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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH 
ZA OBDOBJE od 18.5.2018 do 14.6.2018 

 
 

  Sprejem najboljših učencev OŠ Miren 
 
Letošnji najboljši (»odlični«) devetošolci OŠ Miren, ki so bili uspešni na številnih 
področjih, so občino obiskali dne 11. junija 2018. Tamara Harej, Maruša Okretič, 
Katarina Štanta, Neli Štanta in Črt Vidič so nam prinesli obilo pozitivne mladostne 
sproščene energije. Njihova razredničarka Marija Božič pa je pohvalila dejstvo, da je 
pri najboljših učencih kljub njihovi vsestranskosti in nadarjenosti, moč zaznati tudi 
skromnost, olikanost in pripravljenost prisluhniti sošolcem ter jim priskočiti na pomoč. 
Župan Mauricij Humar je letošnjim najboljšim devetošolcem iskreno čestital, jim 
posvetil knjižno darilo ter zaželel obilo uspehov tudi pri nadaljevanju šolanja. 
 
 

 
 
 
 
 

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

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

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

 
Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja družbenih dejavnosti v Občini 
Miren-Kostanjevica v letu 2018 je zaključen.                                                                                   
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 Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2018 
 
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2018 je zaključen.                                                                                   
 
 

 Javni razpis za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih 
dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2018 

 
 
Javni razpis za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti  
v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2018 je bil objavljen 5.6.2018. Rok prijave: 
27.6.2018. 
 
 JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 

podeželja v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2018 
 
Na Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini 
Miren-Kostanjevica za leto 2018, v skupni višini 22.000,00 EUR, objavljen 21. marca  2018 na 
spletni strani in na oglasnih deskah občine, je do roka za oddajo vlog 20. aprila. 2018, prispelo 
17 vlog. 
 

 Število 
vlog 

Dodeljena 
pomoč v € 

A Skupinske izjeme - skupaj 15 16.916,67 

Ukrep 1 Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo: 

 
13 

 
14.703,01 

Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev. 10 11.291,58 

Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč, pašnikov in 
trajnih nasadov 

3  
3.411,43 

Ukrep 4 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij. 2 2.213,66 

B  »De minimis« - skupaj 1 3.000,00 

Ukrep 5 Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe 
v nekmetijsko dejavnost na kmetiji. 

 
1 

 
3.000,00 

Ukrep 6 Pomoč za izobraževanje in usposabljanje 
na področju nekmetijskih dejavnosti na 
kmetiji ter predelave in trženja. 

 
0 

 
0,00 

C Drugi ukrepi - skupaj 1 2.000,00 

Ukrep 8 Sofinanciranje izvedbe projektov na 
podeželju 

1 2.000,00 

Število vlog skupaj(A+B+C) 17 21.916,67 
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Odpiranje in oceno vlog je vodila Komisija za izvedbo Javnega razpisa za dodelitev pomoči za 
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2018 ter 
pripravila predlog prejemnikov pomoči.  
Upravičencem so bile odobrene pomoči v skupni višini: 21.916,67 EUR. Dejanska realizacija 
naložb in aktivnosti za katere so bila sredstva dodeljena bo znana konec proračunskega leta 
2018. 

 
 
 

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 del zavlekel. V izvajanju  so 
zaključna dela, polaganje zaščitne folije in umetne trave ter izvedba priključka na meteorno 
kanalizacijo. Z ozirom, da so bile in so slabe  vremenske razmere se bo objekt zaključil do  
30.6.2018. 

    
 
 

 Gradnja prizidka k obstoječemu vrtcu v Kostanjevici na Krasu 
 
Izvajalec je bil uveden v delo dne 21.02.2018. Izvedena so v glavnem vsa gradbena dela 
(betonska, tesarska in zidarska), v izvajanju so groba instalacijska dela (elektro in strojne 
instalacije), vgrajuje se stavbno pohištvo. V izvajanju je tudi zunanja ureditev – izkopi za 
plinski rezervoar in čistilno napravo ter betonska dela na podpornih zidovih.   
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 Izdelava vodovodnega priključka za Cerje 
 
Občina je objavila razpis za izvedbo javnega naročila Izdelava vodovodnega priključka 
(gradbena dela) za Cerje – RO Lokvica-PH Lokvica - Cerje. Povabljenih je bilo pet 
ponudnikov. Ponudbo so oddali štirje ponudniki. Izbran je bil izvajalec  Andrej Filipčič, Šmarje 
pri Sežani 71a, 6210 Sežana. Objekt obsega cca 850m vodovoda z črpališčem na Lokvici. 
Vrednost vseh del je cca  40.000,00EUR. 
 

                       
 

 Športni park Grive - Vodovodni in fekalni priključek 

 
Na osnovi dogovora in plana investicij s strani KS Miren smo  v  izvedli javno naročilo 
za Izdelavo vodovodnega in fekalnega priključka za športni park Grive. Na povabilo 
sta se odzvala dva ponudnika, kot najugodnejši je bil izbran izvajalec Prevozi in 
storitve, Bojan Moderc s.p., Merljaki 65, 5291 Miren. Vsa dela so že zaključena, izvaja 
se še fizični priklop na vodovodno omrežje . Vrednost vseh del je bila cca 13.000,00€.  

     
 

 

 Temnica – Rekonstrukcija mrliške vežice 
 

Na osnovi dogovora in plana investicij s strani KS Temnica v  izvedli javno naročilo za 
Rekonstrukcijo mrliške vežice v Temnici. Na povabilo so se odzvali štirje ponudniki, 
kot najugodnejši je bil izbran izvajalec Gramat Kačič d.o.o., Opatje selo 78, 5291 
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Miren. V izvajanju so zaključna  dela, dela so se nekoliko zavlekla  zaradi usklajevanj 
detajlov z Zavodom za kulturno dediščino. Vrednost vseh del je cca 14.000,00€.  
 
 

 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. Prispeli sta dve ponudbi, kot najugodnejši je bil izbran 

izvajalec Kolektor CPG d.o.o., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica. Po 

pravnomočnosti sklepa o izbiri bo z izvajalcem podpisana pogodba predvidoma v sredo 

20.06.2018, takoj za tem bomo izvajalca uvedli v delo. Istočasno je bil razpisan postopek za 

izbiro izvajalca za izvajanje nadzora pri investiciji. Naročnik je izmed pridobljenih ponudb izbral 

ponudbo ponudnika EDIL INŽENIRING d.o.o., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica.  

 
 
 

  Turizem kreativne narave / 22.5. srečanje deležnikov turizma na Cerju 
 

Predstavniki vseh ravni deležnikov, zavezanih in odgovornih za razvoj turizma v  Občini Miren-
Kostanjevica ter v vseh sosednjih  destinacijah:  Novi Gorici z Vipavsko dolino in Krasu, kakor tudi 
neposredni nosilci te dejavnosti: gostinci, ponudniki nastanitev, turistični vodniki, predsedniki društev, 
ponudniki domačih pridelkov in izdelkov,  smo v torek 22.5.2018 na Cerju prisluhnili strokovnim 
vsebinam, na katerih si utira pot ena najhitreje rastočih gospodarskih panog na svetu- turizem. 

 
Po uvodnem pozdravu župana Občine Miren-Kostanjeivica, Mauricija Humarja, smo v sodelovanju s 
Slovensko turistično organizacijo ( STO) , Gospodarskim združenjem  pohodništvo in kolesarjenje, 
Agencijo za razvoj in marketing v turizmu Nea Culpa, Zavodom Tovarna trajnostnega turizma 
GoodPlace, Arhitekturnim birojem KREADOM  ter strokovnjakoma za poslovno svetovanje in 
podjetništvo, Astrid Prašnikar in Gregorjem Suhadolnikom, spoznali vizijo in strategijo trajnostnega 
razvoja slovenskega turizma do leta 2021 in pruduktne stebre na katerih si Slovenija utira pot na 
svetovni zemljevid najbolj zaželenih (zelenih) destinacij obiska.  Poleg priložnosti, ki jih turizmu odpirajo 
aktivnosti  STO, smo pozornost posvetili  pojmu destinacije in vlogi destinacijskega managementa, 
pomenu  Celostne grafične podobe ( CGP), logotipov in slogana za graditev identite destinacije ter 
neposrednim  priložnostim za razvoj turizma na lokalnem nivoju, ki jih prinašajo pohodništvo in 
kolesarjenje ter projekta Tematske poti ob reki Vipavi in 5 zvezdični turistični produkt Odprte vasi.  

 
Partnerji turizma Občine Miren-Kostanjevica so se seznanili z vizijo razvoja turizma na ravi občine in  s 
prvimi koraki, ki jih bo novoustanovjeni Javni zavod za turizem Občine Miren-Kostanjevica ubral v 
prvem letu delovanja.  
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 Podpis Zelene politike 
 

Občina Miren-Kostanjevica je v letošnjem letu vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma, z željo in 
 ciljem vzpostaviti  trajnostni model turizma, ki bo okolju, občanom in turistom prijazen.  S 
pridobitvijo znaka zelene destinacije, bomo  sledili  začrtani smeri na dolgi rok.   
Osrednji del srečanja deležnikov turizma na cerju, 22.5.2018 je zaznamoval županov podpis Zelene 
politke, s katero smo se zavezali spoštovanju 10-ih tranjostnih načel, ki nas bodo vodila k postavljenim 
ciljem. 

 
 

 
 
 
 
          Mauricij Humar 
                                                                                                              Župan 
 
 
 
 
Miren, 14.6.2018        
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