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Jesenski številki  
v pozdrav!

Naša občina praznuje, jesenski glasovi pa vstopajo v vaše domove. Novo številko 
smo zopet pripravili v sodelovanju z vami vsemi, ki kreirate življenje v občini. 
Med njimi so tudi letošnji občinski nagrajenci, ki smo jih slovesno predstavili na 
slavnostni seji občinskega sveta na Cerju. Z veseljem pa vam jih predstavljamo tudi 
v našem glasilu.

Narava nas s svojimi jesenskimi dobrotami, dolžino dneva in lepimi barvami 
opozarja, da je poletja res konec. Tudi šolarji so že resno zakorakali v novo šolsko 
leto, ki je Osnovni šoli Miren prineslo novosti na vodilnih mestih. Kljub poletju pa 
je bila mavrica poletnih dogodkov zopet pisana in bogata, o čemer nas prijazno 
obveščate. Prav tako smo naleteli na množico domačih ljubiteljskih ustvarjalcev in z 
njihovo pomočjo popisali mnogo lepih strani.

Tokrat smo uvedli novo rubriko, v kateri vas bomo v sodelovanju z Nacionalnim 
inštitutom za javno zdravje (NIJZ) nagovarjali za zdrav način življenja. Da ohranite 
zdravje, preživite čim več časa na svežem zraku in uživajte v lepih jesenskih dnevih. 
Pa pišite nam kaj (glasilo.omk@siol.net) in nas do konca novembra opozorite na 
kakšno prijetno zanimivost, ki jo bomo z veseljem objavili v decembrski številki. 

Roberta Filipič, odgovorna urednica

Glasilo Občine Miren-Kostanjevica

Izdajatelj: Občina Miren-Kostanjevica
e-naslov: glasilo.omk@siol.net
Odgovorna oseba izdajatelja: Mauricij Humar, župan
Odgovorna urednica: Roberta Filipič
Uredniški odbor: Mitja Ambroželj,  
Mojca Merkun, Ingrid Praznik, Martin Švagelj

Lektoriranje: Kali d.o.o.
Oblikovanje in prelom: Mobinet d.o.o.
Naklada: 1.900 izvodov
Tisk: Grafika Soča
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Glasilo prejmejo vsa  
gospodinjstva v občini brezplačno

KAZALO

KAZALO

Drage občanke, dragi občani, 
ob občinskem prazniku, ki ga praznujemo 3. 
oktobra, vam iskreno čestitam in želim vse dobro. 
Praznovanje naj bo priložnost, da se zazremo 
v preteklost, za trenutek ustavimo v sedanjosti in 
skupaj načrtujemo prihodnost, kot si jo želimo. 
Ideje in želje posameznikov so nam pomembne, 
saj bomo le tako lahko oblikovali skupnost, v kateri 
bomo radi in prijetno bivali. 
V počastitev praznika vas zato lepo vabim, da se 
nam pridružite na prireditvah, ki smo jih za vas 
pripravili v oktobru.

S spoštovanjem, 
Mauricij Humar,
župan Občine Miren-Kostanjevica

mailto:glasilo.omk@siol.net
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Spoštovani,
v mesecu, ko Občina Miren-Kostanjevica praznuje svoj praznik, je pred nami nova 
številka občinskega glasila, katere strani so polne pestrega dogajanja v našem 
okolju. In prav je tako. Ko smo prevzeli vodenje občine, smo se zavedali, da je bilo v 
preteklosti sicer veliko že storjenega, pa vendar mnogo tega lahko storimo še bolje in 
bolj strateško usmerjeno. Osebno se zavzemam, da naša občina stori korak naprej v 
tej smeri razvojnega načrtovanja. 

V naslednjih nekaj mesecih bomo za naslednje osemletno obdobje, to je do leta 
2025,  pripravili strategijo razvoja občine. Ne želim, da se na naših mizah znajde 
suhoparno gradivo, polno praznih obljub in nerazumljivih zahtev. Nasprotno, želim si, 
da pripravimo vsi skupaj takšno strategijo razvoja občine, kjer bo vsak lahko našel 
svoj prostor za osebni in skupni napredek. In to na vključujoč način. Prvi korak bo 
preveriti mnenje vas občanov, kakšno občino si želite, v kakšnem okolju vidite prave 
priložnosti za razvoj turizma, gospodarskega razcveta in kmetijskega zagona. Seveda, 
upoštevaje dane okoljsko geografske razmere, demografsko sestavo in obstoječo 
mrežo družbenega dogajanja med nami. Da bi kar se da polno upoštevali vašo voljo in 
pričakovanja, vas že ob tej priložnosti vljudno vabim, da anketo, ki jo prilagamo glasilu, 
v čim večjem številu tudi izpolnite. Teh nekaj minut vašega časa je za nas, ki želimo 
pravi odsev volje občanov glede skupne prihodnosti, zelo dragocenih.

V nadaljnjih korakih bomo pripravili nato še vizijo in ključne strateške prioritete  
Občine Miren-Kostanjevica. V proces bomo vključili vse zainteresirane posameznike 
in skupine v našem lokalnem okolju ter jih skozi moderiran pristop povabili k pripravi 
temeljnih razvojnih elementov. Delovne skupine bodo v zaključnem delu pripravile 
posamezne konkretne cilje in ukrepe, ki naj bi se že rezultirali tudi v pripravi 
proračunov za leti 2017 in 2018.

Dragi občani,
pred nami so pomembni razvojni izzivi. Verjamem, da jih bomo reševali smelo in 
uspešno v korist vseh. Uživajte v jesenskih potepih, izkoristite jesenska opravila za 
prijetno druženje in družinsko povezovanje, vse z namenom, da ohranite obilo energije 
in moči za zimski čas, ki prihaja. 

Župan Mauricij Humar

Fotografija Jasmina Putnik
Lektoriranje: Kali d.o.o.
Oblikovanje in prelom: Mobinet d.o.o.
Naklada: 1.900 izvodov
Tisk: Grafika Soča
Oktober 2016
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V OSPREDJU 

Občinski nagrajenci 2016
Občinski svet je na 21. redni seji 15. septembra 2016 sprejel sklep, da se priznanja za leto 
2016 podelijo Majdi Simčič, Alojzu Pangosu in Gostilni Štirna. Častni občan pa je postal 
Zlatko Martin Marušič. 

Občina Miren-Kostanjevica podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, 
skupinam in drugim organizacijam ter skupnostim, ki so tesno povezana z delovanjem občine, za dosežke, ki 
prispevajo k boljšemu, kakovostnejšemu in polnejšemu življenju občanov in dosežke, ki imajo pomen za razvoj in 
ugled občine, življenja v njej ter podobo krajev. 
Na podlagi Odloka o priznanjih Občine Miren-Kostanjevica je občina junija 2016 objavila Javni razpis za podelitev 
priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2016, na katerega so prispeli štirje predlogi. O podelitvi priznanj je odločal 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Priznanja je podelil župan Mauricij Humar na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku,  
7. oktobra 2016. 

ZLATKO MARTIN MARUŠIČ,
častni občan Občine Miren-Kostanjevica

Krajevna skupnost Opatje selo je predlagala Zlatka Martina 
Marušiča iz Opatjega sela za častnega občana Občine 
Miren-Kostanjevica, najvišje priznanje v občini za izjemne 
dosežke življenjskega dela, skrb za blaginjo in promocijo 
občine s poudarkom na javnem delovanju kot tudi izjemne 
zasluge na vseh področjih družbenega življenja, ki imajo 
trajen pomen.

Zlatko Martin Marušič je bil župan Občine Miren-Kostanjevica od njene 
ustanovitve leta 1994 do leta 2014. V svojem delovanju je zapustil 
neizbrisen pečat v lokalni skupnosti in širše. Njegovo dvajsetletno 
županovanje je bilo poslanstvo, pospremljeno z velikim posluhom za 
potrebe občank in občanov.

Postavil je temelje delovanja občine na vseh področjih življenja in 
skrbno gradil prepoznavnost občine. Vsestransko je bil aktiven na vseh 
ravneh družbenega življenja, tako v občini kot tudi izven njenih meja, 
zato ga zagotovo lahko štejemo za enega njenih najvidnejših članov in 
ambasadorjev. 

Ogromno je naredil na področju infrastrukture – pri izgradnji in prenovi 
cest, protipoplavni zaščiti ob reki Vipavi ter ureditvi kanalizacijskega omrežja s skupnim projektom 
čistilne naprave ob Vrtojbici. Pod njegovim vodstvom je bil v sodelovanju z veteranskimi 
organizacijami zgrajen mogočen pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju. 

S svojim iskrenim človeškim odnosom je igral ključno povezovalno vlogo pri sožitju Krasa in 
Vipavske doline ter čezmejnega sodelovanja z občinama Sovodnje in Doberdob. Še zdaj aktivno 
sodeluje z zamejskimi društvi, tudi pri organizaciji Pohoda treh jezer, Srečanja borcev … in je 
veteran vojne za Slovenijo.

Pred nastopom funkcije poklicnega župana je bil dolgoletni predsednik KS Opatje selo, kjer se je 
zelo angažiral na področju gradnje vodovoda po Goriškem Krasu. Bil je pobudnik in organizator 
prvomajskih srečanj v Opatjem selu in si vseskozi prizadeval za ohranitev tradicije srečanj. V času 
njegovega predsedovanja je bila leta 1986 KS Opatje selo izbrana za najboljšo KS v Sloveniji in 
dobila jugoslovansko nagrado za uspešnost. Marušič je bil eden izmed pobudnikov srečanj vasi 
Selo-Sela-Sele, kar je imelo bistven vpliv na promocijo občine in kraja Opatje selo.

Trenutno je aktiven kot predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Severne Primorske. 
Poleg vseh preteklih dejanj pa Zlatka Martina Marušiča opisuje tudi izredno topel in iskren 
človeški odnos ter težnja k povezovalnosti.

Zlatko Martin Marušič
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V OSPREDJU 

MAJDA SIMČIČ,
prejemnica priznanja Občine Miren-Kostanjevica

Društvo upokojencev Kostanjevica na Krasu je predlagalo Majdo Simčič 
iz Kostanjevice na Krasu za prejemnico občinskega priznanja za njeno 
dolgoletno nesebično in požrtvovalno delo v Krajevni skupnosti Kostanjevica 
na Krasu in Društvu upokojencev Kostanjevica na Krasu. 

Majda Simčič se že vrsto let nesebično razdaja v skrbi za dobrobit skupnosti in  posameznika. V 
letih od 1994 do 2008 je bila tajnik Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu, v letu 2004 pa 
je prevzela tudi tajniške posle na Društvu upokojencev Kostanjevica na Krasu. Vedno je zgledno 
skrbela za dobrobit krajanov in članov društva, v ospredju pa je bila njena skrb za ostarele in 
pomoči potrebne, ki jih je tudi redno obiskovala. V letu 2007 je bila med pobudniki za vključitev 
v projekt Starejši za starejše, kjer kot prostovoljka vodi in koordinira delo na projektu. Svoje delo 
je vedno opravljala kot poslanstvo in ne kot dolžnost.

ALOJZ PANGOS, 
prejemnik priznanja Občine Miren-Kostanjevica 

Krajevna skupnost Opatje selo je predlagala Alojza Pangosa iz Opatjega sela 
za prejemnika občinskega priznanja za njegovo dolgoletno požrtvovalno delo 
v Krajevni skupnosti Opatje selo in promocijo občine. 

Alojz Pangos je bil dolgoletni predsednik KS Opatje selo, obenem pa vsestransko aktiven na 
raznih področjih družbenega delovanja. Velja za enega izmed pobudnikov srečanj vasi Selo-
Sela-Sele in s tem promocije občine ter kraja Opatje selo. Bil je načelnik Narodne zaščite v KS 
Opatje selo in član civilne zaščite v najbolj kritičnih trenutkih, predvsem v letu 1991. Je veteran 
vojne za Slovenijo. Aktivno je sodeloval pri organizaciji prvomajskih srečanj v Opatjem selu ter si 
prizadeval za ohranjanje tradicije in kulturne dediščine. Vseskozi igra aktivno vlogo v KS ter pri 
povezovanju z zamejskimi društvi (Pohod treh jezer, Srečanje borcev …).

GOSTILNA ŠTIRNA,
prejemnica priznanja Občine Miren-Kostanjevica 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica je predlagala Gostilno Štirna iz Opatjega sela za 
prejemnico občinskega priznanja za prispevek k ugledu in promociji Občine Miren-Kostanjevica.

Gostilna Štirna iz Opatjega sela je družinsko podjetje, ki promovira 
kulinariko in skrbi za uresničevanje želja, pričakovanj ter potreb 
gostov po kakovostni in zdravi hrani. Poleg neprestanega razvoja in 
širjenja gostinske ponudbe ter ponudbe prenočišč gostilna tvorno 
sodeluje z vsemi društvi in drugimi institucijami v lokalnem in 
širšem okolju. Sodeluje pri organizaciji dogodkov, kot npr. Opajski 
večeri pod zvezdami v Opatjem selu, ki so nastali na njeno pobudo. 
Sodeluje z vsemi društvi in krajevno skupnostjo, aktivno pa se 
udeležuje tudi ostalih dogodkih v občini ter širše. Gostilna skrbi za 
ohranjanje tradicije in značilne kraške arhitekture ter med svojimi 
gosti promovira turistično ponudbo v občini. Goste usmerja k 
obisku znamenitosti kraja in okolice ter tako prispeva k promociji 
Občine Miren-Kostanjevica. Gostilna ima v kraju tudi nedvomno 
povezovalno vlogo, saj z nakupi sestavin od lokalnih ponudnikov 
spodbuja lokalno pridelavo hrane, zato bi lahko rekli, da daje občini 
in kraju več kot samo gostinsko dejavnost.  

Majda Simčič

Alojz Pangos
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“Meni je drag ta svet med  
morjem in goro ...”
Osrednja občinska prireditev ob Dnevu državnosti

Prireditev se že vsa leta odvija na 
Mirenskem gradu, letošnji slavnostni 
govornik pa je bil Matjaž Nemec, poslanec 
in podpredsednik Državnega zbora 
Republike Slovenije. V svojem govoru je 
poudaril, da se ljudje vedno sprašujemo, 
od kod prihajamo, in nas zlasti zanima, 
kam gremo. Prihodnost je vedno tisti 
vznemirljivi neznani del, ki zanima vsakega 
posameznika. Govornik nas je spodbujal, 
da se zazremo vase in poiščemo tisto, 
kar nas državljane združuje, in tisto, kar 
je za nas najpomembnejše. Pri tem pa 
naj spoštujemo drug drugega, čeprav ne 
mislimo tako, kot drugi. Zavedajmo se, da 
nas različnost združuje in dviga kakovost 
življenja. In vsak dan pomeni nov izziv. 
Kulturni program so sestavljala besedila 
z domovinsko tematiko, kjer je bila 
v ospredju pozitivna naravnanost do 
domovine, pa tudi njene naravne lepote 
in občutek dóma. V videoprojekciji 
so nastopili občani z 
najrazličnejšimi življenjskimi 
izkušnjami, svoj  “lonček” 
misli pa so dodali tudi otroci 
iz vrtca Miren. Med besedila 
je bila vtkana glasba, za 
katero so poskrbeli kvartet 
saksofonov (Jure Pahor, Rok 
Klančič, Eva Sulič, Lucija 
Bizjak), domača harmonika 
(Miha Spačal), žameten glas 

ksilofona (Tine Lestan), Mladinski pevski 
zbor »Kras« pod vodstvom Pavla Pahorja, 
glasbena skupina »Mi«, ki jo vodi Matej 
Petejan, in pevski nastop Jasmine Putnik. 
Nastopajoči so izbrali živahno glasbo, ki 
človeku vlije novo energijo, da lažje hodi 
skozi življenje. Sodelovali so tudi recitatorji: 
Jože Bezjak, Suzana Černe, Mojca 
Dolinšek, Maja Silič in Sara Bagon. 
Vezno besedilo izpod peresa Marte Pavlin 
sta brala Jakob Marušič in Sonja Cijan. 
Himno je zapela Milena Košuta, za 
tehniko pa sta skrbela Mitja Klančič in 
Erika Ferfolja Vidič. 
Po prireditvi je sledilo druženje ob 
domači hrani in pijači, zadonela je tudi 
harmonika. Najmlajše pa je najbolj 
razveselil kres, ki so ga pripravili Andrej 
Brešan, Blaž Uršič in Beti Mikuž.

Marta Pavlin
Fotografije Tomaž Povodnik

NOVICE IZ OBČINE 

Naša domovina je 25. junija slavila 25. obletnico samostojnosti. Ob takem 
jubileju se spodobi, da vsa kulturna društva, ki delujejo v Občini Miren-
Kostanjevica, sooblikujejo slavnostno prireditev. Svoj del so prispevali KD 
Stanko Vuk Miren – Orehovlje, KTD Zarja Bilje, Društvo žensk Žbrinca Opatje 
selo, PD Kras Opatje selo, pri pogostitvi in organizaciji tudi KS Miren, Društvo 
žena Miren – Orehovlje in Občina Miren-Kostanjevica.
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NOVICE IZ OBČINE 

Prireditev ob mednarodnem  
dnevu miru na Cerju
Prireditev ob mednarodnem dnevu miru na Cerju, ki jo je Občina Miren-Kostanjevica že tradicionalno 
organizirala skupaj z Društvom TIGR in ostalimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami ter 
Gimnazijo Nova Gorica, je zadnjo septembrsko soboto na Cerje privabila zelo veliko obiskovalcev.  

Bogat kulturni program ob Pomniku 
braniteljem slovenske zemlje, ki se je 
začel s slovesnim prihodom praporščakov, 
so oblikovali Orkester slovenske policije, 
dijaki dramsko-gledališke smeri Umetniške 
gimnazije Nova Gorica, oktet Sotočje, 
Lara Jankovič in klub mladih Tigrovcev po 
scenariju in režiji programa Roka Andresa. 
Rdeča nit programa so bile besede: mir, 
svoboda, bratstvo in ljubezen. Podrobneje 
pa je o pomenu miru na prireditvi 
spregovoril tudi slavnostni govornik 
predsednik Državnega zbora  
dr. Milan Brglez.  

Na ogled dela likovne kolonije 
Junaška preteklost Primorske
Tokrat je bila prireditev obogatena še 
z odprtjem razstave likovne kolonije 
Junaška preteklost Primorske, ki jo je 
organiziral Teritorialni polk 1.BR iz Ajševice. 
Na razstavi, ki bo na ogled v tretjem 
nadstropju Pomnika braniteljem slovenske 
zemlje še do konca novembra, lahko 
obiskovalci občudujejo podobe in spomine 
na bogato junaško preteklost Primorske; od 
kmečkih puntov pa do slik, ki prikazujejo 
prizore iz 1. svetovne vojne. Največji vtis pa 
je na slikarje naredil stolp na Cerju, saj ga 
je upodobila kar tretjina udeležencev.  

Dijaki so ustvarjali na temo 
Pravica do prihodnosti
Prireditev se je se je na pobudo in pod 
vodstvom profesorice Suzane Černe 
zadnja leta razširila na več dnevno 
dogajanje v sodelovanju z Gimnazijo Nova 
Gorica, ki je tudi Unescovo središče. Že 
v četrtek, 22. septembra, je na Cerju 
potekalo srečanje dijakov in mentorjev 
slovenskih umetniških gimnazij likovne 
smeri. Naslednji dan pa se je dogajanje 
nadaljevalo z obeležitvijo mednarodnega 
dneva miru v okviru mednarodnega 
Unescovega projekta Meja. Geslo letošnje 
prireditve je bilo Pravica do prihodnosti, 
kjer so učenci in dijaki pod mentorstvom 
učiteljev Gimnazije Nova Gorica aktivno 
ustvarjali na temo miru. Glavni cilj projekta 
Meja je krepitev strpnosti v medsebojnih 
odnosih, posledično sprejemanje 

drugačnosti in iskanje oblik sodelovanja. 
Dijaki s sodelovanjem v projektu 
pridobivajo in poglabljajo znanje s področja 
nacionalne kulturne in naravne dediščine. 
Sodelovalo je približno 500 dijakov in 
učencev Unescovih šol iz vse Slovenije ter 
gostov iz Italije. Za topel in domač sprejem 
na Cerju pa je poskrbelo Društvo žena 
Miren-Orehovlje s kruhom in soljo.
Ustvarjali so v različnih delavnicah: dveh 
glasbenih in dveh literarnih, gibalni, 
literarnih delavnicah tujih jezikov (v 
angleškem, francoskem, nemškem, 
italijanskem in španskem jeziku), likovni in 
fotografski ter naravoslovni delavnici, kjer 
so najprej prisluhnili predavanju Ekološka 
sukcesija, kasneje na terenu pa ugotavljali 
smer zaraščanja in prepoznavali sedanje 
rastlinske združbe. 
Zanimiva je bila tudi zgodovinska delavnica 
na temo 1. svetovne vojne. Najprej so 
prisluhnili predavanju Podobe vojne, 
potem pa se sprehodili med pomniki prve 
svetovne vojne. 
Za najmlajše je bila najbolj zanimiva 
delavnica z naslovom Bombice življenja, pri 
kateri so otroci namesto zla sejali semena, 
iz katerih raste novo življenje. V veliko 
pomoč jim je bila naravoslovna delavnica, 
kjer so izdelovali katapulte, s katerimi so 
bombice letele daleč po kraški pokrajini. 
Izdelki dijakov likovnih oddelkov iz Celja, 
Kopra, Ljubljane, Velenja in Nove Gorice, 
ki so nastali v dvodnevni delavnici, so 
na ogled v četrtem nadstropju Pomnika 
braniteljem slovenske zemlje. Po koncu 

prireditve pa so se obiskovalci lahko 
sprehodili še po okolici spomenika in 
uživali ob lepem razgledu in odličnem 
golažu s polento, ki ga je pripravila 
Slovenska vojska. Skupina dijakov 
Gimnazije Nova Gorica se je na Cerje 
podala peš iz Mirna.

Nevenka Vuk
Fotografije Jasmina Putnik
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Zaposlovanje invalidov bodo 
spodbujali na različne načine 

 Invalidi so težje zaposljiva skupina, 
izpostavljena neenakostim in 
zapostavljanju. Država jim poskuša 
pomagati s kvotnim sistemom kot ukrepom 
pozitivne diskriminacije zaposlovanja 
invalidov. Ta sistem določa obveznosti 
delodajalcev, da zaposlujejo določen 
delež invalidov glede na celotno število 
zaposlenih v podjetju. Spodbude, ki jih 
nudi država, pri tem pomagajo, vendar 
so v veliki večini predsodki delodajalcev 
zavora, ki zmanjšuje učinkovitost ukrepov. 
Posledično je število novozaposlenih 
invalidov nižje kot bi lahko bilo. 
  »Pravica do dela predstavlja enega 
ključnih temeljev človekovih pravic, na 
katerih gradi oseba s posebnimi potrebami 
človeka vredno življenje,« je povedal 
koordinator dogodka mag. Valter Adamič 
z MDI Goriške in poudaril: »Naš cilj je, da 
v akcijske načrte Občina po meri invalidov 
obeh občin vgradimo predloge in pobude, 
da bi invalid postal ekonomsko učinkovit 

na delovnem mestu, da bi s svojim delom 
gradil srečo sebi in v okolju, kjer dela in 
živi.« 

Zaposlovalcem je treba predstaviti 
prednosti zaposlovanja invalidov 

Sodelujoči na okrogli mizi so sklenili, 
da je premalo načrtnega povezovanja 
med nevladnimi organizacijami, javnim 
sektorjem, državo in delodajalci pri 
reševanju problematike zaposlovanja 
invalidov. Tako bi lažje prišli do novih 
inovativnih rešitev pri zaposlovanju. 
Podali so predloge, naj občina spodbuja 
zaposlovanje invalidov z intenzivnejšimi 
aktivnostmi na področju osveščanja 
in spodbujanja delodajalcev. Treba jim 
je predstaviti prednosti zaposlovanja 
invalidov z vidika znanj, spretnosti in 
hendikepa, sistem spodbud zaposlovanja, 
pomen preprečevanja poklicnih bolezni in 
prilagoditev delovnih mest. Prav tako naj 
bi se občinska uprava večkrat posluževala 

zaposlovanja invalidov preko javnih del 
ter intenzivneje podprla prizadevanja 
za ustanavljanje zaposlitvenih centrov. 
Tem priporočilom bomo na naši občini z 
veseljem sledili. 
»Kvotni sistem zagotavlja osnovni ukrep 
zaposlovanja invalidov. Vendar je zaželeno, 
da se na ravni lokalne skupnosti povežejo 
vsi akterji in podprejo zaposlovanje 
invalidov z ukrepi, ki rešujejo lokalne 
specifike in nadgrajujejo aktivno politiko 
zaposlovanja. S skupnimi močmi lahko 
naredimo več za boljšo prihodnost 
zaposlovanja invalidov,« je dogodek 
zaključila Tanja Dular, sekretarka 
Direktorata za invalide, vojne veterane 
in žrtve vojnega nasilja na ministrstvu za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. 

Marko Štanta, predsednik Sveta za invalide 
pri Občini Miren-Kostanjevica 

NOVICE IZ OBČINE 

Občini Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko 
sta v Bukovici junija skupaj organizirali okroglo 
mizo »Zaposlovanje invalidov v občinah Miren-
Kostanjevica in Renče-Vogrsko«. Prizadevata 
si namreč, da bi tudi na področju vključevanja 
invalidov v delovno okolje odigrali povezovalno 
vlogo med izvajalci aktivne politike, delodajalci 
in osebami s posebnimi potrebami.

Vloga Zavoda za zaposlovanje 
pri zaposlovanju invalidov 

Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) nudi 
vsem brezposelnim osebam informiranje 
in svetovanje, vključevanje v programe 
aktivne politike zaposlovanja in karierno 
svetovanje. Osebam, ki imajo določene 
zdravstvene omejitve, pa je na voljo 
zdravstveno zaposlitveno svetovanje, 
rehabilitacijsko svetovanje in zaposlitvena 
rehabilitacija. 
V okviru zdravstvenega zaposlitvenega 
svetovanja, ki ga izvaja zdravnik, 
specialist medicine dela, prometa in 
športa, poda osebi mnenje o zdravstvenih 
ovirah in omejitvah pri zaposlovanju. Pri 
rehabilitacijskem svetovanju gre za obliko 
poglobljenega kariernega svetovanja, ki 

obsega ugotavljanje zaposljivosti oseb 
z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami 
in ustvarjanje enakih možnosti za 
zaposlovanje. Zaposlitvena rehabilitacija je 
individualno načrtovana pravica invalida. 
Izvaja se kot javna služba s pomočjo mreže 
izvajalcev, izbranih na javnem razpisu. Cilj 
zaposlitvene rehabilitacije je, da se invalid 
usposobi za delo, se zaposli, zaposlitev 
obdrži in v njej napreduje ali spremeni 
svojo poklicno kariero. Po končani 
zaposlitveni rehabilitaciji ZRSZ izda oceno 
zaposlitvenih možnosti invalida. 

Manj brezposelnih invalidov

Število  brezposelnih oseb, prijavljenih 
v evidenci Zavoda RS za zaposlovanje, 
OS Nova Gorica v zadnjih letih pada, 
zmanjšuje se tudi število brezposelnih 

invalidov. Tako je bilo konec decembra 
2015 na Območni službi prijavljenih 711 
brezposelnih invalidov, konec maja letos 
pa 692. Spodbuden je tudi podatek, da 
se je lani zaposlilo 84 invalidov, do konca 
maja letos pa že 59. 
Na okrogli mizi smo prejeli tudi zelo 
razveseljivo novico od predstavnice 
ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, da se na 
Vogrskem odpira prvi zaposlitveni center 
na Goriškem. V Zavodu Štefanov center 
je v juliju dobilo zaposlitev šest invalidnih 
oseb, ki imajo vročeno odločbo o zaposlitvi 
na zaščitenem delovnem mestu, do konca 
leta pa načrtujejo še dve novi zaposlitvi. 

Martina Kavčič, rehabilitacijska svetovalka 
na Zavodu za zaposlovanje
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Nova informacijska pisarna za invalide
Društvo MDI Goriške je v okviru projekta 
Občina po meri invalidov, ki ga kot 
koordinatorji izvajamo v Občini Miren-
Kostanjevica, in v sodelovanju z občinsko 
upravo 5. oktobra odprlo informacijsko 
pisarno Vodnik po pravicah invalidov. 
Ta skupna odločitev občinske uprave 
in Društva MDI Goriške predstavlja nov 
korak v smeri informiranja invalidov in 
novo razvojno stopnico v Občini Miren-
Kostanjevica, saj bo s tem občina postala 
ne samo prijazna do invalidov, ampak 
postaja dom občanov.

V informacijski pisarni bomo nudili:
1. pomoč pri pridobitvi pravic iz naslova 

invalidskega in pokojninskega 
zavarovanja

- pomoč in postrežba;
- informiranje o možnosti poklicne 
rehabilitacije;

- pomoč v postopkih pred invalidsko 
komisijo;

- pomoč delodajalcem v postopkih pred 
invalidsko komisijo.

2.pomoč, vezano na druge predpise
- Pomoč pri pridobitvi kart;
- Oprostitvi RTV naročnine;
- Informiranje o možnosti koriščenja 

obnovitvene rehabilitacije, ki se financira 
iz ZZZRS;

- Nagrade za preseganje kvote pri 
zaposlovanju invalidov;

- Pomoč pri prilagoditvi delovnega mesta 
(svetovanje invalidom in delodajalcem);

- Informiranje – zdravstveno varstvo in 
zavarovanje;

- Olajšave in oprostitve;
- Starševsko varstvo in osebni prejemki za 

invalida;
- Pomoč delodajalcem (sistemska podpora 

zaposlovanje invalidov).

Pisarna je odprta vsem invalidom. Skupaj 
bomo našli pot do sogovornika, ki vam bo 
pomagal poiskati rešitev vašega problema 
(ostale invalidske organizacije, ustanove, 
humanitarne organizacije).
Občina Miren-Kostanjevica je s tem 
dokazala, da v svojem delovanju izboljšuje 
življenje ljudi v okolju, kjer živimo in 
delamo. Tudi s temi ukrepi spreminjamo 
»invalide« v »neinvalide«.

Društvo MDI Goriške

Lokacija: v sejni sobi Občine Miren-Kostanjevica (2. nadstropje) – vhod za invalide je 
zadaj, dvigalo je zagotovljeno
Uradne ure: med 13. in 17. uro; vsako prvo sredo v mesecu
Kontakti: telefon: 05 302 64 76 ali 051 371 911 (v času uradnih ur v prostorih občine) 
e-pošta: invalidi.goriske@amis.net (predhodna najava na društvo)

amzs.si
    amzs.si
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Opatje selo

Prebivalci: Opajci  

Število prebivalcev: 424 

Nadmorska višina: 172 m 

Opatje selo leži na skrajnem severozahodu 
Krasa, ob meji z Italijo. Točna letnica 
nastanka vasi ni znana. Prvič je bilo 
omenjeno v začetku 12. stoletja med 
letoma 1112 in 1121, ko je oglejski 
patriarh Voldorik dodelil Opatje selo v fevd 
samostanu v Belinju (Belligna) pri Ogleju. 
Vas je dobila ime v zvezi s samostanom 
ali opatijo v Štivanu, od koder so menihi 
benediktinci duhovno oskrbovali tukajšnje 
kraje. V srednjem veku je bilo Opatje selo 
last oglejskih patriarhov in pod upravo 
benediktinskega samostana v Štivanu. 
Kasneje je pripadlo Devinski grofiji in pod 
njeno oblastjo ostalo vse do 1. svetovne 
vojne.
Opatje selo je bilo v prvi svetovni vojni 
popolnoma porušeno, prebivalstvo pa je 
moralo v begunstvo v notranjost Avstro-
ogrske monarhije, saj so na tem območju 
potekali boji v okviru soške fronte. Vas je 
po vojni pripadla Italiji in bila obnovljena 
po načrtih znanega arhitekta Maksa 
Fabianija, vendar je skoraj povsem izgubila 
tradicionalno kraško arhitekturo. Med drugo 
svetovno vojno je bilo Opatje selo ograjeno 
z bodečo žico. Vas in prebivalci so trpeli pod 
represijo italijanske, nemške in četniške 
vojske.
Po drugi svetovni vojni je bila tik pod vasjo, 
na zahodni strani postavljena meja med 
Italijo in Jugoslavijo. Od leta 1991 je Opatje 
selo del Republike Slovenije. V vasi je sedež 
Krajevne skupnosti Opatje selo.
V preteklosti so se prebivalci preživljali 
predvsem s kmetijstvom in z živinorejo, 
razširjene obrti pa so bile: bičarstvo 
ali »škarabacarstvo«, kamnoseštvo in 
svilogojstvo. 

Lokvica z zaselekom Segeti

Prebivalci: Lwučkrji

Število prebivalcev: 79

Nadmorska višina: 220 m

Lokvica je drugo največje naselje v 
Krajevni skupnosti Opatje selo, ki leži na 
nadmorski višini 220 m in dva kilometra 
od meje z Italijo. Iz vasi vodi stranska cesta 
do zaselka Segeti, v katerem so tri hiše, 
naseljeni pa le dve.
Ime Lokvica pomeni mala lokva ali mlaka. 
Na vzhodni strani sta položni vzpetini 
Pečinka in Pečina, kjer je ob vznožju 
slednje 150 metrov dolga jama Pečinka. V 
bližini je tudi Leopardova jama, ki je dobila 
ime zaradi prazgodovinskih ostankov 
najdenih v njej. Med prvo svetovno vojno je 
bila jama Pečinka zatočišče vojakom.
Vas je bila med prvo svetovno vojno v 
celoti porušena, prebivalci pa pregnani v 
begunstvo po vsej Avstro-ogrski monarhiji, 
največ pa na Češko. Po vrnitvi so vas v 
celoti obnovili.
Med drugo svetovno vojno so prebivalci 
vasi na različne načine delali in skrbeli za 
partizane. Po vojni so na križpotju zgradili 
karavlo za vojake (graničarje), ki so stalno 
stražili pas ob meji z Italijo. Vojaki so 
karavlo zapustili ob osamosvojitvi Slovenije 
leta 1991.
V preteklosti se je prebivalstvo preživljalo 
predvsem s kmetijstvom in z živinorejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nova vas 
Prebivalci: Nowšci 

Število prebivalcev: 63 

Nadmorska višina: 202 m 

Nova vas leži na nadmorski višini 202 m in 
je vasica tik ob meji z Italijo. V bližini vasi 
je Županov vrh in obmejni Kremenjak. V 
Novo vas se pripeljemo po stranski cesti iz 
Opatjega sela.
V urbariju za Devin iz leta 1524 je naveden 
kraj Skamnica, ki naj bi bil kraj med 
Lokvico, Selami in Hudim Logom. Po 
dejanski legi teh krajev se lahko sklepa, da 
je Skamnica prvotno ime za Novo vas.
Med prvo svetovno vojno je bila vas v 
neposredni bližini fronte, kjer je padlo 
veliko vojakov madžarske narodnosti. Vas 
je bila v celoti porušena, prebivalci pa 
so skupaj z Opajci odšli v begunstvo na 
Češko. Po vojni so hiše obnovili.
V vasi je bilo med drugo svetovno vojno 
kar nekaj žrtev. Po končani vojni so v 
neposredni bližini vasi postavili državno 
mejo med Italijo in Jugoslavijo ter zgradili 
karavlo za vojake (graničarje), ki so to mejo 
stražili. V vojni za neodvisnost Slovenije, 1. 
7. 1991, so enote teritorialne obrambe in 
policije morale na tem območju uporabiti 
silo, ker se vodnik ni hotel vdati.
V preteklosti se je prebivalstvo preživljalo 
predvsem s kmetijstvom in z živinorejo.

  

Krajevna skupnost Opatje selo se predstavi
Krajevna skupnost Opatje selo leži na skrajnem zahodnem delu Občine Miren-Kostanjevica in jo 
sestavljajo naselja: Opatje selo, Lokvica z zaselkom Segeti in Nova vas, ki imajo skupno 566 prebivalcev.

Opatje selo 
Gostilna Štirna 
Naslov: Opatje selo 42 
Telefon: 05 398 55 90 
  
Lokvica 
Turistična kmetija Marušič
Naslov: Lokvica 25 
Telefon: 031 314 480 

Nova vas 
Ekološka kmetija Lipičar (Francetovi) 
Vera Lipičar 
Naslov: Nova vas 15 
Telefon: 05 308 08 29 
gsm: 031 743 428 
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Pomembnejši, že tradicionalni dogodki  
v Krajevni skupnosti Opatje selo  

OPAJSKI SEMENJ  
V statutu krajevne skupnosti, ki je bil 
sprejet 1979, je prvič zapisan praznik 
Krajevne skupnosti Opatje selo - skupinski 
odhod prvih fantov iz vasi v partizane 
(v soboto, 12. septembra 1942), ki naj 
bi postal tradicionalen. Žal je dogodek 
za nekaj let zamrl, v letu 2002 pa se je 
tradicija praznovanja krajevnega praznika 
»Opajski semenj« obnovila. Od takrat dalje 
poteka praznovanje vsako leto prvo nedeljo 
po 8. septembru.

PRVOMAJSKA SREČANJA 
V letu 1972 je na pobudo OSS Nova Gorica 
prvič potekala občinska proslava ob prvem 
maju v Opatjem selu in od takrat dalje Krajevna 
skupnost Opatje selo vzdržuje tradicijo 
prvomajskih srečanj. Prireditveni prostor, ki se 
uporablja za tovrstna srečanja, je v fazi ureditve/
rešitve lastništva. Z veliko angažiranostjo župana 
Mauricija Humarja je Občina Miren-Kostanjevica 
že lastnica dveh tretjin prostora, z lastnico ene 
tretjine pa potekajo dogovori o parcelaciji.     

Opajski semenj,  
12. 9. 2015

OPAJSKI PUST 
Po pričevanju so Opajci »uganjali« 
pusta in plačevali fantovsko že 
pred I. svetovno vojno. Običaj 
so ohranjali tudi med obema 
vojnama, kljub temu da je bil 
za časa fašizma prepovedan. V 
arhivu hranimo pustne knjige od 
leta 1961, v katerih  so zapisani 
vsi pomembnejši dogodki. Od 
leta 2003 dalje praznujemo pust 
s skupinsko masko, pri kateri 
sodeluje približno 150 ljudi. Pustne 
obleke in rekviziti za predstavitev 
mask so ročno delo opajskih šivilj 
ter ostalih sodelujočih pri izvedbi 
pusta. 

KRAŠKI JESENSKI POHOD  
OPATJE SELO-CERJE  
Tradicionalni pohod Opatje selo - Cerje 
vsako leto privabi več pohodnikov od 
blizu in daleč. Pohod poteka že od 
leta 2002, namenjen pa je gibanju in 
promociji Krasa v čudovitih jesenskih 
barvah ruja. Letos bo pohod 9. oktobra.  

Prvomajsko 
srečanje,  
1. 5. 1972

DRUŠTVA IN 
ORGANIZACIJE  
V KS OPATJE SELO 
Za družabno življenje v krajevni 
skupnosti skrbijo društva in 
organizacije: 
• Prosvetno društvo Kras, 

• Športno društvo Kras, 

• Turistično društvo I. Svit, 

• Turistično društvo Cerje, 

• Društvo žensk Žbrinca, 

• Zavod Eco Kras, 

• Krajevna organizacija borcev za 
ohranjanje tradicij NOB. 
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SREČANJA  
NOVIH VASI  
Tradicionalno srečanje, ki 
poteka od leta 2008 dalje, se 
je začelo v Krajevni skupnosti 
Opatje selo. Leta 2011 smo 
bili ponovno organizatorji 
srečanja, a smo se dogovorili, 
da bodo zaradi premajhnega 
števila udeleženih vasi, 
srečanja v prihodnje potekala 
vsako drugo leto. 

PROJEKT “OPAJSKI 
VEČERI POD ZVEZDAMI” 
V letu 2015 smo prvič organizirali 
tematske večere/dogodke »Opajski 
večeri pod zvezdami« z upanjem, da 
bodo naleteli na pozitiven odziv in 
bodo sčasoma postali tradicionalni. 
Namen projekta je popestritev 
poletnih večerov v KS Opatje selo, 
promocija Krasa in Občine Miren-
Kostanjevica. Dogodek je bil v okolju 
zelo dobro sprejet, tako da so se v 
poletnih mesecih na Opajskem placu 
ob »Hiši Opajske tradicije« že drugo 
leto zvrstili nastopi pevskih zborov 
in skupin, plesnih skupin, gledališke 
predstave, filmski večeri in različne 
tematske predstavitve in razstave. 
Dogodki potekajo v sodelovanju s 
krajevnimi društvi in Gostilno Štirna iz 
Opatjega sela. 

SREČANJE POBRATENIH BORČEVSKIH ORGANIZACIJ (KO ZB Opatje 
selo, KS Opatje selo, ZB Solkan, VZPI AMPI Ronchi dei Legionari) 
V  letu 1984 se je krajevna organizacija Združenja borcev Opatje selo pobratila z borčevsko organizacijo VZPI ANPI 
Ronchi dei Legionari (IT) in Združenjem borcev NOB iz Solkana. Prvo srečanje je bilo leta 1984 v Ronchi dei Legionari 
(IT), drugo v Opatjem selu in tretje v Solkanu, kjer so se dogovorili, da bodo gojili tradicijo srečanj še naprej. Od takrat 
dalje poteka srečanje pobratenih organizacij vsako leto, letos bo že 32.  

SREČANJE VASI  
SELO - SELA - SELE  
V juniju leta 1997 so se krajani iz 
Krajevne skupnosti Opatje selo prvič 
udeležili srečanja vasi Selo - Sela - Sele 
v Selu v Prekmurju. Srečanje je nastalo 
na pobudo gasilcev iz vasi Sela v 
Prekmurju in od takrat dalje je postalo 
tradicionano. Vsako leto se srečanja 
udeležijo številni krajani iz naše krajevne 
skupnosti.   
Prihodnje leto bomo 24. junija skupaj 
s Krajevno skupnostjo Sela na Krasu 
organizatorji 21. srečanja vasi Selo - 
Sela - Sele. Dogodek bo potekal v naši 
krajevni skupnosti, program srečanja 
bo pester in zanimiv, zato vsi vljudno 
vabljeni, da se nam pridružite. 
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Svet KS Opatje selo izvaja aktivnosti
glede na predviden program dela ter
se odziva na tekoče dogajanje v KS in
predloge krajanov. Med pomembnejšimi
aktivnostmi, ki smo jih izvedli, lahko
izpostavimo: praznovanje 50. obletnice
delovanja KS, odprtje Hiše opajske
tradicije, izgradnjo čistilne naprave
in delno izgradnjo kanalizacijskega
omrežja po Opatjem selu, ob stavbi KS
smo odkupili prostor, ki ga bo še treba
urediti, in prvo izvedbo Opajskih večerov
pod zvezdami.
V sodelovanju z društvi smo obeležili
kulturni praznik, praznovali dan žena oz.
materinski dan, pripravili komemoracijo
ob dnevu mrtvih, pričakali Miklavža in v
decembru obiskali ter obdarili ostarele
krajane. 
V prihodnje pa se bomo, z namenom 
izboljšanja pogojev bivanja v naši krajevni 
skupnosti, zavzeli za dokončno ureditev 
kanalizacije po Opatjem selu, ureditev in 
asflatiranje cest do novih stanovanjskih 
hiš, kakor tudi vso potrebno infrastukturo 
za boljšo varnost prometa in pešcev. Še 
naprej se bomo prizadevali za obnovo 
stare osnovne šole in ureditev prostorov 
za vrtec ter večnamensko dvorano, 
za postavitev igral v vasi, za ureditev 
pokritega avtobusnega postajališča. 
Trudili se bomo dati lepšo in bolj urejeno 
podobo našemu prostoru, kar je tudi eden 
od pomembnih ciljev našega dela.
Takoj, ko bo rešena parcelizacija, bomo

pripravili načrt funkcionalne izrabe
prvomajskega prireditvenega prostora
in mu dali vsebino ter tako kot do zdaj
tudi v nadaljevanju posvetili del naše
pozornosti družbenim aktivnostim. 24.
junija 2017 bomo skupaj s KS Sela na
Krasu organizirali 21. srečanje vasi
Selo-Sela-Sele, nič manj pozornosti pa ne
bomo posvetili vsem ostalim dogodkom in
aktivnostim, ki jih v sodelovanju z društvi
izvajamo že vrsto let. Načrti za v prihodnje
so in z optimizmom in zagonom, ki ga
imamo, sploh ne dvomimo, da nam ne bo
uspelo!

Zahvala vsem, ki ste s svojim
sodelovanjem popestrili in obogatili
dogajanje ter prispevali k uspešnosti
prireditev in dogodkov, o čemer
pričajo odzivi obiskovalcev in krajanov.
Zahvaljujemo se tudi vsem krajanom za

podporo, aktivno udejstvovanje in trud, ki
ga vlagate vsak po svojih močeh in s tem
omogočite izvedbo vseh aktivnosti.
Za uspešno delovanje KS in uresničitev
zastavljenih ciljev se še posebej
zahvaljujemo Občini Miren-Kostanjevica,
saj bi brez njene finančne in moralne
podpore zelo težko izpeljali že izvedene in
vse načrtovane aktivnosti in dogodke.

Svet KS Opatje selo

Rezultati našega dela in načrti za naprej  

KOMPRESIJSKE NOGAVICE
za zdravje in dobro počutje vaših nog

VEČ KOT NOGAVICE

izjemno lepeü

posebno udobneü

poživljajo ožiljeü

 že od 7,90 € daljeü

čutno zapeljiveü

®

Skrbimo za zdravje,pomagamo v bolezni
Gradnikove brigade 53, 5000 Nova Gorica

Tel.: 05 330 46 15
Tel.: 05 330 46 16
E-pošta: info@medigo.si 

Imate pretežno stoječe 
ali sedeče delo? 
Ima kdo od vaših težave
z ožiljem? 
Za vas imamo rešitev…

www.medigo.si

s timulator venske črpalke 

Priporočamo

boleče in težke noge

otekle noge in gležnji

edemi spodnjih delov nog

nočni krči v nogah

nemirne noge

posttrombotični sindrom

venske razjede

pri simptomih venskega popuščanja:

z nosečnostjo povezane venske 
težave

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ČLANI SVETA KS OPATJE SELO, 
mandatno obdobje 2014-2018 

Mirjan Pahor - predsednik  
Mirko Godnič - podpredsednik 
Damjana Sušanj - tajnik  
Vilma Pahor - član  
Jana Sušanj - član  
Robert Masten - član  
Primož Marušič - član  
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Krajevni praznik združili s  
70-letnico nogometa v Biljah
Letošnji krajevni praznik, ki ga v Biljah že vrsto let praznujemo v 
prvem septembrskem vikendu in je posvečen prvi skupini fantov 
iz Bilj, ki se je leta 1943 podala v boj za svobodno prihodnost, 
je letos sovpadal s 70-letnico nogometa v vasi. Zato je praznik 
potekal malo drugače.

Tudi kulturna prireditev je bila zato športno obarvana. Po županovem 
pozdravu in govoru Istoka Sauniga smo ob živi sceni otrok, ki so pod budnim 
očesom vodnikov Ivana in Vankota izvajali gimnastične vaje ter s projekcijo 
starih športnih fotografij, gledalce popeljali skozi več kot stoletno zgodovino 
organiziranega športa v Biljah. Prireditev je izvrstno glasbeno popestril Blaž 
Nikolavčič. Ob koncu smo na oder povabili predsednika nogometnega kluba 
Luko Simoviča, da nas je seznanil s programom naslednjega dne in povabil 
na sobotni nogometni praznik. Čisto na koncu pa nas je Božidar Batistič, 
predsednik Društva keramikov Bilje, povabil še v sosednji prostor na ogled 
razstave najnovejših del članov društva. Po ogledu razstave smo se pred 
dvorano še kar nekaj časa družili ob dobrotah iz Gostilne Kogoj. 

Laura Bonutti Zuljan

Dobra udeležba na že 38. 
pohodu Biljenski griči

Prijazne članice Društva 
upokojencev Bilje so 
poskrbele za okrepčilo 
pohodnikov.

PREDSTAVITEV KS

Pohod »Biljenski griči« je sestavni del 
praznovanja krajevnega praznika v 
Biljah in tako je bilo tudi letos. Ob 
lepem, a skoraj pretoplem vremenu, 
se je na tri različne dolžine prog 
podalo 220 pohodnikov rekreativcev. 
Ker so bili griči že povsem zaraščeni, 
je bilo treba proge pred tem temeljito 
očistiti. Prav zato so pohodniki na 
račun lepo urejenih in označenih prog 
ter prijaznosti na okrepčevalnicah 
izrekli veliko pohval. Organizatorji 
pohoda se zahvaljujemo Občini 
Miren-Kostanjevica, predvsem 
županu za nudeno pomoč in 
vsestransko podporo. 

Ivanka Kosta
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70 let nogometa v Biljah
Posebej veličastno smo v okviru letošnjega biljenskega krajevnega praznika 
obeležili tudi 70-letnico delovanja Nogometnega društva (ND) Bilje in pripravili 
večer, ki je združil mnoge vabljene iz kraja in okolice. Zbrane je nagovoril 
predsednik ND Luka Simović, k častitemu jubileju so mu čestitali župan 
Občine Miren-Kostanjevica Mauricij Humar, predsednik MNZ Nova Gorica 
Dušan Bezjak in predsednik sosednjega kluba, mirenske Adrie, Erik Kovic.

Zgodovina kluba in sedanja podoba 
nam govorita, da so kljub medsebojnim 
razlikam in različnim idejam k njegovemu 
razvoju pripomogli številni, domačini in 
mnogi iz drugih krajev, ki so ga sprejeli 
za svojega. V tem jubilejnem trenutku 
velja omeniti, da so k njegovemu razvoju, 
uspehom, vzponom in padcem, skratka 
k taki rasti pripomogli številni sodelavci, 
različna vodstva, pomočniki, trenerji, 
prostovoljci in tudi starši, ki so vsa ta leta 
zaupali svoje številne otroke. Prav posebno 
pozornost in zahvalo je bilo treba nameniti 
predsednikom: naj najprej izpostavimo 
prvega predsedniku med letoma 1946 
in 1947 Marjana Orla, ki je skupaj s 
sodelavci postavil temelje dolgoletni 
nogometni dejavnosti v Biljah in hkrati 
tudi močni ekipi s področja Goriške. V tem 
času je namreč prišlo do združitve ekip iz 
Bilj, Mirna in Šempetra v Športno društvo 
Gorica s sedežem v Šempetru. Pravico 

do nastopanja v 2. Slovenski ligi je dala 
prav ekipa iz Bilj. Prav zaradi združitve 
je bilo delo v biljenskem klubu za več let 
potisnjeno v ozadje. 
Orlu so sledili naslednji predsedniki: 
Jožko Ušaj, Aleksander Nanut, Boris 
Bitežnik, Alojz Badalič, Srečko Tratnik, 
Istok Saunig, Valter Pregelj in Peter 
Fabjan. Vsak izmed njih je prispeval veliko, 
vse od kakovostnega dela z mladimi s 
poudarkom na vzgoji in postavitvi dobre 
nogometne šole, pa do izgradnje potrebne 
infrastrukture. Danes na biljensko 
nogometno igrišče zahaja 180 otrok, kar je 
hvalevreden prispevek k razvoju slovenske 
nogometne kulture. Nogometna šola in 

delo z mladimi sta lahko dober zgled tudi 
večjim klubom. 
Priznanje za posebne zasluge so prejeli: 
Ivan Komel, ki je vsa leta dejaven na 
kulturnem, športnem in volonterskem 
področju, globok pečat pa je pustil tudi 
na nogometnem igrišču in v klubu sploh; 
Benjamin Nemec, ki je s svojo srčnostjo 
in zavzetostjo presegal delovanje v 
posameznem predsedniškem mandatu in 
veliko let s svojo modrostjo in treznostjo 
zaznamoval marsikatero klubsko odločitev; 
Savin Hmeljak, ki ga lahko  
poimenujemo klubski hišni doktor, ki zna 
poskrbeti, da igralci tako članske ekipe 
kot tudi mladinske čim lažje premagujejo 
poškodbe. Leta sodeluje pri tem, da »otroci 
postanejo moški«. 
Ob tem prazniku smo se zahvalili le 
nekaterim, ponosni pa smo na vsakega 

posameznika, ki svoje znanje in voljo 
s srčnostjo tke v delo kluba na veliko 
področjih. Kot je v svojem govoru omenil 
predsednik, ki je kljub svoji mladosti v ta 
klub vpet že dvajset let, je pred njimi še 
veliko dela in posebej poudaril, da se vsa 
leta izjemno dobro dela prav s pomladkom, 
kar se pozna v široki igralski bazi, za 
katero v Biljah ni bojazni. »Želimo si postati 
stalnica v prvih mladinskih ligah in narediti 
razredni preskok tudi pri članih ter razvijati 
nogometaše, da bi šel še kdo po stopinjah 
Birse, Zajca in Matavža.« K odmevnosti 
dela kluba bo prispevala tudi ženska ekipa 
do 15 let, ki so jo ustanovili in bo nastopala 
v prvi ligi. Skrb in pozornost vodstva pa bo 
namenjena tudi izboljšavi infrastrukture.

Primož Nemec

Fotografije NK Bilje

PREDSTAVITEV KS

Aktualni predsednik  
ND Bilje Luka Simović

Bivši predsedniki ND Bilje in drugi prejemniki priznanj.
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Škulje imajo v Biljah vse več privržencev
Tradicionalna igra, ki so jo igrali že naši nonoti, postaja vedno bolj prisotna v vsakdanjem 
življenju Biljencev. Veliko dobre volje in želja po druženju posameznikov je omogočila, da se 
je izoblikovalo pravo Športno društvo Škulja-Kagho Bilje. Za dvorano smo si škuljaši uredili 
travnato igrišče, kjer člani aktivno treniramo dvakrat tedensko.

Tradicionalne kamnite škulje so 
modernizirane, saj danes igramo z 
bolj vzdržljivimi, aluminijastimi. Čeprav 
je društvo mlado, je vizija članov v 
povezovanju in doseganju dolgoročnih 
ciljev velika. V zadnji sezoni je društvo 
aktivno sodelovalo na raznih turnirjih 
v naši regiji ter tudi na državni 
ravni. Spomladi pa so se udeležili 1. 
mednarodnega reprezentančnega 
turnirja med Slovenijo in Hrvaško, ki je 
potekal na Hrvaškem. Mesto v vrstah 
slovenske reprezentance si je prislužilo 
tudi nekaj članov iz biljenskega društva. 
Kljub prepričljivi zmagi Hrvatov v Buzetu, 
je bil namen vseeno dosežen. Bolj 

kot sam rezultat je bilo za Slovence 
pomembno dejstvo, da se je iz obstoječih 
športnih škuljaških društev izoblikovala 
reprezentanca, kar je bistven korak k 
snovanju Škuljaške zveze Slovenije. Želja 
pa je tudi, da bi skupaj s Hrvati in Italijani 
ustanovili mednarodno organizacijo, 
s katero bi škuljanje v širšem smislu 
pridobilo enakovredno mesto ob drugih 
športnih panogah. 

Prvo tovrstno tekmovanje  
na slovenskih tleh
Prvi vikend v septembru, ko smo v Biljah 
praznovali krajevni praznik, smo škuljaši 
organizirali 2. mednarodno tekmovanje 
reprezentanc v škuljanju. Ne samo 
športno obarvan dogodek je predstavljal 
prvo tovrstno tekmovanje, organizirano 
na slovenskih tleh, na katerem sta 
se pomerili trenutno edini obstoječi 
reprezentanci Slovenije in Hrvaške. Kljub 
temu da si je skupno zmago na povratni 
tekmi priigrala bolj izkušena hrvaška 
reprezentanca, je celotno tekmovanje 
potekalo v prijateljskem duhu in snovanju 
trdnejših mednarodnih vezi. Na turnirju, 
ki ga je spremljalo soparno vreme, so se 
pomerile po tri četvorke, štiri trojke, šest 
dvojic in osem enojk. Kljub skupnemu 

porazu naše reprezentance, je bil 
vsekakor viden napredek pri slovenskih 
tekmovalcih, saj so bile posamezne 
tekme zelo izenačene in so o zmagah 
večkrat odločali kar milimetri.
Vsem, ki so nam pomagali pri organizaciji 
tega pomembnega dogodka v naši vasi, 
ki se bo v zgodovino zapisal kot prvi 
tovrstni mednarodni turnir reprezentanc 
na slovenskih tleh, se iskreno 
zahvaljujemo. Obenem želimo poudariti, 
da je škuljanje kot ponovno odkriti šport 
šele v povojih in zato je naša želja, da 
bi ga približali čim večjemu številu ljudi. 
Istočasno tudi nameravamo aktivno 
delovati v smeri, da bi to preprosto 
igro, katere prvotni namen je vsekakor 
kakovostno preživljanje prostega časa 
v dobri družbi, peljati na višjo športno 
raven.   

Člani društva Škulja-Kagho Bilje 

PREDSTAVITEV KS
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Kaj nastaja izpod pridnih rok Biljenk
Ob letošnjem krajevnem prazniku v Biljah so se društva, ki so pripravljala praznovanje, 
odločila, da k predstavitvi povabijo krajane, ki se ukvarjajo z različnimi ročnimi deli. Javilo se 
jih je sedem, a kasneje so svoje izdelke predstavile le štiri gospe, ki so prinesle zelo zanimive 
in izvirne, predvsem pa uporabne izdelke. Na njihovih stojnicah je bilo resnično kaj videti.

Ivanka Kosta
Fotografije Ivanka Kosta

NADJA ŠČEK izdeluje podobne izdelke kot Nataša 
Susič, le da to dela že sedem let. Tudi njeni izdelki so 
izredno  lepi, predvsem pa uporabni. 

NADJA KOS iz bombažnih trakov kvačka in plete torbice, 
podstavke, košarice.  Nekaj povsem novega pa so njeni  
»spolsteni copati«. Copate najprej splete iz volne, nato jih opere, 
da se spolstijo (skrčijo in dobijo obliko), ter podplate premaže s 
silikonskim premazom. Sicer pa je bilo na njeni stojnici še veliko 
drugih zanimivih izdelkov. 

NATAŠA SUSIČ približno eno leto ročno izdeluje čipke iz 
pergamentnega papirja. Kot je povedala, so ti izdelki v 
pergamentni tehniki novost. Izpod njenih rok prihajajo tudi 
klekljane čipke, voščilnice, slike, dekorativni pladnji, cvetje 
- tudi iz papirja ter izdelki iz recikliranega materiala, za kar 
na primer uporabi kar pločevinke. V njenem naboru izdelkov 
najdemo še mnogo drugih, uporabnih tudi za rojstnodnevna ali 
novoletna darila. 
  

ERIKA NEMEC se je s pletenjem začela ukvarjati že kot otrok. 
Tako že 36 let ročno plete obleke, jope, puloverje, kape,  šale, 
nogavice in tudi nakit. »Kilometri« ali bogate izkušnje se opazijo 
na izredno lepo oblikovanih in modno dovršenih izdelkih. 
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USTVARJAMO

Božidar Batistič: Ko spregovori glina
Keramični izdelki izpod rok Božidarja Batističa iz Bilj nastajajo že skoraj tri 
desetletja. Sam pravi: »Ustvarjam z dušo«. Pogled na njegova dela to tudi potrjuje.

Glino je Božidar Batistič najbrž občudoval 
že od otroštva, saj determinira okolje, 
kjer se je rodil, odraščal in kjer živi 
danes. Glina je že vse od rimskih časov, 
kar pričajo arheološke izkopanine, 
pomembno vplivala na način življenja, 
še posebej od konca 19. in velik del 20. 
stoletja, ko je tod cvetelo opekarstvo. 
V sedemdesetih letih se je izpelo v 
hotenje, ki nadgrajuje Goethejevo misel, 
da se zdi, »da se narava in umetnost 
izključujeta: toda sestajata se hitreje kot 
mislimo« in obrodilo čudovite sadove, ki 
so Bilje zapisali med pomembne kulturne 
destinacije. Glina je bila navdih trem 
biljenskim kiparjem, pokojnima Negovanu 
Nemcu in Zmagu Posegi ter Damjanu 
Komelu. In glina daje živo ustvarjalno 
hotenje tudi članom Društva keramikov 
Bilje, prav posebno ljuba in vznemirljiva 
pa je Božidarju Batističu, ki je glini zvest 
skoraj tri desetletja in je v njej našel vir 
navdiha, strasti in ljubezni. Pravzaprav 
spodbudo, da je stopil v čudoviti svet 
ustvarjalnega iskanja, v svet, kjer se ideje 
materializirajo, kjer se misel razraste v 
oblike, kjer se sprosti ustvarjalnost, ki je 
globoko zakopana v podzavesti in nosi v 
sebi kali, ki so jih zakoreninili predniki in 
ponudilo okolje. 

V letih, ko je Božidar Batistič svoje znanje, 
tako likovno kot obrtniško, nadgrajeval 
na mnogih keramičnih delavnicah, je 
izmojstril svojo roko do te mere, da 
suvereno snuje prepoznavne oblike, pa 

naj so to stilizirane in v geometrijske 
oblike ujete človeške figure ali v različnih 
formah in dekorativnih dodatkih videne 
vaze. Obema motivoma se rad predaja, 
še posebej zadnja leta, ko je dodobra 
spoznal vse lastnosti in vrste gline ter 
preučil tehnike, ki omogočajo kakovostno 
izdelavo. Idejne, estetske in métierske 
kvalitete so že dosegle tisto raven, da se 
lahko suvereno odloča, ali bo ustvarjal v 
navadni ali raku tehniki, v beli, rdeči ali 
rjavi glini, ali bo uporabil glazuro ali dal 
poudarek prvinskosti gline. Pa tudi o tem, 
ali bo svojo formo gladil in izoblikoval v 
ravno ploskov ali jo izoblikoval v kačiče in 
izpeljal zanimivo organsko obliko.

Razpira se mu morje možnosti in načinov, 
ki jih ujame v želeno obliko, ji prida 
hoteno barvo in vtké vsebino, ki jo tisti 
trenutek hoče izraziti. In prav odlično 
métiersko znanje omogoča, da snuje 
koncepte, ki jih materializira v nove oblike: 
v zadnjih letih nastajajo cikli, ki značilno 
opredeljujejo njegovo likovno in estetsko 

naravnanost. Prav pri slednjih je Božidar 
Batistič izpričal svoje visoko znanje in 
ljubezen do oblikovanja. 

Nelida Nemec 

Fotografije Stojan Gorup 

Cikel Poklici je posvečen poklicem, ki so zaznamovali 
življenje in delo v krajih spodnje Vipavske doline.

Cikel Pupe  

Božidar Batistič (levo) na eni izmed svojih razstav 

Božidar Batistič se je rodil leta 1949 v Biljah. Po izobrazbi je univerzitetni 
diplomirani ekonomist, služboval pa je na Goriškem. Modeliranje in oblikovanje 
gline ga je pritegnilo v sredini 90. let prejšnjega stoletja. Odtlej je obiskoval mnoge 
delavnice in tečaje na Vipavskem in v tujini. Sodeloval je na skupinskih razstavah 
v Ajdovščini, Vipavskem Križu, Kanalu, Števerjanu, Šmartnem, Novi Gorici in 
Biljah. Samostojno je razstavljal v domačem Mirnu, Solkanu in Vipavskem Križu. 
Je predsednik Društva keramikov Bilje, ki ga je osem članov ustanovilo leta 2009. 
Društvo skrbi za ohranjanje tradicije opekarstva v domačem kraju in bližnji okolici. 
Kot upokojenec živi in dela v Biljah. 
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Cikel Vaze 

Cikel Punčke

Utrinki z razstave
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Ida Kocjančič: Slikarka, ki samostojne  
razstave vedno pospremi s svojimi pesmimi
Čeprav ljubiteljska slikarka Ida Kocjančič v Mirnu živi že skoraj  
40 let, jo še vedno spremlja značilen in prepoznaven notranjski 
naglas. Ustvarjalna in vedra duša, vedno polna energije, 
radosti, dobre volje in ustvarjalnega zanosa se rada 
udeležuje vseh vrst družabnih prireditev. Marsikatero 
od njih tudi vodi, jo obogati s svojimi pesmimi ali 
dramskim nastopom. Ida je povsod tam, kjer je veselo; 
nepogrešljiva je tudi kot članica pevskega zbora 
Društva žena Miren-Orehovlje. V svojem ustvarjalnem 
domačem kotičku uživa v predajanju mavričnim 
barvam - riše in piše pesmi. To počne za svojo dušo, 
zelo rada pa tudi razstavlja in svoje umetnine podarja 
v dobrodelne namene. Zanjo je največja nagrada to, 
da lahko ustvarja in se veseli življenja. Drži se reka: »Če 
v gozd zapoješ, dobiš pesem nazaj, če pa se zadereš, 
dobiš kričanje nazaj«. Za svoje ljubiteljsko ustvarjanje je 
prejela že številna priznanja in nagrade. 

Ida, od kdaj vas spremlja slikanje?

Ustvarjam predvsem zadnji dve desetletji, 
čeprav sem zelo rada risala že v osnovni 
šoli. Po hudih življenjskih preizkušnjah 
sem se leta 1988 invalidsko upokojila 
in našla več časa za ustvarjanje. Znanje 
redno izpopolnjujem na številnih slikarskih 
tečajih in delavnicah. Do sedaj sem imela 
že 17 mentorjev. Moja prva mentorica 
risanja je bila akademska slikarka Marija 

Hečimović v sklopu aktivnosti Društva 
žena Miren-Orehovlje. Po prvih izkušnjah 
sem začela nadgrajevati znanje risanja 
na Javnem skladu za kulturne dejavnosti 
Republike Slovenije – Območna 
enota Nova Gorica. Sedaj sem članica 
Kulturnega društva likovnih ustvarjalcev 
Tolmin , Društva KUL-TU-RA Renče – 
likovna sekcija in Likovnega društva 
Coronini Šempeter-Vrtojba.

Pravite, da ste srečni takrat, ko se 
s svojim ljubiteljskim slikanjem 
lahko predstavite. Zelo veliko 
razstavljate. Kakšni so spomini na 
prvo razstavo?

Prva skupinska razstava, na kateri 
sem sodelovala, je bila leta 2004 ob 
praznovanju 10. obletnice Občine Miren-
Kostanjevica. Svojo prvo samostojno 
razstavo pa sem imela marca 2005 v 

Najraje upodablja vedute
»Ni teme, ki Ide Kocjančič ne bi zanimala. Upodablja 
tako naravo kot tihožitja, arhitekturo, ljudi, najraje pa 
vedute. Izbrani motiv podaja na njen lasten način. 
Kar je pritegnilo njeno pozornost, želi posredovati 
gledalcu in se nam predstavlja v fokusu našega 
pogleda na sliko. Manj pomembno je zabrisano na 
obrobju slike oziroma prehaja v nevtralno ozadje 
likovnega polja. Včasih se zdi, da motiv kar lebdi v 
nekem nedefiniranem prostoru. Na ta način slikarka 
zagotavlja, da format in okvir ne utesnjujeta motiva. 
Prepoznavna je tudi po osebnem barvnem izboru. 
Njena dela pogosto prežemajo pastelno nežni odtenki, 
tako toplih kot hladnih barv. Igre svetlobe ne podaja 
v izključno svetlo temnem kontrastu, temveč išče 
barvitost tako v osvetljenih kot senčnih površinah. 
Barvni kontrasti niso nikoli poudarjeni sami po sebi, 
temveč so prefinjeno uglašeni in vpeti v kompozicijo.«

Jana Dolenc, akademska slikarka,  
mentorica DLU Tolmin

Ida Kocjančič z 
zmagovalno sliko
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K senjorjem kadar greš,
je le prav da se zaveš,
kaj boš delal, kaj počel,
da bi v prazno ne vrtel,
črno gledal in bentil,
slabo voljo še delili.
Dobro lotiti nečesa,
kar ne nese se v nebesa.
 Slišala, da se razvija
 po deželi slikarija
 in si rekla grem še jaz
 v barvito pisan čas.
Vzela platna čisto bela,
čopiče zelo vesela,
barve take, da čudila,
kaj lahko sem naredila.
Dneva lepega pa cvet
hotel v žalosti umret,
tista roža, ki želela,
da bo videti vesela.
 Slikarija za vse vas
 ni tam ena španska vas,
 je loviti si tečaje,
 če že v šole ne zahajaš.
 Risat skice, ki jim ples
 svinčnik je in črn les.

Del pesmi Ide Kocjančič, ki jo je 
prebrala ob otvoritvi samostojne 
razstave v Opatjem selu leta 2015.Ex-tempore Kromberk 2012 – 3. nagrada

Srečanje z Mileno Zupančič in Dušanom 
Jovanovičem na razstavi v Lokovcu

Mercator centru v Kromberku. Zelo se 
veselim razstav in svoje samostojne 
razstave vedno pospremim tudi s 
svojimi pesmimi. Trenutno imam že 
26. samostojno razstavo (v Ozeljanu), 
sodelovala pa sem že na 270 skupinskih 
razstavah (Slovenija, Italija, Avstrija). 
Srečna sem, da sem lahko razstavljala 
v rojstni vasi moje mame v Benečiji, v 

Ligu nad Kanalom (Kanalski kolovrat) 
ter v Cerknici, kjer sem preživela 
svoje otroštvo in mladost. Najraje 
sodelujem in slike podarjam tam, 
kjer diši po dobrodelnosti (Društvo 
VEZI, ŠENT in druge humanitarne in 
dobrodelne organizacije). V naši občini 
sem razstavljala že v Mirnu, Temnici in 
Opatjem selu.

Za svoja dela ste bili že večkrat 
nagrajeni, denimo ekstempore, 
nagrade za novoletne voščilnice …

Res je. Moja dela na ex-temporih, kjer 
redno sodelujem, so bila že večkrat 
nagrajena in odkupljena. Dobila sem 
številna priznanja, že dvakrat pa me 
je razveselila tudi prva nagrado za naj 
novoletno voščilnico v kategoriji, za 
katero je prispelo več kot 120 predlogov.

Roberta Filipič

Stara hiša iz rojstne vasi Markiči - Idina najljubša slika
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Preplet niti Frančiške in Jožice Lestan 
Društvo žena Miren-Orehovlje je skupaj s KD Stanko Vuk Miren-Orehovlje pripravilo 
razstavo ročnih del “Preplet niti v klekljanju in kvačkanju”. Predstavile smo umetnine,  
ki so nastale izpod prstov 95-letne Frančiške Lestan in njene hčerke Jožice. 

V kulturnem programu, ki ga je povezovala 
Sonja Cijan, smo lahko prisluhnile pevkam 
Društva žena Miren-Orehovlje. Učenka 
OŠ Miren Sara Bagon nam je zrecitirala 
Pavčkovo pesem Kako raste mama, vnuk 
Tine Lestan pa je babici in teti zaigral na 
ksilofon kar tri pesmi, kar je bilo za obe, 
še posebno pa za nono, najbolj čaroben 
tenutek večera. 
Delo in življenje obeh slavljenk nam 
je predstavila oz. približala Adrijana 
Plesničar. Francka suče kleklje že skoraj 
90 let. Z njimi se je prvič spopadla že kot 
6-letni deklič v rojstnem kraju v okolici 
Žiri. Od tedaj so kleklji kljub družinskim 
in delovnim obveznostim njena stalna 
spremljevalka. Izpod njenih spretnih prstov 
so nastale čudovite umetnine  v slikah, 

prtih, rjuhah. Vsega, kar je v dolgem 
življenjskem opusu naredila, ni mogoče niti 
prešteti. Kljub častitljivi starosti kleklja še 
danes in je to njena umska in motorična 
terapija. Hčerka Jožica pa nas je popeljala 
v svet kvačkanja. 
Slavljenkama sta za plodno delo čestitala 
tako župan Občine Miren-Kostanjevica 
Mauricij Humar kot tudi predsednik 
Društva upokojencev Miren Zdravko 
Stanič.  
Po končanem kulturnem programu smo 
si ogledali razstavo, ki sta jo zelo lično 
pripravili Nevenka Stibilj in Helena 
Petrovčič  ter se prijetno podružili ob 
dobrotah snahe Marije in Društva žena 
Miren-Orehovlje. 

Gordana Vičič 

Razstava klekljanih izdelkov  
Mojce Cotič in Sonje Zavadlal
V juniju smo v občinski stavbi gostili 
razstavo klekljanih del Mojce Cotič in Sonje 
Zavadlal iz Temnice. Kakor pravita Mojca 
in Sonja ... posukam, prekrižam, zategnem 
... poleg dobre učiteljice bom potrebovala 
veliko, veliko vztrajnosti in vaje ... 
Njuna dela jasno kažejo, da sta Mojca in 
Sonja imeli tako dobro učiteljico kot tudi 
veliko mero vztrajnosti in vaje.

Razstava lesenih izdelkov 
Marka Martinuča
Tudi lesene izdelke Marka Martinuča 
iz Bilj smo lahko v poletnih mesecih 
občudovali v steklenih vitrinah, ki so 
postavljene v občinski stavbi.  Marko 
pravi, da se predhodno ne obremenjuje 
z obliko in s tem, kaj bo iz kosa lesa 
nastalo. Nastajajo pa različni uporabni 
izdelki, čudovitih struktur in oblik. 
Narava ima res veliko domišljije, izdelki 
pa prikazujejo Markovo. 

Razstava Romine Pahor
Med domačimi ustvarjalci se je v 
februarju in marcu v stavbi občine 
predstavljala tudi Romina Pahor iz Sel 
na Krasu, ki je javnosti predstavila 
svoje posebne rožice. Rožice in živali 
so trajne in edinstvene v izdelavi, saj 
jih izdeluje iz žice in najlonk. 

Maja Skok Možina
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Novice iz OŠ Miren
V OŠ Miren smo v novo šolsko leto zakorakali z vršilcem dolžnosti 
ravnatelja, prvošolčke pa smo v šolsko skupnost sprejeli s kulturnim 
programom in jim za popotnico v svet učenosti podarili knjigo. 

Šolski prag je prestopilo 41 prvošolcev 
V letošnjem šolskem letu je v OŠ Miren prvič sedlo v šolske klopi 41 prvošolčkov. V 
učilnico so na povabilo razredničarke prišli s starši, kjer so jih prisrčno sprejeli starejši 
učenci, ki so samo zanje pripravili prijeten kulturni program. 

7 nagajivih – darilo za prvošolce 
Branje je nekaj, ki nas spremlja celo življenje. Učiti se 
ga začnemo najkasneje v 1. razredu osnovne šole in je 
naš sopotnik do konca življenja. Društvo Bralne značke 
Slovenije je zato za prvošolce pripravilo presenečenje 
– prav vsakemu je podarilo knjigo 7 nagajivih, avtorja 
Leopolda Suhodolčana. Slikanico je ilustriral Marjan 
Manček. 
Knjiga obsega sedem zgodbic o sedmih  dečkih in 
njihovem dojemanju sveta. Knjigo bodo lahko starši 
svojim otrokom prebirali v nadaljevanjih – v enem tednu 
vsak dan po eno zgodbo.

Novo šolsko leto je prineslo spremembo 
v ustaljeno delo OŠ Miren. Dosedanja 
ravnateljica Danijela Kosovelj se je 
odločila spet priti v učiteljske vrste, 
razlogi za spremembo delovnega 
mesta pa so osebni. Vršilec dolžnosti 

ravnatelja je postal Bogomir Nemec. 
Svet zavoda bo v najkrajšem času 
izpeljal postopek za izbiro novega 
ravnatelja. Za učence in delavce šole 
sicer poteka delo v šoli tako, kot je bilo 
načrtovano že prej. 

Vršilec dolžnosti ravnatelja OŠ Miren 
Bogomir Nemec

Enajst letošnjih 
prvošolčkov iz 
Podružnične 
osnovne šole Bilje

Začetek bralne značke na OŠ Miren

Marta Pavlin
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Prvošolci  
OŠ Miren

Prvošolčki POŠ 
Kostanjevica na Krasu

Začetek bralne značke POŠ 
Kostanjevica na Krasu

Začetek bralne značke v OŠ Bilje
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Prostovoljstvo na šoli Bilje
Na podružnični šoli Bilje že vrsto let poteka krožek prostovoljstva, v katerega so vključeni 
otroci 4. razreda. Tudi v lanskem šolskem letu je deset otrok: Ajna, Blaž, Eva, Gaja, Matej, 
Matic, Nejc, Nika, Tine in Vanesa pridno obiskovalo krožek. V 35 urah so izvedeli, kaj 

Spoznali so, da si moramo med seboj 
pomagati, se spoštovati, ne delati razlik 
med mladimi, starimi, lepimi, grdimi 
in predvsem drugačnimi. Vsi ljudje si 
zaslužimo spoštovanje, prijateljstvo in 
razumevanje. Namen mentorice Lilijane 
Kavčič je bil, da otroci spoznajo življenje, 
kakršno je v resnici. V sodelovanju s 
Krajevnim odborom Rdečega križa (KORK) 
Bilje so vsi otroci iz šole Bilje lani oktobra 
zbirali pomoč za begunce. V decembru pa 
je deseterica obiskala Hišo dobre volje v 
Mirnu, kjer preživljajo dneve starejši občani. 
Tam so jih seznanili, kaj se v hiši dogaja. 
Mali prostovoljci so bili navdušeni in so 
obiskovalce Hiše povabili na obisk v šolo 
Bilje. To se je zgodilo v maju in obakrat je 
bilo druženje zelo prijetno in veselo. Za dan 
žena so presenetili Štefanijo Čuk. Druženje 
je bilo zelo veselo, otroci so peli, plesali, 
Matej pa je igral na harmoniko. Gospa 
Štefanija jim je povedala, kakšna je bila 
šola nekoč. Obisk je bil za vse zelo prijeten. 
V maju so mali prostovoljci obiskali še Cirius 

Vipava. To druženje je bilo zelo poučno in 
lepo. Spoznali so, da smo vsi ljudje enaki, 
pa čeprav malo drugačni in da se znamo 
skupaj zabavati in družiti.

Glavni in najpomembnejši  dogodek v 
minulem šolskem letu pa je bila udeležba 
na prireditvi Prostovoljec leta na Brdu pri 
Kranju. Mladinski svet Slovenije je pod 
častnim pokroviteljstvom predsednika 
države Boruta Pahorja razglasil najboljše 
prostovoljce in prostovoljske projekte za leto 
2015. Otroci iz Bilj so se z velikim veseljem 
odzvali povabilu. Vsi so bili slovesno 

»uštimani » in so se obnašali kot odrasli 
prostovoljci. Najpomembnejši trenutek 
prireditve je bil, ko so prejeli priznanje 
Prostovoljec leta 2015. Po prireditvi so 
otroci veselo pokramljali in se slikali s 
predsednikom in soprogo. Zahvala za 
vse, kar so otroci doživeli v sklopu krožka, 
gre mentorici Lilijani Kavčič in ostalim 
učiteljicam šole Bilje, županu Mauriciju 
Humarju in predstavnikom Občine Miren-
Kostanjevica ter KORK Bilje. Upamo, da se 
bo to sodelovanje nadaljevalo, kajti naši 
otroci morajo vedeti, da so dragoceni, in 
pričakujemo, da bodo nadaljevali naše delo. 
Kajti prostovoljstvo spreminja svet na bolje. 

Eva: Najlepše mi je bilo na Brdu. 
Rada sodelujem v krožku, ker 
pomagamo ljudem v stiski.  

Matej:  K prostovoljstvu sem 
se vpisal zato, da sem se 
naučil, da si moramo med 
seboj pomagati. 

Nejc:  H krožku sem se vpisal 
zato, ker mi je zanimivo 
razveseljevati druge. 

Vanesa:  Pri predsedniku 
Pahorju mi je bilo zelo všeč.  
H krožku sem hodila, da sem  
se naučila spoštovati druge. 

Otroci so povedali 
Gaja: Lepo je bilo pri gospe 

Štefanji in na Brdu. Rada 

razveseljujem starejše. 

Nika: Sprejem na Brdu je bil 
lep, pa tudi žur na avtobusu 
je bil super. Pri krožku sem 
se naučila veliko lepega. Ajna: Vse je bilo lepo. Težko se je odločiti za najlepše. 

Boža Silva Marega

Tine:  Na Brdu je bilo zelo lepo, 

predsednik in soproga sta bila 

zelo prijazna, ko sta se z nami 

pogovarjala. Veliko mi pomeni 

sodelovanje s starejšimi.

Blaž:  Všeč mi je 
bilo, ker sem lahko 
pomagal ljudem, ki 
so rabili pomoč. 

NOVO ŠOLSKO LETO
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Twirling - novost v OŠ Miren 
V Občini Miren-Kostanjevica smo septembra začeli z novim športom, ki se 
imenuje twirling. Twirling je konvencionalen šport, ki ga v preteklosti pri 
nas poznamo samo kot mažoretke. 

Poleg korakanja in paradiranja, ki ga vidimo pri mažoretkah, 
twirling vključuje še plesne, akrobatske in gimnastične 
elemente, ki se izvajajo v povezavi z rekvizitom - twirling 
palico in glasbeno spremljavo. Twirling palica je kovinska 
palica, ki ima na obeh straneh posebno oblikovane 
gumijaste bunkice. Samo ime twirling izhaja iz angleščine, 
kjer se enostavnemu vrtenju palice reče »to twirl«. S treningi 
twirlinga smo začeli v drugi polovici septembra, in sicer 
dvakrat tedensko po eno uro v telovadnici Osnovne šole 
Miren. Treninge vodi trenerka Nežka Kralj Rupnik, ki je že 
19 let aktivna članica Športnega twirling kluba Deskle. K 
vpisu vabljeni vsi otroci v občini, stari od 6 do 12 let. 

Nežka Kralj Rupnik 

Fotografije N. B.

Letalsko modelarski  
krožek na OŠ Miren
Letalsko modelarski klub Miren vabi otroke na 
letalsko modelarski krožek, ki poteka ob sredah 
od 16.30 do 18.00, v OŠ Miren.

V modelarskem krožku izdelujemo prosto leteče modele letal, od 
najmanjših do največjih, ki seveda tudi letijo. Preizkušamo jih na 
bližnjem travniku in na Mirenskem letališču. V Vipavi organiziramo 
tudi tekmovanja s prosto letečimi modeli. Vsi modelarji dobijo člansko 
izkaznico letalske zveze Slovenije, s katero lahko tekmujejo na raznih 
tekmovanjih, kot so: državna, evropska in celo svetovna prvenstva.
V modelarskem krožku se učimo ročnih spretnosti. Pri delu uporabljamo 
razne stroje, kot so brusilni stroj, žaga in vrtalni stroj. Otroci naj bodo 
stari 10 let in več. Nove člane lahko vpišete s klicem na 041 456 510 
ali pišete na elektronski naslov: lmk.krozek@gmail.com.

ZMAGOVALNO FINANCIRANJE.

 199eur
od 99eur

od  89eur
od

0% EFEKTIVNA OBRESTNA MERA
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Karate društvo YOSHITAKA Miren
Naše društvo je bilo na pobudo mojstra Stojana Šestana (V.DAN) ustanovljeno 27. oktobra 2009. 
Prvi predsednik in hkrati tudi prvi vaditelj-trener pa je postal mojster Borut Suban (I.DAN) iz Orehovelj. 
Smo člani zveze sorodnih klubov Karate Akademije Slovenije in karate zveze ITKF Slovenije.

Društvo je v svojem začetku štelo le 
peščico zanesenjakov, željnih vadbe 
tradicionalnega karateja. V sezoni 
2013/14 pa je bilo včlanjenih že 24 
vadečih karatejistov. Treninge opravljamo 
dvakrat tedensko v telovadnici OŠ 
Miren in do nedavnega tudi enkrat 
tedensko v telovadnici OŠ Ivana Roba 
v Šempetru. Višje kategorije barvnih 
pasov (KYU) ter mojstri (DAN stopnja) pa 
se izpopolnjujemo še v DOJU v Kopru. 
V lanskem letu smo postali tudi člani 
Karate zveze ITKF Slovenije. Od leta 2014 
vadimo pod strokovnim vodstvom mojstra 
Stojana Šestana iz TKS Samurai Koper, 
vodilnega mojstra zveze ITKF Slovenije. 
Od začetne sezone, pa vse do danes, se 
je v klubu zamenjalo kar veliko vadečih, 
saj je bilo vseh do zdaj vpisanih članov 
že 32.  Mlajši ostajajo v povprečju do 
odhoda na srednje šole ali študija po 
Sloveniji, starejši pa do osvojitve zadnje 
barvne KYU stopnje pasu, saj nadaljni 
treningi za mojstersko stopnjo zahtevajo 
precej več fizične pripravljenosti, časa 
in nenazadnje volje po izpopolnjevanju. 
V klubu je starostni razpon od 
sedemletnikov pa tja do šestdesetlenikov. 
   Karate je individualen šport, vsakdo 
trenira po svojih najboljših močeh 
in zmožnostih, veljajo pa določena 
pravila in to so: disciplina, red, zbranost 
in spoštovanje avtoritete. Napačno 
je razmišljanje, da karate spodbuja 
agresivnost. Nekdo, ki pride s tem 
namenom trenirati, kaj kmalu karate 
razočarano opusti. Poudarek dajemo 
vadbi otrok, njihovi pomanjkljivi motoriki 

ter poleg telesne vadbe tudi učenju 
socialnih veščin. Neverjetno, a resnično: 
na začetku treninga se pozdravimo in 
tega moramo otroke naučiti (večkrat 
tudi starejše), moramo biti urejeni pred 
prihodom v telovadnico, pospraviti za 
seboj, se dostojno obnašati, predvsem 
pa biti ves čas treninga tiho in zbrani. Na 
koncu sezone skupaj s starši opažamo, 
da so otroci in tudi ostali vadeči postali 
bolj samozavestni, zbrani in precej 
okretnejši. 
   Poleg redne vadbe se večkrat 
udeležimo tekmovanj in seminarjev po 
Sloveniji in tudi tujini. Uspehov, kljub 
majhnosti kluba, ne manjka. Že v tretji 
sezoni delovanja smo začeli s tekmovanji. 
Seveda so bile prve uvrstitve naših 
tekmovalcev skromne, a spodbujajoče. V 
naslednji sezoni 2013/14 pa so dekleta 
in fantje že posegli po medaljah. Na 

tekmovanjih po Sloveniji in sosednji 
Italiji so osvojili štiri medalje in tri četrta 
mesta (Miha Bergoč, Tomi Leban). V 
sezoni 2014/15 se je član Danijel Leban 
udeležil svetovnega prvenstva UWK v 
Kopru in izpadel v eliminacijskih borbah, 
s svetovnega prvenstva UWKF v Beogradu 
pa se je vrnil s fantastičnim 5. mestom. 
Na DP v Ljubljani je Špela Perdec osvojila 
5. mesto. S treh mednarodnih tekmovanj 
pa so prinesli še tri odličja. V minuli 
sezoni 2015/16 so naši tekmovalci 
nastopili na EP v Ferrari in izpadli v 
izločilnih bojih, na DP KZS Slovenije 
je Špela Perdec osvojila 8. mesto, na 
mednarodnem tekmovanju FVG v Italiji 
je Arlena Šulin osvojila zlato, Danijel 
Leban pa srebrno medaljo v katah, 
nakar so mladi tekmovalci prinesli s 5. 
mednarodnih tekmovanj še sedem odličij 
(Luka, Miha, Tanja Leban in Arlena 
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Diamantni maturant  
Jani Volk iz Bilj
Jani Volk iz Bilj je edini primorski 
diamantni maturant. Na maturi, s katero 
je zaključil izobraževanje na novogoriški 
splošni gimnaziji, je osvojil vseh 34 možnih 
točk. Jani jeseni  začenja s študijem 
dentalne medicine v Ljubljani.
Ob tem izrednem uspehu ga je julija na 
občini sprejel tudi župan Mauricij Humar, 
ki mu je ponosno čestital za izjemne 
dosežke ter mu zaželel obilo uspehov na 
nadaljnji študijski in življenjski poti. 

Občinska uprava 

Šulin). Naštel sem le najžlahtnejša 
odličja, a pohvala velja vsem, tudi tistim, 
ki so osvajali diplome ali odlične uvrstitve 
in jih tukaj ne omenjam, ker bi bilo sicer 
naštevanja preveč.   
   Poleg vsakodnevne redne vadbe, 
rednega opravljanja KYU izpitov smo se 
kot člani Karate zveze ITKF Slovenije 
z vsemi starostnimi kategorijami 
udeleževali tudi dodatnih izobraževanj, 
sodniških izpitov (imamo šest 
prejemnikov sodniških certifikatov), 
strokovnih seminarjev, predstavitev dela 
našega kluba v domači in sosednjih 
občinah, srečanj z zamejskimi klubi ... 
   Prvič smo v naši občini organizirali 
polaganja izpitov KYU stopenj, in 
sicer v telovadnici v Biljah. Na vsak 
začetek šolskega leta organiziramo 
predstavitev kluba na OŠ Miren. Kot 
klub se udeležujemo raznih prireditev, 
tudi dobrodelnih, priskočimo na pomoč 
sorodnim klubom pri organizaciji 
tekmovanj ... Radi pa se družimo tudi 
med seboj in z našimi družinami. .   
   Ob tej priliki se iskreno zahvaljujem za 
uspešno delo v klubu mojstru-senseju 
Stojanu Šestanu, ki na naše treninge 
redno prihaja iz Kopra. Zahvalil bi se 
staršem, ki vztrajate s svojimi otroki in z 

delom kluba. Velika zahvala gre seveda 
našim karatejistom, predvsem tistim, 
ki so s svojim marljivim, potrpežljivim 
in zavzetim delom, s svojimi rezultati in 
dosežki ponesli ime kluba izven meja 
občine, po Sloveniji in tudi v tujino. 
   Zato v novo sezono 2016/17 vstopamo 
še bolj zavzeto in polni optimizma. Začeli jo 
bomo z vpisom novih članov in s treningi, ki 
od 12. septembra dalje potekajo ob torkih 
in četrtkih v telovadnici OŠ Miren od 18. do 
19. ure. 
   Zaključil bi z mislimi psihologa dr. 
Aleksandra Zadela, ki jih je podal v 
obsežnen intervjuju v PN. Takole pravi: 
“Karate je primeren šport za otroke 
in odrasle, ker je sestavljen iz vaj in 
načina dela, ki neposredno vplivajo na 
osnovno telesno kondicijo, na usklajeno 
povezovanje psihe in motorike ter na 
psihični razvoj vadečega. Ta se predvsem 
nauči odnosa do sebe in drugih. 
Spoštovanje in samospoštovanje sta pri 
karateju prav tako pomembni veščini kot 
je pomemben telesni napredek. Otroci 

se naučijo, kako obvladati impulze, kako 
se umakniti iz potencialnega konflikta, 
kako razrešiti zahtevne socialne situacije. 
Predvsem pa si zgradijo samozavest, 
ki je ključ tako za umirjeno vedenje kot 
tudi zato, da se izognejo nasilnemu 
vedenju drugih. Glede na to, da je karate 
izjemno telesno zahteven šport, nastane 
pri karateju malo poškodb. Veliko manj, 
kot na primer pri košarki, rokometu ali 
nogometu. 
Pridite, pripeljite svoje otroke in poskusite 
skupaj z njimi povaditi. Ne bo vam žal.” 

Miloš Cotič 



NOVO ŠOLSKO LETO

Vstop v vrtec - pomemben  
korak za otroka in celo družino

Zaposleni v vrtcih pri OŠ Miren smo v novo šolsko leto vstopili z novim zagonom, idejami in željami. 
Lansko šolsko leto nam je prineslo nov, težko pričakovan vrtec v Biljah, letošnje pa nove skupine, 
spremembe pri razporeditvi strokovnega osebja in novo vodstvo za vrtce. Pomočnica ravnatelja za 
vrtce sem postala pedagoginja in vzgojiteljica predšolskih otrok Jerica Medvešček Vukoje.

September je v vrtcih imenovan tudi 
uvajalni mesec, ker se otroci, starši 
in zaposleni privajamo na novosti in 
spremembe. Strokovne delavke v vrtcu 
se navajajo na nove zadolžitve, otroke in 
starše. Za otroke in starše pa je vstop v 
vrtec pomemben korak, ki zaznamuje celo 
družino. V naših vrtcih (Miren, Opatje selo, 
Bilje, Kostanjevica) je letos v 11 oddelkov 
razporejenih 180 otrok, med katerimi je 
45 novincev. 

Postopno navajanje na vrtec
Da bi bil vstop za otroke čim lažji, staršem 
svetujemo, da jim že na sprehodu 
pokažejo vrtec in s pomočjo pogovora in 
slikanic povedo, kaj se v njem dogaja. 
Starše v mesecu pred otrokovim vstopom 
v vrtec povabimo na roditeljski sestanek 
in individualni razgovor z vzgojiteljico, 
kjer se dogovorijo o načinu uvajanja. 
Najpogosteje se odločijo za postopno 
uvajanje, s čimer se zmanjša otrokov stres 
ob vstopu v neznano okolje. To pomeni, da 
eden izmed staršev pripelje otroka v vrtec 
in z njim preživi tu nekaj ur. Nato se čas 
otrokove prisotnosti v vrtcu podaljšuje in 

krajša starševska prisotnost. V roku enega 
tedna naj bi otrok preživel v vrtcu toliko 
časa, kolikor starši potrebujejo varstvo, 
torej izbrani program vrtca. 

Uvajalni mesec smo dobro 
prebrodili
Vsak otrok različno doživlja prehod iz 
družine v vrtec. Kako se bo otrok odzval 
na vrtec, je odvisno od več dejavnikov: 
starosti, stopnje čustvene razvitosti, 
značaja, izkušenj, ustrezne priprave na 
spremembo … Pri tem je pomembno 
dobro sodelovanje med družino in vrtcem. 
Glede na to, da je uvajalni mesec za 
nami, lahko rečemo, da smo ga dobro 
prebrodili, za kar so zaslužne predvsem 
naše strokovne delavke. Pomembno pa 
je tudi, da se starši pri odločitvi za vpis 
v vrtec sami prepričajo v to, da je vrtec 
za njihovega otroka in za vso družino 
pravilna odločitev. Tako bodo starši najbolj 
pomirjeni in bodo najbolj pomagali svojim 
otrokom pri tem pomembnem koraku v 
samostojnejše življenje.

Jerica Medvešček Vukoje
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Pomočnica ravnatelja za vrtce    
Jerica Medvešček Vukoje
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7. Dobrodelni nogometni spektakel
V Biljah smo junija že sedmič organizirali nogometno tekmo, ki jo zaznamujejo dobrodelnost, 
druženje in prijateljstvo. Organizatorja, Nogometno društvo Bilje in Klub goriških študentov se 
vsako leto z velikim zanosom potrudita, da povabita znane osebe, ki sodelujejo pri nogometni 
tekmi, in vsakič večje število obiskovalcev, ki navdušeni navijajo za sodelujoče. 

Od prve dobrodelne tekme dalje se nam v 
Biljah za dober namen vsako leto pridružijo 
eminentni slovenski in tuji športniki. S 
častnim pokroviteljem, predsednikom 
države Borutom Pahorjem na čelu še 
olimpijci, glasbeniki, gospodarstveniki, 
estradniki in politiki. Lani nas je s svojo 
prisotnostjo počastil tudi njegova visokost 
monaški knez Albert II. 
Letošnji dogodek je potekal v še posebej 
slovesnem vzdušju, saj  Nogometno 
društvo (ND) Bilje praznuje 70-letnico in 
nadaljuje bogato tradicijo na področju 
športne dejavnosti v primorskem prostoru. 
Posebno mesto v slovenskem športnem 
svetu si je izborilo z nogometno šolo za 
mlade nogometaše, ki je v desetletjih 
trdega dela slovenskemu nogometu dala 
kar nekaj odličnih igralcev. »Biljenski 
nogometaši« so našli svoja mesta v 
številnih prvoligaških klubih, tudi tujih, 
nekateri med njimi pa so bili izbrani 
med člane slovenske nogometne 
reprezentance: Valter Birsa, Tim Matavž, 
Miha Zajc. S svojim znanjem in srčnostjo, 
ki ju vselej izkazujejo na nogometnem 
igrišču, so zgled mnogim mladim, ki 
si otroštvo želijo obogatiti z igranjem 
nogometa in se s pomočjo športa razviti 
v celovite osebnosti, kjer so prijateljstvo, 
timsko delo, srčnost in vztrajnost odlike na 
zastavljeni življenjski poti. 
Prav zaradi svojega plemenitega namena 
in globokega sporočila ter denarne 
pomoči, ki jo namenjamo mnogim, ki jih 
je zapustilo zdravje, se Dobrodelnega 
nogometnega spektakla radi udeležijo 
tako mnogi sodelujoči kot številna domača 
publika. Tudi letos smo našteli okrog 2000 
navdušenih navijačev. Tako kot vsako leto 
so bili z nami naši prijatelji in podporniki 

iz različnih področij delovanja. Letos so 
se v dober namen za nekdanjega kolega 
nogometnega srečanja udeležili tudi 
nekdanji reprezentanti: Mile Ačimović, 
Miran Pavlin, Anton Žlogar, Matej Mavrič 
Rožič, Miran Srebrnič, Enes Demirović. 
Slovensko himno je pred začetkom tekme 
zapela zmagovalka Eme in udeleženka 
Evrovizije na Dunaju ManuElla. Za odlično 
vzdušje na prireditvi sta med drugimi 
poskrbela radijska voditelja, znana glasova 
z Radia 1 in Pop Tv Boštjan Romih in 
Ota Roš, za pravo presenečenje pa so 
poskrbeli skakalci s padali, ki so jemali dih 
in srečno doskočili na nogometno igrišče. 
Tudi letos nas je s svojimi vragolijami 
navduševala svetovno znana akrobatska 
skupina Dunking Devils. Ne smemo 
pozabiti omeniti tudi dopoldanskega 
turnirja za najmlajše nogometaše, ki zelo 
radi zahajajo na biljensko nogometno 
igrišče in se z veseljem pilijo za nadaljnje 
uspehe, pa tudi ne pestrega družabnega in 
koncertnega dogajanja na prireditvenem 
prostoru, ko so pozno v noč odmevali ritmi 
Šank Rocka, Orlekov, Nietov in drugih v 
organizaciji Kluba goriških študentov.
Letos smo zbrana denarna sredstva 

namenili našemu prijatelju Andreju 
Krivcu, nekdanjemu nogometašu ND Bilje 
in ND Gorica, ki se je hudo poškodoval 
v prometni nesreči, a počasi vse bolj 
okreva in verjamemo, da bo tudi z našo 
pomočjo lažje ponovno zaživel. Tako 
lahko sklenemo, da je tudi letošnja 
prireditev dosegla svoj namen: pomagati 
in družiti se - preživeti popoldan in večer z 
dobromislečimi in srčnimi ljudmi, ki jim je 
slogan »jaz tebi ti meni« blizu. 

Matjaž Nemec 
Fotografije Tomaž Povodnik

POMAGAMO
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Varovanci Hiše dobre volje  
Miren upihnili prvo svečko
Vse najboljše za rojstni dan draga Hiša dobre volje! In pokali so šampanjci in vzklikale 
dobre želje. Dobrovoljci in dobrovoljke so se ponosno podali izzivom novega leta naproti.

Prvega septembra letos smo dobrovoljci 
in dobrovoljke Hiše dobre volje upihnili 
prvo svečko. To odgovorno nalogo smo 
prepustili kar najstarejši, 94-letni Danici 
Faganeli, ki je s svojimi izkušenimi 
pljučami z lahkoto ukrotila svečki na obeh 
tortah. Prvo je z ognjemetom pripeljal kar 
župan Mauricij Humar osebno, drugo pa 
nam je z vso ljubeznijo naredil Daničin 
16-letni vnuk. Kasneje smo po taktih 
orglic Božota Humarja in harmonike 
Roka Perica tudi zaplesali in skupaj s 
pevskim zborom Društva žena Miren – 
Orehovlje na ves glas zapeli. Praznovanja 
ne bi bilo brez lepih in spodbudnih 
besed očeta Hiše dobre volje, direktorja 
Doma upokojencev Nova Gorica Bojana 
Stanteta. Hvaležni smo, da se imamo 
lahko tako lepo.

Začeli so s petimi stanovalci 
Če se ozremo nazaj, smo lahko s prvim 
letom delovanja zelo zadovoljni. Življenje 
Hiše dobre volje smo začeli s petimi 
dobrovoljci in dobrovoljkami, za prvi 
rojstni dan pa smo torto razrezali na 
kar 21 kosov. Podaljšana miza je že skoraj 

prekratka, a zaenkrat ravno pravšnja, 
da lahko za njo sedimo kot krasna in 
zadovoljna družina. Vedno imamo polne 
roke ustvarjalnega dela, ki nas polni 
z dobro voljo in veseljem. V odličnem 
vzdušju smo si vsi enaki, zaupamo si in 
si z lahkoto povemo vse, kar nam leži 
na duši. Sproščeni smo, nasmejani in 
polni idej. Naj se sliši še tako kičasto, 

imamo se radi in prav iz tega izhaja, da 
smo skupaj zelo zadovoljni. Vsakodnevno 
ustvarjamo, telovadimo, pojemo, veliko 
pohajamo in srečni, da smo skupaj, veliko 
praznujemo. Nismo si zaman dali imena 
Hiša dobre volje, ki nas sedaj jedrnato, a 
natančno opisuje. Ja, »kaj nam pa morejo, 
če smo vesel’«! 

Tina Krog

PRAZNUJEMO
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Vse skupaj se je začelo, ko je Peter Žakelj 
z majhno ekipo prostovoljcev pomagal 
brezdomcem na ljubljanskih ulicah. Ob 
njihovi stiski in potrebah je zanje začel 
iskati dom. Društvo Vincencijeve zveze 
dobrote je prepoznalo svoje poslanstvo 
v tem, da bi skupaj gradili dom: zase in 
za druge. Počasi in z veliko zaupanja v 
božjo dobroto smo dobili prostore v centru 
Ljubljane za Dnevni center in Zavetišče 
za brezdomce. V najemu imamo tudi 
stanovanje za štiri naše fante. Poleg tega 
pa vsak teden prihaja na Grad iz Ljubljane 
v povprečju pet fantov, ki so postali naši 
pravi sodelavci in prijatelji. 

Otrokom so namenjeni 
Popolnevi na Gradu in oratorij
V društvu pa namenimo veliko časa tudi 
otrokom. V Ljubljani prostovoljci obiskujejo 
otroke v rehabilitacijskem centru Soča, 
na Mirenskem Gradu pa imamo vsak dan 
med tednom Popoldneve na Gradu, kjer 
nudimo učno pomoč, varstvo ter učenje 
kitare in klavirja. Druščina prostovoljcev 
je zelo pisana: prihajajo mladi, mamice 
z majhnimi otroki in celo none! Svoj čas 
lahko prostovoljci namenijo tudi delu 
na vrtu, v kuhinji ... Na Popoldneve je 
dobrodošel vsak, ki si želi le malo družbe 
ali pogovora.
V mladinski skupini mladi odkrivajo 
vrednote, ki jih svet ne spodbuja, a so 

ključne za srečno življenje. V skupini 
se učijo živeti in delati skupaj, skupaj 
ustvarjajo in s svojimi talenti razveseljujejo 
druge. Vsako leto na Mirenskem Gradu 
pripravimo tudi oratorij, ki se ga zadnja leta 
udeleži kar 150 otrok. Učimo se preprostih 
resnic o življenju in Bogu, učimo, da je lepo 
biti skupaj, da je lepo, ko lahko drugemu 
pomagamo in z njim delimo, kar imamo. 

Veliko pozornosti zakoncem in 
družinam
Več zakonskih skupin se že vrsto let redno 
srečuje na Gradu, kjer si zakonci med 
seboj delijo svoje radosti in križe, ki jih 
skupaj s Petrom rešujejo in odkrivajo, kako 
v zakonu živeti bolj polno. Ob petkih se 
družine in posamezniki zbiramo skupaj 
na družinskih večerih. Takrat vedno kaj 

ustvarjamo: delamo jaslice in čestitke, 
pripravljamo praznovanja, skupaj kuhamo 
in pospravljamo, pomagamo drug 
drugemu. V tem skupnem duhu je pred 
leti nastal tudi poletni Vincencijev tabor, 
ki cel teden v avgustu združuje mlado in 
staro v delu in veselju skupnega življenja. 
Našo povezanost z Bogom pa utrjujejo 
tudi duhovne vaje, vsakoletna romanja in 
mladinske maše.
 

Oskrbnik Peter bdi nad hišo in 
stanovalci
Naš dom, ki ga gradimo s skupnimi močmi, 
pa ne bi obstal, če ne bi bil podprt z 
molitvijo mnogih in skrbnim oskrbnikom 
Petrom, ki požrtvovalno bdi nad hišo in 
vsemi stanovalci. Peter nas usmerja in 
spodbuja, da bi se veselili dela zase in za 
druge in tega, da smo lahko skupaj. Vedno 
si vzame čas in vedno je med nami.
Na prireditvi smo si ogledali še video, 
ki je v slikah prikazal minulih deset let 
dela društva in marsikomu je ob tem 
pritekla solza ganjenosti. Dan smo 
zaključili z ogledom vsega, kar je po rokah 
prostovoljcev in naših fantov zraslo na 
Gradu: od rastlinjakov, mizarske delavnice, 
zajčnikov, do novega doma za skupnost 
Betlehem in fante, Marijinega doma ... 
Bogu hvala, da nas je poklical skupaj, da 
lahko gradimo dom in vanj vabimo tudi 
druge!

Neža in Gašper Rižnar

Društvo Vincencijeve zveze  
dobrote praznovalo 10. obletnico
Skupaj gradimo dom je geslo našega društva. Tokrat smo praznovali 10. obletnico gradnje in 
skupaj odkrivali, koliko je “naš domek” v tem času že zrasel in tudi prestal. Praznovanje smo 
v juniju začeli z mladinsko mašo, ki je stalnica na Mirenskem Gradu. Nato smo nadaljevali s 
programom v veliki dvorani Gnidovčevega doma, kjer sta prostovoljki Petra in Urška obujali 
spomine na preteklo delo in dogajanje v društvu od samih začetkov do danes. 

PRAZNUJEMO
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Iz indijanske vasi je tri tedne  
odmeval glasen otroški smeh
Zavod ECO Kras je v Občini Miren-Kostanjevica letos prvič organiziral 
tritedensko počitniško varstvo, kjer so imeli otroci možnost doživeti 
veliko novega. Izbira lokacije TŠD Java Orehovlje je ustvarjalnim 
animatorkam še dodatno omogočila izvedbo pestrega umetniškega, 
športnega in kulturnega programa za otroke.

Za pravo indijansko vzdušje so poskrbeli 
indijanski šotori, v katerih so se otroci 
spoznavali, igrali družabne igre, včasih 
pa le odpočili trebuščke po odličnem 
kosilu. Indijanski duh je hitro zajel 
tudi ustvarjalnost otrok, saj so njihovi 
prekrasni izdelki iz tedna v teden lepšali 
podobo indijanske vasi.
Na urejenih zunanjih površinah Jave 
smo imeli veliko možnosti za gibanje 
in kljub toplim sončnim dnem je bilo 
ravno med športnim programom največ 
veselja, zabave in smeha. Poleg zabavnih 
poligonov, nogometa, šole skejtanja in 
uporabe različnih športnih pripomočkov 
so otroci najbolj uživali v vodnih igrah, 
spuščanju po vodni drči ter hlajenju v 
bazenih.
Prav vsak teden smo se »indijančki« 
odpravili tudi na nepozaben izlet. V prvem 
tednu smo poskrbeli za dvig adrenalina 
in se z raftom po reki Soči napotili v Soča 
Fun Park v Solkan. V drugem terminu smo 
obiskali Pomnik braniteljem slovenske 
zemlje na Cerju in se sprehodili skozi 
različna obdobja slovenske zgodovine, 
nato pa nadaljevali pot do jame Pečinke in 
si ogledali zavetišče vojakov iz 1. svetovne 

vojne. Indijanske počitnice smo zaključili 
na poseben način in se odpravili z vlakom 
na izlet v Kanal. V parku Pečno smo v 
senci dreves pomalicali, nato pa pot 
nadaljevali do obrežja reke Soče.
V vsakem terminu smo imeli tudi različne 
goste, ki so se jih otroci zelo razveselili. 
Za super zabavo je poskrbel Vzajemko 
in njegova dežela, z gasilnim avtom se je 
v indijansko vas pripeljal gasilec, tudi z 
glasbeniki smo peli in igrali na različne 
inštrumente ...

Izvedba pestrega in poučnega programa 
ne bi bila mogoča brez podpore Občine 
Miren-Kostanjevica ter sponzorjev 
(Vzajemna, Titro bazeni, Kate Ng), ki se 
jim iskreno zahvaljujemo za izkazano 
zaupanje in podporo. Pomagali ste nam 
osrečiti veliko otrok in prav zaradi dobrega 
odziva staršev in otrok se že veselimo 
novih izzivov. 

Urša Gorjup in Jasna Rovčanin 

OBČANI POROČAJO 
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Kot že vrsto let, je bilo tudi v začetku poletnih počitnic na Mirenskem 
Gradu zelo veselo, saj je v tednu med 4. in 9. julijem potekal oratorij. 
Letos sta nas animatorje in otroke preko celega tedna spremljali dve 
zgodbi – zgodba o Ostržku ter svetopisemska prilika o Izgubljenem sinu. 

Tako smo si vsak dan po jutranji molitvi 
in protokolu, ogledali prizor dramske 
igre o Ostržkovem življenju in življenjski 
izkušnji izgubljenega sina. V njuni družbi 
smo preko celega tedna odkrivali, zakaj 
je tako pomembno, da držimo besedo 
in izpolnimo tisto, kar smo obljubili. Prav 
to spoznanje, »držim besedo«, je bilo 
letos tudi oratorijski vzklik, ki smo se ga 
naučili že prvi dan in je potem še ves 
teden odmeval po Gradu in po cel dolini. 
Temu vzkliku se je vsak dan pridružil še 
en nov, ki je predstavljal glavno spoznanje 
posameznega dne. Z Ostržkom in 
Izgubljenim sinom smo tako še ugotavljali, 
da tiste, ki ne ubogajo, doleti nadloga, da 
ničesar ne moremo doseči brez trdega 

dela in napora, da se laž ne izplača ter da 
je zgolj resnica tista, ki nas osvobodi. 
Vsega tega smo se učili med katehezami, 
kosilom, prostim časom in skupnimi 
igrami, med veliko igro, lovom na 
skriti zaklad, športnimi, miselnimi ter 
vodnimi igrami – skratka preko celega 
oratorijskega dne smo skušali slediti 
glavnemu spoznanju. Skupaj pa smo se 
tudi odločili, da se ne bomo teh spoznanj 
držali samo na oratoriju, ampak da jih 
bomo izpolnjevali vedno in povsod – v 
šoli, med igro, doma in med prijatelji … 
Če nam bo kdaj težko, pa bomo samo 
pogledali na oratorijski plakat z vsemi 
glavnimi spoznanji, ki nam bo spodbuda, 
da se bomo držali zastavljene poti. 

Tako smo tudi letos uspešno zaključili 
oratorij in domov odšli obogateni z 
novimi spoznanji, prijatelji ter polni novih 
doživetij, ki jih bomo v srcu hranili do 
prihodnjega oratorija.

Sandra Likar 

Držim besedo je bil 
letošnji oratorijski vzklik 

OBČANI POROČAJO 
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Letos organizirali že osme  
Opekarske dneve

Opekarski dnevi, ki so potekali v začetku junija, 
so postali tradicionalna prireditev, ki skrbi za 
ohranjanje kulturne dediščine opekarstva v Biljah 
in združuje vsa društva v Biljah.

Tridnevno praznovanje se je začelo v 
petek z jubilejno proslavo ob 10. obletnici 
delovanja sekcije za turizem. Nastopil je 
domači pevski zbor in otroci Osnovne šole 
Miren, Podružnične šole Bilje. Člani sekcije 
za kulturo Kulturno-turističnega društva 
Zarja Bilje in Prosvetnega društva Štandrež 
so pripravili skeč Froštik s falerjem, ki 
prikazuje prizor iz življenja biljenskih 
opekarjev. 
Odprli smo tematsko razstavo o metuljih, 
ki so jo pripravile članice Društva KUL-
TU-RA Renče in učenci Osnovne šole 
Miren ter Podružnične šole Bilje. Z izdelki 
v pergamentni tehniki sta se predstavili 
Nataša Susič in Nadja Šček, Društvo 
keramikov Bilje pa je postavilo razstavo 

keramičnih izdelkov v 
tehniki “raku”. Ponovno smo 
na ogled postavili panoje 
Opekarstvo na Goriškem in druge muzejske 
eksponate, ki smo jih v teh letih zbrali za 
Opekarski muzej, ki bo v Biljah.
Drugi dan je sledilo predavanje o metuljih, 
predavatelja Boruta Kumarja, člana 
Društva za proučevanje in  ohranjanje 
metuljev Slovenije. Poslušalci smo izvedeli 
vse splošne značilnosti metuljev in 
spoznali vrste, ki jih najdemo v Sloveniji, 
ter izsledke opazovanja v Biljenskih gričih. 
Tja je na opazovanje metuljev predavatelj 
v maju popeljal otroke 3. razreda Osnovne 
šole Bilje. Manjkale niso niti ustvarjalne 
delavnice v glini pod vodstvom Društva 

keramikov iz Bilj in prikaz ročne izdelave 
opeke. Letošnja novost je bila delavnica 
izdelave izdelkov v pergamentni tehniki 
pod vodstvom Nataše Susič in Nadje Šček. 
Stalnica pa ostaja vsakoletna kulinarična 
ponudba frnažarskega krompirja, fižola, 
polente in šelinke. Pri pripravi krompirja in 
razdeljevanju hrane so na pomoč priskočile 
članice Društva žena Bilje. 
Praznovanje se je zaključilo v nedeljo 
s sveto mašo za opekarje. Za finančno 
pomoč se zahvaljujemo vsem sponzorjem, 
zlasti Občini Miren-Kostanjevica. 

Majda Klančič 

Druženje upokojencev v Selah na Krasu
V Selah na Krasu je sredi junija potekalo občinsko srečanje upokojencev, na katerem so 
sodelovala vsa tri društva: organizator DU Kostanjevica v sodelovanju z DU Miren in DU Bilje.

Srečanje je bilo zasnovano v prepričanju, 
da se moramo najprej razgibati, zato smo 
se zbrali na prireditvenem prostoru, od 
koder smo se podali na Kremenjak. Pred 
odhodom nas je nagovoril tudi predsednik 
PZDU Severne Primorske Zlatko Martin 
Marušič. V lepem vremenu so se 
pohodniki podali na pot in se vrnili ravno 
v času, ko so začele naletavati prve dežne 
kaplje. 
V zavetje nas je vzela osmica Pahor »pri 
Krčarju«, ki nam je pripravila hrano in v 
sodelovanju z našimi člani tudi postregla. 
Ko so se prisotni umirili, saj nas je bilo 
110, smo začeli s kulturnim delom 
programa. Predsednica Nives Urdih je 
povabila oba predsednika: iz Mirna letos 
izvoljenega Zdravka Staniča in iz Bilj 
Cvetka Dominka, ki je bil izvoljen lani, da 
so se skupaj predstavili prisotnim. 
V imenu občine je prisotne nagovoril 
podžupan Stojan Cotič. V programu 
je nastopala Karolina Sodnik s peto 
pesmijo in deklamacijo o Selah na Krasu, 

predstavila se nam je tudi Jožica Brus, 
priseljenka iz Hudega Loga z zabavno 
pesmijo o svojih zdravstvenih težavah 
in drugo, ki opeva Kras skozi vse leto. 
Začetek in zaključek srečanja pa je bil 
prepuščen ljudski skupini Žbrinca iz 
Opatjega sela, ki ohranja ljudske običaje 
in goji ljudsko pesem pod vodstvom Cirile 

Marušič. Zapele so štiri pesmi, Erika 
Ferfolja-Vidic pa je na kratko predstavila 
njihovo delovanje in nastope. 
Nato se je že kar prileglo okrepčilo s 
hrano in pijačo ob glasbi, ki nam jo je 
tokrat nizal Silvano Spačal, marsikdo pa 
se je ob veselih ritmih tudi zavrtel. 

Nives Urdih

OBČANI POROČAJO 
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Izlet članov DU Miren   
po hrvaški Istri
Člani DU Miren smo se v začetku poletja odpravili  
na enodnevni avtobusni izlet po hrvaški Istri.

Izlet se je že takoj začel zelo veselo, saj je ena od udeleženk 
praznovala rojstni dan. Po kratkem postanku za kavo na Kozini, 
smo se odpravili čez mejo, mimo Opatije do Moščenic nad 
Moščeničko Drago. Moščenice so staro srednjeveško mestece z 
ozkimi uličicami. Ogledali smo si staro torkljo za stiskanje oljčnega 
olja, prisluhnili razlagi o njenem delovanju in poizkusili njihova 
domača žganja. Po vodenem ogledu etnografskega muzeja smo se 
odpravili mimo Labina v Pazin, v samo srce Istre, kjer nas je poleg 
ogleda starega mestnega jedra s trdnjavo čakala tudi degustacija 
vin, oljčnega olja in jedi. 
V poznih popoldanskih urah smo se odpeljali na večerjo v prijetno 
podeželsko gostilno. Pri večerji nas je ob spremljavi harmonikarja 
presenetila domača pevka starih istrskih napevov, kar je nekatere 
naše člane spodbudilo, da so ob dobri glasbi tudi zaplesali.  
Polni lepih doživetij smo se po večerji odpeljali ob zahodni istrski 
obali proti domu. Mislim, da smo bili vsi udeleženci izleta z videnim 
in doživetim zelo zadovoljni in da si takih izletov še želimo.

DU Miren

Skupaj s člani DU Miren smo se sredi junija podali v Izolo na primorsko srečanje 
upokojencev, ki ga je tokrat organiziral PZDU Južna Primorska pred hotelom Delfin. 

Bogat program je zbrana množica 
sprejemala s spontanimi aplavzi. Hotelski 
kuharji so pripravili odličen golaž s poletno 
in istrsko mineštro s koruzo/bobiči, ki je bila 
še boljša kot doma. Kasneje so se nekateri 
odpravili na potep po Izoli, popoldan pa smo 
bili dogovorjeni za obisk v Škocjanskem 
zatoku – to je 122 hektarjev veliko 
sredozemsko mokrišče – največje polslano 
močvirje v Sloveniji. 
Sprejela nas je Bojana Lipe, zaposlena  

v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenija. Škocjanski zatok je bil razglašen 
za naravni rezervat leta 1998 in spada pod 
posebno varstveno območje Natura 2000, 
od leta 2004 pa je vključen v ekološko 
pomembno območje. Najprej smo se podali 
v razgledni stolp, kjer nam je vodička Bojana 
natanko pojasnila faze izgradnje sedanjih 
objektov in opazovalnic. Študent pa nam je 
pripravil daljnogled, da smo lahko od daleč 
opazovali ptice. Ogled smo nadaljevali po 

2,5 kilometra dolgi učni poti, ob kateri so 
prav tako postavljene opazovalnice, in naš 
študent nam je od daleč pokazal še druge 
kotičke, ki jih s prostim očesom gotovo ne bi 
zaznali. 
Sprehod nam je potrošil skoraj vse moči, 
zato smo si privoščili še kosilo/večerjo v 
Emoncu v Kopru, kjer varijo tudi pivo.

Nives Urdih

Primorsko srečanje upokojencev v Izoli

OBČANI POROČAJO 
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Astronomski večer pospremili z glasbo
Mladi iz Kulturnega društva Stanko Vuk Miren - Orehovlje smo tudi letos, drugo leto 
zapored, pripravili Astronomski večer ob glasbi pred Pomnikom braniteljem slovenske 
zemlje na Cerju. Za pomoč pri organizaciji in postavitvi dogodka se ob tem zahvaljujemo 
TIC Miren, TIC Temnica, Letalskemu modelarskemu klubu Miren in vsem članom kulturnega 
društva ter posameznikom, ki so nam posvetili svoj čas.

Večer smo začeli z glasbo, z dvema 
skladbama za solo kontrabas, ki ju je 
izvedel Jernej Budin, študent glasbene 
akademije v Gradcu. V nadaljevanju 
pa so poslušalci lahko prisluhnili 
predavanju in diaprojekciji o opazovanju 
neba pred uvedbo teleskopa. Začeli 
smo s Stonehengeom in drugimi 
prazgodovinskimi konstrukcijami, kjer so 
ljudje s pomočjo načrtno postavljenih ali 
vklesanih skal označevali smeri neba. 
Na določen dan sta v teh označenih 
smereh vzšla Sonce ali Luna in opazovalci 
so tako vedeli, kateri dan v letu je. Tudi 
za visoko razvite kulture, kot so bili na 
primer Maji, so bile smeri vzhajanja 
določenih nebesnih teles zelo pomembne 
in so jih opazovali s primerno zgrajenimi 
observatoriji. Posebno so se izkazali v 
natančnem izračunu dolžine meseca 
in leta ter časa, ki ga določeni planeti 
potrebujejo za en obhod okoli Sonca. 
Stari Egipčani so nebo že opazovali s 
preprostimi pripomočki za merjenje kotov, 
da bi izvedeli, koliko stopinj nad obzorjem 
se nahaja določena zvezda. S pomočjo 
posebnih tabel so znali z opazovanjem 
zvezd celo ponoči določiti, koliko je ura. 
S sončno uro, ki je bila takrat edina na 
razpolago, je bilo to seveda nemogoče.  

Kako se je astronomija  
razvila v znanost 
Po koncu prvega dela predstavitve smo 
si privoščili krajši glasbeni premor ob 
duetu Ane Kristine Klančič na harfi in 
Neže Faganelj na flavti, ki sta zaigrali 
dva srednjeveška plesa. V drugem delu 
predstavitve smo spoznali, kako se je 

astronomija iz preprostih opazovanj skozi 
stoletja razvila v znanost. Mezopotamski 
narodi so prvi začeli s t. i. znanstveno 
metodo, kar pomeni, da so si zapisovali 
vse, kar so opazili v naravi. Ogromno 
količino podatkov, ki so jih dolga stoletja 
zbirali, so kasneje uporabili in tako uspeli 
napovedati, kaj se bo dogajalo na nebu. 
Eden najbolj impresivnih dosežkov je bil, 
da so lahko napovedali celo sončne mrke! 
Znanje, ki so ga pridobili, so kasneje 
prevzeli antični Grki in ga nadgradili. 
Uspelo jim je ugotoviti, da je Zemlja 
okrogla in izračunati njen premer s 
preprosto enačbo, ki jo lahko uporabljamo 
tudi za izračun obsega kroga. S pomočjo 
geometrije in kotov so skušali ugotoviti 
tudi razmerje med razdaljami Zemlja–
Luna ter Zemlja–Sonce. Zaradi premajhne 
natančnosti merilnih inštrumentov jim 
ta podvig ni uspel, kar pa ne zmanjšuje 
vrednosti te genialne zamisli.  

V srednjem veku je raziskovanje 
v Evropi skoraj zamrlo
Po Grkih so prišli Rimljani, za njimi pa 
srednji vek, ko je znanstveno raziskovanje 
v Evropi skoraj povsem zamrlo. Tedaj 
so bili vodilni znanstveniki, astronomi 
in matematiki Arabci oz. muslimanski 
narodi. Tudi oni so nadgrajevali znanje 
ljudstev, ki so živela pred njimi, in z 
meritvami iz lastnih observatorijev 
sestavljali natančne zvezdne karte. 
Prispevali so tudi k poimenovanju 

najsvetlejših zvezd na nebu, ki še danes 
nosijo arabska imena. 
Predavanje smo zaključili z zadnjim 
velikim astronomom, ki je nebo še 
opazoval s prostim očesom. To je bil 
danski plemič Tycho Brahe v 16. stoletju, 
ki je s svojo skupino astronomov opazoval 
in izmeril gibanja vseh vidnih nebesnih 
teles. Ta opazovanja so kasneje služila 
Johannesu Keplerju, da je odkril zakone 
gibanja planetov okoli Sonca. 

Za konec še pogled  
skozi teleskop 
Zaključek predstavitve smo pospremili 
še z zadnjo glasbeno točko, in sicer z 
dvema jazzovskima skladbama v izvedbi 
tria Jernej Budin – kontrabas, Blaž Pahor 
– klavir in Matija Lukežič – saksofon. 
Do takrat se je nebo tudi ravno dovolj 
stemnilo in razjasnilo, da smo lahko naš 
pogled usmerili še skozi teleskope ter 
si ogledali, kaj nam nebo ponuja v tem 
letnem času. Najlepši izmed vseh je bil 
zagotovo Mars, ki se letos nahaja v ugodni 
poziciji za opazovanje. Malo manj vpadljiv 
je bil Saturn, Jupiter in Luna pa sta se le 
nekajkrat pokazala izza oblakov. Oblačno 
vreme, ki je cel dan nagajalo, je sicer 
pritegnilo nekaj manj obiskovalcev kot 
lani, vendar je bilo med najmlajšimi veliko 
tistih, ki so kljub vremenu vztrajali.

Andrej Brešan

Fotografije Katarina Brešan

OBČANI POROČAJO 
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Praznik sv. Avguština  
v Orehovljah
V Orehovljah smo zadnjo avgustovsko nedeljo 
praznovali god sv. Avguštin, ki je zavetnik naše 
vaške cerkve. Odbor za organizacijo praznika 
svetega Avguština se vsako leto potrudi, da 
pripravi prijetno praznovanje. 

Letošnje je bilo razdeljeno na dva dela. Prvi del je 
predstavljal petkov koncert komorne skupine Musica Nusic, 
pod umetniškim vodstvom domačinke Eve Dolinšek, ki 
nas je z glasbo popeljala v čas baroka. Drugi del pa je 
predstavljala že tradicionalna nedeljska prireditev. Ob 16. 
uri je v vaški cerkvi potekala sveta maša, tej pa je sledil 
kulturni program. Popestrili so ga pevci moškega pevskega 
zbora Anton Klančič, domačin Tine Lestan, ki je zaigral na 
ksilofon, prišel pa je tudi poštar Pepe Rončino, ki je povedal 
marsikatero smešno in poslušalcem privabil nasmeh na 
usta. Programu je sledila bogata tombola in tradicionalni 
orehovski bleki, ki na takem prazniku res ne smejo 
manjkati. 

Tanja Arčon

Zasedba Musica Nucis je poslušalce 
popeljala v obdobje baroka
Iz orehovske cerkve je bilo konec avgusta slišati prav posebno glasbo. V okviru 
praznika vaškega zavetnika svetega Avguština so poslušalce s svojim nastopom 
razveselili glasbeniki komorne zasedbe Musica Nucis.

Skupino sestavljajo sopranistka Marjetka 
Luznik, flavtistka Doris Kodelja, 
violinistka Tina Grego, kontrabasist David 
Šuligoj, čembalistka Eva Dolinšek ter 
altistka Mirjam Pahor, ki je bila na dan 
koncerta žal odsotna.
Skupina je nastala leta 2011 na pobudo 
kontrabasista Davida Šuligoja, pobudi 

pa je botroval tudi študij stare glasbe, ki 
ga je začela Eva Dolinšek na čembalu na 
Akademiji za glasbo. Ime skupine “Nucis” 
(oreh) izhaja iz Evinega domačega kraja 
Orehovlje, kjer se člani redno srečujejo 
na vajah. Skupina je premierno nastopila 
pred natanko petimi leti prav v tej cerkvi.
Glasbenike navdušuje  muziciranje v 

komorni zasedbi, kjer ohranjajo in oživljajo 
staro glasbo. Vsak izmed njih v skupino 
prispeva svoje znanje, zato nenehno 
stremijo k stilni in tehnični perfekciji. 
Posebej jih veseli odkrivanje tudi manj  
znanih skladateljev. Vse to in želja po 
novih znanjih jih spodbuja, da se redno 
udeležujejo mojstrskih tečajev za to zvrst 
glasbe. 
Nastopajoči so poslušalce na tokratnem 
koncertu s programom posvetnih in 
sakralnih del popeljali v obdobje baroka  
v 17. in 18. stoletje, ko sta vokalna in 
inštrumentalna glasba doživljali svoj 
vrhunec. Program je bil sestavljen iz 
skladb avtorjev, kot so C. Monteverdi, A. 
Vivaldi, J. S. Bach, A. Corelli, D. Scarlatti 
in D. Castello. Petkov večer je z baročno 
glasbo dobil poseben pečat in nam tako 
ostal v zelo lepem spominu. Poslušalci v 
nabito polni cerkvi si ga bomo zagotovo 
zapomnili. 

Tanja Arčon

OBČANI POROČAJO 
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KS Miren gradi na prepoznavnosti  
kraja in njegove ponudbe
Krajevna skupnost Miren je dobila pet turističnih tabel,  
ki so razporejene po krajevni skupnosti. S tem želimo  
kraj Miren narediti prepoznaven tako v turistični kot  
tudi kulturni, zgodovinski in kulinarično-vinski ponudbi.

KS Miren je gostila tudi skupino gasilcev in njihovih družinskih 
članov s štajerskega konca. Tihomil Pahor in Gasilsko društvo 
Kostanjevica na Krasu, ki so bili organizatorji tega srečanja, so 
skupaj z gosti obiskali pokopališče v Mirnu in muzej Spomni se 
name. Ob tej priložnosti jih je prišel pozdravit tudi župan 
Mauricij Humar, ki je gostom osvetlil zgodovinski pomen 
mirenskega pokopališča ter nastanka muzeja Spomni se 
name. Nato smo goste odpeljali v Čevljarski muzej, kjer sta 
jih pričakala Pavel in Robert Petejan.  
Obisk muzeja z video predstavitvijo, pogovorom in ogledom 
je gostom prikazal del mirenske čevljarske tradicije 
in krajevne zgodovine. Obisk Mirna smo zaključili na 
Turistično-izletniški kmetiji Faganeli ob njihovi ponudbi 
domačih mesnin in vina. 
Konec junija pa je na Grivah v Mirnu potekal tudi 
tradicionalni nogometni turnir, na katerem se vsako leto 
zbere veliko število nogometnih ekip. Letos se jih je med 
seboj pomerilo 14, med katerimi so zmagali fantje iz ekipe 
Frigo transport - Branko Urdih.  
Vse pohvale organizatorju ŠD Grive, ki s svojimi člani vedno 
poskrbi za dobro vzdušje in počutje vseh udeležencev in 
gostov nogometnega turnirja. 

Vesna B. Blažič 

OBČANI POROČAJO 
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• Prekajeni svinjski jeziki 
• Trajna klobasa s tartufi

Zlata medalja
• Klobasa 

divjega 
prašiča

Srebrna 
medalja
• Furlanska salama
• Domača salama

Šampion 
kakovosti
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Kar te ne ubije,  
te naredi močnejšega 
Po lanskoletnem neuspehu prvega festivala Hole of Metal 
(HoM), ki mu je botrovalo predvsem izjemno nenaklonjeno 
vreme, se je organizatorska ekipa na veselje slovenskih in tujih 
ljubiteljev zvokov kovinske glasbe odločila poskusiti še enkrat. 

Saj veste – kar te ne ubije, te naredi še močnejšega, še posebej takrat, 
ko je po sredi srce. Glavni razlog za organizacijo in uspeh drugega 
festivala je namreč prav to – ljubezen. Govorimo o posebni vrsti ljubezni: 
tisti, ki jo začutiš, ko se pod odrom dereš besedilo ljubega »komada«, 
medtem ko ti preveč navdušeni prijatelj med »objemanjem« za vrat zliva 
že drugi kozarec piva. Metalci bodo razumeli.
Pa šalo na stran. Prvi vikend v septembru so se Orehovlje že drugič 
odele v nekoliko temnejše odtenke. Letošnji festival so začeli ljubljanski 
heavymetalci Big Bad Wolf in Tomcat. Slednji so prav na HoM prvič 
zaigrali njihov sveži prvenec Carnium. Na petkov večer so se zvrstili 
še slovenski thrasherji Battle X, Hellmetall in Panikk. Sledila je doza 
hardcore metala neposredno iz Zagreba – spoznali smo Bad Blood. 
Zvezde petkovega večera so bili eni in edini Within Destruction s še 
vedno svežim albumom Void. Za žurerski zaključek večera so poskrbeli 
Devil’s Bridge iz Tolmina.
Sobotni glasbeni program se je začel s primorskima skupinama  
Zizolath in WoliWo. Sledili so italijanski glamerji Reckless, 
za njimi pa hardcore Necrotic iz Novega mesta. Potem 
smo se spet preselili na Primorsko in poslušali Sežančane 
Once Was Never in Koprčane From Ashes. Nadaljevali so 
ljubljanski heavymetalci Pyroxene in progresivna Cordura 
iz Velenja. Za Corduro so se na odru Hole of Metal že drugič 
izkazali člani avstrijske zasedbe Pain Is, ki jim je lanski nastop 
pokvaril strašen naliv. Glavna sobotna atrakcija so bili seveda 
Metalsteel, ponos slovenskega heavy metala iz Medvod. 
Festival so zaključili Cowboys From Hell s priredbami skupin, 
kot so Pantera, Metallica in Rage Against the Machine.
Mlad festival si je pod vodstvom Mitje Ambroželja in 
kluba ALES.CA RACING, s prostovoljci ter z veliko pomočjo 
Športnega društva Orehovlje in podporo vseh nastopajočih in 
obiskovalcev končno opomogel od lanskega neuspeha. Hole 
of Metal še zdaleč ni mrtev. Nasprotno, kakor Terminator se 
vrača še močnejši in boljši. Pssst, baje se nam drugo leto 
obeta nekaj velikega! Povej naprej, do takrat pa – činčin. 

Nika Mavri

OBČANI POROČAJO 
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Gradimo in urejamo za vas...

cestno podjetje nova gorica
družba za vzdrževanje in gradnjo cest d.d.

V Biljah je nov  
bančni avtomat
Potem, ko so krajani Bilj pred časom ostali 
brez bankomata, lahko od septembra ponovno 
dvigujejo gotovino ali pregledujejo stanje 
na računu na bankomatu, ki ga je postavila 
Delavska hranilnica. Bankomat je nameščen 
na stavbi Krajevne skupnosti Bilje, na naslovu 
Bilje 105. Da bodo lahko storitve koristili vsi 
občani, je Občina Miren-Kostanjevica uredila 
dostop za invalide in starše z otroškimi vozički, 
zato vabljeni k uporabi.

Občinska uprava

Delavnica  
izdelave  
domačega 
mila
Društvo žena Bilje vabi na 
delavnico izdelave domačega 
mila, ki bo potekala v 
petek, 21. oktobra, ob 
19. uri v Domu krajanov 
Negovan Nemec v Biljah. 
Organizatorice prosijo, da 
udeležbo najavite na  
tanja.podgornik@gmail.com, 
kjer dobite tudi vse dodatne 
informacije.  
Pridite, ne bo vam žal.

T. P.
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Za svoje zdravje lahko  
največ storimo sami

NIJZ je z devetimi območnimi enotami 
osrednja ustanova javnega zdravja v 
Sloveniji. Javno zdravje je usmerjeno v 
proučevanje, varovanje in zviševanje ravni 
zdravja prebivalstva v Sloveniji, za kar 
prispevamo vsi v družbi. NIJZ OE Nova 
Gorica izvaja dejavnosti za javno zdravje 
v regiji, občinah in lokalni skupnosti na 
Severnem Primorskem. O teh tematikah 
vas bomo skozi prihodnje številke glasila 
obveščali tudi mi.
NIJZ daje velik poudarek tudi zdravju 
otrok in mladostnikov. Glede na to, da 
se je začelo novo šolsko leto, poglejmo, 
s katerimi izzivi in priložnostmi za zdrav 
način življenja se srečujejo šolarji in starši 
ali skrbniki. 

Kako do boljšega  
zdravja šolarjev
Prvi šolski dan je za večino otrok stresen, 
še zlasti za tiste, ki prvič vstopajo v šolo, 
saj gre za novo situacijo in nove ljudi, 
čeprav se ga otroci veselijo in se nanj 
pripravljajo. Vstop v šolo spremeni otrokovo 
življenje (nove obremenitve, zajtrkovanje, 
interesne dejavnosti, počitek in spanje, 
šolska torba in delovni prostor itd.). Kaj 
lahko naredijo starši za boljše zdravje in 
počutje otrok? 
S svojim zgledom imate starši pomembno 
vlogo pri oblikovanju in razvoju življenjskih 
navad otrok. S pogovorom o doživljanju, 
občutjih, prijateljih, prostem času itd. 
Vzpostavite dober odnos z otrokom in 
ohranjate stik z njimi v obdobju odraščanja. 
Pohvalite uspehe. Spodbude in usmeritve 
so pomembne za otroka, da začne 
prevzemati odgovornosti za svoja ravnanja 
in si utrdi lastno podobo, ki ni odvisna 
samo od mnenj drugih.

Pomen urejene prehrane in 
telesne aktivnosti 
Vsakodnevni skupni obroki lahko 
pripomorejo k izboljšanju komunikacije 
in vzdušja v družini ter prispevajo k 
oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad. 
Lahko je to tudi priložnost za kakovostno 

preživljanja skupnega časa, spodbujanja 
otrokove kreativnost, spoznavanja veščin 
kuhanja, zdravih živil in pomena zdrave 
prehrane. Tudi nakupovanje lahko postane 
zabavna poučna dejavnost, preko katere 
lahko starši otroke navajajo ekonomičnega 
nakupovanja zdravih živil. Skupaj preberite 
deklaracijo živila in se pri tem tudi sami kaj 
novega naučite. Tako pomagate otrokom 
rasti v osveščene potrošnike. 
Redna telesna aktivnost otrok je poleg 
zdrave prehrane pomembna za ohranjanje 
in krepitev zdravja. Zaradi sedečega 
šolskega dela je nujno, da se otroci redno 
in zadostno gibajo. Aktiven življenjski slog v 
otroštvu ima neposreden učinek na zdravje 
v kasnejših letih. Skupna družinska telesna 
aktivnost lahko postane način druženja, 
sprostitve in krepitve zdravja vseh 
družinskih članov, saj pozitivno vpliva na 
vzgojo otrok ter prispeva k preprečevanju 
različnih odvisnosti. Družina naj izbere 
obliko gibanja, s katero se bodo strinjali vsi 
družinski člani in jo bodo tudi radi izvajali 
v okviru danih možnosti. Ne pozabimo tudi 
na igre, kot priložnost za gibanje, druženje 
in zabavo.

Spanec je ključen za  
izboljšanje spomina 
Stališča staršev do tobaka in uživanja 
alkohola morajo biti razčiščena. Starši 
si morajo zastaviti jasna pravila in se jih 
dosledno držati. Zabavate se lahko brez 
alkohola in brez tobaka. 
Zelo pomembna je tudi krepitev varnega 
obnašanja otrok v vseh vsakdanjih okoljih. 
Na poti med domom in šolo morajo otroci 
imeti ustrezno spremstvo, dokler se z 
opazovanjem in vajo ne naučijo varne 
hoje v prometu. Poleg tega morajo nositi 
kresničko (prvošolčki tudi rumeno rutico) 
in čelado. 
Ne smete pozabiti na spanje, ki ima ravno 
tako pomembno vlogo pri zdravju šolarjev. 
Zadosten spanec (okoli devet ur dnevno) 
je ključen dejavnik za izboljšanje spomina 
in učenja, krepitev imunskega in živčnega 
sistema ter telesnega razvoja. 
 Več o tem si lahko preberete tudi na 
spletni strani NIJZ.

Valentina Gligorevič, NIJZ OE NG 

ZDRAV  
NAČIN 

ŽIVLJENJASkrb za zdravje je dolžnost in odgovornost vsakega posameznika. Včasih smo polni 
izgovorov o tem, da nam primanjkuje časa. Mi bomo poskrbeli, da poskrbimo, da vam 
ne bi primanjkovalo vsaj informacij na to temo. Zato smo se povezali z Nacionalnim 
inštitutom za javno zdravje (NIJZ), Območno enoto Nova Gorica, katerega poslanstvo je 
na različne načine prispevati k boljšemu zdravju in blaginji prebivalcev Slovenije. 

TECHNOLOGY TO ENJOY

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. SEAT.SI

SEAT IBIZA STYLE 
NORA PRILOŽNOST!

Z bogato opremo za 
99 €* na mesec

Serijska oprema:
/ motor: 1.0 MPI 55 kW/75 KM LOCO
/ 2 čelni in 2 stranski varnostni blazini za voznika in sovoznika
/ ABS in ESC
/ daljinsko centralno zaklepanje
/ funkcija dnevnih luči
/ iSOFIX in TopTether pritrdišča na zadnjih sedežih
/  SEAT Media System Touch: 5’’ ekran na dotik, radio, priključek USB, 

reža za SD-kartico, 4 zvočniki
/ zložljiva zadnja klop
/ klimatska naprava
/ potovalni računalnik ...

Serijska oprema:
/ motor: 1.0 44 kW/60 KM LOCO
/  4 varnostne blazine (2 spredaj in 2 za glavo in prsni koš (KTA)), 

možnost izklopa sovoznikove varnostne blazine
/ ABS, ESC, speljevalna asistenca Hill Hold Control
/ daljinsko centralno zaklepanje
/ funkcija dnevnih luči
/ iSOFIX in TopTether pritrdišča na zadnjih sedežih
/ SEAT Sound System 1.1: radio, vhod Aux-In, 2 zvočnika
/ klimatska naprava ...

SEAT LEON SC

SEAT MII LOCO za 8.888 €* ali 89 € na mesec***

SEAT IBIZA SC LOCO za 8.888 €* ali 89 € na mesec***

Serijska oprema:
/ motor: 1.2 TSI 63 kW/86 KM LOCO
/  7 varnostnih blazin (2 sprednji, 1 kolenska za voznika, 2 sprednji stranski, 

2 varnostni zavesi), možnost izklopa sovoznikove varnostne blazine
/ ABS, ASR, ESC
/ daljinsko centralno zaklepanje
/ dvojno dno v prtljažnem prostoru
/ električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali
/ funkcija dnevnih luči in funkcija Coming Home
/ iSOFIX in TopTether pritrdišča na zadnjih sedežih
/  SEAT Media System Touch: 5’’ ekran na dotik, radio, priključek USB, 

reža za SD-kartico, 4 zvočniki, večfunkcijski volanski obroč
/ sistem samodejnega zaviranja po trku
/ strešni nosilci v črni barvi
/ klimatska naprava
/ potovalni računalnik ...

Serijska oprema:
/  motor: 1.2 TSI 66 kW/90 KM LOCO
/  6 varnostnih blazin (2 sprednji, 2 sprednji stranski, 2 varnostni zavesi), možnost 

izklopa sovoznikove varnostne blazine
/ ABS, ESC in speljevalna asistenca Hill Hold Control
/ daljinsko centralno zaklepanje
/ deljiva in zložljiva zadnja klop
/ električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali
/ funkcija dnevnih luči
/ iSOFIX in TopTether pritrdišča na zadnjih sedežih
/  SEAT Media System Touch: 5’’ ekran, radio, priključek USB, 

reža za SD-kartico, 4 zvočniki, večfunkcijski volanski obroč
/ klimatska naprava
/ potovalni računalnik ...

 

Saloni SEAT:

Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana

Avto Slak Novo mesto, Kolodvorska 4, 8000 Novo mesto

Avto Jarc Maribor, Ptujska cesta 139, 2000 Maribor

Stavanja Nova Gorica, Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica

Stavanja Tolmin, Na Logu 1, 5220 Tolmin

Joras center Ribnica, Ob železnici 7, 1310 Ribnica

Avto Štaleker, Legenska c. 42, 2380 Slovenj Gradec

Avto Jereb Izola, Polje 9b, 6310 Izola

Servis Drev Petrovče, Drešinja vas 46a, 3301 Petrovče

Carcomerce, Ljubljanska cesta 16, 1270 Litija

Avtocenter Špan Brezovica, Tržaška cesta 547, 1351 Brezovica

Avto Cerar Kamnik, Tkalska pot 6, 1240 Kamnik

Dominko Ptuj, Zadružni trg 8, 2251 Ptuj

Avtohiša Vrtač Kranj, Delavska cesta 4, 4000 Kranj

OBIŠČITE SVOJ NAJBLIŽJI SALON Z VOZILI SEAT IN IZKORISTITE TO NORO 
PRILOŽNOST, DA VAŠA VOŽNJA POSTANE NESKONČEN UŽITEK!

Vaš salon SEAT se nahaja na eni od spodnjih lokacij.  
Obiščite ga in se naročite na testno vožnjo. Želimo vam 
prijetno vožnjo. 

Ob nakupu vozila SEAT prejmete PORSCHE GROUP CARD - 
kartico zvestobe z 42 € dobroimetja. To lahko porabite ob 
naslednjem obisku servisa ali ob nakupu dodatne opreme. 
Poleg pa prejmete še brezplačno SEAT 24/7 asistenco.  
Več informacij na www.porsche-group-card.si/seat 

IZBIRAJTE MED NORO PONUDBO MODELOV LOCO

SEAT LEON ST LOCO za 12.999 €* ali 115 € na mesec***

SEAT TOLEDO LOCO za 10.999 €* ali 99 € na mesec***
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SEAT TOLEDO LOCO za 10.999 €* ali 99 € na mesec***



XXXX

Najbolj slavnostni dogodek občinskega praznika bo slavnostna seja, ki bo potekala 7. oktobra 2016 na Cerju in na kateri 
bomo letos prvič podelili občinska priznanja. Praznovanje se bo v večernih urah nadaljevalo z zabavo pod pokritim šotorom 
v Mirnu – vstop je prost, omogočili pa smo tudi brezplačen prevoz. 
V prazničnem tednu in mesecu v sodelovanju z različnimi organizacijami pripravljamo še vrsto drugih prireditev. Za vas smo 
jih izpostavili nekaj, celoten razpored dogodkov pa najdete v napovedniku dogodkov na spletni strani občine.

Prireditve ob občinskem prazniku
Občina Miren-Kostanjevica praznuje svoj občinski praznik 3. oktobra. To je dan, ko je bila 
ustanovljena občina in so se določila njena območja, zato vljudno vabljeni na prireditve, ki 
smo jih nanizali v prazničnem mesecu.

V petek, 7. oktobra, bodo organizirani brezplačni avtobusni prevozi

PRIHODI V MIREN: 

• Iz smeri »Kras«: LIPA (plac) – TEMNICA (avtobusna postaja pri  pokopališču) – KOSTANJEVICA NA KRASU (Kržada) – 
VOJŠČICA (pri kalu) – SELA NA KRASU (na placu) – OPATJE SELO (na placu pri gostilni) – MIREN. Odhod iz Lipe  
ob 20.00, 21.00 in 22.00 (prihod v Miren okrog 20.30, 21.30 in 22.30). 

• Iz smeri »Bilje« (pri marketu): ob 20.30 in 21.30.

ODHODI IZ MIRNA: smer »Kras« ob 00.00, 01.30 in 03.00; smer »Bilje« ob 01.00 in 02.30.

Datum Ura Dogodek Lokacija Organizator 

ponedeljek 
3.10.2016

ob 17. uri Otvoritev razstave – SPOMINI NA NACIZEM 
Predstavljeni bosta tudi zgodbi dveh mirenskih 
rojakov – Tomaža Vuka in Pavla Petejana.

večnamenska 
dvorana Občine 
Miren-Kostanjevica

Škofijska gimnazija 
Vipava in Občina 
Miren-Kostanjevica

torek, 
4.10.2016

Otvoritev skulpture Davorina Marušiča v mestu 
Karlovac v spomin na vojake 96. pehotnega 
polka iz Karlovca, ki so se bojevali na soški fronti. 
Otvoritve se bosta udeležili delegaciji Občine 
Miren-Kostanjevica in Občine Šempeter-Vrtojba

Mesto Karlovac Občina  
Miren-Kostanjevica

sreda, 
5.10.2016

ob 13. uri Začetek delovanja informacijske pisarne  
»Vodnik po pravicah invalidov«. Informacijska 
pisarna v okviru projekta »Občina po meri 
invalidov« bo odprta vsako prvo sredo v mesecu 
med 13. in 17. uro.

večnamenska 
dvorana Občine 
Miren-Kostanjevica

Medobčinsko 
društvo invalidov 
in Občina Miren-
Kostanjevica

četrtek, 
6.10.2016

ob 17. uri Otvoritev PROTITANKOVSKEGA BETONSKEGA 
TETRAEDRA v spomin na čas enotnosti, 
odločnosti in poguma slovenskega naroda v 
obdobju 1990-1991 na območju Občine  
Miren-Kostanjevica.

v parku v Mirnu KS Miren in 
Območno združenje 
veteranov vojne za 
Slovenijo »Veteran«

petek, 
7.10.2016

ob 17. uri Slavnostna seja občinskega sveta in slovesna 
podelitev občinskih priznanj

Pomnik braniteljem 
slovenske zemlje na 
Cerju

Občina  
Miren-Kostanjevica

petek, 
7.10.2016

ob 20. uri Večerna zabava ob občinskem prazniku: Free 
Tonus, Trwjni plan in Kingston. Organizator: 
Občina Miren-Kostanjevica in TŠD Orehovlje. 
PROST VSTOP.

pokrit šotor na 
parkirišču ob OŠ  
v Mirnu

Občina  
Miren-Kostanjevica 
in TŠD Orehovlje

sobota, 
15. 10. 2016

ob 19. uri Zabavna prireditev »Moja občina« Prireditev 
bo dopolnila praznovanje občinskega praznika, 
zato lepo vabljeni vsi občani in občanke kraške 
planote in doline ob Vipavi, da se skupaj 
nasmejemo in družimo ob pokušini raznih dobrot.

dom krajanov Bilje KTD Zarja Bilje


