanic-
prevzel-elektricni-avtomobil.html 
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 OCENJEVANJE VIN - Temnica, 6. april 2018 
 
Dne 6. aprila 2018 se je v Temnici uspešno izteklo 16. tradicionalno ocenjevanje vin v Občini 
Miren-Kostanjevica, pod okriljem: Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, Kmetijske 
svetovalne službe Bilje in Občine Miren-Kostanjevica. Ocenjevanja se je udeležilo 15 vinarjev 
in vinogradnikov. Petčlanska strokovna komisija je ocenila skupaj 35 vzorcev vin, od tega 11 
vzorcev belih in 24 vzorcev rdečih vin. 
Najboljše ocenjena vina med belimi vini so: 

 1. mest  – Kavčič Stojan iz Lipe – Malvazija, letnik 2016. 

 2. mest  – Vinogradništvo Marušič iz Vojščice – Bela zvrst, letnik 2017. 

 3. mesto – Ščuka Simon iz Temnice – Bela zvrst, letnik 2017. 

Najboljše ocenjena vina med rdečimi vini so: 

 1. mest  – Ščuka Simon iz Temnice – Teran PTP, letnik 2017. 

 2. mest  – Kavčič Radovan iz Lipe – Teran PTP, letnik 2017. 

 3. mesto – Kavčič Stojan iz Lipe – Teran PTP, letnik 2016. 

 
Priznanja za najboljše ocenjena vina bodo vinarjem podeljena na petkovem 
Enogastronomskem večeru s šparglji, 18. maja 2018, v sklopu dogodkov Praznika špargljev v 
Orehovljah. 
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Investicije 
 

 

 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 izvajanju  
so betonska in drenažna dela ter izdelava nosilnega in filterskega sloja, kar pomeni, da je 
objekt pripravljen za polaganje umetne trave. V kolikor bodo vremenske razmere dopuščale bo 
objekt zaključen po 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 izvajanju  so gradbena dela (betonska, 
tesarska in zidarska) ter delno zunanja ureditev (predela, zemeljska dela in kanalizacija). 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 
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ulica 6E, 2000 Maribor. V tem tednu je izvajalec projektne dokumentacije oddal vlogo za izdajo 
gradbenega dovoljenja, katerega pričakujemo v drugi polovici meseca maja.   
 

 

 Izvedeni so razpisi za: 
- Ureditev trga v Selah na Krasu – odvodnjavanje 

- Ureditev elektro in vodovodnega priključka – športno igrišče Vojščica 

- Izdelava vodovodnega priključka za Cerje 

 

 

 

 V izvajanju so dela za KS: 

- Miren – Ureditev fekalnega in vodovodnega priključka za športni park Grive 
- Temnica  - Rekonstrukcija Mrliške vežice v Temnici 

 

 Ureditev Obrtne cone Bilje 2 

Občina Miren - Kostanjevica je 19.1.2018 prejela od Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo Sklep o sofinanciranju projekta Komunalna ureditev Obrtne cone Bilje 2 v višini do 

749.232 EUR. Na podlagi prejetih sredstev in v dogovoru z ostalimi podjetniki smo razpisali 

dela za izbiro izvajalca za izvedbo del. Odpiranje ponudb je predvidno 23.5.2018. V kolikor 

bomo na razpisu uspešni in izberemo izvajalca del – se bodo dela začela izvajati takoj, 

predviden zaključek del je 31.8.2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
          Mauricij Humar 
                                                                                                              Župan 
 
 
 
 
Miren, 17.5.2018        
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