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KAZALO

Pozdravljeno,  
poletje!KAZALO

Roberta Filipič, odgovorna urednica

Hura, šolske počitnice so tu, dopusti so pred vrati. Prihaja poletni čas, čas veselih 
poletnih dogodivščin in prijetnega, sproščujočega poletnega odklopa. Ne zamudite 
prijetnih poletnih dogodkov v občini in širše. Pokukajte v naše glasilo, za vas smo jih 
zbrali kar nekaj, poleg tega tudi namige za organizirane in aktivne počitnice otrok.

Skupaj z vami smo v tej številki glasila orisali dogajanje preteklih mesecev, vam 
podrobneje predstavili delovanje civilne zaščite v občini ter se ozrli naokoli in 
odkrivali nove modne ideje za poletni nakit. Ravnateljica nam je predstavila pisano 
in razgibano mavrico dejavnosti OŠ Miren, otroci iz novega vrtca v Biljah pa so 
iskreno povedali, zakaj vsako jutro z veseljem z malimi koraki stečejo v nov vrtec.  

Naj bodo vaše počitnice lepe, prijetne in zabavne. Med drugim si lahko v 
Okrepčevalnici Adria v Mirnu brezplačno izposodite električno kolo, ki vam bo 
dodalo energijo, posebej pri vožnji v hrib. 

Vsekakor pa se veliko smejte, imejte se radi, zabavajte se in si odpočijte.  
V vmesnem času pa beležite svoje vtise in predloge za jesensko številko, ki jih z 
veseljem pričakujemo do 31. avgusta 2016 na e–naslov: glasilo.omk@siol.net. 

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
Naklada: 1.900 izvodov
Tisk: Grafika Soča
Junij 2016

Glasilo prejmejo vsa  
gospodinjstva v občini brezplačno

Spoštovane občanke in občani,
ob dnevu državnosti Vam želimo, da bi tudi 
danes, kot pred 25. leti, znali stopiti skupaj, 
pozabiti na morebitna nesoglasja in oblikovati 
svetlo prihodnost po meri vseh. 

Prijetno praznovanje Vam želimo, 
župan Mauricij Humar in občinska uprava

mailto:glasilo.omk@siol.net


Deset let Turističnega  
društva Cerje 30

Desetletje Društva  
Glas iz Bilj 31

Sekcija za turizem  
Kulturno–turističnega 
društva Zarja Bilje  
praznuje jubilej 32

Z brezdomci na  
čistilni akciji 34

Društvo žensk Žbrinca  
v Laškem 35

Obisk dijakov in  
profesorjev v okviru  
projekta Erasmus+ 36

V DU Bilje in KOZB  
Bilje polni načrtov 36

Te nore mravljice v Kočevju 37

Kras Kros Mtb – zgodba  
o uspehu se nadaljuje 38

Tudi na Goriškem dobili svoj  
Gold Wing moto klub 39

Pevska zbora odprla cikel  
kulturnih dogodkov 40

Opajski večeri pod zvezdami 40

Srčni maj v  
Kostanjevici na Krasu 41

Pravilno vzdrževanje  
zelenih ograj in dreves  
ob javnih cestah 43

Poletni koncerti  
in prireditve 44

3JUNIJ 2016 glasovi 2016Poletni

KAZALO

Župan

Spoštovane  
občanke in 
občani,

KAZALO

Prav zdaj obeležujemo eno leto od izida novega občinskega 
glasila, zato vam za darilo podarjamo prenovljeno glasilo.  
Še naprej se bomo trudili, da boste v njem našli  
aktualne, zanimive in privlačne vsebine po vaši meri.

v dneh, ko hitimo z opravili na naših vrtovih, 
sadovnjakih in vinogradih, ko naši otroci 
z zadnjimi atomi moči nabirajo znanje iz 
že zdelanih šolskih knjig, ko nas službe 
zadržujejo dlje, kot bi si želeli, je prav, da 
pomislimo na kaj lepega. Na zaslužen dopust, 
morda na idejo o pikniku s prijatelji in družino. 
Na praznovanje kar tako ali z razlogom. Eden 
takšnih razlogov je brez dvoma praznovanje 
25–letnice samostojnosti naše države 
Slovenije. To je praznik nas vseh. In to je čas, 
da se hkrati s ponosom ozremo nazaj in z 
radovednostjo in pričakovanji gledamo naprej.

In ko se kot župan ozrem na naše pestro 
letošnje dogajanje, na številne dogodke, 
prireditve, razstave, pa tudi na vse aktivne 
razprave na sejah občinskega sveta ter krajevnih skupnosti, ugotavljam, da smo lahko 
zadovoljni z napredkom in doseženim. Veliko delovnega elana dolgujemo prav našim 
najmlajšim občanom, ki so se z zadovoljstvom in iskricami v očeh razveselili nove 
vrtčevske pridobitve v Biljah. Vesel sem tudi, da tradicionalni praznik špargljev dobiva 
nove dimenzije in z obiskom že prerašča meje naše občine in regije.

Prepričan sem, da imamo med nami še toliko dobrih zgodb, ki bodo v prihodnje 
obogatile turistično ponudbo. Naša dolžnost na občini je, da strateško poskrbimo za 
razvoj občine in ji ob tem poiščemo dodatna razvojna sredstva. Zlasti, ko gre za našo 
infrastrukturo in okolje. Študentje geografije s filozofske fakultete imajo odlične in 
trajnostno naravnane predloge za revitalizacijo reke Vipave, ki jih v tokratni številki 
nikar ne spreglejte.

Maja smo gostili predstavnike  invalidskih organizacij ter drugih nevladnih in javnih 
ustanov. Z veseljem se bomo odzvali na njihove pobude glede vključitve v projekt 
Občina po meri invalida. Skrb za invalide, starostnike in druge ranljive skupine je 
namreč naša obveza in skupna odgovornost. In prav nanje ne smemo pozabiti, zato 
bomo v naslednjih mesecih pripravili akcijski načrt ukrepov za izboljšanje zlasti javnih 
storitev v korist invalidov in drugih pomoči potrebnih občanov.

Naš končni cilj je, da si naredimo življenje v občini lepo in prijetno. Da vsak od nas 
najde in izkoristi pravo priložnost za osebno rast in zadovoljstvo. A ne s tekmovanjem 
in razdori – le s sodelovanjem in povezovanjem je to mogoče doseči. Se strinjate?
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Lektoriranje: Kali d.o.o.
Oblikovanje in prelom: Mobinet
Naklada: 1.900 izvodov
Tisk: Grafika Soča
Junij 2016

Glasilo prejmejo vsa  
gospodinjstva v občini brezplačno
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V OSPREDJU 

Vključeni v projekt  
Občina po meri invalida
Skrb za invalide in druge ranljive skupine občanov je ena od pomembnih usmeritev Občine Miren-Kostanjevica, 
zato se je občina v letu 2015 tudi podala na pot pridobivanja listine Občina po meri invalida. 

Medobčinsko društvo delovnih invalidov 
Goriške je županu Mauriciju Humarju 
predlagalo vključitev v projekt
Občina po meri invalida, s čimer je občina 
sprejela odgovornost za trajno izvajanje 
projekta. Vse invalidske organizacije, ki 
delujejo na področju občine in skupaj 
predstavljajo svoje delovanje javnosti, so 
se povezale, župan pa je ustanovil Svet 
za invalide pri Občini Miren-Kostanjevica, 
v katerega so enakopravno vključeni 
predstavniki omenjenih invalidskih 
organizacij. 

Pripravili smo seznam  
kritičnih točk
S pomočjo krajevnih skupnosti (KS) in 
občinske uprave smo pripravili seznam 
kritičnih točk za invalide–tako storitev 
kot objektov. Seznam bomo na predlog 
zainteresirane javnosti nenehno 
dopolnjevali. Začelo se bo pripravljati tudi 
elaborat z ustrezno dokumentacijo, ki 
ga bo občina upoštevala pri pripravi vse 
gradbene dokumentacije (npr. kakšen je 
ustrezen naklon klančine za invalidske 
vozičke itd).
Center za starejše Miren bo služil kot 
generator vsebin in dejavnosti za ciljno 
skupino ranljivih, ne samo invalidov, 
tudi starejših in tistih z nizkim socialno–
ekonomskim statusom. V okviru 
popoldanskih dejavnosti Centra za starejše 
Miren se bo organiziralo dneve dejavnosti 
za ranljive skupine, kjer se bo glede na 
ponudbe društev omogočilo predavanja 
po njihovi izbiri. Skupen cilj in dodana 
vrednost Centra za starejše Miren bi 
bilo organizirano družabno in socialno 
življenje ranljivih skupin, kar je najtežje 
rešljiv problem današnjih časov – kako 
osamljene ljudi povleči iz osamelosti in jih 
ponovno vključiti v lokalno življenje.

Vzpostavili smo tudi sodelovanje z 
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, 
ki ima svojo predstavnico v Svetu 
invalidov. Poudarek sodelovanja bo 
na opolnomočenju ranljivih skupin za 
preprečevanje kroničnih nenalezljivih 
bolezni in po potrebi tudi na ostalih 
javnozdravstvenih problematikah. 

Ocenili so položaj  
invalidov v občini
Sredi maja smo v sklopu projekta Občina 
po meri invalida na občini organizirali tudi 
okroglo mizo z naslovom Položaj invalidov 
in ostalih ranljivih skupin v občini  
Miren-Kostanjevica, ki se je je udeležilo kar 
34 predstavnikov invalidskih organizacij 
in drugih nevladnih in javnih ustanov, ki 
se srečujejo s problematiko invalidov. 
Naš namen je bil, da na osnovi skupnih 
ugotovitev pripravimo oceno položaja 
invalidov v občini in oblikujemo predloge 
za akcijski načrt. Pobude in potrebe 
po prilagoditvi storitev in infrastrukture 
potrebam invalidov in drugih ranljivih 

skupin bodo vključene v akcijski načrt, ki 
bo predstavljen na eni izmed naslednjih 
sej občinskega sveta. Akcijski načrt občine 
bo natančno opredelil naloge, odgovorne 
izvajalce, roke in vire financiranja. 

Zagotoviti dostopnost do  
vseh pomembnih storitev
Pri arhitekturni dostopnosti bo poudarek 
na dostopnosti do vseh storitev občinske 
uprave in ostalih, za nemoteno življenje 
pomembnih storitev (zdravstvo, šolstvo, 
trgovina, sakralni objekti, pošta, banke, 
pokopališča itd). Pri komunikacijski 
dostopnosti bo poudarek na ustrezno 
oblikovanih in urejenih obveščevalnih 
tablah za slepe/slabovidne in na 
indukcijski zanki za vsaj eno dvorano, 
kjer se izvaja največ prireditev v občini. 
Svet invalidov in župan bosta predloga 
predlagala v sprejem občinskemu svetu.

Okrogla miza projekta Občina po meri invalida
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Marko Štanta, predsednik Sveta za 
invalide pri Občini Miren-Kostanjevica

Občina želi s ciljem večje kakovosti osebnega življenja vseh invalidov in njihovih 
družin ter upoštevanjem različnosti potreb vseh svojih občanov načrtno razvijati, 
vzpodbujati in realizirati dejavnosti in ukrepe, ki ustvarjajo možnosti za vse 
prebivalce, njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem 
življenju občine z namenom udejanjanja pravic človeka in državljana. 
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V OSPREDJU 
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Zaradi razpusta Sveta Krajevne skupnosti 
(KS) Bilje in razpisa predčasnih volitev članov 
Sveta je s 7. junijem 2016  pristojnosti KS Bilje 
prevzela Občina Miren-Kostanjevica. Pobude in 
predloge glede delovanja  
KS Bilje lahko do nadaljnjega sporočate v 
tajništvo občine v času uradnih ur. 

Uradne ure za krajane na sedežu  
KS Bilje ostajajo nespremenjene: 

1. in 3. sreda v mesecu od  
16. do 17. ure.

Predčasne volitve članov Sveta KS Bilje bodo 2. 
oktobra 2016. Volilna opravila so začela teči z 
8. junijem 2016.

Vse informacije v zvezi s predčasnimi volitvami 
bodo objavljene na spletni strani  
http://www.miren-kostanjevica.si, v rubriki:  
OBČINA–LOKALNE VOLITVE–Predčasne volitve 
v Svet KS Bilje 2016. 

Občinska uprava

Občina začasno prevzela 
pristojnosti KS Bilje

Javni razpis za podelitev priznanj  
Občine Miren-Kostanjevica v letu 2016

 Priznanja bodo podeljena občanom, drugim posameznikom, podjetjem, 
zavodom, društvom, skupinam in drugim organizacijam ter skupnostim, 
ki so tesno povezane z delovanjem občine, za dosežke, ki prispevajo 
k boljšemu, kakovostnejšemu in polnejšemu življenju občanov, in za 
dosežke, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine, življenja v njej ter 
podobo krajev. 
Postopek, vrsta priznanj, pogoji in način podeljevanja priznanj  
so določeni v Odloku o priznanjih Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list 
RS, št. 33/2016). 
Razpisana so naslednja priznanja: 
1. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE Miren-Kostanjevica 
2. PLAKETA OBČINE Miren-Kostanjevica   
3. PRIZNANJE OBČINE Miren-Kostanjevica 
ROK ZA PREDLOŽITEV POBUD v tajništvo občine: do vključno  
5. julija 2016 do 12. ure.
Predlagamo, da si natančno preberete besedilo razpisa oz.  
postopek ter zahteve glede oddaje pobud. 
Priznanja bodo podeljena na slavnostni seji občinskega  
sveta ob občinskem prazniku.

Občinska uprava
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V Občini Miren-Kostanjevica so sile 
sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
organizirane v enoto Civilne zaščite 
(CZ), ki jo sestavljajo: občinski štab CZ, 
poverjeniki in njihovi namestniki, ki 
delujejo po krajevnih skupnostih, enota 
za podporo, ekipa prve pomoči, zunanji 
pogodbeni pravni subjekti, Prostovoljno 
gasilsko društvo Kostanjevica na Krasu, 
Jamarski klub Temnica in krajevne 
organizacije Rdečega križa, Karitasa in 
druge nevladne organizacije.

Skozi celo leto izvajajo 
preventivne akcije
Poleg namenskih nalog zaščite, 
reševanja in pomoči, ki se izvajajo ob 
naravnih in drugih nesrečah, CZ Občine 
Miren-Kostanjevica skozi celo leto 
izvaja preventivne dejavnosti, ki naj bi 
izboljšale pripravljenost na nesreče, 
poskrbele za večjo ozaveščenost in 
samozaščito občanov ter dvignile 
stopnjo samopomoči občanov. Tako 
predstavljamo opremo in delovanje 
CZ v šolah in vrtcih z maskoto CZ 
(JEŽEK 112) in po krajevnih skupnostih 
organiziramo tečaje temeljnih postopkov 
oživljanja s souporabo AED. S prireditvijo 
Dan odprtih vrat CZ seznanjamo občane 

z načinom delovanja ter opremo sil 
zaščite in reševanja. Pripravimo ga 
enkrat letno v različnih krajih občine. Na 
prireditvi sodelujejo poklicna Gasilska 
enota Nova Gorica in prostovoljna 
gasilska društva, slovenska vojska, 
Policijska postaja Nova Gorica, Društvo 
reševalnih psov Nova Gorica,  Rdeči 
Križ Nova Gorica, Društvo za podvodne 
dejavnosti in reševanje Nova Gorica, 
Državna enota CZ za neeksplodirana 
ubojna sredstva (NUS). 

Pomembna je usposobljenost 
in oprema članov
Delo in dolžnost CZ Občine Miren-
Kostanjevica je izvajanje ukrepov in 
dejavnosti za preprečevanje nesreč, 
ki bi lahko ogrozile občane ter 
zaščita, reševanje in pomoč ob pojavu 
naravnih in drugih nesreč. Sposobnost 
delovanja CZ je ob nesrečah odvisna 
od usposobljenosti, osebne zaščitne 
opreme članov CZ in števila članov 
v posameznih enotah CZ. Zato se 
neprestano trudimo z različnimi 
dejavnostmi, da nadgrajujemo 
osebno zaščitno opremo članov CZ 
in ostale delovne opreme, da iščemo 
nove primerne kandidate za člane 

CZ in skrbimo za njihovo neprestano 
usposabljanje. Izvajamo vaje za 
preverjanje usposobljenosti članov 
in občasno preverjamo osnovno 
zdravstveno stanje članov, ekipa prve 
pomoči pa se udeležuje preverjanja 
usposobljenosti na regijske in državnem 
nivoju ter sodelujemo z enotami zaščite, 
reševanja in pomoči sosednjih občin. 
Več o CZ je objavljenega tudi na spletni 
strani Občine Miren-Kostanjevica v 
zavihku Občina, rubriki Zaščita in 
reševanje.

Delo opravljajo prostovoljno
V javnih reševalnih službah, CZ in drugih 
silah za zaščito, reševanje in pomoč 
sodeluje okoli pet odstotkov vseh 
prebivalcev Slovenije. Večina jih opravlja 
naloge prostovoljno ali brezplačno na 
podlagi državljanske dolžnosti, s čimer 
si zaslužijo vse spoštovanje in čast. 

Štab CZ Občine Miren-Kostanjevica  
 
 
 
 
 
 
 

V OSPREDJU 

Civilna zaščita Občine Miren-Kostanjevica 
 je vedno v pripravljenosti 

Ob naravnih in drugih nesrečah lahko občani vedno računajo na pomoč enot 
civilne zaščite, ki deluje v občini. Zato je prav je, da vemo, kdo sestavlja civilno 
zaščito, kaj je njihovo delo in kako lahko občani sami poskrbimo za samopomoč.

ŠTEVILKO 112 POKLIČETE: 

• če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, 
pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije; 

• če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali 
morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice 
ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in 
živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja; 

• če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebu-
jete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o 
motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.  

Ko kličete na številko 112, povejte: 

• KDO kliče, 

• KAJ se je zgodilo, 

• KJE se je zgodilo, 

• KDAJ se je zgodilo, 

• KOLIKO je ponesrečencev, 

• kakšne so POŠKODBE, 

• kakšne so OKOLIŠČINE na kraju 
nesreče (požar, nevarne snovi, 
poškodovane plinovodne  
ali druge napeljave …), 

• kakšno POMOČ potrebujete. 

Kontaktni podatki  
Poveljnik CZ Občine Miren-Kostanjevica 
Dean Bizjak: 041 674 560 

Strokovni sodelavec za zaščito in reševanje v občinski upravi 
Boštjan Frančeškin: 051 606 942 
Tajništvo občinske uprave: 05/330 46 70
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V OSPREDJU 

Vaja evakuacije OŠ Miren v primeru požara

Dan civilne zaščite

V okviru preventivnih dejavnosti in 
ozaveščanja občanov o načinu delovanja 
sistema zaščite in reševanja smo 25. 
maja 2016 v sodelovanju z OŠ Miren, 
člani PGD Kostanjevica na Krasu 
in pripadniki Civilne zaščite Občine 

Miren-Kostanjevica skupaj z ekipo prve 
pomoči izvedli vajo evakuacije in oskrbe 
ponesrečencev na OŠ Miren. 
Pri vaji so sodelovali učenci in učitelj 
ter drugi zaposleni šole v Mirnu. Civilna 
zaščita Občine Miren-Kostanjevica je 

tokrat izvedla prvo tako vajo na OŠ Miren 
in glede na odziv bomo vaje zagotovo 
nadaljevali.

Dean Bizjak, poveljnik CZ Občine  
Miren-Kostanjevica

Člani enote Civilne zaščite Občine  
Miren-Kostanjevica so se marca udeležili 
Dneva civilne zaščite, ki ga je organizirala 
Civilna zaščita Občine Brda. Tovrstno 
druženje poteka že 21 let, pri čemer 

ga vsako leto gosti ena izmed šestih 
občin, to so: Mestna občina Nova Gorica, 
Občina Šempeter–Vrtojba, Občina Miren-
Kostanjevica, Občina Renče–Vogrsko, 
Občina Kanal in Občina Brda. Namen 

takih druženj je spoznavanje med člani CZ 
štabov posameznih občin, deljenje dobrih 
praks ter spoznavanje novih tehnologij in 
možnosti za pomoč, zaščito in reševanje v 
primeru naravnih in drugih nesreč. 

Dean Bizjak, poveljnik CZ Občine 
Miren-Kostanjevica
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Otroke so seznanili, kako varno ukrepati ob 
najdbi neeksplodiranega ubojnega sredstva

Na dvorišču OŠ Miren je aprila 
potekalo izobraževanje o ravnanju z 
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Pri 
tem je sodelovala Državna enota za 
varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi 
sredstvi (NUS) in Civilna zaščita Občine 
Miren-Kostanjevica, ki so učencem višjih 
razredov OŠ Miren predstavili varno 
ukrepanje ob najdbi neeksplodiranega 

ubojnega sredstva. Območje Občine 
Miren-Kostanjevica namreč spada med 
kritična območja, posejana z ostanki 
neeksplodiranih ubojnih sredstev 
predvsem zaradi odvijanja silovitih 
bojev v prvi svetovni vojni. Izobraževanje 
je potekalo v sklopu preventivnih 
izobraževanj za večanje samozaščite 
občanov.

V bitki za življenje odločajo sekunde

V prostorih Prostovoljnega gasilskega 
društva Kostanjevica na Krasu je aprila 
potekal tečaj temeljnih postopkov 
oživljanja (TPO) z uporabo defibrilatorja 
(AED), ki sta ga v sodelovanju 
organizirala ekipa prve pomoči Civilne 
zaščite Občine Miren-Kostanjevica in 
Krajevna skupnost Kostanjevica na 
Krasu.
Tečaji, ki potekajo v sklopu preventivnih 
dejavnosti civilne zaščite občine, so 
namenjeni izobraževanju občanov za 
večjo samozaščito ter pomoč bližnjim 

in drugim ljudem v primeru poškodb ali 
nesreč. Tečaja se je udeležilo približno 
30 krajanov Kostanjevice na Krasu. 
Prvi del tečaja je vseboval teoretični 
del, drugi del pa je bil sestavljen iz 
praktičnega prikaza. Udeleženci so 
poskusili izvajati temeljne postopke 
oživljanja, to je zunanjo masažo srca in 
umetno dihanje, na šolskih maketah 
z uporabo AED-a. Tečaj je potekal pod 
budnim očesom predavateljev ekipe 
prve pomoči članov Civilne zaščite 
Občine Miren-Kostanjevica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dean Bizjak, poveljnik CZ Občine  
Miren-Kostanjevica

Maja Skok Možina
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Srečanje čebelarjev  
Občine Miren-Kostanjevica

Sprejem najboljših učencev

Prvič, od kar je bila ustanovljena Občina 
Miren-Kostanjevica, so se v občinskih 
prostorih srečali čebelarji iz naše občine. 
Srečanja se je 12. aprila 2016 poleg 
15 čebelark in čebelarjev skupaj s 
predsednikom Čebelarskega društva 
Šempeter–Vrtojba Matejem Levstekom 
udeležil tudi pomočnik ravnateljice OŠ 
Miren Borut Vodopivec. Po pozdravnem 
nagovoru in dobrodošlici župana Mauricija 
Humarja je beseda hitro stekla. Udeleženci 
so se v pogovoru dotaknili različnih vsebin 
s področja čebelarstva. Poudarili so 
pomen sajenja medovitih rastlin na javnih 
in drugih površinah, izpostavili potrebo 
po izobraževanju čebelarjev in uvajanju 
mladih čebelarjev, razpravljali so o možnih 
načinih, kako približati čebelarjenje 
osnovnošolskim otrokom, in spregovorili o 

načrtih čebelarskega društva. Čebelarke 
in čebelarji so izrazili veliko veselje in 
zadovoljstvo, da se je dogodek organiziral, 
župan pa je poudaril, da je želja občine 

ohraniti in razvijati čebelarstvo ter da so 
vrata občine čebelarkam in čebelarjem 
vedno odprta.

Proti koncu šolskega leta na občini vsako 
leto pripravimo svečan sprejem najboljših 
učencev OŠ Miren. Župan sprejme in obdari 
učence, ki so z odličnim uspehom dokončali 
vsa leta osnovnošolskega izobraževanja, pa 
tudi druge učence, ki jih predlaga šola in so 
v preteklem letu dosegli izjemne uvrstitve 
na državnih ali podobnih tekmovanjih na 
področju izobraževanja.
Letos je sprejem pri županu Mauriciju 
Humarju potekal 8. junija. V primerjavi 
z lansko generacijo učencev, ko se je 
sprejema  udeležilo devet učencem, smo 
tokrat priznanja podelili le dvema odličnima 
učenkama.
Kristina Klančič iz Mirna (9. a razred) 
in Nika Veronika Beltram iz Mirna (9. b 
razred) sta vseh devet razredov v času 
osnovnošolskega izobraževanja zaključili 
z odličnim uspehom, poleg tega pa sta 
navduševali še z drugimi izvrstnimi dosežki 
in uspehi. Župan jima je iskreno čestital in 
jima zaželel obilo uspehov na njuni nadaljnji 
študijski poti. Obenem se je zahvalil staršem 
za vso podporo, pomoč in spodbudo. 
Iskrene čestitke s strani župana sta prejela 
tudi razrednika Marta Pavlin in Maks Rutar 
ter seveda ravnateljica Danijela Kosovelj.

Robrta Filipič

Mojca Šubic

Najboljši učenki 
Kristina Klančič in 
Nika Veronika Beltram 
z županom Mauricijem 
Humarjem

Najboljši učenki z županom, starši, razrednikoma Marto Pavlin in Maksom 
Rutarjem in ravnateljico OŠ MIren Danijelo Kosovelj



10 JUNIJ 2016glasovi 2016Poletni

NOVICE IZ OBČINE 

Praznik špargljev postaja  
vse odmevnejši

Letos smo imeli srečo tudi z vremenom 
glede na vremensko tombolo, ki se zadnje 

čase dogaja v tem letnem času. Praznik 
smo začeli v Gostilni Makorič, kamor smo 
povabili etnologa prof. dr. Janeza Bogataja, 
ki je s svojim predavanjem vzbudil pozornost 
poslušalcev. Vsi smo ga poslušali z odprtimi 
usti in ga na koncu nagradili z lepim 
aplavzom. Po predavanju pa je sledilo prijetno 
presenečenje. V sosednjem prostoru so Anica, 
Darja in Denis pripravili jedi iz špargljev, ki se 
jih ne bi sramovala niti restavracija s petimi 
Michelinovimi zvezdicami. Kraljevski okusi z 
neverjetno dekoracijo in kombinacijo živil so 

nas spravljali v dilemo, ali gledati ali jesti. Res 
neverjetno na nivoju in božansko po okusu. Še 
etnolog Bogataj ni našel besed, ki bi opisale 
vse te dobrote.
Osrednji praznik je tradicionalno potekal 
v športnem parku Java z začetkom v 
petek, kjer smo zopet pripravili nepozaben 
enogastronomski večer. Če hoče človek 
doživet višek gastronomskega razvajanja 
okusov iz špargljev, potem ni smel manjkati 
ta večer. Domače gostilne so se predstavile 
z izvrstnimi jedmi iz špargljev. Z eno besedo 

božansko. Poezija okusov, paša za oči, balzam 
za želodec, tega ne pozabiš kar tako. In če vse 
skupaj poplakneš z vrhunskim vinom naših 
pridelovalcev, se naslednje leto sigurno vrneš. 
Župan je okronal najboljšega vinarja v občini, 
ki je v kategoriji belih in rdečih vin pripadlo 
Vinogradništvu Marušič, in že se je začel 
koncert dalmatinske klape Šufit.
V soboto smo praznik nadaljevali v športnem 
duhu, da smo pokurili kalorije prejšnega 
večera. Prvič smo organizirali kolesarjenje od 
»rwošte do rwošte« in odziv je bil kar dober. Za 
najmlajše smo pripravili iskanje izgubljenega 
zaklada gusarja kapitana Orehovskega, ki je 

zaklad izgubil v davnih časih. Privabili smo več 
kot 60 otrok, ki so uživali v lepem sobotnem 

popoldnevu. Ne bom našteval zmagovalcev 
v športnih igrah v odbojki, nogometu, škuljah 
in vleki vrvi, kajti zmagovalci smo bili vsi 
prisotni. Dogodek je dosegel svoj namen in 
mislim, da se bomo naslednje leto dobili v 
še večjem številu. Zvečer smo nadaljevali s 
koncertom za mlade, za katerega so poskrbeli 
R.A.F., ESTWIND in TABU. Malo smo bili 
razočarani nad obiskom, a je bilo vseeno čutiti 
zadovoljstvo.
Uf, v nedeljo zjutraj pa je bilo težko vstati 
in pripraviti prizorišče za osrednji dogodek 
Praznika špargljev. Povorka vozov, nastopajoči 
in napovedovalka so nam dajali lep uvod v 
nedeljsko popoldne. Aja, še Društvo žena 
Miren–Orehovlje je treba omeniti, kajti one 
nas vsako leto presenetijo z dobrotami. 
Tako se je nagibal popoldan v večer in Zvita 
feltna nam je na plesišču pobrala še zadnje 
atome moči. V imenu organizatorjev Praznika 
špargljev lahko rečem vsem, ki so sodelovali 
pri organizaciji, samo hvala in se vidimo 
naslednje leto.  

Jože Bezjak

Leto je naokoli in Orehovlje je zopet praznovalo. Na sceni isti igralci, Turistično športno društvo Orehovlje, 
Občina Miren-Kostanjevica, Krajevna skupnost Orehovlje. Dogodek: PRAZNIK ŠPARGLJEV 2016.  
Prav ponosen postajam, kajti vsako leto smo pri organizaciji praznika boljši in dvigujemo raven.

Foto: Tomaž Povodnik
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Najboljši vinarji Občine  
Miren-Kostanjevica
Pod okriljem Kmetijsko gozdarskega 
zavoda Nova Gorica, Kmetijske svetovalne 
službe Bilje in Občine Miren-Kostanjevica 
se je aprila v Temnici uspešno izteklo 14. 
tradicionalno ocenjevanje vin v Občini  
Miren-Kostanjevica. Ocenjevanja se je 
udeležilo 15 vinogradnikov in vinarjev. 

Petčlanska strokovna komisija Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Nova Gorica je 
ocenila skupaj 39 vzorcev vin pretežno 
iz Vinorodnega okoliša Kras, nekaj tudi 
iz Vinorodnega okoliša Vipavska dolina. 
Ocenjenih je bilo 17 vzorcev belih in 22 
vzorcev rdečih vin. 

Za najboljše ocenjena vina so vinarji prejeli 
občinska priznanja. Slavnostno sta jih na 
petkovem enogastronomskem večeru s 
šparglji v sklopu dogodkov Praznika špargljev 
v Orehovljah podelila župan Mauricij Humar 
in predsednica ocenjevalne komisije Tamara 
Rusjan, svetovalka specialistka za vinarstvo. 

Med belimi vini so priznanja prejeli vinarji:  

• Vinogradništvo Marušič iz Vojščice  
1. mesto – Bela  zvrst, letnik 2015 

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

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

Med rdečimi vini so priznanja prejeli vinarji: 
• Vinogradništvo Marušič iz Vojščice  

1. mest  – Teran PTP, letnik 2015. 
• Kavčič Radovan iz Lipe  

2. in 3. mesto – Teran PTP, letnik 2015. 

Mojca Šubic

Uvodni dogodek v  
Deželi špargljev 2016 
Etnološko–gastronomski večer s predavanjem etnologa prof. dr. Janeza 
Bogataja o uživanju špargljev in belušev je do zadnjega kotička napolnil 
Gostilno Makorič v Orehovljah. Obiskovalci prvega izmed dogodkov v okviru 
letošnjega praznika špargljev so z zanimanjem prisluhnili izjemnemu 
poznavalcu slovenske gastronomije, po zanimivem predavanju pa so se 
prepustili odličnemu kulinaričnemu razvajanju z jedmi iz špargljev.

Prof. Bogataj je uvodoma razrešil dilemo 
beluši/šparglji. Beluši je izraz le za bele 
šparglje, medtem ko je star izraz za to 
cenjeno vrtnino šparglji (asparagus). Beli 
so manj grenki, pri zelenih pa poznamo 
tudi divje šparglje. Podučil nas je, da so 
šparglje uživali že v starem Egiptu pred 
2000 leti, poznali pa so jih tudi stari Grki. 
V slovenski kulinarični literaturi so prvič 
omenjeni v Kuharskih bukvah Valentina 

Vodnika, prvi kuharski knjigi v slovenskem 
jeziku, ki je izšla leta 1799. Vodnik navaja 
le dva recepta, kar pomeni, da takrat 
šparglji pri nas niso bili množično razširjeni.  

Že Rimljani so šparglje  
kuhali pokonci
V Sloveniji poznamo tako gojene kot divje 
šparglje. Slednje so včasih jedli predvsem 
kmetje oziroma večinsko prebivalstvo, 
iz njih so najpogosteje pripravljali frtalje 
in juhe, medtem ko so se gojeni šparglji 
znašli na krožnikih premožnejših ljudi. 
Povedal nam je, da so že stari Rimljani 
vedeli, da je šparglje treba kuhati pokonci. 
Danes se za kuhanje uporablja posebne 
lonce, belušnike, “v katere pokonci 
postaviš stebla, tako da glavice gledajo 
ven in se kuhajo samo v sopari, ki prihaja 
iz spodnjega dela lonca, kjer voda vre”. 
Pri uživanju  špargljev je pomembno, da 

so čim bolj sveži. Kuhajo se od 10 do 15 
minut, vodo pa lahko uporabimo za juho.
Paleta jedi, ki jih lahko najdemo  v 
slovenski kuhinji, je zelo široka–od 
špargljeve solate, jajčnih omlet, rižote, 
juhe, špargljev z maslom, s testeninami, 
v obliki nadeva za testenine, omake, 
šparglje lahko uporabimo za hladne in 
tople predjedi, v zelenjavnih golažih in celo 
za sladice. Po njegovi navedbi je najbolj 
razširjena uporaba v solati z jajci. Nanizal 
nam je še kup uporabnih idej, kako razširiti 
in oplemeniti praznik oz. festival špargljev. 
Sledilo je kulinarično razvajanje Gostilne 
Makorič. V deželi špargljev so nas navdušili 
z okusnimi jedmi vseh vrst–od špargljeve 
solate, rižote, frtalje, kuhanih slanih 
štrukljev s šparglji in orehi, špargljev s 
pršutom in špargljeve juhe do sladice– 
bučne rolade s šparglji in jagodami.       
  

Najboljši vinarji Občine  
Miren-Kostanjevica.  
Z leve proti desni:  
Župan Mauricij Humar,  
vinar Bojan Trampuž  
(2. mesto - bela vina), 
Radovan Kavčič  
(2. in 3. mesto - rdeča vina,  
3. mesto - bela vina,   
vinar Damjan Marušič  
(1. mesto - bela in rdeča vina),  
Tamara Rusjan,  
Mojca Šubic

Prof.  dr. Janez Bogataj je navdušil poslušalce. 

Roberta Filipič

Foto: Tomaž Povodnik
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Degustacija špargljevih jedi  
lokalnih gostincev in lokalnih vin

Letos smo v deželi špargljev znova 
uživali v pokušini izvrstnih jedi iz 
špargljev, ki so jih pripravili lokalni 
gostinci: Gostilna Makorič iz 
Orehovelj, Gostilna Bric iz Mirna, 
Gostilna Štirna iz Opatjega sela, 
Izletniška kmetija Faganeli iz Mirna, 
Gostilna Kogoj iz Bilj ter Gostilna 
Tabor z Vojščice. 
Obiskovalci so bili nad ponudbo 
navdušeni, saj so ob prijetnem druženju 
okušali različne jedi iz špargljev v 
kombinaciji z ječmenom, polento, 
testeninami, črno rižoto, v narastku, 

roladi in še na mnogo drugih načinov. 
Za sladokusce niso manjkale niti 
sladice iz kraljeve vrtnine. Med drugim 
je Okrepčevalnica Adria iz Mirna 
ponujala okusen špargljev sladoled.
Izvrstna lokalna vina so nam v 
pokušino ponujali: Vinogradništvo 
Marušič z Vojščice, Trampuž Bojan iz 
Temnice ter Kavčič Radovan iz Lipe. 
Navdušenje obiskovalcev nad 
dobrotami izpod pridnih rok gostincev 
in pridelovalcev vin nam veleva, da 
dogodek pripravimo tudi prihodnje leto.

Gostilna Bric iz Mirna

Izletniška kmetija Faganeli iz Mirna

Gostilna Makorič iz Orehovelj

Vinar Radovan Kavčič iz Lipe Vinogradništvo Marušič – vinar 
Damjan Marušič z Vojščice

Gostilna Kogoj iz Bilj Gostilna Štirna iz Opatjega sela

Vinar Bojan Trampuž iz Temnice z ženo

Okrepčevalnica Adria iz Mirna Gostilna Tabor z Vojščice

Enogastronomski večer s šparglji v športnem parku Java v Orehovljah je 
na lep petkov večer 20. maja 2016 znova združil ljubitelje okusnih jedi iz 
špargljev in ljubitelje odličnih vin, ki so jih predstavili lokalni vinarji.

Roberta Filipič
Foto: Tomaž Povodnik
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Kolesarjenje “od rwošte do rwošte” 
Na Prazniku špargljev v Orehovljah je bilo v sklopu  
sobotnega popoldanskega športnega programa  
prvič organizirano tudi kolesarjenje.

V športnem parku Java se je zbralo 
37 kolesarjev vseh starosti. Strnjena 
skupina se je pod vodstvom Boruta 
Klančiča najprej zapeljala po vasi 
Orehovlje. Sledilo je kolesarjenje po 
makadamskih in asfaltnih cestah 
do vmestnih postaj – »rwošte« 
oz jezov na reki Vipavi. Izlet je 
trajal dlje od predvidenega, saj je 
pripekajoče sonce dodobra segrelo 
in utrudilo kolesarje, zato je bilo 
potrebnih več postankov. Ob koncu 
je sledilo še okrepčilo in druženje 
na prireditvenem prostoru Praznika 
špargljev. Organizatorji so bili z 
odzivom zadovoljni, predvsem zaradi 

udeležbe velikega števila otrok in 
nekaterih starejših kolesarjev. Ideja 
za organizacijo kolesarjenja se je 
izkazala za dobro in jo bomo  
vsekakor izpeljali tudi naslednje leto. 

Nekaj podatkov o poteku kolesarjenja:

Število udeležencev: 37

Dolžina trase: 20,4 km

Prevoženi višinski metri: 80

Čas vožnje: 1 ura in 43 minut

Trajanje izleta: 2 ure in 29 minut

Povp. hitrost: 8,2 km/h

Kolesarji tik pred štartom

Borut Klančič
Foto: Tomaž Povodnik

Brezplačna izposoja  
e–koles v Mirnu
Od začetka aprila si je mogoče na lokaciji Okrepčevalnice Adria, 
Miren 115/a brezplačno izposoditi tri električna kolesa. Kolesa je 
Občina Miren-Kostanjevica pridobila v sklopu projekta Alterenergy 
skupaj z GOLEO (Goriška lokalna energetska agencija). Gre za 
mestna kolesa in dodatno opremo: kovček, čelado, pumpo in 
ključavnico. Izposodijo si ga lahko vsi, ki so stari najmanj 11 
let in imajo opravljen kolesarski izpit, ob izposoji pa je treba za 
čas vožnje oddati osebni dokument. V okrepčevalnici Adria so 
objavljeni tudi splošni pogoji izposoje in uporabe koles. Vabljeni k 
uporabi električnih koles in sodelovanju pri vseevropski iniciativi 
zmanjšanja izpustov CO2. Več o projektu Alterenergy si lahko 
preberete na http://www.golea.si/alterenergy oz.  
http://www.alter–energy.eu/ .

Ales Vodičar 
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Foto: Sonja Cijan

Naši mladi talenti
Na enega najlepših junijskih dogodkov v občini »Naši mladi talenti« smo spet 
povabili posebno povezovalko – glasbo. Zakaj? Ker ne goji zamer, ne pozna 
meja in nas s svojo govorico bogati in spodbuja k sodelovanju.

Tako je mlade glasbenike nagovoril in 
jim iskreno čestital častni pokrovitelj 
dogodka župan Mauricij Humar. 
Posebej pa se je zahvalil učencem, ki 
so se udeležili regijskih, državnih  in 
mednarodnih tekmovanj in dosegli 
pomembne rezultate. Dobitniki 
priznanj so: Pavla Vezjak (klavir, 
violina), Tamara Harej (harmonika), 
Jure Pahor (saksofon), Anastazija 
Marija Košuta (klavir), Ivana Marussi 
(flavta), Neža Marussi (kitara) ter Rok 
Klančič (saksofon), ki je prejel srebrno 
priznanje na mednarodnem tekmovanju 

Emona in na 45. Tekmovanju mladih 
glasbenikov Republike Slovenije. Ker je 
na prireditvi prišlo do napake se Roku 
Klančiču in mentorju Boštjanu Simonu  
opravičujemo in iskreno čestitamo! 
Ko pa se v enem večeru uspe glasbi 
tako prisrčno in sproščeno prelivati 
skozi različne inštrumente učencev 
kar treh glasbenih šol, lahko rečemo, 
da je za naš prostor to ne samo eden 
najlepših, ampak  tudi pomembnih 
dogodkov. Sonja Cijan, predsednica 
KD, je prireditev zaključila z zahvalo 
nastopajočim, njihovim staršem in 

mentorjem Glasbene šole Nova Gorica: 
Eriki Bersenda, Doris Kodelja, Barbari 
Gorkič, Pavlu Pahorju, Boštjanu 
Simonu, Aleksandri Pavlovič, Jani 
Šatej, Vlasti Vižintin, Marjetki Luznik. 
Tudi mentorjem Slovenskega centra 
za glasbeno vzgojo Emil Komel iz 
Gorice: Damijani Čevdek Jug, Patricku 
Quaggiatu, Micheli De Castro, 
Elisabetti Cavaleri ter mentorici 
Glasbene šole Sežana Sabini D. 
Trifković.

Mojca Dolinšek
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Prvi koraki k uresničitvi  
vizije reke Vipave

Revitalizacija reke Vipave z vzpostavitvijo zelene infrastrukture od izvira do  
izliva v Jadransko morje je projekt, ki združuje občine ob reki Vipavi.  
Občina Miren-Kostanjevica je k sodelovanju pri pripravi vizije reke Vipave  
in rešitev pritegnila tudi zainteresirano javnost in študente geografije.

Na pobudo Alumni kluba in s 
sodelovanjem Občine Miren-
Kostanjevica, Komisije za 
hidrogeografijo Zveze geografov 
Slovenije in zainteresirane javnosti 
sta lani poleti potekali dve delavnici 
za pripravo Vizije za reko Vipavo. 
Udeleženci delavnic so med cilji 
vizije izpostavili zmanjšanje poplavne 
ogroženosti, izboljšanje kakovosti 
vodnih virov, povezavo obstoječih poti 
za izboljšano dostopnosti (kolesarske 
steze), povečano rabo obnovljivih virov, 
vključno s pridelavo hrane. Predlagane 
cilje in vizijo za reko Vipavo je župan 
Mauricij Humar predstavil drugim 
županom občin ob Vipavi (Mestna 
občina Nova Gorica, Občina Šempeter–
Vrtojba, Občina Ajdovščina, Občina 
Vipava, Občina Renče–Vogrsko, Občina 
Sovodnje), ki so se z idejami strinjali in 
oblikovali Svet za Vipavo. Občina Miren-
Kostanjevica je koordinatorka priprave 
več projektnih predlogov za realizacijo 
ciljev, postavljenih na delavnicah.
Veseli smo bili tudi pobude dr. Simona 
Kušarja, profesorja na ljubljanski 
filozofski fakulteti, da bodo njihovi 
študenti raziskali potenciale reke Vipave 
v Občini Miren-Kostanjevica. Skupaj 
s profesorico dr. Irmo Potočnik Slavič 
in študenti Oddelka za geografijo so 
najprej obiskali občinsko upravo in se 
nato lotili nalog, ki bodo v korist vsem.

Pogledi študentov geografije 
na svet ob Vipavi
Študenti geografije so se že jeseni 
lotili dela na terenu in s fotoaparati, 
barvicami, pametnimi telefoni z GPS, 
anketnimi listi in snemalniki beleželi 
vse, kar bi jim lahko pomagalo pri 
pripravi nalog. Na Oddelku za geografijo 
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 
poskušamo študente v čim večji meri 
soočiti z resničnimi, življenjskimi izzivi, ki 
jih bodo morali reševati na svoji poklicni 
poti. Trajnostni razvoj ob reki Vipavi 
smo zato vključili v naše redno delo s 
študenti v okviru seminarjev in vaj pri 
različnih predmetih.
Študenti so svoje študijske obveznosti 
izvedli na primeru občine Miren-
Kostanjevica oziroma njenem 
obvipavskem delu. Končni rezultat 
dela 80 študentov je 12 projektnih 
nalog, ki se nanašajo na različne vidike 
trajnostnega razvoja ob reki Vipavi.

Iskali so odgovore na vrsto 
razvojnih vprašanj  
Kakšna je letna intenziteta erozije prsti? 
Kateri deli občine so ekološko bolj ranljivi 
in je treba biti pri načrtovanju razvoja še 
posebej pozoren? Kje bi lahko presekali 
ovinek reke Vipave pri Mirnu in s tem 
izboljšali poplavno varnost? Katera 
območja ob reki Vipavi so primerna za 

razvoj rekreacijskih dejavnosti na vodi in 
ob vodi?
Kje naj se trasirajo nove kolesarske poti? 
Kako vključiti zgodovinsko dediščino v 
razvoj novih turističnih produktov? Kako 
povezati lokalne proizvajalce in ponudnike 
različnih storitev? Kakšen pogled na razvoj 
ob reki Vipavi imajo domačini?
Ideje študentov za prihodni razvoj ob 
reki Vipavi izhajajo iz analize prostora, 
geografskih značilnosti območja ob Vipavi, 
načel trajnostnega razvoja ter lastnih 
pogledov na razvoj ob Vipavi, niso pa 
vključena mnenja lokalnih deležnikov, 
ideje tudi niso dokončno usklajene z 
varstvenimi in naravovarstvenimi ter 
drugimi režimi v prostoru. Končni izdelki so 
pripravljeni kot projektna poročila, njihovi 
povzetki pa bodo izšli v publikaciji Pogledi 
na trajnostni razvoj ob Vipavi v Občini 
Miren-Kostanjevica in bodo predstavljeni 
na delavnici septembra letos.
 

Možne poti za sekanje ovinka v Mirnu  
za izboljšanje poplavne varnosti:  
računalniška simulacija

Aleš Vodičar in dr. Simon Kušar
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Uresničena pričakovanja in otroško
veselje v novem vrtcu v Biljah  

Sreča je v majhnih stvareh. Otrokom v Biljah smo jo pričarali s povsem novim, modernim, 
nadstandardnim, kar 750 m2 velikim vrtcem, ki smo ga slavnostno odprli 5. aprila 2016. 

Radosten dan so s prisrčno prireditvijo v 
Domu krajanov Negovana Nemca v Biljah 
popestrili otroci vseh vrtcev. Sledilo je 
slavnostno odprtje z blagoslovom, večina 
prisotnih (okrog 400 ljudi) pa si je nov 
vrtec z velikim igriščem tudi ogledala. 
Moderno opremljen, nadstandarden 
in energetsko učinkovit vrtec ima 
tri velike igralnice, tri lesene terase, 
telovadnico, urejeno travnato igrišče z 
igrali. Osnovnošolci pa so dobili težko 

pričakovano in nujno potrebno razdelilno 
kuhinjo in jedilnico. Lepo je in vsi smo 
ponosni na naš nov vrtec. Veselje, radost, 
smeh, ponos, to je naš novi vrtec v 
Biljah, na katerega smo dolgo čakali.

Karla Žniderčič

V pričakovanju novega vrtca
Novica o gradnji novega vrtca nas je ujela 
že pred zaključkom lanskega šolskega 

leta. Presenečeni smo bili nad tem, da 
se bo stari vrtec porušilo ter da se bo 
začela gradnja popolnoma novega vrtca, 
ki bo trajala vse do pomladi naslednjega 
leta. Nastala je težava, kje bo med tem 
potekalo varstvo otrok. Župan Mauricij 
Humar in pomočnica ravnateljice Majda 
Škarabot sta hitro našla rešitev, k temu 
pa so pripomogli tudi številni krajani 
ter župnik. V novo šolsko leto smo tako 
zajadrali na dveh različnih lokacijah. 
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Nik: Imamo nove omare. 
Všeč mi je bilo tudi v 
krajevni dvorani, še 
posebej na igrišču.

Edona:  
Ker je lep in velik.

Nika: V novem vrtcu mi je lepo, 

posebno mi je všeč kopalnica, 

ker ima veliko WC–jev, 

umivalnikov in tuš. Všeč mi je 

tudi, ker smo sosedje s Pikami.

Starejša skupina je dobila prostor v mali 
dvorani krajevnega doma Negovana 
Nemca, mlajši dve skupini pa v župnišču.
Kljub temu, da nismo bili združeni v eni 
enoti, smo otroci in strokovne delavke 
že od prvega trenutka, ko smo stopili v 
začasne prostore, začutili domačnost 
in sprejetost. Poskrbele smo tudi za 
medsebojna druženja skupin. Vse skupaj 

smo se trudile, da je naše delo potekalo 
po zastavljenih ciljih in nalogah.
V tem času smo se z otroki veliko 
pogovarjali o novem vrtcu. Na različne 
načine so podoživljali gradnjo vrtca, 
opazovali gradbišče, gradbene stroje, 
spremembe na igrišču, spoznavali 
poklice, oblikovali domišljijske zgodbe o 
naši hišici, poslušali različne zgodbe in 

ustvarjali z različnimi materiali.
V začetku aprila smo se polni pričakovanj 
vselili v nov vrtec. Naša pričakovanja 
so se uresničila, pridobili smo krasne 
notranje in zunanje prostore, ki otrokom 
dajejo odlične pogoje za razvoj, igro in 
ustvarjanje, strokovnim delavkam pa za 
opravljanje svojega dela. Hvala vsem, ki 
ste pripomogli k temu. 

Maj: Vse je lepo, jedilnica, igrišče, 
še posebej tunel in plezalna stena.

Kris Šinigoj: Všeč mi je zato, 
ker je v živih barvah.

Klavdia Mei:  

Imamo lepo 

opremo.

Maruša: V novem vrtcu 
se počutim lepo, ker 
imamo lepo igralnico.

Sofija: Všeč mi je pokrit atrij, da smo lahko zunaj tudi, ko pada dež.

Mia: Meni je všeč 
igrišče in nova igrala.

Ambrož: Ima lepo 
urejene predalčke.

Isabel:  
Ima velika okna.

Kris Šinigoj: Všeč mi je zato, ker je v živih barvah.

Ema: Všeč mi je zato, 

ker je velik, svetel in 

ima veliko bele barve.Kris Ožbot:  
Meni so všeč luči.

Rene: Všeč mi je, ker je 

vse novo. V starem vrtcu 

so se ‘’vdirale’’ stene.

Lara: Meni je všeč, da 
jemo v jedilnici, pa tudi 
igrišče je zelo lepo.

Amelija Tribušon
Foto: Amelija Tribušon, Mojca Stariha,  
Tina Jakončič  

Kaj o novem vrtcu pravijo 
najmlajši iz skupine Žabe
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Krajevna skupnost Sela na Krasu
Krajevna skupnost Sela na Krasu je najmanjša krajevna skupnost v Občini Miren-Kostanjevica, ki jo 
sestavljajo tri naselja: Hudi Log, Korita na Krasu in Sela na Krasu.

Leži na zahodnem robu Komenskega 
Krasa pod Strloko na nadmorski višini 
230 metrov. Glede na svojo lego je za 
obiskovalce zelo zanimiva, saj boste 
uživali v lepi naravi in čudovitem 
razgledu na Jadransko morje, poleg tega 
pa lahko obišcete še razlicne turisticne 
in kulturne znamenitosti. Pokrajina nudi 
številne kolesarske in pešpoti, naravna 
danost je tudi vzgonski veter, ki privablja 
vedno več padalcev, ki jadrajo po nebu 
in si ogledujejo prelepo pokrajino s 
ptičje perspektive. 

SELA NA KRASU 

Prebivalci: Seljani 

Število prebivalcev: 156 

Nadmorska višina: 231 m 

KORITA NA KRASU 

Prebivalci: Koritnci 

Število prebivalcev: 46 

Nadmorska višina: 225 m 

HUDI LOG 

Prebivalci: Hdlwžniki 

Število prebivalcev: 23 

Nadmorska višina: 210 m 

Člani Sveta KS Sela na Krasu. 
Z leve: Teja Frančeškin, Nataša 
Pahor, Loredana Ferfolja Pahor, 
Peter Sodnik, Martin Švagelj 
– predsednik, Matej Vidovič, 
Herman Pahor. Foto: Dominik 
Bizjak – Dinko

GOSTINSKA IN TURISTIČNA PONUDBA 

Hudi Log 
Gostilna Pri Prleku 
Naslov: Hudi Log 5    
Telefon: 05 308 07 84 

Korita na Krasu 
Kmetija Švagelj
Naslov: Korita na krasu 12    
Telefon: 05 308 04 13 
  
Počitniška hiša (apartma) na Krasu***
Naslov: Sela na Krasu 49A   
Telefon: 031 580 234 

Osmica Pri Krcarju
Naslov: Sela na Krasu 3   
Telefon: 05 30 80 442 

Kmetija Pri Šošterjevih
Naslov: Sela na Krasu 24   
Telefon: 05 30 80 458 

B & B, Sela na Krasu 32
Naslov: Sela na Krasu 32   
Telefon: 040 628 606 

Otvoritev prenovljene kapelice v Hudem Logu 
V krajevni skupnosti se vedno kaj dogaja, za kar 
poskrbijo njeni krajni. Tako so konec lanskega leta 
krajani dali pobudo za obnovo kapelice v Hudem logu, ki 
izhaja iz obdobja po 1. svetovni vojni. Znano je, da jo je 
okrog leta 1923 na svoje stroške in s pomočjo vaščanov 
zgradil domačin, zidarski mojster Jožef Kačič. Žal je bil ta 
posvečeni prostor leta 1962 poškodovan in onečaščen. 
Prvotni kipec so razbili in odtujili, do nedavnega pa je 
kapelico krasil nadomestni kipec. 
Prenova je trajala približno pol leta, s skupnimi močmi, 
denarnimi prispevki in prostovoljnim delom vaščanov, 
KS, donatorjev in drugih darovalcev. Krajevna skupnost 
je tudi prisluhnila domačinom in soinvestirala določena 
sredstva, predvsem za material. Maja je bila tako 
prenovljena kapelica tudi blagoslovljena skupaj s 
prenovljenim kipcem Marije Fatimske, zavetnice Hudega 
Loga. Po blagoslovu je sledila sv. maša, za kar si 
domačini prizadevajo, da bi potekala vsako leto.  
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Krajevni praznik in odkritje 
spomiskega obeležja Filipu Pericu

Kdo je bil Filip Peric 

Prvič smo svoj krajevni praznik, v spomin 
na tragični dan 31. maja 1944, zabeležili 
leta 1959. Za okrogle obletnice pripravimo 
širši program s proslavo, vsakoletno pa 
manjši kulturno–zabavni program. V sklopu 
krajevnega praznika želimo vsako leto 
izvesti in predstaviti določeno vsebino, ki je 
povezana z zgodovino ali krajino skupnosti. 
Tako smo v lanskem letu, ko je naša skupnost 
praznovala 50 let delovanja, naredili maketo 
vasi z avtohtonimi poimenovanji hiš ter 
se zahvalili vsem bivšim predsednikom. V 
letošnjem letu, pa smo se poklonili v Selah 
rojenemu profesorju in novinarju Filipu 
Pericu ter mu v vasi Sela na Krasu postavili 
spominsko obeležje. Pripravili smo krajši 
kulturni program, zgodovinska dejstva o 
Filipu Pericu pa nam je predstavil zgodovinar 
dr. Branko Marušič. Po končanem govoru je 
dr. Marušič skupaj z županom Mauricijem 
Humarjem in predsednikom krajevne 
skupnosti Martinom Švagljem odkril obeležje. 

Prof. Filip Peric se je rodil 22. maja 1886 
v Selah na Krasu. Ohranjena in objavljena 
je njegova avtobiografija, napisana leta 
1945. V tem spisu je kar bežal skozi svoje 
življenje, zato je v njem več neznanih in 
nepojasnjenih prigod. 
Srednje šolanje je končal na takrat še 
nemški gimnaziji v Gorici leta 1907. Pet 
let kasneje je diplomiral na dunajski 

univerzi iz romanistike in slavistike. 
Leta njegove mladosti in študija do bila 
polna svetovnega družbenega nemira. 
Pri Slovencih se je ta čas kazal zlasti 
v pričakovanju negotovega razvoja 
notranje–in zunanjepolitičnih razmer v 
Avstro–Ogrski. Posebno primorski Slovenci 
so zaradi imperializma Italije, ki ga je 
skrivala v hotenju, da se narodnostno 
združi, iskali rešitve v skupnem političnem 
nastopu južnih Slovanov in Slovanov 
sploh. Ta politični navdih je bil zlasti 
močan pri mladih izobražencih in tudi 
tako moremo razumeti odločitev mladega 
profesorja Perica, ki se je odpovedal službi 
suplenta na realki v Gorici in se odločil, 
da je jeseni leta 1913 postal gimnazijski 
profesor v kraljevini Črna Gora, v mestih 
Podgorica in Plevlje. Tu je učil le eno leto, 
ko je konec julija 1914 prišlo do vojne med 
Avstro–Ogrsko in Srbijo in se je kmalu nato 
razvnela prva svetovna vojna. 
Peric se je vojne udeležil na strani Črne 
Gore in Srbije. Prav v zvezi z dogodki v 
Črni Gori ni nepomembno vedeti, da je 
učiteljsko službo tod kot avstroogrski 
okupacijski vojak opravljal goriški šolnik 
Hubert Močnik in da je bil profesor državne 

slovenske gimnazije v Gorici Anton Sovre 
med vojno v vojaški službi na Cetinju. 
Na sugestijo takratnega pomembnega 
slovenskega politika, ajdovskega 
rojaka pravnika Frana Vodopivca, se je 
Peric odločil za preselitev na Primorsko, 
kjer je zaradi izselitve, zlasti v Trstu in 
Gorici, primanjkovalo slovenskih  ljudi z 
intelektualnimi poklici. Podobno sta se 
takrat odločila v Ljubljani živeča politik in 
urednik dr. Engelbert Besednjak in pisatelj 
France Bevk. 
V Trstu, kamor je Peric prispel v začetku 
leta 1920, je po krajšem delovanju v 
uredništvu narodnjaško usmerjenega 
dnevnika Edinost po odhodu dr. 
Besednjaka prevzel mesto glavnega 
urednika. Peric je list urejeval vse do 
njegove nasilne ukinitve v začetku 
septembra 1928. Zadnja leta bivanja v 
Trstu pa je urejal dijaško oziroma družinsko 
revijo Naš glas. Za urednika slovenskega 
lista je bila, zlasti od prihoda fašizma na 
oblast dalje, težka naloga ohranjati časnik 
pri življenju. 
Do prihoda fašizma na oblast in do 
nastopa ostrejšega režima se je Peric v 
svojem pisanju in v uredniški politiki oteval 
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Oglasite se v naši pisarni v Mirnu ali nas pokličite na 
040/742-433 (Suzana Urdih) ali 031/422-758 (Franka Vendramin).

» Urejeno gospa, 
na pregled k specialistu 
ste naročeni že 
naslednjo sredo.

»

problemov slovenske/slovanske manjšine 
v Italiji, pisal je tudi o jugoslovanskih 
problemih ter o zadevah slovanskega 
sveta, zlasti Sovjetske zveze. Objavljal je 
tudi v revijah Naš glas in Pravni vestnik. 
Kot urednik je bil Peric pod stalnim 
policijskim nadzorom. Poleti leta 1929 je 
Peric legalno zapustil Trst in se naselil v 
Ljubljani z namenom, da opravlja svoje 
poklicno pedagoško delo. Najprej je 
bil sicer zaposlen v uredništvu časnika 
Jugoslovan. Ker mu oblasti v Beogradu 
niso priznale profesorskega izpita, ki ga je 
opravil na Dunaju še v avstrijskih časih, je 
začel kot suplent in opravil leta 1933 tudi 
profesorski izpit, da je mogel opravljati 
pedagoško službo na različnih srednjih 
šolah v Ljubljani. 

Ob italijanski okupaciji takoimenovane 
Ljubljanske pokrajine je imel znova opraviti 
z italijanskimi policijskimi organi, ki so 
ga osumili sodelovanja s primorskimi 
borbenimi antifašisti. Danes jih poznamo 
s skupnim imenom,  tigrovci. V preiskavi je 
Peric izključil vsako povezavo s tigrovskim 
gibanjem, a je pri tem pomislil, kot piše v 
spominih,»da moja vest glede terorizma 
kljub vsemu ni bila popolnoma čista. 
Sam sicer nisem nikoli bil član nobene 
teroristične organizacije, toda bil sem 
krstni boter ene take organizacije na 
Primorskem, t. j. dal sem ji ime, in sicer 
ime »Tigr« (Trst, Istra, Gorica, Reka). Ker 
moderna policija navadno vse izve, mi 
je začela tudi ta stvar iti po glavi. Bil 
sem že nekako prepričan, da je očitani 

mi terorizem najbrž v zvezi s to stvarjo«. 
Končno ga je italijanski policist v Ljubljani 
Nardis, ki je bil iz Tržiča in čigar mati 
je bila Slovenka ter je govoril slovenski 
jezik, oprostil suma, da je terorist, kljub 
informacijam iz Rima, ki jih je prejela 
italijanska policija v Ljubljani. 
Po vojni je učil na ljubljanskem učiteljišču. 
Znanje ruščine, tega jezika se je naučil 
med študijem na Dunaj, mu je omogočilo, 
da je ruščino učil na Višji pedagoški šoli v 
Ljubljani. Umrl je hudo bolan v ljubljanski 
bolnišnici 16. julija 1955. Tri leta pred 
smrtjo je bil upokojen. Spoštljivo je 
Pericevo življenjsko pot ocenil Primorski 
dnevnik, ki je v  takrat  spremenjenih časih 
sledil poti dnevnika Edinost. 

Lepo je zreti v preteklost in z navdušenjem 
gledati, kar je bilo doseženega in 
ustvarjenega. Veliko je bilo storjenega in 
prav to nam daje motivacijo za delo naprej. 
Imamo velike turistične in kmetijske 
potencijale. Skratka imamo vse, kar imajo 
veliki: raznovrstno turistično ponudbo, 
gostilno, turistično kmetijo in osmico, 
nekaj kmetij, bed and breakfast ter 
počitniško hišo. Naša velika vizija pa je 
kamp, ki bo zaokrožil turistično ponudbo 
skupnosti in občine. V letošnjem letu smo 
v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja. 
Pridobili smo tudi gradbeno dovoljenje 
za obnovo zvonika na cerkvi Marijinega 
vnebovzetja v Selah. Tudi to je za našo 
majhno skupnost velik zalogaj, vendar 
je obnova nujno potrebna. Zato se bomo 
trudili, da skupaj s pomočjo občine, škofije 

in drugih donatorjev ter seveda vseh 
krajanov izpeljemo obnovo. 
Za družabno življenje v naši skupnosti 
skrbi Turistično društvo Dren in ženski 
pevski zbor Zarja. Zbor sestavlja 12 pevk, 
ki so dejavne tako na področju sakralnega 
kot tudi ljudskega petja. Vsako leto 
tradicionalno organiziramo prireditve, kot 
so: kresovanje ob 1. maju, kolesarjenje 
Vsi na kolo za zdravo telo, prireditve ob 
krajevnem prazniku, športna srečanja in 
kraški krožni pohod Sela na Krasu–Jamlje. 
Decembra pa pripravimo božični koncert in 
prireditev Dedek Mraz prihaja v vas. 
Obstoječe prireditve sproti nadgrajujemo 
in iščemo tudi nove, za krajane zanimive 
prireditve. Letos je izšla tudi zgibanka o 
naši skupnosti, prenovili bomo spletno 
stran društva in izdelali grb za našo 

krajevno skupnost. V sodelovanju z 
zgodovinarjem dr. Brankom Marušičem pa 
bomo izdali tudi knjigo o Filipu Pericu. Velik 
dogodek za vas Sela na Krasu sledi 
v prihajajočem letu. V sodelovanju s 
krajevno skupnostjo Opatje selo bomo 24. 
junija 2017 organizirali 21. srečanje  
Selo – Sela – Sele. 
Za delovanje in razvoj v omenjenem 
obsegu gre zahvala vsem, ki nam 
dajete podporo, ter ste aktivni v 
krajevni skupnosti, predvsem pa Občini 
Miren-Kostanjevica pri financiranju 
skupnosti. Čeprav je proračun krajevnih 
skupnosti v tem mandatu močno okrnjen, 
se bomo trudili, da bodo naši projekti na 
občinskem nivoju slišani in uslišani. 

Svet KS Sela na Krasu 

Napoved dogodkov v letu 2016 
15.08.2016: Sveta maša Marijino vnebovzetje 
03.09.2016: Turnir v balinanju, balinišče Sela na Krasu 
16.10.2016: Kraški krožni pohod “Sela na Krasu–Jamlje–Sela na Krasu” 
Martinovo: Osmica Pri Krčarju 
26.12.2016: Božično novoletna prireditev, Dedek Mraz prihaja v vas 

Branko Marušič 

V KS Sela na Krasu z velikimi ambicijami gledamo naprej
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PREDSTAVITEV KS

Oglasite se v naši pisarni v Mirnu ali nas pokličite na 
040/742-433 (Suzana Urdih) ali 031/422-758 (Franka Vendramin).

» Urejeno gospa, 
na pregled k specialistu 
ste naročeni že 
naslednjo sredo.

»

Krajani KS Miren praznovali
Letos je Krajevna skupnost (KS) Miren pripravila svoj krajevni praznik  
v dveh sklopih, kulturni ter kulinarično–vinski sprehod z zabavo.
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Ob svojem prazniku je KS Miren 
sodelovala pri organizacije razstave v 
spomin na mirenske begunce z naslovom 
Pozdravljeno zlato jutranje solnce! Po 
odprtju razstave so se krajani lahko 
zabavali ob zvokih legendarne primorske 
skupine Prizma. Prireditveni prostor 
so prijetno in ubrano popestrili tudi 
kulinarični mojstri iz našega kraja. Velika 
zahvala vsem: Piceriji Frnažar, izletniški 
kmetiji Faganeli, restavraciji Galanthus. 
Seveda se hrana in njeni okusi družijo z 
dobrim vinom. Kozarce z žlahtno kapljico 
so nam ponudili Biotehnična srednja šola 
Šempeter z izborom njihovim kakovostnih 
vin, vinarstvo Berce s svojimi okusi vin ter 
kmetija Šibav s svojimi kakovostnimi vini 
iz Neblega v Goriških brdih. 
Krajanom smo tako ponudili kulturni 
utrinek ter zabavo začinjeno z dobrim 
vinom in hrano. Zato zahvala vsem, ki so 
nam napravili prijeten večer, sodelujočim 
na prazniku in vsem tistim, ki so naredili 

vse pri organizaciji prireditve, da smo 
se krajani Mirna in gostje počutili lepo. 
Vsekakor pa si vsi člani Sveta KS Miren 
želimo večje odzivnosti krajanov ob takih 
in podobnih dogodkih, ki so resnično 
namenjeni krajanom in druženju.  

Vesna B. Blažič, KS Miren in TD Miren 
Foto: Tomaž Povodnik
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Naša »učilna zidana«
Osnovna šola Miren je javni zavod, ki opravlja osnovnošolsko izobraževanje od 
prvega do devetega razreda po devetletnem programu osnovne šole. Matična 
šola ponosno stoji sredi Mirna, v svoji sestavi ima dve podružnični šoli v Biljah 
in Kostanjevici, pa še vrtec Miren z enotami v Biljah, Kostanjevici in Opatjem 
selu. Pravljično število sedem streh in pisana mavrica povezujeta odrasle 
in otroke v Občini Miren-Kostanjevica, da skupaj sobivamo in z roko v roki 
vzgajamo otroke, ki so naše največje bogastvo.

Šolo obiskuje 313 učenk in učencev, 
od tega jih je v Mirnu od prvega do 
petega razreda 69, v šoli Bilje 63, v šoli 
Kostanjevica 75. Vsi ti nadebudneži se 
združijo v šestem razredu v šoli v Mirnu 
in skupaj nadaljujejo šolanje do devetega 
razreda. Letos je od šestega do devetega 
razreda obiskovalo šolo Miren 106 učenk 
in učencev.
Malčkov v vrtcih je 183, od tega jih je v 
vrtcu Miren 75, v vrtcu Bilje 51, v vrtcu 
Kostanjevica 42 in v vrtcu Opatje selo 15.
Pisan šopek cvetja smo mi, ki 
prihajamo vsak dan skozi vrata šolskih 
in vrtčevskih stavb. Povezujejo nas 

skupni cilji, skupne prireditve in skupni 
projekti. Ponosni smo, da skupaj 
delujemo kot Ekošola s številnimi 
vsakoletnimi akcijami. Tako nam uspe 
vsako leto znova pridobiti ekozastavo. 
Že vrsto let ločujemo odpadke, 
organiziramo akcije zbiranja starega 
papirja, obdelujemo ekovrtičke, 
zbiramo odpadni material in razširjamo 
vizijo slovenske ekošole, katere cilj je 
vzgojiti mlade, da bi jim skrb za okolje 
in naravo postala del življenja.
Vipavska dolina, kraška planota in 
Biljenski griči … raznolikost v naravnih, 
geografskih in življenjskih značilnostih 
– raznolikost, ki nas povezuje, nas 
bogati in nam daje vedno nove izzive, 

da vsako šolsko leto znova uspešno 
zaokrožimo ta naš pisan mozaik v 
izvirno umetnino.
Naj vam natrosim nekaj kamenčkov, 
ki s svojo barvitostjo najbolj izstopajo 
iz mozaika nastalega v letošnjem letu 
– v Biljah smo se 5. aprila veselili ob 
odprtju novega vrtca, kjer so nastopali 

vrtčevski otroci. Naši najmlajši 
vsako leto pospremijo na pot Zeleni 
nahrbtnik, v katerem so naloge, ki jih 
naroči zeleni škrat in jih otroci rešujejo. 
Po vseh vrtcih so bile izpeljane 
delavnice s poskusi, ki so fiziko in 
naravne pojave pripeljale do otrok, 
organiziran je bil ogled igre v gledališču 
v Novi Gorici za vse otroke in starše, 
slavnostna kosila po vrtcih, predvsem 
pa so otroci radi prihajali v naše vrtce. 
V šoli smo ponosni na doseženo zlato 
priznanje na 50. državnem srečanju 
mladih raziskovalcev Slovenije za 
raziskovalno nalogo pri kemiji z 
naslovom »Kaj je skrito v vaniliji«. 
Na festivalu Labirint v Ajdovščini so 

osmošolke iz Mirna in tretješolci iz Bilj 
prejeli zlato priznanje in za nagrado 
dobili izlet Svet energije v Krškem. 
Na sejmu Altermed so naši učenci 
in učitelji predstavili vas Orehovlje in 
tradicijo špargljev ter prejeli bronasto 
priznanje. Naši kuharji so se udeležili 
Celjskega sejma Špargljev in sira ter 
uspešno promovirali našo šolo in 
občino. Izpeljali smo tehnični dan – 
Planetarium. Na novo smo se vključili 
v projekt Shema šolskega sadja, ki 
ga sofinancira Evropska unija, tako 
da je celo leto poskrbljeno za zdrav 
sadni obrok. V projektu Simbioza smo 
združili moči mlajši in starejši občani 
in skupaj pripravili teden športnih 
aktivnosti in teden računalniških 
delavnic. Že vrsto let sodelujemo z 
Glasbeno šolo Emil Komel, ki gostuje 
na naši šoli s poukom teorije glasbe in 
klavirja. Pripravili smo tri popoldanske 
delavnice, kjer so otroci izdelovali 
izviren nakit in vizitke. V okviru 
projekta Unesco šol, v katerega je 
vključena biljenska šola, so se učenci 
udeležili prireditve na Ptuju. Pripravili 
smo številna srečanja s starši – v 
Kostanjevici skupen pohod na Trstelj, 
v Biljah novoletno srečanje in obisk 
dedka Mraza, v Mirnu lov za zakladom 

»Naša radost naj bo v tem, da se bo otrokom dobro 
godilo in bo njihovo življenje polno.«
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in delavnice s starši ob Tednu 
vseživljenjskega učenja. Lutkarski 
krožek se je udeležil Pantalonovega 
festivala v Ajdovščini. Aktivni so bili 
prostovoljci podružnične šole Bilje, 
saj so sodelovali v različnih akcijah 
in obiskovali medgeneracijski center 
v Mirnu ter razveseljevali starejše 
občane. Vsi smo se pridružili akciji 
Humanitarna pomoč beguncem. 
Obiskala nas je pisateljica Anja Štefan. 
Osmošolci so pripravili novoletno 
čajanko. Veliko smo sodelovali na 
prireditvah po krajevnih skupnostih, 
predvsem z učenci iz Kostanjevice. 
Učenci iz Bilj so sodelovali na Žogariji, 
športni prireditvi v Brdih, in si prisvojili 
pokal zmagovalcev. Prejeli smo številna 
priznanja in nagrade na vseh področjih: 
športnih, kulturnih, naravoslovnih, 
matematičnih, družboslovnih, še 
posebej izstopa naš pevski zbor, ki 
ubrano prepeva na večini prireditev 
Občine Miren-Kostanjevica in nas 
uspešno zastopa na reviji pevskih 
zborov Naša pomlad. Letos je naš 
pevski zbor nastopal na posebni 

prireditvi v Novi Gorici, na mednarodni 
konferenci INFOSEK na povabilo 
Mastermind akademije … in še in še, 
kar lahko spremljate na spletni strani 
vrtca in šole Miren. Ponosni smo na 
naše uspešno šolsko leto.
Kaj pa pravijo učenci o šoli …
… ima dobre učitelje in učiteljice; je 
poskrbljeno za vse; je zelo dobra šola; 
jemo dobro kosilo; v njej ni nasilja in 
zato se počutim varno; učenci smo 
med seboj dobro povezani; imamo 
dobre kuharje …
Letos je šolske klopi zapustilo 32 
devetošolcev in devetošolk, ki so veseli 
uspešnega zaključka osnovnošolskega 
šolanja. Lep polet v svet jim želimo. 
Jeseni pride v šolo 40 prvošolčkov, in 
sicer 19 v Miren, 10 v Kostanjevico, 
11 v Bilje. Dobrodošli na začetku nove 

poti, dragi prvošolci in prvošolke, 
šola čaka na vas, pričakujemo vas 1. 
septembra ob 10. uri skupaj z vašimi 
starši.
In hočeš – nočeš v šolo greš – kot 
pravi pesmica prvošolčkom, hočeš 
– nočeš, vse izveš. Vsi na šoli se 
leto za letom trudimo, da bi ponudili 
največ, izpolnjevali naše poslanstvo, 
uresničevali svoje sposobnosti, 
interese, pričakovanja. Spreminjajo 
se predpisi, reforme, spreminjamo se 
sami – le naši otroci ostajajo enako 
mladi, enako živahni in vedoželjni, 
nepredvidljivi, vodljivi, zahtevni, 
edinstveni v času odraščanja.

Danijela Kosovelj, ravnateljica OŠ 
Miren

Ravnateljica OŠ Miren z letošnjimi devetošolci

Spoštovane občanke in občani,
naj nam prinesejo poletni meseci veliko sonca, veselih dni in 
prijaznih ljudi. Vsem želim veliko sreče, ki jo najdite v drobnih 
rečeh, mavričnih dneh in otroških očeh!
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JUHUHU, počitnice so tu
Šolarji že nestrpno pričakujejo, da bo šolski zvonec še zadnjič zazvonil v tem 
šolskem letu in naznanil začetek počitnic. Zakaj se veselijo počitnic in kako jih 
bodo preživeli, smo vprašali učence 5. razreda OŠ Miren. 

Veselim se konca šole, ker gremo na morje in ker 
nekaj prijateljev poleti praznuje rojstni dan. 
 Matija 
  
Težko čakam počitnice in poletje, ker bo konec 
šole in bo prišel bratranec k nam na počitnice. 
Poleg tega bomo šli na morje na Hrvaško, 
zvečer bomo lahko dlje pokonci, dobili bomo 
tablico in ne bo se mi treba učiti. 
 Joel 
  
Počitnic se veselim, ker gremo na morje, ker 
bom več časa preživela z družino in se mi ne bo 
treba toliko učiti. Ne veselim pa se zato, ker ne 
bom videla svojih sošolcev, sošolk in učiteljev. 
 Ivana 
  
Počitnic se veselim, ker bo konec šole in 
bom imel veliko prostih dni. Poleti bomo šli 
na morje, poleg tega pa bom praznoval tudi 
rojstni dan. 
 Domen P. 
  
Komaj čakam poletja, ker se bo šola končala, 
ker bom imel rojstni dan, ker bomo šli na 
morje in ker se bom več družil s prijatelji. Ne 
bo se mi treba učiti in pisati domačih nalog. 
 Lovro 
  
Veselim se oratorija, počitnic na otoku Pagu 
in druženja z družino. Upam tudi, da bomo s 
prijateljicami veliko skupaj in da bomo uživale. 
 Lara  
 
Veselim se konca šole, morja in prostih dni. 
 Domen M. 
 
 
 

Veselim se konca šole, ker se mi ne bo 
treba več učiti. Poleti bomo šli v Nemčijo, 
praznoval bom rojstni dan. Žal mi je edino, 
ker ne bom videl prijateljev. 
 Žiga 
  
Veselim se, ker gremo na morje in ker bom 
končno imela več prostega časa. Poleg tega 
ima veliko prijateljev poleti rojstni dan. 
 Živa 
  
Počitnic se veselim, ker se bomo preselili v 
novo hišo in ker bo konec šole. Ne veselim 
pa se tega, da se v šoli ne bova več videli z 
najboljšo prijateljico. 
 Zala 
  
Poletja se veselim, ker grem k noni, ker imam 
rojstni dan, ker se mi ne bo treba več učiti 
in bom več časa prost. 
 Tjaš 
  
Poletja se veselim, ker bom imela rojstni dan. 
Ne bo se mi treba več toliko učiti in bom 
lahko bolj pozno vstajala, lahko bom pohajala 
in hodila pozneje spat. Poletje mi je všeč, 
ker je toplo in gremo na morje. 
 Mirjam 
  
Počitnic se veselim, ker bo konec šole in 
bomo šli na morje. Ne bo mi treba pisati 
domačih nalog, več časa se bom lahko igral in 
pogosteje videl bratranca. 
 Alen 
  

Andreja Levstik
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Počitniško varstvo 2016 v Občini  
Miren-Kostanjevica
Poleg oratorija na Mirenskem Gradu bo 
v naši občini letos prvič organizirano 
počitniško varstvo. Indijanske počitnice so 
namenjene otrokom od 1. do 4. razreda 
OŠ. Potekale bodo tri tedne v juliju, med 
7.30 in 15.30 v ŠP Java Orehovlje. 
Indijanske počitnice bodo zabavne in 

pustolovske, saj se bomo skupaj z otroki 
že prvi dan preizkusili v različnih veščinah 
in se med postavljanjem indijanske vasi 
pobliže spoznali. Na čudoviti lokaciji 
z urejenimi zunanjimi in notranjimi 
površinami nam ne bo dolgčas, saj bomo 
likovno in glasbeno ustvarjali ter se 

preizkusili v različnih športnih dejavnostih. 
Vsak teden bomo otroke razveselili z 
nepozabnim izletom. Pred začetkom 
vsakega termina bomo starše seznanili 
s podrobnejšim opisom tedenskega 
programa ter koristnimi informacijami. 

Organizator: Zavod Eco Kras ob finančni podpori Občine 
Miren-Kostanjevica in drugih sponzorjev

Po svoje počastili dan Zemlje 
Na podružnični šoli v Kostanjevici se učenci in učiteljice vedno 
trudimo, da nam je na našem planetu Zemlji lepo. Tretješolci 
smo se v tem šolskem letu veliko pogovarjali o spoštljivem in 
odgovornem odnosu do okolja in narave. Ob dnevu Zemlje, 22. 
aprila, smo skupaj z ostalimi šolarji izvedli čistilno akcijo in tako 
poskrbeli za urejenost šolskega dvorišča.  Po uspešno izpeljani 
akciji pa smo se tretješolci posladkali z jabolčnim zavitkom, ki 
smo ga pripravili čisto sami. Vsak učenec je nekaj prispeval: 
nekaj učencev je lupilo jabolka, nekateri so razvaljali testo, drugi 
nastrgali jabolka. Jabolkom smo dodali še nekaj cimeta in rozin. 
Pri peki so nam na pomoč priskočile naše kuharice. Rezultat je bil 
več kot okusen, učenci pa bogatejši za nove izkušnje in spoznanja. 

Učiteljica Romina Spačal
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“Lepo je, ko na ulici vidiš ljudi,  
ki nosijo tvoj nakit”
Jasna Kos iz Bilj je občinska svetnica, diplomantka političnih ved in mlada mamica triletnemu sinčku, 
ki je z veseljem in vseskozi ustvarjala že kot majhna deklica. V zadnjih štirih letih je ustvarjanje ročno 
izdelanega unikatnega nakita po meri »takQsi« postalo njena prva služba, v kateri neizmerno uživa. 
Samostojno podjetništvo ji omogoča, da si sama razporeja svoj delovni čas in da brez težav usklajuje 
kreativno strast z družinskimi in drugimi obveznostmi, obenem pa lahko razvija svojo ustvarjalnost, ki 
sega tudi na druga področja ustvarjanja, organizacije in dekoracije. Z vstopom v ekipo WoodWay pa se ji 
odpirajo nove priložnosti ustvarjalne rasti in širitve posla v tujino. 

Jasna, tvoj nakit sem pred nekaj leti 
prvič zasledila na GO ART umetniški 
tržnici v Novi Gorici. Takoj sem se 
zaljubila v lesene, ročno izdelane 
kroglice živih barv, zanimivih vzorcev 
in modnih kombinacij. Opažam, da 

tvoja kreativnost nima meja. Nam 
lahko predstaviš, kakšne izdelke vse 
izdeluješ?

Začelo se je z ogrlicami na lesene 
kroglice, po domače »karaudami«. 
Čeprav sem v zadnjih letih v svoj izbor 

uvajala različne oblike ogrlic, uhanov, 
prstanov ipd., mislim, da so tiste prvotne 
ogrlice na kroglice še vedno najbolj 
prodajan izdelek. Se pa redno trudim, 
da je vedno nekaj novega, svežega. Eno 
poletje so hit »predelane balerine«, letos 
bodo kot kaže široke zapestnice. Skupaj 
z ekipo WoodWay, kjer so na voljo tudi 
moji izdelki, smo lani izdelali linijo 
lesenih sončnih očal s takQsi poslikavo. 
  
Opažam, da les ostaja tvoj osnovni 
material. Zakaj ravno les in kako ga 
obdelaš? 

Les je naraven, hvaležen material in 
zadnje čase vedno bolj »in«. Poleg 
tega je zelo enostaven za obdelavo, 
lepo nosljiv in trpežen. Obdelam ga s 
servietno tehniko, akrilnimi barvami, 
laki in glazurami. Temu včasih dodam 
kovinske dodatke in razne trakove. 
Vsaka bunkica na ogrlici, uhani, vsaka 
pikica je ročno narisana. Tako je vsak 
izdelek unikat. 
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TakQsi (narečna beseda za »takšen 
kot si«) je simpatično ime blagovne 
znamke. Je to tudi vodilo tvojega 
ustvarjanja?   

Seveda, menim namreč, da se vsak 
oblači in odene tako, kot se počuti, 
kakršen je on sam. Tudi nakit je izdelan 
predvsem po naročilu, po željah in 
značaju posameznika. Tako so izdelki 
res sveži in premišljeno narejeni. Lepo 
je, ko hodiš po ulici in vidiš ljudi, ki 
nosijo tvoj nakit. 

Kje in kdaj pa običajno nastajajo 
takQsi izdelki? 

Načeloma imam doma na podstrešju 
mini delavnico, vendar zadnje čase 
gostuje moja delavnica kar na kuhinjski 
mizi, da imam vse stvari pri roki. 
Ustvarjanju se posvečam predvsem 
v dopoldanskem času, da ob treh, 

ko pride sinček iz vrtca, zaključim z 
delavnikom in sem mama. Super je 
delati od doma, ker si sama razporejam 
čas. So pa dnevi, ko so res velika 
naročila in se vse nabere, takrat je treba 
tudi popoldneve preživeti s čopiči. Takrat 
na pomoč priskočijo mož, none, nonoti 
in stric. Mož pa mi priskoči na pomoč 
tudi pri bolj »tehničnih« zadevah, kot je 
npr. zlaganje uhanov. 
  
Kje lahko vidimo in kupimo tvoje 
izdelke? 

Vsi moji izdelki so na ogled na Facebook 
strani takQsi nakit in dodatki, kjer se 
jih lahko tudi naroči. Prodajam jih tudi 
v Goriških Brdih v »Briški butjehci« ter 
v vseh WoodWay poslovalnicah, ki so 
v Kopru, City Parku Ljubljana, Stari 
Ljubljani, Radovljici, na Bledu, v Zagrebu 
in Umagu. 
  

Zelo dobro se znajdeš tudi v 
organizaciji in dekoraciji. Tvoje ime 
sem zasledila tudi med ustvarjalci 
letošnje Briške poroke. Drži? 

V letošnjem letu sem se poizkusila tudi 
kot načrtovalka »navideznih porok«, 
saj sem za Zavod za turizem, kulturo, 
mladino in šport (ZTKMŠ) Brda pripravila 
tri navidezne poroke za promocijski 
material. Drži pa tudi to, da sem 
primaknila svoj mali kamenček v mozaik 
Briške poroke. Za naprej pa bomo videli, 
kaj nam bo prineslo življenje ... 
  
Naj ti življenje prinese polno 
ustvarjalnega navdiha in novih 
priložnosti. 

Roberta Filipič 
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“Pozdravljeno zlato jutranje solnce!”
Razstava o zadružništvu v spomin na mirenske begunce v Zgornji Savinjski dolini 1915–1919 je 
svoja vrata aprila odprla v Petejanovih prostorih pod prostori KS Miren. Jeseni se seli na Štajersko.

Kot že velikokrat, se je tudi tokrat, prva 
ideja o razstavi porodila Zdenki Budin 
Brešan. Začela je zbirati eksponate in 
fotografije, pridružil se ji je še Robert 
Petejan in tako se je začelo sodelovanje 
med KD Stanko Vuk Miren – Orehovlje in 
Čevljarskim društvom Miren. Zdenka se 
je povezala z dr. Borutom Koloinijem iz 
Goriškega muzeja, ki je razstavo pripravil. 
Pri organizaciji razstave, navezovanju 
stikov z Nazarjami sta sodelovali tudi 
Občina Miren-Kostanjevica in KS Miren. 

Mirenski čevljarji so se  
združili 1908
Razstava z naslovom »Pozdravljeno zlato 
jutranje solnce!« predstavlja celotno 
zgodbo Čevljarske zadruge od njenih 
začetkov do konca. Mirenski čevljarji 
so se že pred letom 1908 večkrat 
poskusili združiti, vendar so šele takratne 
gospodarske razmere in pravi ljudje 
pripeljali do ustanovitve zadruge. Glavni 
pobudnik združitve mirenskih čevljarjev je 
bil župnik Ivan Rojec. 
Ko je Čevljarsko zadrugo vodil Anton Vuk 
in je posel začel cveteti, so se bili Mirenci 
prisiljeni podati v neznano samo zato, da 
bi ohranili svoja življenja. Pod njegovim 
vodstvom so vsaj dva dni pakirali stroje, 
surovine in lastno imetje ter se 23. maja 
1915 popoldan odpeljali z vlakom iz 
Rubij proti Štajerski. Preselilo se je okrog 
1200 vaščanov, ki so jih prijazno sprejeli 
v Nazarjah in jim v gradu Vrbovec nudili 
zatočišče. Čevljarji so s seboj pripeljali 
stroje in delo v Čevljarski zadrugi se je 
pričelo. Za nabavo materiala in lobiranje 
pri oblasteh je skrbel Leopold Kemperle, ki 

je tudi pisal danes zelo dragoceni dnevnik. 
Vsaj v prvih dveh letih begunstva je bila 
Čevljarska zadruga ekonomsko precej 
uspešna. Ko je bilo usnje že zelo drago 
in težko dostopno, se je les še dobilo. 
Imeli so dovolj denarja, da so nakupili 
les za gradnjo barak, v katerih so delali, 
posodobili so proizvodnjo in postopoma 
povečali barake. 350 zaposlenih je 
izdelalo po 700 parov čevljev dnevno. 
Nekatere barake so uporabljali kot hlev. 
Država jim je preko neke vrste socialnega 
programa podarila krave molznice. 

Prva leta vojne so živeli  
kar dobro
Organizirali so tudi ljudsko kuhinjo  oz. 
menzo. Poskrbljeno je bilo za šolanje 
otrok, o čemer priča ohranjena redovalnica 
iz tistih časov. Pozabili niso niti na 
društveno življenje, skratka v prvih letih 
vojne so živeli kar dobro, zadnja leta pa jih 
je pestila celo lakota. 
Po preboju pri Kobaridu leta 1917 so se 

prvi posamezniki začeli vračati v Miren, 
prva množična vrnitev pa se je zgodila 
leta 1919. Domači kraj je bil popolnoma 
porušen, polja so bila opustošena in 
uničena, polna neeksplodiranih granat. 
Ljudje so morali začeti novo življenje. 
Velik problem je bila tudi nova država. 
Čeprav uradno fašisti še niso bili na 
oblasti, se je t. i. obmejni fašizem za naše 
kraje začel že takoj po 1. svetovni vojni. 
In prav fašizem je pripeljal zadrugo do 
propada. Čevljarska zadruga ni propadla 
zaradi lastnih slabosti, ampak so jo uničili 
fašisti. 

Na ogled so postavili  
zanimive predmete
Poleg čevljarskega orodja in strojev, 
dnevnika Čevljarske zadruge (od tu izhaja 
naslov razstave, ki predstavlja neko 
vizijo v boljšo prihodnost in konec vojne), 
številnih fotografij in dokumentov je na 
ogled postavljenih še nekaj zanimivih 
starih predmetov. Na pogled precej srhljiv 
vojaški čevelj iz prve svetovne vojne, je 
bil najden v kavernah v okolici Mirna. 
Prav z vojaškimi naročili za take čevlje 
so morali proizvodnjo toliko povečati, da 
je Čevljarska zadruga pisala uspešno 
zgodbo. S tresočo pisavo napisan naslov 
na starinskem kovčku, Rečica pri Savinji, 
pa dokazuje, da je bil prav ta kovček 
poslan na Štajersko. Da so se po vrnitvi 
domov ljudje morali zelo znajti, pričajo 
ženski čevlji, ki so narejeni iz odpadnih 
vojaških materialov. Razstavo bomo jeseni 
preselili na Štajersko. 

Marta Pavlin in Sonja Cijan
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Župan Mauricij Humar z županom Občine Nazarje Matejem Pečovnikom
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Kralupy 100 let kasneje
Društvo žensk Žbrinca je maja v sklopu prireditev ob stoletnici odhoda Opajcev v 
begunstvo organiziralo obisk mesta Kralupy na Češkem, ki ima posebno mesto v 
Opajskih spominih. Opajci so tam  preživeli leta begunstva v prvi svetovni vojni.

Erika Ferfolja Vidič

 Na izlet v mesto Kralupy se je podala 
množica 90 popotnikov, predvsem 
otrok, vnukov in pravnukov beguncev 
iz prve svetovne vojne. Z opajsko 
himno Preljubeznivi Opajski fantje smo 
se poslovili od vasi in se odpravili na 
nočno vožnjo proti Češki. Ker je bila 
pot dolga, so pridni člani in članice 

društev Žbrinca in PD Kras Opatje selo 
pripravili skupen zajtrk. Ob 10. uri zjutraj 
smo tako končno prispeli v Kralupy. 
Pred mestno hišo nas je pričakala 
češka delegacija: župan Kralupyja 
Petr Holeček, zgodovinar in kustos 
mestnega muzeja dr. Jan Racek ter člani 
mestne uprave. V mestni hiši je sledil 
uraden sprejem z nagovorom župana 
Holečka in pozdravom našega župana 
Mauricija Humarja ter izmenjava daril. 
V Tehnološkem parku so nas bogato 
pogostili, kustos Racek pa je pripravil 
zgodovinski prikaz mesta Kralupy. Tudi 
mi smo predstavili naš kraj: otroci so 
češkim prijateljem pokazali, kako so 
se naše none in nonoti spominjali šole 
na Češkem, kakšne pesmice so se učili 

in potem znanje prenesli na mlajše 
rodove. Župan Kralupyja je z velikim 
zanimanjem in navdušenjem poslušal 
tudi pesem ’’Čehi so se oženili’’, ki 
je zadonela iz 90 grl, jasno v opajski 
češčini. 

Vzdrževali in krepili  
bodo stike
Popoldne so nas popeljali po poteh 
naših prednikov: ogledali smo si šolo, 
ki so jo Opajci obiskovali, železniško 
postajo, ostanek tovarne sladkorja, kjer 
so delali, zgradbe, kjer so begunske 
družine živele, ter mestni muzej. Na 
pokopališču v Nelahozevesu smo 
položili venec v spomin vseh naših, ki 
se iz begunstva niso vrnili. Od čeških 
prijateljev smo se poslovili z obljubo, 
da to ni bilo prvo in zadnje srečanje in 
druženje. Župana pa sta si obljubila, 
da bodo vzdrževali in krepili stike med 
Kralupyjem in Opatjim selom. 
Nedeljo smo preživeli v srednjeveškem 
mestecu Český Krumlov. To je majhno 
mestece v Južnočeškem okraju. Mesto 
slovi po lepi arhitekturi v mestnem jedru 
ter svojem gradu. Staro mestno jedro je 
od leta 1992 zaščiteno pod Unescovo 
svetovno dediščino. In tudi v tem 
mestecu je na osrednjem trgu zadonela 
Opajska himna. Polni lepih vtisov smo 
se v poznih popoldanskih urah odpravili 
proti domu.    
Hvala češkim prijateljem za tako lep, 
prisrčen sprejem. Tako kot pred 100 leti, 
ko so odprtih rok sprejeli naše begunce, 
so tudi tokrat pokazali, kako srčni ljudje 
so prebivalci mesta Kralupy nad Vltavo.

Opajci pred cerkvijo v Kralupy – kot pred 100 leti
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Deset let Turističnega društva Cerje
Turistično društvo Cerje iz Opatjega sela je bilo ustanovljeno maja leta 
2005 na pobudo prve generacije tečajnikov za lokalne turistične vodnike v 
Občini Miren-Kostanjevica. Danes je v društvu več kot 30 članov, domačinov 
in prebivalcev bližnje okolice, ki jim je skupno zanimanje za zgodovino, 
predvsem obdobje Prve svetovne vojne ter ljubezen do Krasa.

Prav z namenom ohranjanja dediščine 
Prve svetovne vojne ter naravnega okolja 
Krasa člani obnavljamo ostanke vojaških 
objektov iz tega obdobja (strelske jarke, 
kaverne, jame …) ter urejamo sprehajalne 
poti in sodelujemo v čistilnih akcijah. 
Sodelovali smo tudi pri projektih Poti 
miru na Krasu in Zgodovinske poti med 
Sočo in Krasom, ki sta Goriškemu Krasu 
doprinesla k turistični ponudbi, saj se je 
povečalo območje urejenih sprehajalnih 
poti ob obeležjih in zapuščini Prve 
svetovne vojne ter ostalih zgodovinskih in 
geografskih zanimivostih Krasa. 
Skupaj s partnerji smo bili uspešni tudi 
na razpisu LAS jugozahodnega dela 
Severne Primorske, kjer smo pridobili 
sredstva za ureditev jame Pečinka, ki 
je sedaj še dostopnejša in zanimivejša 
za obiskovalce. Bili smo pobudniki 
ureditve Hiše opajske tradicije (HOT), kjer 
je urejena muzejska zbirka v Opatjem 
selu nekoč cvetočih obrti: bičarstva, 
kamnoseštva in sodarstva. Lani pa smo 
ob stoti obletnici začetka soške fronte 
in odhoda Opajcev v begunstvo na trgu 

v Opatjem selu postavili spominsko 
ploščo opajskim žrtvam med vojaki in 
begunci v Prvi svetovni vojni. Z veseljem 
sodelujemo tudi na prireditvah, ki jih 
organizirata Občina Miren-Kostanjevica in 
Krajevna skupnost Opatje selo. 
Izpostaviti velja tudi druge dejavnosti, 

saj imamo med člani društva strokovno 
usposobljene vodnike za vodenje po 
Poteh miru na Krasu in za področje 
celotnega Krasa in Brkinov.Poleg tega 
organiziramo razna predavanja in 
predstavitve publikacij na temo Prve 
svetovne vojne ter delavnice izdelave 
bičev–obrti, ki je bila v preteklosti zelo 
razširjena v Opatjem selu. Vsako leto 
v spomladanskem času organiziramo 
tudi pohod po Poteh miru na Krasu, ki je 
vedno množično obiskan. Ker pa vemo, 
da je v sodelovanju moč, se povezujemo 
tudi z drugimi društvi na območju Krasa, 
Vipavske doline in tujine. Naše delovanje 
lahko spremljate na spletni strani www.
tdcerje.si.    

Konrad Marušič, predsednik Turističnega 
društva Cerje 
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Desetletje Društva Glas iz Bilj
Društvo Glas se je skozi leta razvilo v pravo kulturno pevsko društvo, ki skrbi 
tudi za medgeneracijsko druženje ob raznih delavnicah in srečanjih, lani pa je 
ponosno obeležilo jubilejno deseto obletnico. 

Na pobudo mladih Biljencev, ki so si 
želeli druženja ob ubranem petju, so 
leta 2005 ustanovili Društvo Glas. 
Pod okriljem društva je takrat zaživela 
Vokalna skupina Glas, ki jo je dve 
leti in pol vodila zborovodkinja Laura 
Winkler. Nato je vodenje prevzela 
zborovodkinja Ingrid Praznik, ki zbor 
vodi še danes. Leta 2013 se je Vokalna 
skupina Glas glasovno preoblikovala 
v žensko zasedbo, v kateri danes 
veselo prepeva 19 ženskih glasov 
različnih starosti. Pevke prihajajo iz Bilj 
in okoliških krajev ter onstran meje z 
Italijo, na kar smo še posebej ponosni. 
Tudi otroci so dobili leta 2010 svoj 
Otroški pevski zbor Glas, v katerem 
letos prepeva 16 pevčkov. Štiri 
leta kasneje pa smo ustanovili še 

Mladinski pevski zbor Glas, ki šteje 
14 mladinskih glasov. Obe zasedbi od 
ustanovitve dalje vodi zborovodkinja 
Ingrid Praznik, ob spremljavi Lucije 
Šuligoj na klavirju in Robija Roliha na 
kitari.  
 V Društvo Glas pa poleg petja 
skrbimo tudi za medgeneracijsko 
druženje, saj menimo, da je druženje 
ljudi različnih starosti bistvenega 

pomena za dober razvoj osebnosti in 
pozitivno preživljanje prostega časa. 
Tako v društvu organiziramo različne 
delavnice, med katerimi je najbolj 
odmevna sedaj že tradicionalna 
delavnica za otroke Pozdrav jeseni. 
Na njej člani društva vsako leto z novo 
tematiko vzpodbujamo kreativnost in 
umetniško ustvarjanje. V septembru 
organiziramo prav tako že tradicionalni 
Pohod z lučkami. Z lučkami, ki jih 
ponesemo po našem kraju, širimo 
zavest o odvisnosti, vzpodbujamo 
njeno preprečevanje ter poskušamo 
z vsako lučko posebej vliti upanje 
trpečim ljudem, ki jih pestijo tovrstne 
težave. Vsaka lučka lahko prinese žarek 
upanja. 
Veseli smo, da lahko s pesmijo 
popestrimo krajevne prireditve, 
odzovemo pa se tudi na povabila izven 
našega kraja. Vsako leto pripravimo tri 
večje koncerte–že tradicionalni božični 
koncert Božična zgodba, na katerega 

povabimo različne pevske zasedbe, 
koncert ob materinskem prazniku Tebi 
pojem mama/tata, na katerem se 
poleg mladih pevcev predstavijo otroci 
z inštrumenti, ki obiskujejo glasbeno 
šolo, ter Zaključni koncert sezone, s 
katerim vsako leto zaokrožimo pevsko 
sezono. 

Ingrid Praznik

Poj, poj pesem, 
Poj na glas, 
poj močno, 
poj o dobrih, ne o slabih stvareh, 
poj o veselju, ne o žalosti.

Poj, poj pesem, 
naj cel svet poje skupaj, 
poj o ljubezni, ki bi lahko bila, 
poj  zate in zame. 
  
Poj, poj pesem, 
preprosto naj traja 
celo tvoje življenje. 
Ne skrbi, če ne gre. 
Poj, poj pesem.

Dobro za vsakogar, 
ki sliši, 
samo poj, poj pesem. 
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Sekcija za turizem Kulturno–turističnega 
društva Zarja Bilje praznuje jubilej
V začetku junija, natančneje 8. junija, je sekcija za turizem obeležila deset let od ustanovitve pri 
tedanjem Kulturnem društvu Zarja svobode Bilje. Trudimo se razvijati infrastrukturo, ki neposredno ali 
posredno omogoča razvoj turizma in ohranja kulturno dediščino ter skrbimo za ureditev kraja.

Zastavili smo si cilj, da s postopnim in 
načrtnim urejanjen poskrbimo za lepši 
izgled vasi. Tako smo uredili zelenici 
pri pokopališču, pri trgovini Franel, pri 
odcepu v Novo naselje in na Margetnici. 
Ker je  bilo območje ob Potoku po 
regulaciji zanemarjeno, smo pristopili 
k  ureditvi. Ob glavni cesti  nasproti 
marketa smo zasadili javorje, pri odcepu 
v Novo naselje in na Margetnici smo 
uredili zelence z vrtnicami in grmički, 
na štirih vaških vodnjakih pa se skozi 
celo leto bohotijo enoletnice. Večino 
naštetih območij vzdržujejo naši člani s 
prostovolnjim delom. 
V Kulturno–turističnem društvu Zarja 
Bilje, sekciji za turizem si prizadevamo 
ohranjati kulturno dediščino opekarstva 
v Biljah in na Goriškem. Aktivneje smo z 
izvajanjem projekta začeli leta 2008, saj 
smo začutili, da je resnično skrajni čas, 
ko še lahko kaj naredimo, preden zatone 
v pozabo. V teh letih smo sodelovali 
pri izdelavi panojev z vsebinami na 
temo Opekarstvo na Goriškem ob 
110. obletnici prve Zadružne–ljudske 
opekarne v Biljah. Pridobili smo replike 
orodij za ročno izdelavo opeke, popisali 
materijalno in nematerijalno dediščino, 
izdelali film Goriški frnažarji ter vsako 
leto organizirali Frnažarski dan. Na 
podlagi naše pobude je Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Nova Gorica 
vpisal tovarniški objekt opekarne in 
dimnik v register kulturne dediščine. 
Izdali smo dve knjigi: Revalorizacija 
Frnaže v Biljah in Zgodbe Goriških 
opekarjev. Vse naštete aktivnosti so 
usmerjene k cilju, da v prihodnje v Biljah 
postavimo opekarski muzej. Občina 
Miren-Kostanjevica je leta 2013 postala 
lastnica Frnaže, a žal je začel objekt 
nezadržno propadati. V zadnjem času 
je to vroča tema, načrtov za obnovo je 
več, vendar je za realizacijo potrebnih 
veliko finančnih sredstev. V društvu 
smo navdušeni, da so se za opekarno 
v Biljah in s tem posredno za kulturno 
dediščino opekarstva v Biljah zavzela 
vsa društva in širša javnost v vasi. Naše 
delo in trud pa je opazilo tudi Slovensko 

etnološko društvo, ki nam je podelilo 
Murkovo listino za leto 2015 za aktivno 
ohranjanje industrijske (opekarske) 
dediščine v Biljah. Dejavnost je potekala 
pod strokovnim vodstvom mag. Inge 
Miklavčič–Brezigar iz Goriškega muzeja 
Nova Gorica in mag. Petre Rojc Pertitey. 
 S Frnažo so povezani tudi Biljenski 
opuščeni glinokopi. Vsako leto v času 
Opekarskih dnevov organiziramo pohod 
in strokovna predavanja na to temo in 
tako odkrivamo neprecenljivo naravno 
bogastvo, ki je raj sredi Vipavske doline. 
Ko sestavljamo letne  programe dela 
se trudimo, da nadgradimo že začete 

projekte in poskrbimo za sveže ideje. 
Pri programih, ki tečejo skozi vse leto, 
to je vzdrževanje gredic in posodovk 
na vodnjakih, naši člani z neprekinjeno 
skrbjo prispevajo k urejenosti kraja 
Bilje. Vse aktivnosti smo člani Kulturno–
turističnega društva Zarja Bilje, sekcija 
za turizem ustvarjali s prostovoljnim 
delom in ob finančni podpori Občine 
Miren-Kostanjevica, Krajevne skupnosti 
Bilje in iz sredstev EU. 

Majda Klančič, vodja sekcije za turizem 
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Kulturno–turistično društvo Zarja Bilje je 
prejemnik Murkove listine za leto 2015
Sekciji za turizem Kulturno–turističnega 
društva Zarja Bilje je Slovensko 
etnološko društvo podelilo Murkovo 
listino za leto 2015, in sicer za 
oživljanje in ohranjanje industrijske 
(opekarske) dediščine v Biljah. Sekcija 
za turizem pod vodstvom domačinke 
Majde Klančič že od leta 2007 aktivno 
deluje pri oživljanju in obvarovanju 
tradicije opekarstva v Biljah. Posebej 
se zavzema za ohranitev stare 
Frnaže–opekarne v Biljah, ki s stavbno 
podobo in z značilnim dimnikom ter 
s še ohranjeno Hoffmanovo pečjo 
pomeni pomembno identiteto Bilj in 
je del industrijske dediščine Goriške. 
Opekarstvo ima na Goriškem dolgo 
tradicijo, opekarna v Biljah pa je tudi 
izjemen identifikacijski element vasi  in 
simbolno označuje opekarsko tradicijo. 
Slavnostna podelitev Murkovih nagrad 
in listin je bila 11. novembra 2015 na  

gradu Brežice. Slovensko etnološko 
društvo vsako leto podeljuje Murkovo  
listino enemu društvu za kontinuirano 
dejavnost, večletno prizadevanje in  

enkratne dosežke, ki bogatijo, ohranjajo 
in populizirajo etnološko znanje. 
 

Izkoristite popust in izberite super okna REHAU.
Ob naročilu oken vam nudimo komarnike že za 20 eur / kos.

SUPE
R

PON
UDBA

Kulturno-turistično društvo  
Zarja Bilje, sekcija za turizem
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Osrednja prireditev ob tednu ljubiteljske kulture 
Kulturno društvo Stanko Vuk Miren–
Orehovlje in Kulturno turistično društvo 
Zarja Bilje sta se v Tednu ljubiteljske 
kulture, v sodelovanju s Prosvetnim 
društvom Štandrež, pridružila tisočem 
drugim ljubiteljskim ustvarjalcem po 
Sloveniji in v Domu krajanov Negovan 
 

Nemec pripravila prireditev Krasna si, 
bistra hči planin. Dogodek, ki so ga tri 
društva v nekoliko spremenjeni obliki 
že uprizorila februarja ob kulturnem 
prazniku v Mirnu in v Štandrežu, je 
v Biljah potekal sredi maja in je bil 
posvečen 110–letnici smrti Goriškega  

slavčka, Simona Gregorčiča. Župan 
Občine Miren-Kostanjevica, gospod 
Mauricij Humar, je v uvodnem nagovoru 
poudaril velik pomen vsestranskega 
kulturnega udejstvovanja, predvsem pa 
je pozdravil sodelovanje društev, tudi 
čezmejnih, pri pripravi dogodka. 

Laura B. Zuljan

Prva osmica v Mirnu
Turistična kmetija Faganeli iz Mirna je z odprtjem osmice dodala prijeten 
kamenček v mozaik turistično–gostinske ponudbe Mirna in okolice. Poleg 
izvrstne enogastronomske ponudbe je postala prijeten kraj druženja in 
srečevanja različnih generacij iz bližnje in daljne okolice. Odlična hrana, 
izvrstna kapljica rujnega in sproščeno vzdušje, začinjeno z lepim vremenom 
in bogatim obiskom so krojili osmičarske dni v Mirnu, obenem pa ponovno 
dodobra povezali Mirence in druge občane. Veselje ob odprtju prve osmice 
v Mirnu se je stopnjevalo od odprtja v petek, 29. maja, pa vse do zadnje 
nedelje, 6. junija, ko sta se veseli druščini pridružili tudi harmonika in kitara.

Družina Faganeli

Z brezdomci na čistilni akciji
Že navsezgodaj zjutraj 2. aprila smo se zbrali v Dnevnem centru, si s kavo in črnim čajem 
pomagali, da bi se zbudili, pojedli kak piškot in malo poklepetali. Zatem pa smo se cela ekipa: 
21 brezdomcev in 7 prostovoljcev, zagrebli za sedeže v avtomobilih in kombijih in se odpravili 
na Mirenski Grad, kjer smo skupaj še s primorskim delom ekipe očistili grič in okolico.

Že navsezgodaj zjutraj 2. aprila smo se 
zbrali v Dnevnem centru, si s kavo in črnim 
čajem pomagali, da bi se zbudili, pojedli 
kak piškot in malo poklepetali. Zatem 
pa smo se cela ekipa: 21 brezdomcev 
in 7 prostovoljcev, zagrebli za sedeže v 
avtomobilih in kombijih in se odpravili 
na Mirenski Grad, kjer smo skupaj še s 
primorskim delom ekipe očistili grič in 
okolico.
Tam smo si bili najprej vsi enotni, da 
prazen žakelj ne stoji po koncu in da je za 
kakovostno opravljanje dela potrebna – 
dobra malica. Postregli smo si s sendviči, 
toplim čajem, kavo in piškoti … kaj hočeš 
še lepšega? Biti skupaj in skupaj delati 
dobro in koristno! Med deveto in trinajsto 
uro smo preverjali, v kateri vlogi se najbolj 
znajdemo: Fate čistačice, pobiralca smeti 
oz. adrenalinskega plezalca v gozdu, 
podiralca dreves, metalca kladiva oz. drv, 
grabljenju listja, igri »kdo bo koga,« a se 
bosta prej vdala radič in suha zemlja ali mi, 
kuharja, organizatorja … in ne boste verjeli, 

dobro nam je šlo. V vseh vlogah smo se  
znašli in 
jih skupaj uspešno opravili. Za to smo dobili 
kar dvojno, da ne rečem trojno nagrado: 
občutek zadovoljstva nad opravljenim 
delom, večjo povezanost med nami in 
dobro kosilo, s sladico in kavico vred. In 
kako prijetno je bilo po kosilu posedeti na 
sončku in poklepetati.
Zadnji izziv na Gradu smo namenili 
Danijelu – namreč vlogo vodiča. Danijel 
nas je popeljal po Gradu in nam pokazal, 
kaj vse premorejo in ustvarjajo naši fantje 
in dekleta skozi celo leto: od črno–rozastih 

prašičkov, majhnih in velikih zajčkov, do 
rastlinjakov in sadovnjaka, novih kipov, 
prostorov za mlade, za fante, ki živijo na 
Gradu in za punce iz skupnosti, hišo, ki jo 
prenavljajo, … in še kaj bi lahko našteli. 
Uspešno je opravil tudi test iz geografije in 
nam lepo razložil, kaj vse se vidi z obzidja 
pred cerkvijo. Dan je bil bogat, lep in vtisov 
je bilo dovolj, da smo imeli kaj odnesti 
nazaj v Ljubljano in da bomo imeli iz česa 
zajemati ter se veseliti tudi sredi izzivov in 
naporov vsakdana.

Mateja Debeljak
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Društvo žensk Žbrinca  v Laškem
Društvo žensk Žbrinca je s svojo igro Opajske žene v  
begunstvu gostovalo v italijanskem Tržiču. 

Nastop ženskega pevskega zbora Društva žena 
Miren–Orehovlje na Primorski poje v Trstu

Slovenska društva v Italiji: Jadro, Tržič in Združenje 
staršev slovenske šole v Romljanu so marca priredila 
Prešernovo proslavo za Slovence v Laškem. Kot osrednja 
točka proslave je bila igra Opajske žene v begunstvu v 
izvedbi Društva žensk Žbrinca Opatje selo. 
Številnemu občinstvo v dvorani za cerkvijo sv. Nikolaja v 
Tržiču se je najprej predstavila Ester Pavlič, ki je zapela 
slovensko himno Zdravljico. Za glasbeni nastop je 
poskrbela harfistka Lara Černic, zbrane pa je nagovorila 
novinarka Erika Jazbar. Sledila je enodejanka Opajske 
žene v begunstvu. Več kot trideset nastopajočih je z 
igro,  pripovedovanjem, slikovnimi projekcijami in petjem 
prikazalo zgodbo Tine Španove, ki je pred 100 leti 
morala skupaj z ostalimi Opajci v begunstvo na Češko, 
v mesto Kralupy. Igra, ki je nastala po zasnovi Cirile 
Marušič in Erike Ferfolja Vidič, je bila prvič predstavljena 
septembra lani na osrednji spominski slovesnosti ob 
100. obletnici odhoda Opajcev v begunstvo v Opatjem 
selu. Do sedaj je društvo z igro gostovalo na odrih v 
Vrtojbi, Tržiču in Prvačini. 

Erika Ferfolja Vidič

Ljubiteljska kultura, predvsem pa petje je usodno 
povezano z identiteto slovenskega naroda. 
Slovencem onkraj meje še posebno veliko 
pomeni slovenska beseda in pesem prinešena iz 
matične domovine. Nastopov slovenskih zborov 
so bili še posebej veseli, saj jim pomeni podporo 
v njihovem vztrajanju priznavanja slovenskega 
naroda in kulture. Letos je potekala že 46. revija 
Primorska poje, ki je bila posvečena 120–letnici 
rojstva skladatelja Karola Pahorja. Revija, ki 
združuje zelo različne pevske skupine, tako po 
zasnovi in ciljih kot po zvrsti petja, je včasih sad 
ostre polemike o namembnosti in poslanstvu. 
Vsem pa je skupno ohranjati sporočilo domače 
ljudske pesmi in predvsem druženje. Želimo si, 
da bi tako ostalo še naprej. Naše pevke so se 
lepo predstavile in dokaj zlito zapele štiri domače 
pesmi: Šumijo gozdovi domači, Oj, moj preljubi, 
dragi dom, Ne bom se možila in Zemljica rodila 
je. Zbor je vodil in na klaviaturo spremljal Miran 
Rustja. 

Gordana Vičič

NA 46. REVIJI PRIMORSKA POJE SO NASTOPILI TUDI: 

- OKTET ROŽMARIN, KOSTANJEVICA (Izola)
- VOKALNA SKUPINA GLAS BILJE (Knežak)
- VOKALNA SKUPINA CHORUS ‘97 MIREN (Knežak)
- ŽENSKI PEVSKI ZBOR KRAS OPATJE SELO (Postojna)
- MOŠKI PEVSKI ZBOR KRAS OPATJE SELO (Postojna)
- MOŠKI PEVSKI ZBOR ANTON KLANČIČ MIREN (Trenta)

Društvo žensk Žbrinca Opatje selo
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žena Miren–Orehovlje



36 JUNIJ 2016glasovi 2016Poletni

OBČANI POROČAJO 

Obisk dijakov in profesorjev  
v okviru projekta Erasmus+

Gimnazija Nova Gorica je v okviru projekta Erasmus+ maja 
gostila skupino dijakov in profesorjev iz Francije, Estonije, 
Latvije in Turčije. Gostje so bili navdušeni nad našo deželo, 
posebej nad slovensko gostoljubnostjo. 

V okviru projekta Erasmus+ je na 
Goriškem gostovalo 32 dijakov in 19 pro-
fesorjev iz tujine, ki so spoznavali lokalno 
kulturo, šolstvo, zgodovino, gospodarstvo 
in lepote dežele. Nastanjeni so bili pri 
slovenskih družinah. Kot so povedali, so 
bili nad našo deželo zelo navdušeni. Všeč 
jim je bilo, ker je vse zeleno, največ pa 
jim pomeni, da jih povsod zelo toplo spre-
jmejo.”Bistvo projekta je premagovanje 
stereotipov, učenje za bolj strpen svet, za 
to, da vidimo, da smo pravzaprav vsi ena-
ki, da se ne smemo bati drug drugega,” 
je dejala koordinatorka projekta profesori-

ca Ines Vižin iz Gimnazije Nova Gorica. 
Ogledali so si Novo Gorico in na Trgu 
Evrope ustvarili nekaj skupnih posnetkov. 
“Eden od ciljev je namreč skupna himna 
in naredili bomo tudi videospot,” je 
poudarila Vižinova. Za francoske dijake je 
bila posebej zanimiva Kostanjevica oziro-
ma grobnica s posmrtnimi ostanki zadn-
jih članov francoske kraljeve rodbine, vse 
pa je navdušil tudi ogled srednjeveške 
vasice Šmartno in kleti na Dobrovem. 
V Mirnu so za njihovo dobro počutje 
poskrbeli Turistično društvo Miren, 
krajevna skupnost in občina. Župan 

Mauricij Humar jim je na mirenskem 
pokopališču predstavil muzej Spomni 
se name in absurdno mejo, ki je včasih 
pokopališče delila na dva dela. Dijaki so 
pozorno prisluhnili ganljivim zgodbam, 
ki so se dogajale na tej meji. Ogledali 
so si še tovarno obutve Ciciban Petejan 
in čevljarski muzej, v domači gostilni pa 
so pripravili in poskusili jedi iz različnih 
držav. Ogledali so si še Škocjanske jame, 
pršutarno v Kobjeglavi, Portorož, Piran, 
Kobariški muzej  prve svetovne vojne in 
Ljubljano. 

Alenka Ožbot 

V DU Bilje in KOZB  
Bilje polni načrtov
Člani Društva upokojencev (DU) Bilje in Krajevne organizacije 
zveze borcev (KOZB) Bilje za vrednotenje NOB v Sloveniji smo 
se marca v velikem številu zbrali na skupnem rednem občnem 
zboru. Zbrane so pozdravili župan Občine Miren-Kostanjevica 
Mauricij Humar, predsednik PZDU za Severno Primorsko Zlatko 
Martin Marušič, predsednica Društva upokojencev Kostanjevica 
Nives Urdih, predstavnik Združenja borcev Zvonko Mavrič, 
predvajal se je tudi nagovor predsednice Krajevne skupnosti 
Bilje Ingrid Praznik, ki se zbora iz opravičljivih razlogov ni mogla 
udeležiti. Program so popestrili nastopi otrok podružnice OŠ 
Bilje in posamezniki mladinskega pevskega zbora Glas iz Bilj 
ter domači pevski zbor pod vodstvom Jožefa Ušaja. Predsednik 
Društva upokojencev Cvetko Dominko je poročal o delu v 
preteklem letu in predstavil dejavnosti, ki jih imajo namen izvesti 
v tem letu. Zbranim so predstavili še finančno poročilo za minulo 
leto in finančni plan za leto 2016. 
Tudi predsednik KOZB Bilje Istok Saunig je podal finančno 
poročilo in napovedal dejavnosti za letošnje leto. Na platnu pa 
so predvajali fotografije, posnete na druženjih in izletih v letu 
2015. V sliki in besedi 
so obeležili tudi obiske 
starostnikov ob 80. in 
90. rojstnem dnevu. 
Sledil je družabni del 
večera z zakusko in 
plesom ob zvokih 
ansambla Duo Andreja 
in Andraž iz Temnice. 

Anda Orel
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Te nore mravljice v Kočevju
Po uspešni uprizoritvi spevoigre Te nore mravljice v Opatjem  
selu, zasedbo povabili tudi v Kočevje. 

Podmladek dramske skupine Prosvetnega 
društva Kras Opatje selo je lani skupaj z 
Mladinskim zborom Kras uprizoril spevoigro 
Te nore mravljice. Igra na hudomušen način 
prikazuje dogajanje v mravljišču in njegovi 
bližini oziroma razkriva, česa vsega se 
marljive mravljice lotevajo od ranega jutra pa 
vse do večera. 
Na ponovitev igre ob koncu poletja v Opatjem 
selu je prišel tudi avtor ‘mravljic’ Roman 
Zupančič, ki je bil nad igro tako navdušen, da 
je skupino povabil v svoj domači kraj Kočevje. 
Marca je le prišel tisti dolgo pričakovani 
dan, ko so člani mravljične zasedbe 
(mravljice, pevci, glasbeniki, scenaristi) 
napolnili avtobus in se odpravili novim 
dogodivščinam naproti. Mravljice, ki so 
igro v novem kočevskem kulturnem centru 
izvedle kar dvakrat–obakrat pred polno 
dvorano gledalcev, so bile po celem dnevu 
sicer malo utrujene, a zelo zadovoljne. 
Kočevska publika jih je nagradila z bučnim 
aplavzom, pa tudi sam avtor ni skrival 
navdušenja. 
Glede na izkušnjo na ta sobotni dan 
verjamemo, da bodo mravljice še kar 
nekaj časa hodile po svetu. 

Gradimo in urejamo za vas...

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

Alenka Marušič
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Prenovljen Kampo Bar

Sonja Cijan

Po sedmih letih oddaje lokala Kampo bar 
v najem, se je novo vodstvo Nogometnega 
društva (ND) Adria odločilo, da ponovno 
prevzamejo bar pod okrilje društva. 
Prenovljenega so odprli v začetku marca.  
Pred množico obiskovalcev je najprej 
stopil mirenski župnik Robert Ušaj, 
ki je blagoslovil prenovljene prostore, 
vse prisotne, vino in »mega šalam«. 
Predsednik ND Adria Erik Kovic pa se je 
iskreno zahvalil vsem, ki jim gre zasluga, 
da je nastal tako prijeten lokal. Vsak je 
pomagal na način, ki mu je najbližje in kot 
najbolje zna; prostovoljcev in sponzorjev 
res ni bilo malo. Posebej je poudaril, 
da je bar namenjen vsem ljudem, ne 
samo ljubiteljem nogometa. Tu se 
bodo srečevali stari in mladi, prepletale 
generacije, tu se bo navijalo za Adrio, 

igralo karte, pikado …  
V ND Adria so ponosni, da njihovo delo 
spremljajo in jim svetujejo »nonoti iz 
ozadja« – Sergio Škabar, Lojze Blažič in 
Niko Lutman. Prav njim je pripadla čast, 
da so slovesno prerezali trak in odprli 
prenovljen Kampo bar. Ne samo z »nonoti 
iz ozadja«, v društvu zgledno sodelujejo 

tudi s KS Miren. Najnovejši rezultat tega 
sodelovanja je nov defibrilator, ki visi na 
zunanji steni bara. Nakup so omogočili 
KS Miren, Petrol in Zavarovalnica Triglav. 
To je nova, pomembna, zelo dobrodošla 
pridobitev, ki lahko reši življenja. 

Kras Kros Mtb – zgodba  
o uspehu se nadaljuje

Četrte izvedbe gorsko kolesarske 
prireditve Kras Kros Mtb Maraton se 
je ponovno udeležilo rekordno število 
nastopajočih na tovrstnih prireditvah v 
Sloveniji. 490 kolesarjev iz Slovenije, 
Italije in Hrvaške se je borilo s kamnitimi 
gozdnimi prometnicami in burjo. 
Najhitreje je 40–kilometersko progo v 

Občini Miren-Kostanjevica prevozil član 
Calcit bike teama Luka Tavčar, med 
ženskami pa Lukova klubska kolegica 
Tina Perše. Najmlajši udeleženec je štel 
11 let, najstarejši pa 63 let. 
»Izjemno. Tudi mene je nekoliko 
presenetil tako številčni odziv kolesarjev. 
Prišli smo do te skrajnosti, da smo 

morali zaradi varnostnih razlogov 
ustaviti prijave že pred prireditvijo. Veča 
se število nastopajočih iz Slovenije in 
tudi iz Hrvaške. Italijanski kolesarji 
ostajajo najmnožičnejši obiskovalci Kras 
Krosa. Dolžina proge in konfiguracija 
nista zahtevni, a izkazalo se je, da trd 
kraški teren in razne naravne ovire na 
progi precej otežijo delo kolesarjev. To 
je gorsko kolesarjenje in naj bo Kras 
Kros Mtb izziv za vsakogar – tudi za 
podjetnike!  Odlično,« so bila prva 
razmišljanja vodje prireditve Boruta 
Klančiča, ki z Mirenskim društvom 
AMKK Ales.ca–racing v sodelovanju z 
vrtojbenskim KD Deš Fleš in s pomočjo 
TD Cerje pišejo zgodovino gorskega 
kolesarjenja v Sloveniji. 

Borut Klančič

V spodnjem delu Vipavske 
doline, točneje v Mirnu in 
predvsem na Goriškem Krasu, 
se je pisalo novo poglavje 
zgodbe o uspehu Kras Kros 
prireditev. Na 4. Kras kros 
MTB Maratonu se je merilo 
kar 490 kolesarjev.

Foto: Tomaž Povodnik
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Tudi na Goriškem dobili  
svoj Gold Wing moto klub
Gold Wing moto klub Goriška je bil ustanovljen 31. oktobra 2015,  
kmalu za tem pa je že postal tudi član Zveze Gold Wing moto klubov Slovenije. 

Gold Wing moto klub Goriška je bil 
ustanovljen 31. oktobra 2015, kmalu za 
tem pa je že postal tudi član Zveze Gold 
Wing moto klubov Slovenije. 
Ideja o ustanovitvi kluba je tlela že dolgo, 
razplamtela pa se je ob zaključku lanske 
motoristične sezone, ko smo se nekateri 
ustanovni  oz. sedanji člani srečali na 
zboru Moto kluba Kavalirček iz Šempetra 
pri Gorici. Ugotavljali smo, da je na 
Severnem Primorskem, beri Goriškem, 
več kot 20 Gold Wingov in bi se jih v klub 
včlanilo bistveno več kot jih je bilo takrat iz 
teh koncev v Gold Wing klubu Primorska. 
Nekateri člani novoustanovljenega kluba 
so bili predhodno člani Goldwing kluba 
Primorska, a jim je bila pot do Kopra 
»nekoliko dolga«. Ni zanemarljivo tudi 
dejstvo, da so Severni Primorci občutljivi 

na prevlado Kopra nad Novo Gorici, ko 
gre za sedeže raznih družb, institucij, 
klubov in podobno, kar vse Goriško 
potiska na rob dogajanj. Seveda smo si 
pri tem izposodili nekoliko politični žargon 
vezan na pokrajine in podobno, kar pa 
z nami motoristi nima veliko skupnega. 
Zato vzemite napisano bolj za šalo kot 
za res. Tisti, ki so bili člani Goldwing 
kluba Primorska, znajo povedati o lepih 
dogodivščinah na potovanjih po Bolgariji, 
Grčiji in drugih krajih ter medsebojnih 
druženjih, ki jih lahko po ustanovitvi 
našega kluba z vsemi klubi le še 
nadgrajujemo. 
Pobudo je v roke prevzel Jordan Kogoj iz 
Mirna, ki je že na ustanovni seji prevzel 
vodenje kluba in tudi njegov sedež 
prenesel na svoj dom. Kot se je pošalil 

predsednik Zveze Gold Wing moto klubov 
Slovenije Marko Lovšin, je to verjetno 
tudi zato, »ker ima Jordan tako veliko 
mizo, da smo se lahko ustanovni člani 
in gosti posedli za njo«. Na 2. občnem 
zboru v januarju letos je bilo že 17 članov, 
od tega 14 motorjev, sprejeli pa smo 
tudi letni program aktivnosti kluba, ki 
vključuje organizacijo spomladanskega 
enodnevnega izleta, organizacijo izleta 
po Goriških Brdih za praznik češenj 
z možnostjo vključitve v povorko in 
organizacijo novoletne zabave na nivoju 
Zveze Goldwing moto klubov Slovenije. 
Vsem članom in voznikom GWZSLO želimo 
lepo in varno motoristično sezono. 

Upravni odbor GW KLUB GORIŠKA 

Članice Društva žena Miren–Orehovlje 
pogostile motoriste
Članice Društva žena Miren–Orehovlje smo imele aprila 
na Cerju, na lepem kraškem kraju, priložnost spoznati 
motoristično druščino Gold Wing moto kluba Goriška in jih 
pogostiti z domačo joto, klobasami, šparglji  in pecivom. 
Nato smo se postavile pred svetleče dvokolesne lepotce, 
da so nastale tudi lepe fotografije za spomin. Vse skupaj 
pa smo začinile s petjem ljudskih pesmi, da se je veselje 
naselilo v naše in duše motoristov. 
Članom Moto kluba Gold Wing Goriška se zahvaljujemo 
za predstavitev dvokolesnih lepotcev in lepo popoldne. 
Želimo jim srečno in varno vožnjo.

Ida Kocjančič, članica Društva žena Miren–Orehovlje

Foto: Tomaž Povodnik

Foto: Tomaž Povodnik
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Opajski večeri pod zvezdami 
Tudi letos so Opajski večeri pod zvezdami, ki jih organizirajo KS Opatje selo, Društvo žensk Žbrinca, 
PD Kras Opatje selo, Turistično društvo Cerje in gostilna Štirna, privabili številno občinstvo.

Prvi izmed letošnjih večerov je bil 
posvečen fotografiji in zborovskemu petju. 
Simon Kovačič je očaral s fotografsko 
razstavo z naslovom Metulji Krasa. Ob 
tem je povedal, da ga najbolj navdušujejo 
dnevni metulji zaradi živih barv, pisanih 
vzorcev, drobnih podrobnosti … Razstavo 
sta popestrila dva glasbena nastop –Črt 
Vidič na kitari ter brata Jure in Blaž Pahor 
na saksofonu in klavirju. 
Ogledu razstave je sledil koncert moškega 
pevskega zbora Ermes Grion iz Tržiča v 
Italiji. Predstavil se je z devetimi pesmimi– 
od furlanskih ljudskih do tržaških pesmih, 
pesmi Abruzza … Koncert so zaključili 
s slovensko pesmijo Pobratimija. Zbor 
“Ermes Grion” je bil ustanovljen leta 1952 
na pobudo dirigenta Alda Policardija. 
Leta 1954 je vodenje prevzel Ernesto 
Solvay, po katerem je zbor dobil tudi ime. 
V letu 1963 je zbor postal ena od sekcij 
društva Ricreativa Fincantieri, kjer je v 
svojem statutu dobil tudi novo ime Ermes 
Grion v spomin na bivšega člana zbora, 
ki je preminil malo pred tem. Od njegove 
ustanovitve do danes se Kulturno društvo 
Ermes Grion neprekinjeno in intenzivno 

posveča učenju in širjenju tako klasičnega 
kot tudi ljudskega zborovskega petja. Zbor 
je nastopal na mnogih tekmovanjih in 
zborovskih manifestacijah na nacionalni 
in mednarodni ravni, na katerih je prejel 
ugledne nagrade in priznanja. Različne 
umetniške turneje v Avstriji, Republiki 
Češki, Nemčiji, Španiji, Madžarski, Poljski, 
Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Argentini in 
Braziliji so bile zaznamovane z nespornimi 
uspehi. Poleg tega je zbor izvedel številna 
snemanja za RAI (Radiotelevizijo Italije) 
in druge radiotelevizijske in diskografske 
hiše. Predsednik društva je dr. Marcello 
Serafini, njegova pevovodja pa je od leta 

2005 Denise Marcuzzi. 
Po koncertu je sledilo druženje ob ogledu 
fotografij lanskih Opajskih večerov pod 
zvezdami. 

Pevska zbora odprla cikel kulturnih dogodkov
Letošnji cikel pomladno–poletnih kulturnih dogodkov se je v Kulturnem  
društvu Stanko Vuk začel z združenim koncertom dveh pevskih sestavov.

Prvi se je predstavil Moški pevski zbor 
Srečko Kumar iz Kojskega v Brdih. Njihov 
repertoar sega od slovenskih ljudskih 
pesmi do pravoslavnih, vse do novejše 
in zahtevnejše zborovske literature. 
Zbor je nastal leta 1977, od takrat se 
intenzivno udeležuje kulturnega življenja 
v Brdih in okolici. V letošnji sezoni pa se 
predstavljajo tudi z novim zborovodjem 
Bogdanom Kraljem.
V nadaljevanju večera so svoje delo v 
letošnji pevski sezoni predstavile pevke 
in pevci Goriškega komornega zbora. 
Repertoar je prav tako vseboval ljudske 
motive in avtorske skladbe. Izvedli so tudi 
dve priredbi skladb, ki jih je napisal njihov 
zborovodja Walter Lo Nigro. Zbor podpira 
nove, sveže glasbene projekte, saj je tudi 
sam nastal pred tremi leti pod vodstvom 
zborovodkinje Mateje Černic in združuje 

pevce iz Nove Gorice ter okolice. Razpon 
njihovih skladb sega od renesančnih 
motetov do sodobne zborovske glasbe, 
tako sakralne kot posvetne.
Oba zbora sta pokazala veliko mero 
pevske zagnanosti in želje po muziciranju. 
S svojim nastopom so izrazili nujnost 
po ohranjanju ljudskih in klasičnih, 

slovenskih ter tujih zborovskih skladb in 
zanimanje za zahtevnejšo ter novejšo 
literaturo. Poslušalci, organizatorji in 
nastopajoči smo z uspehom koncerta 
zadovoljni. Želimo si, da bi se v 
prihodnosti naše srečanje še ponovilo. 

Andrej Brešan

Erika Ferfolja Vidič
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Pomladni  
vaški utrinki

Srčni maj v  
Kostanjevici na Krasu
V Kostanjevici na Krasu je v maju vedno veselo,  
letos pa je bilo tudi obarvano z dobrodelnostjo.

Začeli smo s postavitvijo mlaja, ki ga postavimo sredi vasi vsako leto dan pred 1. majem. 
Fantje in možje so odšli po mlaj–največji in najlepši bor, ki so ga očistili in pripravili za 
vzdigovanje. Medtem smo dekleta iz bršljana spletle vence, ki smo jih obesili na mlaj, na 
vrhu pa je zaplapolala še zastava. Pripravili smo tudi druženje in piknik za vse delavce in 
ostale krajane. Ko je mlaj bil na mestu, pa smo prižgali še kres. 
Na prvomajsko jutro smo zaradi slabega vremena tradicionalno budnico prestavili 
v kulturni dom. Budnico nam je zaigral del članov Pihalnega orkestra Komen. S tem 
smo zaključili dogajanje in počastitev praznika dela in vseh delavcev v okviru Krajevne 
skupnosti Kostanjevica na Krasu in Kulturnega društva Kostanj. 
Na kržadi pod mlajem pa smo se ponovno zbrali v začetku junija na pobudo Domena 
Okretiča s prav posebnim »srčnim« namenom. Ne le, da bi odstranili postavljen mlaj in se 
ob tem podružili, ampak da bi mlaj nažagali na manjše kolutke, vsak od krajanov pa bi za 
kos mlaja prispeval prispevek v dobrodelne namene. Prisotni vaščani so se hitro zagrebli 
za svoj košček mlaja in zanj prispevali svoj dar. Ob koncu druženja smo zbrani prispevek 
prešteli in bili pošteno presenečeni. Zbrali smo več kot 330 evrov, ki jim bomo namenili 
v dobrodelne namene–v akcijo Radia1 Deželak = Junak–za počitnice otrok iz socialno 
šibkejših družin. Izkazalo se je, da kljub današnjim življenskim razmeram še vedno lahko 
odpremo srce, stopimo skupaj in z majhno gesto osrečimo sebe in druge.

Sara Spačal

Konec maja smo pripravili Kostanski dan 
mladosti. Ker je navada, da se na tem pohodu 
podamo po poteh vaške zgodovine, torej po 
poteh, ki so jih utrle noge naših nonotov in 
pranonotov, je bilo treba te poti in kraje, kjer 
se bomo ustavili, očistiti in urediti,. Za trud in 
delo se zahvaljujemo skupini krajanov. 
 

Barbara S.Pahor

V prvem pomladnem mesecu, marcu, smo 
v vasi priredili Praznovanje materinskega 
dne. Dvorana je bila nabito polna, saj 
so otroci za njihove mame, none, tete, 
sestre in še bi lahko naštevali, pripravili 
prisrčen program, kjer ni manjkalo 
smeha, plesa, recitacij in dobre volje, 
prisotne pa so bile obdarjene z rožico in 
sladkim presenečenjem.  
  

22. aprila smo obeležili 
Svetovni dan Zemlje, 
zato smo že 16. aprila 
organizirali čistilno 
akcijo. Letos smo urejali 
okolico šole, okolico kala 
pod vasjo ter gredice na 
Kržadi, pobrali pa smo 
tudi smeti po okoliških 
cestah.  
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Najprej pogozdovali,  
nato postavili jubilejni 35. mlaj
Dan pred 1. majem zaznamujemo 
v Biljah na prav poseben in najlepši 
način. V soboto 30. aprila je Krajevna 
skupnost Bilje organizirala že šesto 
pogozdovanje v Trnovskem gozdu. 
Zbralo se nas je precej krajanov vseh 
starosti, predvsem mladih z družinami, 
ki smo posadili 100 novih smrečic v 
kotanji, ki nam jo je odredilo Soško 
gozdno gospodarstvo. Vsaka sadika 
je bila posajena z nasmeškom na 
obrazu in lepimi občutki. Neprecenljivo 
druženje povezano z odgovornostjo do 
okolja je vsekakor dogodek, ki ga bomo 
v Krajevni skupnosti Bilje ohranjali 
še vrsto let. Naši gozdovi so naravna 
dobrina, ki jo moramo varovati in ceniti 
za naše prihodnje rodove. Veselo 
druženje smo nadaljevali ob pripravi 
mlaja za na pot v dolino. Letos smo 
v Biljah postavili jubilejni 35. mlaj. 
Nismo pozabili niti na otroški mlaj, ki 
smo ga skupaj z gozdarjem posekali v 
Trnovskem gozdu. Prihod v dolino je bil 
spektakularen. Mlaja smo popeljali čez 
celo vas Bilje, nato pa ju postavili pred 

Domom krajanov Negovan Nemec, kjer 
sta cel mesec krasila vas. 

Ali ste vedeli? 
Prvotno je bil prvi maj pomladni 
praznik, povezan s čaščenjem cvetja, 
drevja in zelenja. Ljudje so se veselili 
pomladnega časa, toplote in rasti. 
Postavljanje mlajev na ta dan in z njim 
povezani običaji so veliko starejši. 

Skozi starejšo zgodovino je mlaj 
predstavljal bujno majsko rast in 
zelenje narave ter porajanje novega 
življenja, danes pa je mlaj prvomajski 
simbol svobode in samozavesti, ki 
opozarja na delavske pravice. Dva 
pomena z istim bistvom–prvi maj je že 
od nekdaj prazničen dan. 

Kostanski dan mladosti 
uspel tudi letos
Krajevna skupnost Kostanjevica na Krasu 
in Kulturno društvo Kostanj sta že šesto 
leto zapored priredila Kostanski dan 
mladosti, ki je letos potekal 28. maja. 
Pohodniki smo dobili tradicionalne rutke 
z napisom Kostanski dan mladosti, nato 
pa smo se odpravili na pohod po poteh 
Kostanske zgodovine. Makadamska pot 
nas je vodila mimo vojaškega centra, vse 
do najvišje točke pohoda, ki je potekala 
po novi očiščeni stezi do Velikega vrha z 
nadmorsko višino 463 m. Tam smo se 
malo odpočili in počakali na prihod vseh 
pohodnikov, da smo naredili skupinsko 
fotografijo. Po ozki divji stezici kraške 
gmajne smo se spustili z Velikega vrha, 
skozi »drevesnico«, do kraške jame z 
domačim imenom Jama Grapača v 

Jelerjevi dolini. Jamo smo 
osvetlili, da smo lahko 
pohodniki videli vse njene 
lepote in zanimivosti. 
Pred jamo nas je čakal 
osvežujoč napitek. Ob 
tem se KS Kostanjevica in 
KD Kostanj zahvaljujemo 
posameznim vaščanom, ki so očistili 
dostop do jame, vhod in njeno notranjost, 
da smo si jo lahko varno ogledali. Po 
končanem pohodu nas je vse udeležence 
v kulturnem domu v Kostanjevici čakala 
odlična jota s klobaso in seveda posladek. 
Praznik se je popoldan nadaljeval z 
nastopom ljudske pevke Marjetke 
Popovski, ki je v sklopu svoje turneje 
Zapojmo pesem o svobodi poslušalcem 

obudila spomin na stare pesmi. Z njo 
smo tudi veselo zapeli in se pripravili na 
večerni ples. Večer nam je popestril pevec, 
harmonikaš in klaviaturist Nejc Vrtovec, 
ki nas je s svojo glasbo vse obiskovalce 
dvignil na noge. Vsi, ki ste letos manjkali, 
vabljeni, da se nam pridružite naslednje 
leto, ko bomo zagotovo ponovili ta že 
tradicionalni Kostanski dan mladosti. 

Sara Spačal

Ingrid Praznik
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Pravilno vzdrževanje zelenih ograj  
in dreves ob javnih cestah

Varnost v prometu je odvisna tudi od preglednosti cestišča, na kar v precejšnji  
meri vpliva pravilno rezano rastlinje ob cesti. Zaradi neupoštevanja pravil lahko  
inšpektor lastniku zemljišča ob cesti izreče tudi za 500 evrov kazni.

Med terensko kontrolo stanja občinskih 
cest in pločnikov smo zaznali kar nekaj 
primerov nepoznavanja pravilnega 
vzdrževanja zelenih ograj–živih mej in 
dreves, zato je prav, da na to tudi javno 
opozorimo. Določeno je, da rastlinje 
ne sme segati preko lastniške meje, to 
je linije med javno cesto in zasebnim 
zemljiščem. Enako velja za razrast 
rastlinja preko oz. skozi žične ograje ob 
pločnikih. Prepričanje, da lahko živa meja 
raste tudi nekaj centimetrov nad površino 
pločnika,  je zmotno in celo prepovedano. 
Pločnik je v celoti namenjen pešcem – od 
robnika do robnika, brez nepotrebnega 
umikanja raznim okrasnim in drugim 
rastlinam. 
Izpostavil bi še določilo občinskega 
odloka, ki natančno določa obveznost 
lastnikov nepremičnin ob občinskih 
cestah, ki morajo v območjih površin, 
potrebnih za preglednost občinske ceste 
ter priključevanja nanje, stalno zagotavljati 
preglednost. Zasajene žive meje ne 

smejo presegati višine 0.75 metra od 
vozišča občinske ceste. Sankcija za 
neupoštevanje predpisa za zagotovitev 
preglednosti ob občinski cesti  znaša 500 
evrov za lastnika oziroma za imetnika 
pravice uporabe te nepremičnine ob 
občinski cesti. Tudi drevesne veje je treba 
sekati tam, kjer segajo nad cesto. Višina 
prostora na cestah, kjer je dovoljena 
vožnja samo za osebna in kombinirana 
vozila, mora znašati od 2,7 metra, 
medtem ko mora biti na cestah, kjer je 
dovoljena vožnja tudi tovornim vozilom in 

avtobusom, do 4,5 metra.  
V občinskem Odloku o cestah v Občini 
Miren-Kostanjevica je posebej določena 
tudi obveznost sosedov ob občinskih 
cestah, ki morajo dopustiti prost odtok 
vode, dostop do cestnih objektov zaradi 
njihovega vzdrževanja, gradnje odtočnih 
in ponikovalnih jaškov ter postavitev 
začasnih ali stalnih naprav in ureditev za 
zaščito ceste in prometa na njej; če teh 
ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je 
sestavni del ceste. 

Dušan Bremec, inšpektor 

TELEFONSKE  ŠTEVILKE

Medobčinska uprava občin Šempeter–Vrtojba, Renče–Vogrsko,  
Miren-Kostanjevica in Vipava, Cesta Goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici

Ime in priimek delovno mesto mobitel tel. št. mail

Tjaša Boškin Svetovalka 041/218 841 05/335 73 71 tjasa.boskin@sempeter–vrtojba.si

Tadej Mori Vodja MOU 041/648 705 05/335 73 72 tadej.mori@sempeter–vrtojba.si

Dušan Bremec Inšpektor 041/773 467 05/335 73 73 dusan.bremec@sempeter–vrtojba.si

Alen Maligoj Občinski redarji 041/697 433 05/335 73 71 alen.maligoj@sempeter–vrtojba.si

Kevin Urdih 031/682 774 pavel.bratina@sempeter–vrtojba.si

Pavel Bratina 031/ 682 877 kevin.urdih@sempeter–vrtojba.si

FAX 05/335 73 70 medobcinska.uprava@sempeter–vrtojba.si

Primer pravilno 
obrezane zelene ograje

Uradne ure Občine Miren-Kostanjevica
Miren 137, 5291 MIREN
tel.: 05 330 46 70
www.miren-kostanjevica.si

ponedeljek in torek od 8.00 do 12.00, od 13.00 do 15.00 ure

sreda od 8.00 do 12.00, od 13.00 do 16.30 ure

petek od 8.00 do 12.00

Uradne ure župana za občanke in občane so vsako sredo od 
13. do 16.30 ure. Prosimo, da se za obisk pri županu najavite 
v tajništvu občine na telefonski številki 05 330 46 70 ali na 
elektronski naslov: tajnistvo@miren-kostanjevica.si

Navodila za pošiljanje prispevkov za glasilo Občine Miren-Kostanjevica
• Članki naj bodo kratki in jedrnati, največ 1000 znakov brez presledkov
• Tekst naj bo v formatu »microsoft office word« s končnico .doc
• Fotografije naj bodo v formatu .jpg, .psd ali .tif v velikosti najmanj  

3 MPix (po možnosti 300 dpi ali več), in sicer poslane ločene  
od teksta (kot priponka)

• Tekst in fotografije morajo biti opremljene z imenom avtorja
• Uredništvo si pridružuje pravico, da prispevke primerno priredi za tisk tako 

po obsegu kot po izrazu. Prispevkov z nezakonito, žaljivo, zavajajočo, 
sporno ali moralno neprimerno vsebino se ne objavlja. 

• Prispevke za jesensko številko nam lahko pošljete do 31. avgusta 2016 na 
elektronski naslov: glasilo.omk@siol.net

http://www.miren-kostanjevica.si
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Poletni koncerti in prireditve

Sobota, 4.6.2016 Ob 20.00 Razstava Metulji Krasa–avtor Simon Kovačič                                           
Koncert Pevskega zbora Ermes Grion

Sobota, 11.6.2016 Ob 20.00 Koncert  Hrušiških fantov

Nedelja, 19.6.2016 Ob 20.00 Zaključni koncert zborov  
PD Kras Opatje selo

Petek, 24.6.2016 Ob 20.00 Koncert Big band Nova s solistko  
Niko Kodrič in Mpz Kras Opatje selo

Nedelja, 10.7.2016 Ob 20.00 Gledališka predstava KD Brce Gabrovica

Petek, 15.7.2016 Ob 21.30 Projekcija filmov – Nostalgija za  
prvomajskim srečanjem

Nedelja, 14.8.2016 Ob 21.30 Projekcija slik

Sobota, 3.9.2016 Ob 20.00 Gledališka predstava ŠOV Šempas

Sobota, 10.9.2016 Ob 20.00 Prireditve Opajski semenj

Nedelja, 11.9.2016 Ob 18.00 Prireditve Opajski semenj

Koledar prireditev

Sobota, 
4.6.2016

Ob 20.00 Razstava Metulji Krasa-avtor Simon 
Kovačič                                           
Koncert Pevskega zbora Ermes Grion

Sobota, 
11.6.2016

Ob 20.00 Koncert  Hrušiških fantov

Nedelja, 
19.6.2016

Ob 20.00 Zaključni koncert zborov PD Kras Opatje 
selo

Petek, 
24.6.2016

Ob 20.00 Koncert Big band Nova s solistko Niko 
Kodrič in Mpz Kras Opatje selo

Nedelja, 
10.7.2016

Ob 20.00 Gledališka predstava KD Brce Gabrovica

Petek,
15.7.2016

Ob 21.30 Projekcija filmov - Nostalgija za 
prvomajskim srečanjem

Nedelja, 
14.8.2016

Ob 21.30 Projekcija slik

Sobota, 
3.9.2016

Ob 20.00 Gledališka predstava ŠOV Šempas

Sobota, 
10.9.2016

Ob 20.00 Prireditve Opajski semenj

Nedelja, 
11.9.2016

Ob 18.00 Prireditve Opajski semenj

Opajski večeri pod zvezdami


