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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH 
ZA OBDOBJE OD 21.4.2016 DO 1.6.2016 

 
 

 Odprtje razstave »Pozdravljeno zlato jutranje solnce« 
 

Dne 22.4.2016 smo v Petejanovih prostorih pod prostori KS Miren odprli razstavo o 
zadružništvu v spomin na mirenske begunce v Zgornji Savinjski dolini 1915 – 1919. 
Razstava je plod sodelovanja med KD Stanko Vuk Miren – Orehovlje, Čevljarskim društvom 
Miren, Občino Miren – Kostanjevica in KS Miren. Pripravil jo je Goriški muzej s sodelavci. Na 
slovesnem odprtju razstave se nam je pridružila tudi delegacija iz občine Nazarje z županom 
Matejem Pečovnikom na čelu. 
 
  

    
 
 

 Praznik KS Miren   
 

Prireditev ob odprtju razstave o zadružništvu v spomin na mirenske begunce je bila uvod v 
Mirenski praznik, ki naj bi postal krajevni praznik, saj se je nadaljevalo druženje v šotoru. 
Izkazali so se domači gostinci, ki so svoje dobrote ponudili obiskovalcem. 
 

 

 Obisk predstavnikov mesta Karlovac 
 

V mesecu aprila nas je obiskala delegacija iz mesta Karlovac s podžupanom Dubravkom 
Delićem na čelu. Pogovarjali smo se o ideji postavitve spomenika/skulpture vojaka v 
Karlovcu (spomenik padlim v 1. svetovni vojni). Skulpturo je izdelal Davorin Marušič, 
predsednik Turističnega društva 1. Svit Lokvica. Predstavniki mesta Karlovac so za datum 
postavitve spomenika predlagali datum 4.10.2016 (praznovanje obletnice napada na 
Karlovac).  
 
 

 Obisk mesta Kralupy na Češkem 
 

Dne 7.5.2016 smo sodelovali pri obisku mesta Kralupy na Češkem, kjer so Opajci preživeli 

leta begunstva v prvi svetovni vojni. Obisk je organiziralo Društvo žensk Žbrinca v sklopu 
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prireditev ob sto letnici odhoda Opajcev v begunstvo. V mestni hiši je potekal uradni sprejem, 

kjer nas je sprejel župan Petr Holeček. Vse prisotne je nagovoril tudi naš župan Mauricij 

Humar. Po kulturni prireditvi so nas Čehi popeljali po poteh naših prednikov: ogledali smo si 

šolo, ki so jo Opajci obiskovani, železniško postajo, ostanek tovarne sladkorja, kjer so delali, 

zgradbe, kjer so begunske družine živele  ter mestni muzej. Na pokopališču v Nelahozeves 

smo položili venec v spomin vseh naših, ki se iz begunstva niso vrnili.  

Stike z mestom Kralupy bomo poskušali vzdrževati in krepiti. 

 

   
 

 Praznik špargljev 
 

Uvodni dogodek letošnjega 15. Praznika špargljev je občina dne 11.5.2016 organizirala v 
Gostilni Makorič v Orehovljah. Zelo dobro obiskan etnološko-gastronomski večer s 
predavanjem etnologa prof. dr. Janeza Bogataja o uživanju špargljev in belušev je bil odličen 
uvod v tradicionalno prireditev. Dr. Bogataj nam je nanizal veliko uporabnih in zanimivih 
informacij o špargljih, kulinariki, zgodovini gojenja in uživanja, med drugim o tem, da šparglje 
omenja že prva kuharska knjiga v slovenščini. Obenem pa je nanizal kup zanimivih in 
uporabnih idej, kako bi lahko praznik v Deželi špargljev še bolj uspešno promovirali. Sledilo 
je kulinarično razvajanje z jedmi iz špargljev. 
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V petek, 20.5.2016 smo tudi letos v sodelovanju s TŠD Orehovlje pripravili degustacijo 
špargljevih jedi in lokalnih vin. Na povabilo za sodelovanje so se odzvali: Gostilna Makorič 
Orehovlje, Gostilna Bric Miren, Gostilna Štirna Opatje selo, Izletniška kmetija Faganeli Miren, 
Gostilna Kogoj Bilje, Gostilna Tabor Vojščica ter vinarji: Vinogradništvo Marušič - 
Damjan Marušič, Kavčič Radovan in Trampuž Bojan. 
  
Letos smo prvič organizirali podelitev priznanj najboljšim vinarjem občine 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. 
 
Med belimi vini so priznanja prejeli vinarji: 

 Vinogradništvo Marušič iz Vojščice za doseženo 1. mest  – Bela  zvrst, letnik 2015. 

 Trampuž Bojan iz Temnice za doseženo 2. mesto – Chardonnay, letnik 2015. 

 Kavčič Radovan iz Lipe za doseženo 3. mesto – Bela zvrst, letnik 2015. 

Med rdečimi vini so priznanja prejeli vinarji: 

 Vinogradništvo Marušič iz Vojščice za doseženo 1. mest  – Teran PTP, letnik 2015. 

 Kavčič Radovan iz Lipe za doseženo 2. in 3. mesto – Teran PTP, letnik 2015. 

 
 

   
 
V soboto (21.5.2016) je TŠD Orehovlje organiziralo športne igre in program za otroke z 
iskanjem skritega zaklada, v sodelovanju z ŠD Ales.Ca Racing pa še kolesarjenje od 'rwošte' 
do 'rwošte'. Zvečer je sledila zabava za mlade. 
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Nedelja (22.5.2016) je bila kot tradicionalno namenjena povorki voz in zabavno-kulturnemu 
programu.  
 

  
 

 Okrogla miza - Občina po meri invalida 
 

Dne 17.5.2016 smo na občini organizirali okroglo mizo projekta »Občina po meri invalida« z 
naslovom »Položaj invalidov in ostalih ranljivih skupin v občini Miren-Kostanjevica«, ki se je 
je udeležilo kar 34 predstavnikov invalidskih organizacij in drugih nevladnih in javnih ustanov, 
ki se srečujejo s tovrstno problematiko. Na okrogli mizi je razprava tekla o prilagoditvi javnih 
storitev invalidom (potrebe,želje,težave invalidov) ter o skupnih potrebah invalidov, 
starostnikov in drugih ranljivih skupin v luči javnih storitev. Župan je poudaril, da je skrb za 
invalide in druge ranljive skupine ena od pomembnih usmeritev občine. Zato se je občina tudi 
odzvala povabilu za vključitev v projekt Občina po meri invalida. Pobude in potrebe po 
prilagoditvi storitev in infrastrukture potrebam invalidov in drugih ranljivih skupin bodo 
vključene v Akcijski načrt, ki bo predstavljen na eni izmed naslednjih sej občinskega sveta. 
 

  
 

 

 Predčasne volitve v svet KS Bilje 
 

V skladu z Zakonom o lokalnih volitvah in občinskim statutom bo objavljen razpis za 
predčasne volitve članov sveta krajevne skupnosti Bilje, ki bodo 2.10.2016. Volilna opravila 
začnejo teči z dnem 8.6.2016. 
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 Javni razpis za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti 
 v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2016 

 
Javni razpis za sofinanciranje socialnih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti v Občini 
Miren-Kostanjevica v letu 2016 je bil objavljen dne 13.5.2016. Razpisni rok: 7.6.2016. 

 

 Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Višji svetovalec za 
gospodarstvo in turizem 
 

Na podlagi javnega natečaja smo v postopku izbire izbrali kandidata, ki je zbral največ točk 
pri ocenjevanju. 26.5.2016 so bili odposlani sklepi izbranemu kandidatu ter neizbranim 
kandidatom. 
 

 Javni razpis za podelitev priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2016 
 
Dne 2.6.2016 smo na naši spletni strani objavili Javni razpis za podelitev priznanj Občine 
Miren-Kostanjevica v letu 2016. Rok za predložitev vlog je 5.7.2016 do 12. ure. 
 

 Projekt Revitalizacije reke Vipave - Zelena infrastruktura 
 

Pri pripravi projektov Revitalizacije reke Vipave smo sodelovali z različnimi deležniki. Skoraj 
končno obliko ima projekt »Renaturacija reke Vipave ter ukrepi za ohranjanje in izboljšanje 
stanja ogroženih živalskih vrst v Vipavski dolini«. Na sestanku 18.4.2016 smo dorekli, da bo 
vodilni partner Zavod za ribištvo Republike Slovenije, partner Občina Miren-Kostanjevica, kot 
zastopnica vseh občin Vipavske doline, Zavod za varstvo narave in Društvo za opazovanje in 
preučevanje ptic Slovenije (DOPPS). V sklopu priprave tega projekta smo v imenu vseh 
občin izvedli postopek zbiranja ponudb za izdelavo idejne zasnove poteka naravoslovne 
tematske poti ob reki Vipavi in tudi naročilo. V tem in naslednjem tednu bo izdelovalec 
Kreadom v sodelovanju z občinami določil potek tematske kolesarske in pešpoti z potrebno 
infrastrukturo. Projekt bo sofinanciran iz Kohezijskega sklada EU,  Operativnega programa: 
Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020. Dokončna usklajene 
projektne aktivnosti bodo predvidoma v septembru letos in z izvajanem pričelo v začetku 
2017. Ocenjena vrednost vseh aktivnosti je 3,3 mio EUR za obdobje 4 let.  

Vzporedno smo pripravljali projektni predlog GREVISIN (GREen Vipava/Vipacco and 
Insonzo/Soča  INfrastructure), ki ga nameravamo prijaviti ob podpori Direkcije RS za vode, 
Ministrstva za okolje in prostor, Zavod za varstvo narave – enota Nova Gorica , KGZ Nova 
Gorica, vseh občin ob reki Vipavi, RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica in Razvojna 
agencija ROD Ajdovščina. Strateški projekt GREVISIN je podprla Stalna mešana Slovensko 
Italijanska komisija za vodno gospodarstvo, s podpisom pisma o podpori na rednem letnem 
srečanju v Gorici (IT) dne 17.5.2016. Za pripravo tega projekta so bili izvedeni številni 
usklajevalni sestanki z prej navedenimi deležniki. Na sestanku stalne mešene komisije je bil 
podprt tudi strateški protipoplavni projekt VISFRIM (Vipava/Vipacco and Insonzo/Soča Flood 
Risk Management), ki je ključen za pripravo protipoplavnih dokumentov in ukrepov občin 
Vipavske doline v tem programskem obdobju. 

  

 
        Mauricij Humar 

                                                                                                              Župan 
Miren, 2.6.2016        
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