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»Ko sem prevzel vodenje naše občine, sem se zavedal, da brez povezovanja ljudi, vsebin in 

deležnikov, ne bomo dosegli prave smeri razvoja, ki jo želimo. Zato sem vesel, da nam je 

skupaj uspelo pripraviti drzno ter smelo Vizijo in Strategijo razvoja občine Miren – 

Kostanjevica do leta 2025. Še več, po komaj letu dni od njenega sprejetja lahko z 

optimizmom spremljamo naše aktivnosti v tem razvojnem procesu. Pred vami je poročilo o 

izvedenih in delno izvedenih številnih ukrepih na področju zastavljenih razvojnih prioritet: 

gospodarstva in kmetijstva, voda, vitalne družbe in turizma. Zavezujem se, da bom s tem 

tempom in prizadevnostjo skupaj s sodelavci, občinskimi svetniki, v dialogu z občani in 

društvi ter nevladnimi organizacijami ter v partnerskem sodelovanju z gospodarstvom to 

nalogo vestno opravljal še naprej.« 

Mauricij Humar, župan 

Miren, 20. junij 2018 

 

GOSPODARSTVO in  KMETIJSTVO 
 

Pridobivanje novih investitorjev je ključna prioriteta občine s področja gospodarstva. V ta 

namen smo izvedli številne  poslovne sestanke s potencialnimi investitorji. 

Realizirano: 

U1: V pripravi je zbirka podatkov o zemljiščih in poslovnih prostorih za potrebe gospodarstva 

na regionalnem nivoju pod okriljem RRA Severne Primorske. 



U2: Zagotovili smo finančna sredstva in določili izvajalca za komunalno ureditev Obrtne cone 

2 v Biljah. 

U3: Aktivno smo pristopili k iskanju novih investitorjev ter se priključili k projektu »West 

Slovenia Invest«. S tem želimo v občino pripeljati več neposrednih tujih investicij v vse tri 

obrtne cone.  

U4: Izvajamo sejemske dejavnosti v sodelovanju s sosednjimi občinami.  

U5: V dogovoru z RRA Severne Primorske bomo dvakrat letno izvedli informacijsko pisarno za 

zainteresirane občane na sedežu Občine Miren – Kostanjevica. 

U8: Skozi vzgojno izobraževalne programe skupaj s partnerji OBRTNO ZBORNICO NG, RRA NG 

v šolah že spodbujamo podjetniško miselnost: Mladi na poti v podjetništvo, Podjetno v svet 

podjetništva, promocija poklicev … 

U10: V tem letu smo realizirali ukrep na področju Cerja. Pripravili smo prostorsko strokovne 

podlage za nove oljčnike. V pripravi pa je krovna medobčinska strategija razvoja kmetijstva 

za občine: Miren -Kostanjevica, Komen, Sežana, Divača in Hrpelje – Kozina pod okriljem 

Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.  

U11: Da bi povezali ponudbo domačih lokalnih proizvodov, smo ustanovili novo blagovno 

znamko »Miren Kras«. 

U14: Pod okriljem občine v sodelovanju z društvi in KGZS NG potekajo predavanja in  

izobraževanja za boljšo pridelavo lokalnih kmetijskih proizvodov. V sodelovanju z KGZS NG 

organiziramo tudi ocenjevanje vin. S Šolskim centrom Nova Gorica pa skrbimo za ustrezno 

izobraževanje mladih kadrov.  

U15: V tem letu smo skozi lastne razpise razdelili 22 tisoč evrov nepovratnih sredstev za 

potrebe kmetijstva. Na voljo pa so tudi sredstva iz Javnega sklada malega gospodarstva 

Goriške, katerega tudi sofinanciramo. 

V obdobju 21. junij 2017 do 21. junij 2018 aktivnosti na kar 10 od 18 

predlaganih ukrepov.  

 

 

VODE 
 

Občina Miren – Kostanjevica je ena prvih občin, ki je skrb za čiste vode, postavila v svoje 

razvojno ospredje. Na tem področju zlasti prednostno urejamo protipoplavno zaščito. 



Realizirano: 

U1: V teku so trije pilotni projekti. Med drugim tudi urejanje kolesarske poti Vipava - Miren. 

U2: Občina je močno aktivna tudi pri projektu GREVISLIN za dolgoročno strategijo razvoja 

zelene infrastrukture v Vipavski dolini. 

U4: Projekt VISFRIM pospešeno teče, v teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja za proti 

poplavni zid pri Grabcu.  

U5: Izdelana je dokumentacija (idejna zasnova)  za poplavne točke v Mirnu in Biljah. 

U6: Projekt telovadnic na prostem bo v kratkem zaživel preko LAS – RRA Severne Primorske. 

U7: Smo tik pred podpisom pogodbe kohezijskega projekta VIPAVA, tematske kolesarske 

poti ob Vipavi. 

U8: Obnovili smo vodovodni sistem v Kostanjevici na Krasu. 

U9: V tem letu smo uredili novih 200 metrov obnove kanalizacijskega sistema v Biljah in 

objavili  javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav. 

U11: Motivacijska orodja, ki bodo spodbujala zeleno miselnost vseh generacij, razvijamo v 

okviru Zelene sheme slovenskega turizma. 

U18: Tradicionalno izvajamo in podpiramo čistilne akcije v občini. Pri tem aktivno 

sodelujemo s Civilno zaščito. 

V obdobju 21. junij 2017 do 21. junij 2018 aktivnosti na kar 10 od 19 

predlaganih ukrepov.  

 

VITALNA DRUŽBA 
 

Občina kot nosilec prizadevanj za številne nove priložnosti na področjih rekreacije, 

ljubiteljske kulture, prostovoljstva, izobraževanja in druženja, je ponosna na dosežene 

rezultate, zlasti na področju športa in kulture ter invalidov. 

Realizirano: 

U1: V tem letu smo se lotili izgradnje prizidka vrtca v Kostanjevici. Po številnih zapletih  

urejamo novo nogometno igrišče z umetno travo v Biljah. 

U3: Izvajamo številna izobraževanja in srečanja z društvi in ostalimi nevladnimi 

organizacijami. Letošnja tema je bila posvečena demenci starostnikov. 



U4: Da ohranjamo visok nivo ljubiteljske kulture v občini, smo med deležnike razdelili skoraj 

50 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Med večje tovrstne prireditve sodi tudi revija občinskih 

pevskih zborov. 

U5: V tem letu smo pridobili certifikat Občina po meri invalidov. V prostorih občine mesečno 

izvajamo pisarno za invalide ter tudi skupaj z INPS pisarno za italijanske pokojnine.  

U6: Namenjamo sredstva za izvajanje dejavnosti na področju prostovoljstva. V decembru 

izvedemo srečanje prostovoljcev, izvajamo koordinacijo med prostovoljnimi društvi in 

institucionalnimi zavodi glede dolgotrajne oskrbe  starejših v naši občini. 

U8: Aktivnosti za začetek  prenove OŠ Miren in izgradnjo nove telovadnice so v zaključni fazi.  

U10: Čakamo na razpis LAS – RRA Severne Primorske za rekreacijo na prostem. 

U11: V zaključni fazi je nogometno igrišče v Biljah z umetno travo. 

U12: V Biljah smo uredili otroško igrišče, vsako leto na Dan zemlje v čast naših 

novorojenčkom zasadimo drevored medovitih dreves v občini. Letos smo zasadili lipov 

drevored v Kostanjevici na Krasu. 

U13: Glasilo »Glasovi« izhaja 4x letno v povečanem obsegu, prenovljeno in z uredniško 

obogatenimi vsebinami. 

U16: Zagotavljamo dostopnost znanj s področja angleščine, računalništva ipd. Partnersko 

sodelujemo z Ljudsko univerzo Nova Gorica in z Varstveno delovnim centrom Nova Gorica. 

U17: V tem letu je po novem začelo delovati v Orehovljah IP Posočje. 

U18: Brezplačno učno pomoč s številnimi prostovoljci poteka celo šolsko leto na Mirenskem 

gradu preko VZD, katerega sofinanciramo. 

U19: Tudi letos imamo odlično pripravljen program počitniškega varstva otrok, 

sofinanciramo projekt Indijanske počitnice, lingvistični kamp, nogometne kampe v Mirnu in 

Biljah in druge tovrstne projekte. 

U20: Odpravili smo 48 arhitektonskih ovir za invalide v naši občini. 

U22: Redno in dosledno koordiniramo prostovoljske organizacije, kar je botrovalo tudi k 

pridobitvi certifikata »Občina po meri invalidov«. 

 

V obdobju 21. junij 2017 do 21. junij 2018 aktivnosti kar 16 od 27 predlaganih 

ukrepov. 



TURIZEM 
 

Občina Miren – Kostanjevica je prepoznala turizem kot tisto nosilno integralno panogo, 

zato je v tem letnem obdobju pričela z intenzivnim urejanjem podporne turistične 

infrastrukture. 

Realizirano: 

U1-5: Ustanovili smo Javni zavod za turizem Občine Miren – Kostanjevica, ki že izvaja nalogo 

povezovalca ponudnikov storitev in izdelkov ter promotorja celostne turistične ponudbe v 

občini.  

U6-11: Ustanovljena je tudi nova lastna zelena trženjska turistična znamka »Miren Kras«, ki 

bo po novem združevala avtentične lokalne turistične izdelke, storitve in ponudbo. Sedež 

zavoda je v Mirnu. Deloval pa bo ima  na Cerju, ki kot nosilni turistični produkt z zgodbo 

dobiva nove obogatene vsebine in obiskovalce. 

U12-19: V pripravi je načrt serije delavnic, kako vzpostaviti pravi trženjski model za turistično 

ponudbo v okviru meja naše občine in povezovanja s ponudniki v širšem prostoru. 

U20-24: V tem obdobju smo pričeli s prvimi aktivnostmi za večjo konkurenčnost turizma in 

gospodarstva v občini.  Rezultati  bodo  vidni šele v naslednjih letih, prvi rezultati pa že v letu 

2019.   

Pot do odločitve o znanem nosilcu razvoja turizma v občini  je bila zelo intenzivna in vse-

vključujoča. Najprej skozi proces priprave strategije razvoja Občine Miren- Kostanjevica 

2017 – 2025, nato preko široke javne razprave glede dileme ustanovitve zadruge ali 

javnega zavoda. V septembru smo organizirali posvet o zadružništvu, v novembru smo 

nato še ponudnike, občinske svetnike, vodnike in druge zainteresirane povabili na ogled 

dobre prakse kočevske zadruge Zakladi Kočevske, decembra pa med turističnimi 

ponudniki izvedli še anketo. Prevladala je skupna odločitev za ustanovitev javnega 

zavoda. Poleg financiranja iz občinskega proračuna ima namreč zavod večje možnosti 

pridobivanja lastnih sredstev iz tržne dejavnosti, upravičen je do subvencij države ter se 

kot tak lahko prijavlja na evropske razpise. Aprila letos smo  ustanovili javni zavod, ki ga 

vodi mag. Ariana B. Suhadolnik. Ustanovili smo še skupno zeleno trženjsko znamko 

»Miren Kras« in v maju uspešno izvedli prvo srečanje akterjev turizma v občini s 

predstavitvijo najuspešnejših slovenskih destinacij in turističnih zgodb. Tako smo s 

skupnimi močmi uresničili prve premike k doseganju ambicioznih ciljev na področju 

turizma, med katerimi je prav gotovo uvrstitev destinacije Miren Kras med najuspešnejše  

zelene destinacije Slovenije. 

 

 

 


