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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH 
ZA OBDOBJE OD 22.10.2015 DO 26.11.2015 

 

 Tradicionalni slovenski zajtrk 

Tudi letos je v vrtcih Osnovne šole Miren potekal tradicionalni slovenski zajtrk in sicer v 
petek, dne 20.11.2015. Zaposleni v kuhinjah so otrokom za zajtrk pripravili kruh, maslo, med,  
mleko in jabolka – vse domačega izvora. Župan se je udeležil tradicionalnega zajtrka v vrtcu 
v Opatjem selu. 
 

 Revija pevskih zborov občine 

Skupaj s Kulturnim društvom Stanko Vuk Miren-Orehovlje smo dne 28.11.2015 v Biljah 
organizirali Revijo pevskih zborov občine, ki je bila odlična priložnost, da so se domači zbori 
predstavili domači publiki. 
 

 

 Sprejem prostovoljcev 
 
Dne 9.12.2015 smo na občini pripravili sprejem prostovoljcev, ki delujejo na območju naše 
občine. Sprejema pri županu se je udeležilo več kot 50 prostovoljcev in sicer predstavniki 
Rdečega križa, Karitas, Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote in projekta Starejši 
za starejše (Društvo upokojencev Miren in Društvo upokojencev Kostanjevica na Krasu). 
 

 

 Sprejem duhovnikov 
 
Dne 16.12.2015 je župan na občini sprejel duhovnike, ki delujejo v naši občini in sicer 
župnike župnij Miren, Bilje, Vojščica in Opatje selo, kakor tudi Lazariste z Mirenskega Gradu. 
Vse je ob zaključku leta simbolično obdaril ter jim zaželel uspešnega dela.  

 

 Prednovoletni obiski 
 
V mesecu decembru smo tako kot vsako leto obiskali usmiljene sestre na Mirenskem Gradu. 
Vsako leto pripravimo tudi obiske občanov, ki so dopolnili 75 let. Te obiske pripravimo skupaj 
s predstavniki krajevnih skupnosti, društev upokojencev, Karitasa in Rdečega križa. Občane 
smo simbolično obdarovali.  
 

 Obdaritev otrok ob novem letu 
 
Ob zaključku novega leta je župan tradicionalno obiskal vse enote vrtcev in jih simbolično 
obdaril. 

 
 Božično-novoletni koncert 
 
Na Cerju smo dne 19.12.2015 organizirali Božično-novoletni koncert Zgodba o miru in 
ljubezni z Giannijem Rijavcem in Godalnim kvartetom Slovenske filharmonije, ki je bil med 
obiskovalci zelo pozitivno sprejet. 
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 Projekt Revitalizacije reke Vipave 
 
Občina je pristopila h koordinatorstvu projekta revitalizacije reke Vipave. Projekt je bil 
predstavljen tudi na skupni seji občinskih svetov v Vipavskem križu dne 15.12.2015. 

 
JAVNI RAZPISI  

 
 

 Javni razpis za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega 
proračuna za leto 2015 

 
Na Javni razpis za dodelitev enkratnih študijskih finančnih pomoči iz občinskega proračuna 
za leto 2015, ki je bil dne 6.11.2015 objavljen na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica je 
v razpisnem roku prispelo 21 vlog, od tega je 17 vlog ustrezalo kriterijem javnega razpisa. 
Ostale 4 vloge so bile v skladu s postopkom zavrnjene z ustreznim sklepom. 
 
 

 Javni razpis za sofinanciranje prireditve ob občinskem silvestrovanju 2015 v 
 Občini Miren-Kostanjevica 
 
Na javni razpis za izvedbo občinskega silvestrovanja je prispela samo ena dve vloga in sicer 
vloga Športnega društva Grive, ki je ustrezala vsem merilom javnega razpisa. Športno 
društvo Grive bo v šotoru na parkirišču (ob novem Centru za starejše) dne 30.12.2015 
pripravilo otroško silvestrovanje, dne 31.12.2015 pa še občinsko silvestrovanje za vse 
generacije. 
 
 
 

INVESTICIJE 
 

 Vrtec Bilje 
 
 
Dela na projektu izgradnje novega vrtca Bilje potekajo v skladu s predvidenim planom dela. 
Predvidena selitev v nove prostore je v času med zimskimi počitnicami. 
 

 Cestni priključek  
 

Pri frnaži v Biljah je bil urejen cestni priključek (za Brešan-Slokar). Izvedba priključka je del 
naše obveznosti iz pogodbe o brezplačnem prenosu frnaže. 
   
 
 
 
         Mauricij Humar 
                                                                                                              Župan 
Miren, 21.12.2015         
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