
POROČILO župana o izvajanju aktivnosti na področju  

razvoja Občine Miren - Kostanjevica v obdobju od 21. junija 2018 do 

18. junija 2019 k dokumentu Vizija in strategija razvoja Občine Miren - 

Kostanjevica 2017–2025 
 

»Pisanje tega poročila mi je bilo v veselje, saj so v njem zbrane vse aktivnosti, ki smo jih v zadnjem 

letu opravili na Občini Miren - Kostanjevica in ki prikazujejo, kako se v Strategiji razvoja občine Miren 

- Kostanjevica 2017–2025 zadani cilji po posameznih ukrepih tudi uresničujejo. Naših prizadevanj in 

dejanj niso opazili samo občani, ampak tudi širša javnost, saj smo nedavno z veseljem in ponosom 

prevzeli plaketo, ki dokazuje, da smo postali zelena destinacija Slovenije. Dokazali smo, da se znamo 

povezovati, ustvarjati podporno okolje za razvoj gospodarstva in smo občina, v kateri se dobro 

počutijo vse generacije. Da delamo dobro in da me pri mojem delu podpirate, ste občani dokazali 

tudi na zadnjih lokalnih volitvah, kjer ste me podprli z več kot 71 odstotki glasov. Strategija razvoja 

občine ima še veliko ukrepov, ki se jih bomo za dosego zadanih ciljev s skupnimi močmi vseh 

vpletenih v občinski upravi, občinskem svetu in občani trudili udejanjati tudi v prihodnje. Dokazali 

smo že, da zmoremo, zato verjamem, da nam bo uspelo tudi v prihodnje.« 

Mauricij Humar, župan 

Miren, 10. junij 2019 

 

GOSPODARSTVO in  KMETIJSTVO 
 

Tudi v tem letu je bila naša prioriteta privabljanje novih investitorjev s področja gospodarstva. 

Realizirano: 

 

Ukrep 1: V pripravi je zbirka podatkov o zemljiščih in poslovnih prostorih za potrebe gospodarstva na 

regionalnem nivoju pod okriljem RRA Severne Primorske. 

 

Ukrep 2: Občina je komunalno opremila obrtno cono Bilje 2 ter tako mnogim podjetnikom in 

obrtnikom v občini omogočila širitev poslovanja in ustvarjanje novih delovnih mest.  

 

Ukrep 3: Na občini potekajo sestanki in dogovarjanja s potencialnimi novimi investitorji.  

 

Ukrep 4: Sejemskih dejavnosti se aktivno udeležujemo ter tako širši javnosti predstavljamo občino in 

druge organizacije.  

 

Ukrep 5: Naš cilj je, da bi podjetniki, kmetovalci, organizacije počrpali čim več evropskih sredstev, ki 

so na voljo, zato naša sodelavka Nevenka Vuk s podajanjem informacij in svetovanjem pomaga vsem 

zainteresiranim.    

 



Ukrep 7: Spodbujanje coworking pobud za večjo vključenost občanov v družbeno odgovorne projekte 

izvaja za to usposobljen izvajalec Tehnološki park Šempeter pri Gorici. 

 

Ukrep 8 in 9: 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 … 

 

Ukrep 10: Na področju Cerja smo uredili nove oljčnike, naročili pa smo tudi krovno medobčinsko 

strategijo razvoja kmetijstva za občine: Miren - Kostanjevica, Komen, Sežana, Divača in Hrpelje - 

Kozina pod okriljem Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.  

 

Ukrep 11 in 12: V okviru spodbujanja povezovanja ponudbe domačih produktov lokalnih kmetij s 

poudarkom na obstoječih prepoznavnih blagovnih znamkah smo oblikovali novo trženjsko znamko 

Miren Kras, ki je že zaživela. Za nosilca integriranega trženja in promocije lokalnih produktov in 

storitev je imenovan Javni zavod za turizem Občine Miren - Kostanjevica. 

 

Ukrep 13: Spodbujanje povezovanja lokalnih ponudnikov s širšim okoljem poteka preko destinacij 

Miren Kras, Vipavska dolina, Kras. Podaljšali smo delovni čas info točke na Cerju in prav tam odprli 

trgovino z lokalnimi proizvodi in izdelki Cerjanka. 

 

Ukrep 14: Pod okriljem občine v sodelovanju z društvi in KGZS NG potekajo predavanja in  

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

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

izobraževanje mladih kadrov.  

 

Ukrep 15 in 16: Preko lastnih razpisov smo razdelili 22 tisoč evrov. nepovratnih sredstev za potrebe 

kmetijstva in za spodbujanje naložb v kmetijska gospodarstva. Na voljo pa so tudi sredstva iz Javnega 

sklada malega gospodarstva Goriške, ki ga tudi sofinanciramo. 

 

V obdobju od 21. junija 2018 do 18. junija 2019 so potekale aktivnosti na kar 

15 od 18 predlaganih ukrepov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VODE 
 

Ključno vodilo na področju voda je bilo ureditev zelene infrastrukture in poplavne varnosti.  

Realizirano: 

 

Ukrep 1: V okviru načrtovanja in pilotnih ukrepov zelene infrastrukture ob reki Vipavi se izvajajo trije 

projekti, to so Vipava in VISPrim, Grevislin. 

 

Ukrep 2: Občina sodeluje pri pripravi projekta GREVISLIN oz. celovite dolgoročne strategije razvoja 

zelene infrastrukture v Vipavski dolini. 

 

Ukrep 4: Projekt VISFRIM – dolgoročni načrt protipoplavne zaščite v okviru Interreg Slo/Ita – se izvaja. 

Pridobljena so vsa potrebna dovoljenja za gradnjo protipoplavnega zidu in tudi ostale aktivnosti v 

sklopu projekta so že v izvajanju. 

 

Ukrep 6: V Mirnu smo postavili telovadnico na prostem in jo občani tudi že uporabljajo.  

 

Ukrep 7: Konec leta načrtujemo začetek del za ureditev tematskih pešpoti in kolesarskih poti ob 

celotnem poteku reke Vipave. Trenutno smo v fazi pridobivanja soglasij lastnikov potrebnih zemljišč. 

 

Ukrep 8: Obnova vodovodnega sistema poteka po delih. V tem obdobju smo zgradili vodovodni 

priključek na lokaciji Lokvica – Cerje v dolžini 800 m.  

 

Ukrep 9: Občina vsako leto objavi razpis za sofinanciranje MKČN, pripravlja se tudi dokumentacija za 

ureditev dodatnih odsekov kanalizacijskega sistema v Mirnu. 

 

Ukrep 11: Občina je nedavno prejela zeleni znak Green destination, ki je rezultat dela občine in tudi 

povezovanja z lokalnimi ponudniki. Poleg tega so okoljski zeleni ključ prejeli ponudniki prenočišč 

Prenočišča Kogoj. 

 

Ukrep 12: Projekta VIPAVA in GREVISLIN se izvajata. 

 

Ukrep 17: Sodelovanje med generacijami skozi partnerski trikotnik: občina–osnovna šola–starši in 

učenci se redno izvaja. Tako bo letos potekal tudi Dan Soče, ki ga obeležujemo 14. oktobra, in v 

sklopu katerega bodo sodelovali OŠ, KS in društva.  

 

Ukrep 18: Redno vsako leto poteka sanacija črnih odlagališč in čistilne akcije po posameznih krajevnih 

skupnostih. Pri tem sodelujemo z lokalnimi organizacijami in društvi. 

 

V obdobju od 21. junija 2018 do 18. junija 2019 so potekale aktivnosti na kar 

11 od 19 predlaganih ukrepov.  

 



 

VITALNA DRUŽBA 
 

V tem sklopu si občina prizadeva ustvariti spodbudno okolje, ki bo posameznikom omogočalo 

razvoj svojih kompetenc in nudilo potrebno infrastrukturo za kakovostno bivanje.   

 

Realizirano: 

 

Ukrep 1:  Uredili smo in predali namenu nogometno igrišče z umetno travo v Biljah, izvedli smo javno 

naročilo za  sanacijo in dozidavo OŠ Miren in končali prizidek vrtca v Kostanjevici. 

 

Ukrep 3: V sodelovanju z LUNG potekajo izobraževanja in srečanja, v sodelovanju s Hišo dobre volje 

pa uspešno poteka medgeneracijsko sodelovanje z učenci OŠ Miren.  

 

Ukrep 4: Za ohranitev in nadgradnjo obstoječih projektov ljubiteljske kulture je občina v tem obdobju 

povečala postavko v proračunu za dodelitev sredstev preko javnega razpisa. 

 

Ukrep 5: V prostorih občine mesečno izvajamo pisarno za invalide ter tudi skupaj z INPS pisarno za 

italijanske pokojnine. Poleg tega je občina uvedla brezplačne prevoze starejših oseb, kar bistveno 

pripomore h kakovosti njihovega življenja in razbremeni svojce.  

 

Ukrep 6: V proračunu občine so tudi letos sredstva za izvajanje dejavnosti na področju prostovoljstva.  

Še naprej izvajamo srečanje prostovoljcev, koordinacijo med prostovoljnimi društvi in 

institucionalnimi zavodi glede dolgotrajne oskrbe  starejših v naši občini. 

 

Ukrep 7: Uspešno poteka tudi koordinacija med društvi pri izvedbi prireditev. 

 

Ukrep 8: Izvedli smo javno naročilo za izbiro izvajalca za prenovo osnovne šole v Mirnu. 

 

Ukrep 9: Občina načrtuje nakup prostora nekdanje banke, v katerem bi uredili novo izpostavo 

Knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica.  

 

Ukrep 10: V Mirnu smo postavili telovadnico na prostem, ki je že v uporabi.  

 

Ukrep 11: Z ureditvijo nogometnega igrišča v Biljah smo povečali športno-rekreativne kapacitete v 

občini.  

 

Ukrep 12: Vsako leto novorojenčkom v občini ob dnevu Zemlje podarimo sadiko medovitega drevesa 

- lipo. Tega lahko starši zasadijo doma, lahko pa se odločijo za skupno zasaditev. Letos smo zasadili 

drevored medovitih dreves ob cesti v obrtno cono Bilje 2.  

 

Ukrep 13: Občinsko glasilo neprekinjeno izhaja naprej štirikrat letno, v njem pa občani najdejo 

aktualne novice o delu občine in dogajanju v krajih in društvih.  

 

Ukrep 14: Vzpostavitev novih in opremljanje dosedanjih oglasnih tabel.  



Ukrep 16, 17: V sodelovanju z LUNG zagotavljamo dostopne in fleksibilne izobraževalne programe za 

vsa starostna obdobja. 

 

Ukrep 18: Brezplačna učna pomoč s številnimi prostovoljci poteka celo šolsko leto na Mirenskem 

gradu preko VZD, ki ga sofinanciramo. 

 

Ukrep 19: Tako kot prejšnja leta imamo tudi letos odlično pripravljen program počitniškega varstva 

otrok, sofinanciramo projekte, ki jih pripravljajo društva na območju naše občine.   

 

Ukrep 21: Uvedli smo brezplačne prevoze za starejše do najbližjih ustanov, ki dobro deluje.  

 

Ukrep 22: Nadaljujemo s koordiniranjem prostovoljskih organizacij.  

 

Ukrep 23: Za promocijo zdravega načina življenja sodelujemo z Nacionalnim inštitutom za zdravje 

Rožna dolina. 

 

V obdobju 21. junij 2018 do 18. junija 2019 so potekale aktivnosti na kar 20 od 

27 predlaganih ukrepov.  

 

 

TURIZEM 
 

Na področju turizma so v zadnjem letu dosegli ključni napredek, to je da smo postali zelena 

destinacija Slovenije. To nam bo odprlo marsikatera vrata, da omogočimo še celovitejši razvoj 

turizma in povečamo prepoznavnost naše destinacije. 

Realizirano: 

 

Ukrepi 1 do 5: Javni zavod za turizem Občine Miren - Kostanjevica uspešno deluje in povečuje 

prihodke na račun tržne dejavnosti.  Sodeluje in povezuje se z drugimi destinacijami in občinami.  

 

Ukrepi 6 do 11: Lastna zelena trženjska turistična znamka Miren Kras že postaja prepoznava znamka, 

ki obiskovalcem zagotavlja, da kupujejo lokalne turistične izdelke, storitve in ponudbo. Uredili smo 

trgovino Cerjanka, kjer lahko obiskovalci Cerja najdejo vso to ponudbo lokalnih ustvarjalcev in 

ponudnikov.  

 

Ukrep 12: Za namene promocije smo izdelali nove fotografije, spomladanski video in novo, petjezično 

brošuro, v kateri predstavljamo ponudbo destinacije. Predstavljen je tudi pomnik na Cerju, kjer je 

posebej poudarjena vsebina pomnika, predstavljene so možnosti organiziranja porok in kongresni 

turizem.  

 

Ukrep 14, 15, 18: Smo v fazi zagona nove turistične spletne strani www.mirenkras.si in socialnih 

omrežij. 

 

http://www.mirenkras.si/


Ukrep 19: Dogodke, ki jih JZTMK pripravlja skupaj z društvi in ponudniki turističnih storitev, 

intenzivno tržimo. 

 

Ukrep 20 do 26: Rezultati aktivnosti bodo predstavljeni preko letnega poročila JZTMK.  

 

 

V obdobju od 21. junija 2018 do 18. junija 2019 so potekale aktivnosti na kar 

22 od 26 predlaganih ukrepov.  

 


