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POROČILO O DELU, DOGODKIH in INVESTICIJAH 
ZA OBDOBJE od 20.9.2017 do 13.10.2017 

 

 Nov katalog turistične ponudbe Vipavske doline  
 
Tudi Občina Miren-Kostanjevica sodeluje pri pripravi promocijskih materialov Vipavske doline. 
Po vzpostavitvi spletnega portala www.vipavskadolina.si in izdaji turističnega zemljevida 
Vipavske doline, ki poudarjajo skupno blagovno znamko enotne turistične destinacije Vipavska 
dolina, je pred kratkim izšel še katalog, kjer je zbrana turistična ponudba Vipavske doline na 
enem mestu. V publikaciji lahko najdete ponudnike, razvrščene v različne kategorije; od 
nastanitev, gostiln, vinogradniških kmetij, lokalnih produktov, do muzejev, prevozov in športne 
ponudbe. Katalog je v slovenskem, angleškem, italijanskem in nemškem jeziku. 

Ponudniki so imeli možnost, da se predstavijo z osnovno ali z razširjeno ponudbo. V katalogu 
so razdeljeni po kategorijah, od nastanitev, gostiln, vinogradniških kmetij, lokalnih produktov 
do muzejev, prevozov in športne ponudbe.  

 Prireditve od mednarodnem dnevu miru  

Ob mednarodnem dnevu miru je tudi letos Občina Miren–Kostanjevica, ki je glavni organizator, 

s sodelovanjem Društva Tigr in ostalimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami ter 

Gimnazijo Nova Gorica, organizirala večdnevno dogajanje na Cerju. V treh dneh se je ob 

Pomniku braniteljem slovenske zemlje zbralo približno tisoč ljudi. 

Obeleževanje mednarodnega dneva miru se je pričelo že v četrtek z odprtjem razstave 

Andreja Kosiča iz Gorice (Italija) s pomenljivim naslovom ''Nedorečeno in trpeča 

metamorfoza'. Sledila je sveta maša za mir in pravičnost, ki jo je daroval koprski škof msgr. 

Jurij Bizjak. V petek pa so na Cerju ustvarjali dijaki Gimnazije Nova Gorica in učenci 

Unescovih šol iz vse Slovenija ter gostje iz Italije. Letošnja tema se je glasila Odgovorno 

sanjam naproti. 

 

V soboto se je letošnje dogajanje zaokrožilo s slavnostno prireditvijo in odprtjem razstave 

Vojna za samostojno Slovenijo, ki jo je postavila Zveza policijskih veteranskih društev Sever. 

Bogat kulturni program ob Pomniku braniteljem slovenske zemlje, ki se je začel s slovesnim 

prihodom praporščakov, so oblikovali Orkester slovenske vojske, dijaki Gimnazije Nova 

Gorica, oktet Rožmarin, Rudi Bučar in Klub mladih Tigrovcev po scenariju in v režiji Roka 

Andresa. Slavnostna govornica je tokrat bila obrambna ministrica Andreja Katič. 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
http://www.vipavskadolina.si/
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  Okusi ob meji - Gusti di Frontiera v Gorici 
 

Med 21. in 24. septembrom je v Gorici (I) potekala tradicionalna prireditev Okusi ob meji/Gusti 
di frontiera, ki vsako leto  z dobrotami evropske in svetovne kuhinje na Goriško privabi več 
tisoč obiskovalcev. 
Tudi letos je naša občina skupaj z ostalimi goriškimi občinami na trgu sv. Antonio nudila 
ponudnikom brezplačen prostor  za promocijo in prodajo svojih produktov. Iz naše občine so 
se predstavljali Ekološka kmetija Francetovi, Vera Lipičar iz Nove vasi z izdelki iz ekološkega 
kozjega mleka, Cotič Tanja iz Mirna s kozjim sirom, Anže Rogelja iz Lipe z izdelki iz buč, 
Urška Frančeškin Pahor iz Opatjega sela z izdelki iz sivke, Radovan Kovačič z medom in 
Denis in Irena Marušič z vloženo zelenjavo in drugimi izdelki blagovne znamke MAQFINO. 
 

   

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 

3 

 

 
 

 Občina Miren-Kostanjevica prejemnica listine »Občina po meri invalidov« 
 
V prostorih Občine Miren-Kostanjevica je dne 13.9.2017 potekala razširjena seja Sveta za 

invalide Občine Miren-Kostanjevica in koordinacije invalidskih organizacij s projektnim svetom 

Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS). Na seji je bil slovesno podpisan dogovor med 

Občino Miren-Kostanjevica, Medobčinskim društvom invalidov Goriške in Zvezo delovnih 

invalidov Slovenije, ki je nosilka projekta. Dogovor so podpisali župan Mauricij Humar, 

predsednik ZDIS Drago Novak in predsednica MDI Goriške Zvezdana Markič. Projektni svet 

ZDIS je pregledal dosedanje uresničevanje sklepov Akcijskega načrta Občine po meri 

invalidov.  Občina je morala do 30.9.2017 projektnemu svetu ZDIS dostaviti končno poročilo o 

izvajanju Akcijskega načrta za leto 2017. ZDIS nas je z dopisom dne 6.10. obvestil o sklepu 

njihovega upravnega odbora, da Občina Miren-Kostanjevica izpolnjuje vse pogoje in se ji 

podeli listina Občina po meri invalidov za leto 2017. Slovesna podelitev listine bo v decembru.  

  

 

 

 Občina Miren-Kostanjevica pobratena z občino Nazarje 

Župan Občine Miren-Kostanjevica Mauricij Humar in župan Občine Nazarje Matej Pečovnik 

sta na jesenskih slavnostnih sejah občinskih svetov podpisala Listino o pobratenju občin. 

Najprej sta listino podpisala v Nazarjah 18. septembra 2017, zatem pa še na slavnostni seji 

občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica ob občinskem prazniku, ki je potekala  6. oktobra 

2017 na Cerju. 

Listina o pobratenju je posvečena  mirenskim beguncem, ki so bili med prvo svetovno vojno 

začasno preseljeni v Nazarje in okolico in domačinom, ki so jih prijazno sprejeli. Medsebojni 

stiki so se na neformalni ravni, predvsem preko kulturnih društev, ohranjali vse do današnjega 

dne z medsebojnimi obiski, postavitvijo razstave o mirenskih beguncih in drugimi dogodki.  

Pobratenje občin Miren-Kostanjevica in Nazarje predstavlja temelj za povezovanje današnje in 

bodočih generacij, različnih ustanov in organizacij obeh občin ter temelj za izmenjave izkušenj 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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in znanj na področju turizma, kulture, športa, izobraževanja, evropskih projektov in drugih 

področij lokalne samouprave.     

      
 
 

 Podelitev občinskih priznanj 
 
Na slavnostni seji občinskega sveta dne 6.10.2017 na Cerju so bila podeljena občinska 

priznanja za leto 2017. Pavel Petejan je posmrtno prejel najvišje priznanje Občine Miren-

Kostanjevica – častni občan - za izjemne dosežke za življenjsko delo, na področju družbenega 

življenja, javnega delovanja in skrb za blaginjo in promocijo občine. Prejemnici plakete Občine 

Miren-Kostanjevica sta Gordana Vičič za dolgoletno delo v številnih društvih in organizacijah 

v občini ter Boža Silva Marega za dolgoletno in predano delo kot predsednica KO Rdečega 

križa Bilje. Priznanja Občine Miren-Kostanjevica so prejeli: Društvo žena Miren-Orehovlje za 

dolgoletno požrtvovalno prostovoljno delo, ohranjanje tradicije in promocijo občine, Erik Kovic 

za požrtvovalno delo v ND Adria, promocijo in prispevek k ugledu občine in Jamarski klub 

Temnica za 40-letno uspešno delovanje na področju jamarstva in prispevek k promociji 

občine.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Sprememba namembnosti dela objekta iz družabnega prostora v   
            okrepčevalnico 
 
Zaradi potreb Pomnika braniteljem Slovenske zemlje na Cerju je občina v že dokončanem 
družabnem prostoru uredila okrepčevalnico za obiskovalce pomnika, ki bo predvidoma odprta 
v času rednega obratovanja pomnika. Objekt je zaključen, izdelana je dokumentacija za 
izvedbo tehničnega pregleda (dokazilo o zanesljivosti objekta, geodetski posnetek, izjava,…). 
Vložena je vloga. 
 
 
 

 Rekonstrukcija vhoda in zunanje ureditve Zdravstvenega doma v Mirnu 
 
V sklopu projekta Občina po meri invalida smo skupaj z ZD Nova Gorica razpisali izbiro 
izvajalca za izvedbo del za potrebe dostopnosti za invalide, slepe, slabovidne in starejše 
osebe v ZD Miren. Dela je izvajalo podjetje Ginex International d.o.o., Rejčeva ulica 3, 5000 
Nova Gorica. Vsa dela so zaključena. 
 

  
 
 
 

 Bazna postaja Mobitel v Biljah 
 
Občina Miren-Kostanjevica je v letu 2011 sklenila pogodbo o začasni postavitvi bazne postaje 
mobilne telefonije na zemljišču ČN v Biljah. Z ozirom na to, da si je Telekom postavil fiksno 
postajo, se je v začetku meseca oktobra odstranilo vso opremo, ki je bila na lokaciji ČN Bilje. S 
tem se je prekinila pogodba o začasni postavitvi bazne postaje.  
 

http://www.miren-kostanjevica.si/
mailto:tajnistvo@miren-kostanjevica.si
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         Mauricij Humar 
                                                                                                              Župan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miren, 13.10.2017        
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