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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH 
ZA OBDOBJE OD 7.3.2017 DO 13.4.2017 

 

 ''Povsod je lepo, doma je najlepše'' Turneja tematsko vodenih turističnih ogledov 
v Občini Miren-Kostanjevica 
 
V soboto, 11.3.2017 smo uspešno izpeljali prvi voden turistični ogled po Kraškem delu občine. 

Glavni organizatorji so bili  ŠKT društvo Farjovca, društvo Škrla iz Lipe in Jamarski klub 

Temnica, ki so več kot osemdesetim pohodnikom odlično predstavili okolico Temnice in kraške 

jame – Krompirjevo, Klobasjo in Lojzovo jamo.  Pohod je potekal po urejenih Poteh miru, zato 

se je večji del zgodb in opisov navezoval na dogajanje med 1. svetovno vojno. Da so bili 

ogledi res doživeti, so poskrbeli statisti v vojaških uniformah, diaprojekcije, fotografije, lokalni 

ponudniki s svojimi produkti (Kujtna domačija iz Temnice, Vinogradništvo in vinarstvo Trampuž  

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

seveda zabavni program. Vreme je bilo fantastično in obiskovalci so imeli prekrasen razgled 

na morje in okolico. Pohod sta vodila licencirana lokalna turistična vodnika Tadej Rogelja in 

Božo Leban. Naslednji ogled bo že 22.4.2017 v Mirnu. Obiskovalci si bodo vodeno ogledali 

Mirenski grad, Čevljarski muzej in Muzej Spomni se name ter naselje Miren. 

   

 

 Predstavitev ponudnikov na Tržnici Ljubljana, 25.3.2017  
 

Občina Miren-Kostanjevica je v soboto, 25.3.2017 skupaj s kraškimi občinami organizirala 
predstavitev ponudnikov in ponudbe na  Tržnici v Ljubljani. Iz naše občine so se predstavljali 
in ponujali svoje produkte: Irena Marušič iz Mirna z vloženo zelenjavo  in ŠTD Orehovlje s 
šparglji in različnimi jedmi iz špargljev ter Praznikom špargljev. 
 

 Predsrečanje vasi SELO-SELA-SELE 
 

V soboto, 1.4.2017 so se v Opatjem selu in na Selah na Krasu zbrali predstavniki 23 vasi Sela, 
Selo, Sele iz cele Slovenije in se dogovorili o poteku glavnega dogodka – Srečanje vasi 
SELO-SELA-SELE, ki bo 24.6.2017 na prireditvenem prostoru v Opatjem selu. Predstavniki 
Krajevnih skupnosti Opatje selo in Sela na Krasu so vsem prisotnim predstavili svoje kraje, ter 
jih popeljali še na turistične oglede v bližnji okolici – Na Cerju so si ogledali Pomnik braniteljem 

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 

 

slovenske zemlje in Jamo Pečinko, ter v Mirnu Čevljarski muzej in Muzej Spomni se name. 
Obisk so zaključili v Selah na Krasu ter si ogledali še samo vas. 

   

 

 

 Bronast znak Civilne zaščite Republike Slovenije 
 
Poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Miren-Kostanjevica Dean Bizjak, je dne 3.3.2017 prejel 
bronasti znak civilne zaščite Republike Slovenije. Dean Bizjak z zagnanostjo, znanjem in 
predanostjo funkciji, je sistem zaščite in reševanja v občini postavil na visok nivo. Pri tem je v 
ospredju tako preventivna dejavnost (predstavitev CZ v šolah, prireditve za občane), kot dobra 
operativna in materialna pripravljenost vseh enot CZ v občini. 
 

                      
 

 Dan civilne zaščite občin 2017 
 
Civilna zaščita občine Miren-Kostanjevica je 17.3.2017 organizirali Dan civilne zaščite občin 
2017, na katerem je bilo udeleženih 121 pripadnikov organizacij delujočih v sistemu zaščite in 
reševanja. Večina pripadnikov je bilo iz sosednjih občin, sodelovali so tudi pripadniki civilne 
zaščite iz zamejskih občin ter gozdne straže. Namen dneva je kondicijska priprava pripadnikov 
civilne zaščite, spoznavanje posameznih akterjev v sistemu zaščite in reševanja ter izmenjava 
mnenj, prakse in idej za izboljšanje sistema zaščite in reševanja. V okviru dneva so bile 
izvedene tri prikazne vaje: 

1. Reševanje ponesrečenca iz težko dostopnega terena  - Jamarski klub Temnica, 
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2. Gašenje gozdnega požara – PGD Kostanjevica na Krasu v sodelovanje s Slovensko 
vojsko (helikopter), 

3. Iskanje pogrešane osebe – Društvo reševalnih psov Nova Gorica. 
 

         
 

       
 
 

 Predstavitev državne enote NUS (neeksplodirana ubojna sredstva) 
 
13.4.2017 smo v sodelovanju z državno enoto Civilne Zaščite NUS na OŠ Bilje za vse učence 
organizirali predstavitev ukrepov ob najdbi NUS v domačem okolju ali kateri drugi priliki. Enota 
NUS je predstavila njihovo delovanje in tipe NUS katere najpogosteje najdemo v našem 
okolju.  
 

   
 
 

 Odkritje skulpture Prava pot 
 

V nedeljo, 19. marca 2017 je ob Poti miru pod Cerjem potekalo odkritje skulpture z imenom 
Prava pot, ki jo je kiparka Nivea Kofol izklesala iz kraške skale. Skulptura v opomin na hude 
spopade na tem območju pred sto leti, je nastala v sklopu mednarodnega kiparskega srečanja 
na štandreškem Jeretimišču, ki ga od leta 2001 prireja društvo sKultura 2001.  Prireditev, ki se 
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je je udeležilo lepo število ljudi z obeh strani meje, je obogatil Oktet Rožmarin iz Temnice. 
Skulpturo sta odkrila župan in predsednik sKulture 2001, gospod Breščak, ki je v nadaljevanju 
k besedi povabil kiparko Niveo Kofol. 
 
 

   
 

 Otroški parlament na občini 
 
Letos je na občini prvič zasedal otroški parlament. Parlamentarci, učenci 6.-9. razreda OŠ 
Miren, so nas s pod vodstvom mentorice Lare Spinazzola in v spremstvu v. d. ravnatelja 
Bogomirja Nemca obiskali dne 31.3.2017. 
Pohvalili so urejeno, čisto okolje v občini, urejena športna igrišča (predvsem v vaseh) 
in številne kulturne prireditve. Povedali so, da se v šoli v Mirnu kljub dotrajanosti stavbe dobro 
počutijo. Med problemi so izpostavili predvsem pomanjkanje prostorov za mlade, park z igrali v 
Biljah, urejen dostop do reke Vipave, dvorano za prireditve v Opatjem selu. Zanimalo jih je še, 
kaj bi se dalo urediti glede avtobusnih povezav na Kras, opozorili pa so tudi na pomanjkanje 
pločnikov na Vojščici. 
Župan jim je na vsa vprašanja izčrpno odgovoril in poudaril, da na vseh teh področjih občina 
izvaja konkretne ukrepe. Učence je najbolj razveselila novica, da je v naslednjem letu planiran 
začetek gradnje nove šole v Mirnu, v tem letu pa dozidava vrtca v Kostanjevici na Krasu. 
 

   
 
 
 

 OCENJEVANJE VIN - Temnica, 4. april 2017 
 
Dne 4. aprila 2017 se je v Temnici uspešno izteklo 15. tradicionalno ocenjevanje vin v Občini 
Miren-Kostanjevica, pod okriljem: Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, Kmetijske 
svetovalne službe Bilje in Občine Miren-Kostanjevica. Ocenjevanja se je udeležilo 15 vinarjev 
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in vinogradnikov. Petčlanska strokovna komisija je ocenila skupaj 36 vzorcev vin, od tega 12 
vzorcev belih in 24 vzorcev rdečih vin. 
Najboljše ocenjena vina med belimi vini so: 

 1. mest  – Vinogradništvo Marušič iz Vojščice – Bela  zvrst, letnik 2016  

 2. mest  – Vinogradništvo Marušič iz Vojščice – Chardonnay, letnik 2016  

 3. Mesto – Kavčič Radovan iz Lipe – Bela zvrst, letnik 2016. 

Najboljše ocenjena vina med rdečimi vini so: 

 1. mest  – Kavčič Radovan iz Lipe – Teran PTP, letnik 2016 

 2. mest  – Kavčič Miloš iz Lipe – Teran PTP, letnik 2016 

 3. Mesto – Ščuka Simon iz Temnice – Teran PTP, letnik 2016. 

 
Priznanja za najboljše ocenjena vina bodo vinarjem podeljena na petkovem 
Enogastronomskem večeru s šparglji, 19. maja 2017, v sklopu dogodkov Praznika špargljev v 
Orehovljah. 

 

 
 
 
 

 Seja Regijskega odbora za javno zdravje 
 

Tokratna seja Regijskega sveta za javno zdravje, ki je potekala ob svetovnem dnevu zdravja 
(7. april), je bila javnega značaja. Na njen so župani Severno Primorske regije podpisali 
svečano deklarativno zavezo za podporo krepitvi duševnega zdravja. V imenu občine Miren – 
Kostanjevica je dokument podpisal podžupan Stojan Cotič. 
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 Občina po meri invalida – sestanek s projektnim svetom ZDIS 
 
V stavbi Občine Miren-Kostanjevica je dne 11.4.2017 potekala razširjena seja Sveta za 
invalide Občine Miren-Kostanjevica in koordinacije invalidskih organizacij s projektnim svetom 
Zveze delovnih invalidov Slovenije. Občino Miren-Kostanjevica je upravni odbor Zveze 
delovnih invalidov Slovenije uradno uvrstil med kandidatke za pridobitev listine »Občina po 
meri invalidov« za leto 2017. V sklopu projekta smo v občinski stavbi namestili nekaj oznak za 
slabovidne (tabla pred zadnjim vhodom za invalide, oznake ta dvigalo, večji napis na vratih 
krajevnega urada, označili smo prehode stopnic zunaj in znotraj stavbe s kontrastnim trakom, 
ki je tudi protizdrsen) ter na novo označili ali obnovili nekaj parkirišč za invalide po različnih 
krajih. 

    
 
 

 Javni razpis - kultura 2017 
 

Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske 
dejavnosti in tehnične kulture v letu 2017 je bil objavljen dne 21.3.2017. Razpisni rok: 
21.4.2017. 
 

 Javni razpis - šport 2017 
 
Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2017 je bil 
objavljen dne 17.3.2017. Razpisni rok: 7.4.2017. Vloge so v obravnavi. 
 
 
 

INVESTICIJE 
 

 

 Parkirišče in vodovodni priključek ob objektu KS Opatje selo 
 
V sklopu izvajanj investicij za KS smo skupaj z KS Opatje selo izvedli ureditev parkirišča in 
obnovo vodovodnega priključka ob sedežu KS. Dela je izvajal izvajalec Gramat Kačič d.o.o. 
Opatje selo. Vrednost vseh del je bila cca 9.000,00€. 
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 Rekonstrukcija regionalne ceste R3 614/1048 – Opatje selo-Komen 
 
V začetku meseca Aprila so se začela izvajati rekonstrukcijska dela – preplastitev in korekcija 
krivin regionalne ceste R3-614/1048 Opatje selo – Komen od km 2,100 do km 4,100. Obnova 
in modernizacija regionalne ceste R3-614 je planirana v sodelovanju z DRI-jem. Investicija je v 
celoti  v državnem proračunu in sicer v višini cca 510.000,00€. Dela naj bi bila zaključena do 
konca meseca maja. Glavni izvajalec je podjetje Asfalti Ptuj d.o.o., podizvajalec pa Kolektor 
CPG d.d. Nova Gorica, Inženir – nadzor pa podjetje Mani d.o.o., Begunje pri Cerknici. 
  

 
 
 
 
         Mauricij Humar 
                                                                                                              Župan 
Miren, 13.4.2017        
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