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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH 
ZA OBDOBJE OD 14.4.2017 DO 26.5.2017 

 

 Predstavitev v oddaji Dobro jutro 

V petek, 21. aprila 2017 smo na programu SLO1 našo občino predstavili v oddaji Dobro jutro. 

Glavni voditeljici na terenu sta bili Marija Merljak, znana svetovalka za zdravo prehrano in 

Špela Močnik. 

Skupaj z društvi, ponudniki in drugimi posamezniki smo združili moči in pripravili zelo uspešno 

predstavitev naših krajev, pokrajine in ponudbe. Imeli smo 3 vklope v živo: 1. javljanje je bilo 

že ob 7:15 na Cerju, 2. javljanje ob 8:30 v Orehovljah in 3. javljanje v Opatjem selu ob 9:20.  

V sami predstavitvi je sodelovalo okoli 200 oseb. Ponosni smo, da nam je uspelo združiti toliko 

ljudi in brez dvoma, vsaj po številnih odličnih odzivih ostalih prebivalcev Slovenije, ki smo jih 

prejeli po oddaji, je bila predstavitev več kot uspešna.  

Na Cerju – na Pomniku braniteljem slovenske zemlje smo predstavili na kratko predstavili 

našo občino in kje se nahajamo. 

           

V drugem vklopu smo sredi polja v Orehovljah predstavili gojene šparglje  in vse zanimivosti iz 

doline. Tu so sodelovali: kolesarji Društva Avtomoto karting klubAles.ca-racing iz Mirna, konji 

iz Društva Ranč Bilje, folklorna skupina, otroci iz Podružnične šole Bilje, člani odbora za 

ciljanje pirhov iz Mirna, Kmetija Ušaj KMV iz Orehovelj, članice Društva žena Miren-Orehovlje 

in Športno turističnega društva Orehovlje, Gostilna Makorič iz Orehovelj, Gostilna Bric iz 

Mirna, članice Društva žena Bilje, v dogajanje so bili vključeni tudi otroci 9. razreda OŠ Miren, 

pa Izletniška kmetija Faganeli Diego, Irena in Denis Marušič , sirarka Tanja Cotič iz Mirna, 

člani Društva keramikov Bilje z Božidarjem Batističem na čelu in še Ivo Marušič v sodelovanju 

s Čevljarskim muzejem Miren. 

        

V tretjem vklopu v Opatjem selu pred Hišo opajske tradicije pa smo predstavljali še brščike in 

druge posebnosti s Krasa. 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si


 
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren,tel. 05 330 4670, fax. 05 330 4682, 

www.miren-kostanjevica.si, el. naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si 

2 

 

Tu so sodelovali: harmonikaš Simon Muraro Colja, Gostilna Štirna Opatje selo, članice 

Društva žena Žbrinca, Turistična kmetija in osmica Pri Krčarju, članice iz Aktiva kmečkih žena 

Društva Simon Jenko iz Temnica, Tatjana Frančeškin iz Kostanjevice na Krasu, Ekološka 

kmetija Vera Lipičar, Zeliščna kmetija Magda Rogelja, Kamenkras Opatje selo, Katarina 

Spacal, Suzana Urdih, člani Turističnega društva Cerje in številni člani Društva Žbrinca s 

prikazom tradicije bičarstva in pa izdelave žbrinc. 

   

 

 Medovita drevesa ob dnevu zemlje 

Na občini smo se odzvali pobudi Čebelarske zveze Slovenije, ki je predlagala, da se krajina 
zasaja z avtohotnimi medovitimi rastlinami. Odločili smo se, da otrokom, ki so bili v občini 
rojeni v letu 2016, ob dnevu Zemlje podarimo sadike lipe. Otroci so se skupaj s starši in 
drugimi družinskimi člani ter prijatelji v velikem številu udeležili prireditve "Cvetovi življenja", na 
kateri je župan Mauricij Humar vsakemu otroku podaril sadiko lipe z njegovimi imenom.  
 
Polovica staršev je lipe zasadila doma, ostale lipe pa smo skupaj s starši zasadili v Drevored 
generacije 2016, ki smo ga oblikovali v Mirnu - ob igrišču ND Adria v smeri proti Vrtočam. 
Želimo si, da bi dogodek postal tradicionalen in da bi občina vsako leto podarila sadike 
avtohtonih medovitih rastlin novorojencem, ki so bili rojeni v preteklem letu. Drevorede bomo v 
nadaljnjih letih vsako leto ustvarili v drugih krajih v občini: leta 2018 predvidoma ob 
prireditvenem prostoru v Opatjem selu, kasneje v Biljah in drugih krajih v občini. 
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 Praznik KS Miren   
 

V soboto, 22.aprila 2017 se je tudi letos odvijal Mirenski praznik na nogometnem igrišču v 
Mirnu. Letos so v sklopu praznika potekali še brezplačni vodeni turistični ogledi Mirna, 
Krajevna skupnost Miren je organizirala tekmovanje v kuhanju golaža, otvorili so novo 
nogometno igrišče z umetno travo in nadaljevali z bogatim kulturnim, športnim in zabavnim 
programom. 
 
  

 Srečanje z mladimi 

Dne 15. maja 2017 smo na občini organizirali srečanje mladih, na katerega so se s svojo 

udeležbo odzvali  predstavniki mladinskih društev v občini, pa tudi drugi mladi posamezniki. 

Želja srečanja je bila, da bi mladi ocenili trenutno stanje v občini in podali svoje ideje in 

predloge, na kakšen način bi lahko občina aktivneje spodbujala sodelovanje in udejstvovanje 

mladih, prostovoljno delo mladih, delovanje v društvih in druge aktivnosti. Predstavili smo jim 

tudi objekt KUC – spodnja etaža, ki je bila predvidena za dejavnosti mladih. 

 

 Turneja vodenih turističnih ogledov v Občini Miren-Kostanjevica, ''Povsod je lepo, 
doma je najlepše'' 

V spomladanskih mesecih smo v Občini Miren-Kostanjevica pripravili brezplačno vodene 

oglede naših glavnih znamenitosti. Želeli smo, da bi tako domačini kot tudi drugi, spoznali 

lepote naših krajev in bogato dediščino, ki so nam jo zaupali že naši predniki. Začeli smo na 

Krasu, natančneje v Temnici, kjer smo si ogledali Krompirjevo, Klobasjo in Lojzovo jamo ter 

okolico, nadaljevali v dolini – v Mirnu, kjer smo se sprehodili skozi naselje in si ogledali 

Mirenski grad, Čevljarski muzej ter Muzej Spomni se name ter končali spet na Krasu – na 

Cerju, kjer smo obiskovalcem predstavili mogočen Pomnik braniteljem slovenske zemlje, 

bogato zgodovino in Jamo Pečinko z okolico. 

Vsi trije ogledi so bili zelo uspešni in odziv obiskovalcev je bil izreden. Pri predstavitvi so 

sodelovali: ŠKT društvo Farjovca, društvo Škrla iz Lipe, Jamarski klub Temnica, lokalni 

turistični vodniki Tadej Rogelja, Božo Leban, Roman Malič,Barbara Jejčič in Konrad Marušič, 

župnik Dominik Bizjak iz Vojščice, Zeliščna kmetija Rogelja, Simon Muraro Colja in Gregorj 

Rogelja iz Vojščice, Kujtna domačija iz Temnice, Vinogradništvo in vinarstvo Trampuž  Bojan 

iz Temnice, Vinogradništvo Marušič Damjan iz Vojščice, Vina Kavčič(Kavčič Stojan) iz Lipe, 

Ks Temnica, Čevljarski muzej Miren,  Društvo Vincencijeve zveze dobrote, TD Miren, Ks 

Miren,  Turistično društvo Cerje, Ekološka kmetija Vera Lipičar, Turistična kmetija Marušič 
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Davorin in Kmetija Švagelj iz Sela na Krasu. Oglede smo zaključili v prijetnem vzdušju in vsi 

udeleženci so bili nad predstavitvami navdušeni. 

      

 Praznik špargljev 
 

Letošnji 16. Praznik špargljev se je začel v četrtek, 18.5.2017 v Javi s Komedijo Boeing 
Boeing, ki je privabila veliko število obiskovalcev. Že naslednji dan, v petek je bil prav tako 
zelo dobro obiskan Enogastronomski večer z Marijo Merljak in degustacijo špargljevih jedi ter 
lokalnih vin. To leto so sodelovali:  Gostilna Makorič Orehovlje, Gostilna Bric Miren, Gostilna 
Štirna Opatje selo, Gostilna Kogoj Bilje, Gostilna Rutinca Vrtojba, Kujtna domačija Temnica, 
Kmetija pri Krčarju Sela na Krasu in udeleženke iz Biotehniške šole Šempeter ter vinarji: 
Vinogradništvo Marušič - Damjan Marušič Vojščica, Kavčič Radovan Lipa, Kavčič Miloš 
Lipa,Vinogradništvo Trampuž Bojan Temnica in Vina Zgonik –Aleksander in Damir Zgonik 
Branik. 
 
Po lanskoletni uspešni podelitvi priznanj najboljšim vinarjem občine smo se odločili, da tudi 
letos to ponovimo v okviru praznika špargljev. Za najboljše ocenjena vina so vinarji prejeli 
občinska priznanja. Slavnostno sta jih podelila župan Mauricij Humar in predsednica 
ocenjevalne komisije Tamara Rusjan, svetovalka specialistka za vinarstvo. 
 

  
 
V soboto je na žalost cel dan deževalo, tako da se člani ŠTD Orehovlje odločili, da ta dan 
odpovejo program. Nedelja (21.5.2017) je bila kot tradicionalno namenjena druženju, 
kulinaričnemu razvajanju, povorki voz, ki je letos v celoti predstavljala pridelavo in uporabo 
špargljev ter sledil je še zabavno-kulturni program. Veliko pozornost sta dobila Boni in Marija iz 
Žlahtne štorije. 
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 Priprava protipoplavnih projektov 

V sklopu aktivnosti za pripravo Strateškega projekta Slovenija/Italija VISFRIM smo pridobili 

študijo o Poplavi ogroženosti v občini Miren-Kostanjevica. V študiji so predstavljene idejne 

rešitve (8) s katerimi bi pripomogli k poplavni varnosti. Lokalna študija bo dopolnila regijsko 

študijo, ki bo celovito uredila protipoplavno varnost v Vipavski dolini. V sklopu projekta 

VISFRIM se bo izvedlo nekaj pilotnih ureditev in ena izmed jih je tudi Protipoplavni zid na 

območju Miren-Grapc. Za to rešitev smo izvedli postopek zbiranja ponudb in naročili PGD. Do 

septembra letos nameravamo pridobiti vsa potrebna dovoljenja, kar je pogoj za vključitev v 

strateški protipoplavni projekt VISFRIM.  

 

 Priprava dokumentacije za prijavno na razpis za komunalne ureditve Obrtne cone 

Bilje 2 

V mesecu marcu smo pričeli na podlagi predloga Komisije za frnažo aktivnosti za pripravo 
potrebne dokumentacije za Komunalno ureditev Obrtne cone Bilje 2. Sklican je bil sestanek z 
lastniki zemljišč v obrtni coni in podpisan dogovor o skupni pripravi dokumentacije in prijavi na 
razpis. Posledično ob popolnem soglasju z vsemi lastniki zemljišč smo zbrali ponudbe in 
izbrali izvajalca za izdelavo DIIP in IP, ter Izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja-PGD. Objava razpisa je bila sicer napovedana za mesec april vendar 
se bo po najnovejših informacijah zamaknila v mesec junij. Stopnja sofinanciranja izgradnje 
komunalne infrastrukture je 90 % zato je ta razpis zelo privlačen. Več boste izvedeli iz gradiva, 
ki je priloženo k točki dnevnega reda –DIIP .  
 

 Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja družbenih dejavnosti v 
Občini Miren-Kostanjevica v letu 2017 

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

Kostanjevica v letu 2017 je bil objavljen dne 5.5.2017. Razpisni rok je potekel 25.5.2017. 
Vloge so v obravnavi. 
 

 Javni razpis za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo 
razvoj turizma v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2017 

 
Javni razpis za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma v 
Občini Miren-Kostanjevica v letu 2017 je bil objavljen dne 25.5.2017. Razpisni rok: 14.6.2017. 
 

 
         Mauricij Humar 
                                                                                                              Župan 
Miren, 26.5.2017        
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