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ZGODOVINA 
 
Opekarstvo v Biljah in Renčah sega v prazgodovino. Arheološke najdbe rimskih peči umeščajo to tradicijo že 
v rimske čase. Pri zaščitnih arheoloških izkopavanjih na ledini Križ Cijan je bilo odkritih več preprostih 
lončarskih peči, delavniški objekt z velikim dolijem - vodnim rezervoarjem, kanal s kuriščem na eni strani ter 
približno 100 m oddaljen vodnjak, poleg katerega je bila še ena opekarska peč oglate oblike. Obrtniški objekt 
je tako imel v bližini bogata najdišča gline, lastno vodo in dovolj lesa za kurjavo. Najdbe so časovno umeščene 
v rimsko obdobje od 1. do 5. stol. n. št., najdišče pa se je raztezalo vzdolž domnevne trase ceste, ki je 
povezovala rimski mesti Aquileio in  Emono. 
 
Pomen opekarstva v tem prostoru potrjuje tudi ime bližnje cestne postaje, domnevno med Biljami in Bukovico, 
Mutatio ad Fornulos - Pri Pečeh, ki jo potrjuje cestna karta rimskega cesarstva Tabula Peutingeriana. 
Opekarstvo se je v domačo obrt razvilo v  19. stoletju, ter se nadalje razvijalo po prvi svetovni vojni, ko so bile 
na Goriškem še opekarne v Vrtojbi, Bukovici, na Volčji Dragi, na Dombravi in v Gorici na mestu današnje Nove 
Gorice. Opekarski tradiciji območja sledijo industrijsko zasnovane moderne Goriške opekarne z obrati v 
Renčah in Bukovici. 
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OBJEKTI 
 
Stavba stare Frnaže v Biljah z značilno pečjo in dimnikom je danes opuščena zaradi spremembe tehnologije 
opekarstva. Delno so bili prostori dani s strani družbe Goriške opekarne v last Občine Miren - Kostanjevica v 
zameno za izgradnjo dostopnih poti, delno pa oddani v najem ali prodajo zainteresirani javnosti. Vsekakor so 
prostori, ki so trenutno v lasti občine v zelo slabem stanju in nujno potrebni osnovne obnove, ki bi preprečila 
nadaljnje propadanje objekta. Ker pa je Frnaža pomemben identifikacijski element tako kraja kot tudi širše 
okolice predlagamo, da se Frnažo z dimnikom funkcionalno preuredi v center različnih dejavnosti: poslovnih, 
izobraževalnih, raziskovalnih, in muzejskih. 
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OBJEKT FRNAŽA 
 
Glavni objekt opekarne se razteza na 1428 m2 zazidane površine ter skupno obsega 2576 m2 neto tlorisnih 
površin. Gre za tro-etažno stavbo masivne opečne konstrukcije, ki se je do danes ohranila v precej dobrem 
stanju, čeprav brez večjih obnovitvenih del v času obratovanja, pri čemer je presenetljivo dobro ohranjen visok 
opečni dimnik. 
 
Pritličje stavbe v celoti zasedajo masivni tuneli nekdanjih Hoffmanovih krožnih peči, ki so bile spričo 
tehnološkega razvoja in zaradi mehanizacije predelane v linearne tunele. Vzdolž peči na vsaki strani potekata 
dostopna hodnika. Masivna konstrukcija dovršene izvedbe priča o tehnični, že muzejski vrednosti 
obravnavanega objekta. 
 
Za razliko od pritličja sta prvo in drugo nadstropje z izjemo konstrukcijskih elementov prazni odprti površini z 
obilico naravne svetlobe, ki pronica skozi pravokotna okna, značilna za to območje, in nanizana vzdolž daljših 
stranic, pa tudi na čelni fasadi. Tlak nad pečmi v prvem nadstropju je betonski, perforiran z luknjami, 
namenjenimi dovodu kurilnega materiala v peči, medtem ko je stropna konstrukcija med prvim in drugim 
nadstropjem lesena in zato precej dotrajana. Drugo nadstropje, podstrešna sušilnica, je v območju pod 
slemenom vzdolžne dvokapnice v celoti dvovišinsko in ima na čelni fasadi v višino dve vrsti oken. Konstrukcija 
dimnika na južni strani prebada oba prazna izrazito vzdolžna prostora ter streho, katere korčna kritina 
mestoma pušča. Prav tako je potrebno prenove leseno ostrešje, ki sicer konstrukcijsko izjemno zanimivo 
dopolnjuje prostor ter še poudari njegovo razsežnost. 
 
Objekt vsekakor sodi med industrijsko in tehnično dediščino muzejskih vrednosti, njegova enostavna in 
izčiščena prostorska zasnova pa omogoča funkcionalni razvoj prenekaterih drugih dejavnosti, ki bi na novo 
oživeli sedaj degradirano stavbo. 
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UPRAVNA STAVBA 
 
Upravna stavba je pravzaprav skupek dveh zgradb, ki po svoji obliki ne sodita v območje nekdanje industrije, 
saj bolj spominjata na stanovanjski hiši. Zaradi svoje postavitve tik ob glavni cesti bi to lahko z ustrezno 
sanacijo in dodelitvijo primernega prostora okolice to tudi postali.  
 
Oblikovno višjo vrednost ima večja stavba, ki je tudi starejša in pri kateri je mogoče opaziti številne značilnosti 
arhitekture tega območja, vključno z mezaninom ter značilno pravokotnimi okenskimi odprtinami, senčenimi 
s polkni. Bolj umetelno obdelana fasada kaže na večjo pomembnost stavbe. 
 
Manjši objekt je novejšega datuma in oblikovno ne predstavlja vrednote. V kolikor bi stremeli k vzpostavitvi 
čim bolj prvotnega stanja območja, bi bilo smiselno objekt odstraniti, sicer pa je stavba solidno ohranjena. 
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OPUŠČENI GLINOKOPI 
 
Glinokopi predstavljajo svojevrstno naravno okolje, ki se je prilagodilo človeškim posegom ter ustvarilo nov 
naravni habitat, kjer so si našle dom številne ogrožene živalske, pa tudi značilne rastlinske vrste.  Prav zato je 
bilo območje priznano kot naravna vrednota lokalnega pomena, ki pa ga pozna le malo ljudi.  
 
Po opustitvi dejavnosti so se zarasle številne poti, območja globljih glinokopov so se zamočvirila in prostor je 
spet postal predvsem domena narave.  
 
Ker območje ponuja veliko poučnih vrednot, ga je smiselno z ureditvijo pešpoti približati ljudem. 
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FRNAŽA V BILJAH 
REVITALIZACIJA 
OBJEKTA IN OKOLICE 
 

Projekt v Objektu Frnaža predvideva obnovo objekta, 
dopušča pa možnost širitve kompleksa z novogradnjo, ki 
bi glede na načrtovane dejavnosti javnega značaja 
prispevala  k razvoju  celotnega kompleksa področja stare 
Frnaže.  
 
Projekt temelji na ohranitvi, obnovi, prezentaciji ter 
revitalizaciji pomembne tehnične, zgodovinske in kulturne 
dediščine, ki pomembno sooblikuje prepoznavnost kraja 
in prostora in predstavlja nadgradnjo tematskih poti, ki so 
že prisotna v kraju, občini in regiji. Projekt tudi pomembno 
prispeva k nadgradnji mreženja med kulturnimi, športnimi 
in civilnimi združenji oz. ustanovami ter oblikovanju 
transverzalnih kulturno-turističnih poti, tako na 
čezmejnem italijansko - slovenskem območju kot tudi na 
državnem ter širšem mednarodnem področju. 
 
Zatorej bi obnova in revitalizacija stavbe, ki je ena redkih 
takih ohranjenih primerov tehničnega pomena iz začetka 
20. stoletja v širši okolici, predstavljala pomembno 
stičišče kulturne dediščine širšega programskega 
območja. Delovna skupina podpira obnovo stavbe z 
okolico in predlaga tri programske sklope, ki bi se izvajali 
na območju objektov, ki so že v lasti Občine Miren - 
Kostanjevica in na območju opuščenih glinokopov, za 
katere pa je še potrebno urediti ali lastništvo ali se 
dogovoriti o drugih možnih oblikah sodelovanja z družbo 
Goriške opekarne oziroma s Skladom za kmetijstvo.   

 
Ker bi se projekti in vsebine na območju Frnaže v bodoče lahko tudi nadgrajevali v sodelovanju z 
usposobljenimi kadri različnih univerz, kulturnih in tehničnih ustanov z obeh strani meje, bi se s tem projektom 
spodbudilo tudi povezovanje z ustanovami iz različnih interesih področji, kar bi prineslo številne sinergije in 
prednosti za to okolje. 
 
Programski sklopi so na območju Frnaže s svojim razvojnim programom načrtovani tako, da se različne 
vsebine, ki vsebujejo tako podjetniške kot tudi kulturne ter raziskovalne elemente in dejavnosti, medsebojno 
dopolnjujejo in povezujejo v “živo” in organsko ter k trajnostnemu razvoju usmerjeno celoto, vendar pa 
istočasno lahko delujejo kot samostojne enote. 
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PROGRAMSKI SKLOPI 

 
Programski sklopi so na območju Frnaže s svojim razvojnim programom načrtovani tako, da se različne 
vsebine, ki vsebujejo tako podjetniške kot tudi kulturne ter raziskovalne elemente in dejavnosti, medsebojno 
dopolnjujejo in povezujejo v “živo” in organsko ter k trajnostnemu razvoju usmerjeno celoto, vendar pa 
istočasno lahko delujejo kot samostojne enote. 
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POSLOVNO – RAZISKOVALNI CENTER 
 
Skupina je pri izdelavi projekta upoštevala predvsem ekonomski vidik ter ekonomsko upravičenost investicije 
v zgradbo ter okolico. Skupina je iskala učinkovite način financiranja tako obnove kot revalorizacije objekta, pa 
tudi možnosti za nadaljnji trajnostni razvoj kompleksa. 
 
Poslovno – raziskovalni center bi bil osnova za vzpostavljanje celotnega kompleksa in za razvoj programov v 
objektu ter okolici. Predstavljal bi osnovno enoto, prostor, ki bi bil deloma namenjen dejavnostim razvoja in 
revitalizacije področja, deloma pa bi bil namenjen drugim podjetnikom, družbam in organizacijam. 
 
Poslovno  sodelovanje na področju razvoja in revitalizacije Frnaže z okolico bi lahko potekalo v obliki 
sodelovanja: 
- pri razvoju programa za Frnažo, 
- pri iskanju financiranja programov in rekonstrukcije 
- pri sami rekonstrukciji objekta, v obliki skupne sanacije 
 
Poslovno – raziskovalni center pa bi bil namenjen tudi drugim podjetnikom, ki opravljajo dejavnost primerno 
okolju (mirna dejavnost), ali v obliki najema ali prodaje.  
 
Vzpostavitev pilotskega projekta Poslovnega inkubatorja za celovito rešitev območja opekarne Bilje, Delovna 
skupina vidi kot možen način začetka izvajanja dejavnosti predvsem zaradi virov financiranja. 
 
Oblikovali bi ga kot smiselno nadaljevanje dela Delovne skupine za pripravo vsebin objekta Frnaže in mu dali 
potrebno pravno obliko (Javni zavod ipd.). Tako bi vzpostavili "inkubator kreativnega potenciala", ki bi 
predstavljal prostor in okolje zanimivih raznolikih posameznikov in organizaciji (okoljevarstvenikov, podjetnikov, 
projektnih managerjev, zgodovinarjev, etnologov, članov zainteresiranih društev, Fakultet…), ki bi skozi 
delavnice, raziskovanje ipd., prišli do celovite idejne rešitve za to degradirano območje in jo tudi naprej razvijali. 
 
Glede na trenutno dostopne informacije predvidevamo, da se lahko že v naslednjem letu prijavimo v različnih 
partnerskih oblikah z različnimi pravnimi subjekti na več razpisov in s tem že takoj vzpostavimo delno 
financiranje posameznih programov ter za njihov namen tudi pridobimo dovolj zainteresiranega kadra. Velik 
pomen bi tako imela raziskovalna dejavnost, ki pa bi imela za svoj cilj zaključke raziskovanj predstaviti v sami 
Frnaži in s tem tudi deloma financirati prenovo oz. opremo v sami Frnaži. 
 
Možne cilji pilotnega Poslovnega inkubatorja v začetni fazi delovanja so: 
- analiza stanja, trendov in interakcij na področju turizma, podjetništva, zelene ekonomije, kulture 
- priprava seznama potrebnih nadaljnjih aktivnosti, postopkov, soglasij, seznama za morebiten odkup 

zemljišč 
- vsebinsko in finančno obsežno ter zahtevno investicijo razdrobi na več faz / podprojektov, kar je pozitivno 

tako z vidika zagotavljanja kar najboljše celovite in trajnostne rešitve za ta prostor, kot tudi za nadzor 
dinamike financiranja, 

- privabiti čim več zainteresiranih partnerjev iz lokalne skupnosti in širše. 
 

Možne aktivnosti Poslovnega inkubatorja v začetni fazi delovanja so: 
- vzpostavitev primernega prostora (obnova, oprema) za delovanje projektne skupine 
- ustrezno ekipiranje (koordinatorja in zunanji sodelavci, prostovoljci ipd.) 
- pregled relevantnih pravnih podlag in lastniških razmerij 
- priprava seznama in časovnice potrebnih nadaljnjih aktov, postopkov, soglasij ter priprava seznama za 

morebiten odkup zemljišč  
- priprava nabora potrebnih partnerskih organizacij, ki bi sodelovale v naslednjih projektih, ki bi bili pretežno 

investicijske narave  
- pregled možnih virov / razpisov financiranja 
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MUZEJSKI KOMPLEKS 
 
Muzejski sklop v Frnaži bi predstavljal veliko pridobitev na Slovenskem ter tudi v mednarodnem območju. 
Vseboval bi še ne predstavljene dokumente in predmete ter raziskave, ki predstavljajo pomembno poglavje v 
zgodovini našega kraje ter širše regije. 
 
Pri tem se naravno vzpostavlja sodelovanje z Kobariškim muzejem, ter tudi nadaljevanje sodelovanja s 
Fundacijo Pot miru. Muzej bi tako postal pomembna odskočna deska tudi za že obstoječe objekte v naši 
občini, kot je spomenik na Cerju in z njim povezanim parkom. Postal bi pomemben dejavnik v nadaljevanju in 
predstavljanju tako vojaških zgodovinskih dejstev kot tudi zgodb civilnega prebivalstva na našem območju. 
 
Z muzejem opekarstva, pa bi predstavili tudi zgodovino in tehnični pomen same zgradbe, ki je prav tako 
povezana z 1. svetovno vojno v obliki povojne obnove kraja ter vračanjem beguncev – domačinov v normalno 
življenje. Muzej bi tako bil še narator zgodb naših krajev, kot je v Lokovcu je že postavljena začasna muzejska 
zbirka Muzej kovaštva, v Solkanu Mizarska delavnica v spomin na solkanske mizarje postavljena v prostorih 
Turistično-informativnega centra, v Prvačini zbirka v spomin »Aleksandrink« - deklet in žena, ki so odhajale na 
delo v Egipt kot dojilje, varuške in spremljevalke, v Mirnu, znanem po mirenskih čevljarjih in usnjarjih, Čevljarski 
muzej ter na pokopališču spominska soba Spomni se name, v Vrtojbi pa Vojaški stražarski stolp ter v Opatjem 
selu, Spomni se name., itd. 
 
 
 

 
 
 
Danes sodi vas Bilje v občino Miren – Kostanjevica. Ugodna lega med Biljenskimi griči na severu vasi in reko 
Vipavo na jugu vasi ter bližina večjih mest Gorice in Nove Gorice  zagotavljajo gospodarski in demografski 
razvoj vasi. Vas je danes znana po  vinogradniškem kompleksu na Biljenskih gričih, ki je s 250 ha največji  v 
Sloveniji. Največ, 1126 prebivalcev,  je živelo v vasi leta 1931, po drugi vojni je nekoliko upadlo, nato pa 
naraslo na 938 leta 1966  in 1102 prebivalca leta 2002, danes ima vas že okrog 1200 ljudi.  Nove razvojne 
priložnosti išče tudi v turizmu. Stalna zbirka del kiparja Negovana Nemca je že del kulturne ponudbe Bilje, 
delujoče Kulturno turistično društvo, Društvo žena in Športno društvo ter organizacije upokojencev in mladih 
zagotavljajo, da je v Biljah dovolj kadrovskih možnosti, da bi  muzejski center z zbirko opekarstva lahko zaživel 
kot integralni kulturni prostor. (povzetek strokovnega mnenja mag. Inge Miklavčič-Brezigar, Goriški muzej). 
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MUZEJ 1. SVETOVNE VOJNE 
 
Goriški muzej podpira zamisel o postavitvi stalne razstave na temo civilnega prebivalstva med prvo svetovno 
vojno in obnove Primorskega prostora po prvi svetovni vojni ter je pripravljen ponuditi vsebino, v kolikor 
iniciativa s projektom uspe. Goriški muzej namreč z izgubo razstavnega prostora na temo Soške fronte in 
prve svetovne vojne na Sveti Gori, nima več stalnega razstavnega prostora, kjer bi lahko predstavil dediščino 
Soške fronte, ki jo hrani v svojih depojih. 
 
Kot izhodišče za bodočo postavitev lahko služi razstavni projekt, ki ga bo Goriški muzej izvedel naslednje leto 
in ima delavni naslov »BEGUNSKE ZGODBE. Posvečen bo problematiki begunstva na Soški fronti in v prvi 
svetovni vojni in povojni obnovi s poudarkom na doživljanju vojne pri civilnem prebivalstvu (odhod v begunstvo) 
ter vrnitvi v od vojne popolnoma razdejano pokrajino. Razstava želi preiskati tudi, na kakšne načine se je 
prebivalstvo soočilo z uničenjem (psihološkem in materialnem), ki ga je povzročila vojna.   
 
Razstava bo pregledna in pedagoška. Njen namen ni samo predstaviti najširši javnosti muzealsko precej slabo 
raziskano problematiko beguncev med prvo svetovno vojno na soški fronti od Rombona do Devina (pri veliki 
večini razstav o prvi vojni je v ospredju vojak in bojišče), pač nakazati na ponavljajočo se izkušnjo begunstva 
v različnih zgodovinskih obdobjih. S tem želimo dati razstavi tudi širino in predvsem aktualno in univerzalno 
sporočilo. Razstavni projekt bo naslovljen na najširšo javnost, s posebnim poudarkom na osnovne in srednje 
šole, saj želimo poudariti humanistično noto in graditi zavest o  pomembnosti strpnega odnosa okolja do 
vsakokratnih beguncev. (povzetek strokovnega mnenja Marka Klavore, Goriški muzej). 
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TEHNIČNI MUZEJ OPEKARSTVA IN 
INDUSTRIJSKO - TEHNIČNO DEDIŠČINE 
NAŠEGA PROSTORA 
 
Opekarstvo ima na Goriškem dolgoletno tradicijo, kot obrt in kasneje industrija pa se je še posebej razvilo v 
Biljah in Renčah. Stare opekarne – »Frnaže« z visokimi dimniki so predstavljale identifikacijski element vasi, 
kjer je bilo razvito opekarstvo. Večina starih opekarn je do danes opuščena ali prenovljena, zato predstavljajo 
še ohranjene stare Frnaže, zgrajene pred drugo svetovno vojno, dragocen tehnični spomenik nepremične 
kulturne dediščine. Stara opekarna v Biljah je še ohranjena v tradicionalni obliki, z dimnikom in pečjo. Z 
ureditvijo opekarskega muzeja v prostorih stare Frnaže je zagotovljena funkcionalna uporaba in obenem 
ohranjevanje tradicionalne podobe stavbe. 
 
Opekarskega muzeja na Goriškem še ni, zato bi bila vzpostavitev tovrstne muzejske dejavnosti izjemna 
pridobitev za kulturno in turistično ponudbo tako vasi Bilje kot občine Miren-Kostanjevica  in Goriške kot 
celote. Na osnovno muzejsko dejavnost pa se lahko naveže še vrsta kulturnih in turističnih ponudb, ki sodijo 
v to okolje (delavnice oblikovanja gline, gostinska ponudba, pohodne poti, drugo). 
 
Z muzejem opekarstva, pa bi predstavili tudi zgodovino in tehnični pomen same zgradbe, ki je prav tako 
povezana z 1. svetovno vojno v obliki povojne obnove kraja ter vračanjem beguncev – domačinov v normalno 
življenje. Muzej bi tako bil še narator zgodb naših krajev, kot je v Lokovcu je že postavljena začasna muzejska 
zbirka Muzej kovaštva, v Solkanu Mizarska delavnica v spomin na solkanske mizarje postavljena v prostorih 
Turistično-informativnega centra, v Prvačini zbirka v spomin »Aleksandrink« - deklet in žena, ki so odhajale na 
delo v Egipt kot dojilje, varuške in spremljevalke, v Mirnu, znanem po mirenskih čevljarjih in usnjarjih, Čevljarski 
muzej ter na pokopališču spominska soba Spomni se name, v Vrtojbi pa Vojaški stražarski stolp ter v Opatjem 
selu, Spomni se name., itd. 
 

 
POMEN LOKALNIH MUZEJEV 
 
Lokalne muzejske zbirke sodijo med t.i. ekomuzeje, ki se kot posebne muzejske institucije aktivno vključujejo 
v družbeno okolje. S pomočjo tovrstnih zbirk družba zagotavlja:  
 
- ohranjanje lokalne kulturne dediščine in spomina na nekdanje obrtne, ljubiteljske ali  druge ekonomske 

dejavnosti, ki  so ljudem nekoč dajale kruh in življenje  
- vzpostavljanje socialnega središča v povezavi z  lokalno kulturno dediščino in z njo povezano muzejsko 

zbirko, ki je lahko  kraj družabnih srečanj, prireditev, delavnic domače obrti in trgovine s spominki in izdelki 
domače obrti 

- vzpostavljanje dodatne kulturne in turistične ponudbe v kraju 
- spodbujanje lokalnih zbirateljev, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z zbirateljsko in muzejsko dejavnostjo, da del 

svojega časa in dejavnosti posvetijo skupnosti 
- ustvarjanje novih delovnih mest, z neposredno možnostjo zaposlitve za mlade z visoko izobrazbo, ki želijo 

ostati v domačem kraju 
- ustvarjanje posrednih delovnih mest z možnostjo gostinske in prenočitvene dejavnosti  in s tem 

vsestranskega razvoja turizma 
- ustvarjanje možnosti povezav z drugimi kraji s podobno dejavnostjo 
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GLINOKOPI - UČNA POT S PARKOM 
 
Območje opuščenih glinokopov je bilo priznano kot naravna vrednota lokalnega pomena, kjer bivajo številne 
ogrožene živalske vrste. Da bi ga približali ljudem, je tu smiselno urediti pešpoti, ki pa bi zgolj minimalno 
posegale v naravni habitat ter ga s tem ohranjale v čim bolj osnovni obliki. Tu bi lahko bile urejene opazovalnice 
za ptiče, skozi močvirje bi bila speljana učna pot za najmlajše, organizirane bi bile delavnice in podobno.  
 
Širše gledano bi bilo v območje smiselno vključiti tudi reko Vipavo in Biljenske griče, s čimer bi bile urejene 
tudi daljše rekreacijske poti, ki bi se navezovale na nekatere že obstoječe. 
 
O raznolikosti naravnega habitata je g. Bajc iz Zavoda za varstvo narave, že večkrat govoril na opekarskih 
dnevih, zavod pa je izrazil velik interes po sodelovanju v snovanju tega projekta. Poudarili so, da je zaradi 
občutljivosti območja nujno previdno in smotrno ravnati z naravnim habitatom, ki je vsekakor vreden globlje 
obravnave in ki ga je smiselno predstaviti javnosti. Na občinski ravni se jim zdi predvsem zanimivo dejstvo, da 
naravna raznolikost občine obsega dva med seboj zelo različna habitata, Vipavsko dolino in Kras, ki z vidika 
narave ponujata dve interpretacijski točki in ki bi ju bilo mogoče na ravni občine povezati in tržiti. Ta ideja 
sovpada z idejo povezovanja doline in Krasa prek poti miru ter z navezovanjem muzejskih zbirk, ki bi lahko 
dobile svoj prostor v opekarni, z objektom na Cerju. 
 
Z vidika urejanja glinokopov so poudarili, da gre za zelo delikaten habitat s plašnimi živalskimi vrstami, zato 
preveliki posegi v okolje niso primerni. Predlagal je povečanje jezera ter s tem izboljšanje habitata, ki bi pritegnil 
še več ptic. V okolici jezera je predlagal postavitev točk za opazovanje, opremljenih tudi s kamerami, ki bi 
omogočale 24-urno opazovanje ptic, ki so sicer plahe in bi jih prisotnost ljudi utegnila pregnati. Ta način je 
zlasti primeren za večje skupine ljudi, ki bi tako imele možnost opazovati ptice in ostale živali v živo, a brez 
poseganja v njihov življenjski prostor.  
 
V zavodu menijo, da ima območje tako z vidika naravne kot kulturne dediščine edinstveno primerjalno 
prednost, ki bi jo bilo smiselno izkoristiti ne samo na občinski, temveč predvsem na regionalni ravni, morda 
še širše. 
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FRNAŽA V BILJAH - FAZE RAZVOJA 
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FRNAŽA V BILJAH 
 
1. FAZA – DELNA OBNOVITEV FRNAŽE 
 
Skupina je ocenila, da bi bilo za delno sanacijo porušene strešne kritine na objektu Frnaže, ki bi preprečila 
naknadno propadanje objekta, potrebno investirati med 30.000 in 35.000 Eur. 
 
Ker se zavedamo, da trenutno finančno stanje Občine Miren – Kostanjevica ne omogoča, da bi ta sredstva 
pridobili iz občinskega proračuna, predlagamo da se stara Upravna stavna Opekarne proda. 
 
Pogovarjali smo se z nekaj podjetij in posamezniki, tudi iz lokalnega območja, ki so izkazali pripravljenost, da 
bi v ta objekt tudi investirali. Ocenjujemo, da bi za večinski delež Upravne stavbe lahko iztržili med 60.000 in 
70.000 Eur. 
 
Ker se parcela nahaja na industrijski coni, priporočamo, da se objekt prekvalificira saj nam je bilo večkrat 
nakazano, da bi za investitorje bilo veliko bolj zanimivo objekt sanirati v poslovno stanovanjski objekt. 
 
V spodnjih prostorih prostorih, ki bi ostali v lastništvu Občine v velikosti med 40 in 60 m2, pa bi postaviti 
večnamenski in muzeju namenjene prostore.  
 
Komisija predlaga, da bi del sredstev iz naslova kupnine porabili za zaščito objekta, del pa za vzpostavitev 
pogojev za pripravo projekta Objekt Frnaža. 
 
To fazo projekta bi morali izpeljati do konca leta 2016. 
 
 

2. FAZA – PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
 
Za potrebe obnove Objekta Frnaža je nujno v obdobju do maja 2016 pripravimo dokončne vsebinske osnove 
projekta, od natančnih načrtov obnove kot tudi vso potrebno dokumentacijo za iskanje finančnih virov. Prav 
tako je potrebno v tej fazi pripraviti natančne analize stroškov povezanih za izpeljavo projekta.. 
 
V tem obdobju, je potrebno tudi vzpostaviti stike z bodočimi partnerji, i bi sodelovali na razpisih, tako privatnih 
družb, kot tudi javnih ustanov. 
 
 

3. FAZA – TEHNIČNI MUZEJ OPEKARSTVA 
 
Zaradi lažjega vzpostavljena celotnega projekta, ocenjujemo, da lahko pripravimo 1. del muzeja v prostorih 
Upravne stavbe, saj lahko na tak način že vzpostavimo delujočo pisarno mini ”Inkubator”, ki bi služil tudi kot 
osnova za nadaljnji razvoj celotnega kompleksa. 
 
Predvidevamo, da za ta del projekta potrebovali med 80.000 in 100.000 Eur, ki pa bi jih iskali izključno na v 
take namene pripravljene razpise. 
 
Ocenjujemo, da je velika možnost, da z postopnim pristopom k reševanju kompleksa, pridobimo dovolj 
sredstev za realizacijo. 
 
V tem obdobju, bi tudi morali že vzpostaviti stike in partnerstva z družbami, ki bi prevzela komercialni del 
kompleksa. Predvidevamo, da je muzejski kompleks zanimiv tudi za gostinsko in trgovinsko dejavnost, ki bi 
bile locirane v pritličnih prostorih Frnaže.  
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4. FAZA – PROJEKT EKO PARK 
 
Za vzpostavitev projekta je potrebno pridobiti na razpolago zemljišča, ki so v večinski lasti Sklada za 
kmetijstvo, deloma tudi v lasti Goriških opekarn, za katere, pa je že bilo izražena pripravljenost za sodelovanje 
pri realizaciji projekta. 
 
Možnost iskanja ustreznih partnerjev za izpenjanje projekta in virov financiranja delovna skupina vidi predvsem 
pri čezmejnih »INTERREG« projektih, v katere lahko vključimo ustanove iz Slovenije, Italije in Avstrije. Prav tako 
se zdi smiselno sodelovanje z RRA ter PRP. Po mnenju Zavoda za varstvo je velika možnost za pridobivanje 
finančnih sredstev v Norveških in Švicarskih razpisih, ki vsebujejo  velik poudarek na naravni dediščini. Med 
partnerje za izpeljavo projekta lahko prištejemo tudi Zavod za varstvo narave, Ministrstvo za izobraževanje, 
Ministrstvo za okolje. 
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5. FAZA – MUZEJSKI KOMPLEKS 
 
Za izvedbo celotne revalorizacije Frnaže je predviden tudi nacionalni Muzej 1. svetovne vojne, ki bi poleg 
muzejske in galerijske dejavnosti ponujal, tudi možnost razvoja raziskovalne in kongresne in tudi gostinsko - 
tržne dejavnosti. 
 
Moderni muzejski centri po svetu ponujajo tudi široki spekter tržnih dejavnosti od gostinskih, trgovskih ter 
muzejem primernih dejavnosti, ki služijo predvsem zato, da si zagotovijo iz teh aktivnostih dodatno vir 
finansiranja. 
 
Muzejski kompleks bi tako vseboval: 
- Muzejsko zbirko (Muzej 1. Svetovne vojne in Tehnični muzej opekarstva 
- Info točko in trgovino 
- Restavracijo (podnajemnik ali soinvestitor v prenovo 
- Večnamensko – kongresno dvorano - predavalnico 
- Raziskovalno – poslovni del 
 
Predlog komisije je, da se dogovorimo tudi z upravo Goriških opekarn o možnostih bodočega sodelovanja in 
nadaljnji strategiji prodaje njihovih parcel, saj bi bilo tudi z njihovo pomočjo mogoče vzpostaviti kontakte z 
investitorji, ki bi prinesli v ostale dele kompleksa stari opekarn bolj primerne programe, predvsem pa projekte, 
ki dopolnjujejo program, ki je veliko bolj usmerjen k turistični, kot pa obrtni dejavnosti v preostalem delu 
kompleksa.  
 
 
 

 



DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO VSEBIN ZA OBJEKT FRNAŽE V BILJAH – POROČILO 
 

21 

FRNAŽA V BILJAH – PREDLOG 
FINASIRANJA 
 
Instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP) 
 
Instrument za MSP, ki se izvaja v okviru Obzorja 2020, se je začel izvajati s prvim marcem 2014, njegov namen 
pa je podpreti z nepovratnimi sredstvi vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in 
internacionalizacije.  
 
Cilj programa za MSP je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in 
komercializacijo inovacij. 
Višina projektov med 1 – 3 mio Eur. 
Višina subvencije: 70% 
Prijava poteka na razpis poteka v treh fazah (možna je prijava tudi samo na posamezno fazo): 
 
1. FAZA 
V prvi fazi projekta se na desetih straneh predstavi projekt. Če se bo komisiji vaša ideja zdela inovativna in bo 
izražala visok potencial rasti, vas bodo pozvali k izvedbi študije Izvedljivosti za kar lahko dobite do 50.000 Eur 
nepovratnih sredstev. 
Višina subvencije: 70% oz. max. 50.000 Eur 
Trajanje projekta: 6 mesecev 
Rezultat: poslovni načrt 
Roki za oddajo prve faze so: 25.11.2015, 24.2.2016, 3.5.2016, 7.9.2016, 9.11.2016. 
Na drugo fazo projekta se lahko prijavite po zaključeni prvi fazi ali v kolikor ste poslovni plan projekta v podjetju 
izdelali sami. 
 
2. FAZA 
V drugi fazi projekta so upravičene aktivnosti testiranje, izdelava prototipa, pilotiranje, izdelava končnega 
produkta, tržna analiza ter ostale dejavnosti, ki bodo omogočile, da vaša inovacija (produkt, proces, storitev, 
ipd.) preide v fazo, zrelo za trg. V primeru, da je potrebno še dodatno raziskovanje, je to upravičeno tudi v tej 
fazi. 
Višina subvencije: 70% oz. med 0,5 do 2,5 mio Eur 
Trajanje projekta: od 12 do 24 mesecev 
Rezultat: razvit in končan izdelek, pripravljen za trg. 
Roki za oddajo druge faze projekta so: 25.11.2015, 3.2.2016, 14.4.2016, 15.6.2016, 13.10.2016. 
 
3. FAZA 
Tretja faza prijave zajema podporo pri promociji in komercializaciji produkta na trg. 
Neposrednega sofinanciranja v tej fazi ni, vendar vam lahko podporo izrazijo z lažjim dostopom do javnega in 
zasebnega tveganega kapitala. 
V sklopu programa za MSP pa vam strokovnjaki nudijo tudi mentoriranje in coaching ter povezovanje na 
nacionalni ter globalni ravni. 
Financiranje je namenjeno različnim programom. 
Eden izmed ključnih izzivov je pritegniti podjetja, da bi uporabljala javne platforme s katerimi bi ustvarili večjo 
vrednost kot trenutni poslovni modeli, ki ne omogočajo dobrega sodelovanja z vlado. Iščejo se rešitve za nove 
načine ustvarjanja, proizvodnje, izobraževanja, učenje,… 
Novi načini uporabe kulturne dediščine. Novi načini za ustvarjanje inovativnih javnih storitev s pomočjo odprtih 
podatkov. S to temo želi EU omogočiti razvoj MSP-jev v tradicionalnih in novih sektorjih, sodelovanje 
gospodarstva ter ustvarjalnega sektorja, kulturne dediščine in socialne ekonomije ter sodelovanje v javni 
službi. 
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