
Na idlični lokaciji, na robu kraške planote Cerje, od koder 
se odpirajo čudoviti razgledi na razgibano pokrajino vse od 
modrega Jadrana, prek zelenega Krasa In Vipavske doline,  
Trnovske planote, Alp s ponosnim Triglavom in Dolomitov, 
do Brd in Padske nižine, stoji Pomnik miru. Kamniti velikan, 
postavljen v poklon braniteljem slovenske zemlje med zidovi 
skriva dragocene zaklade zgodovine in umetnosti.

UMETNINA MED KAMNOM IN RUJEM 

Tu, kjer danes domujeta kamen in zeleno-rdeči ruj, so se odvile težke bitke I. svetovne vojne. Interaktivna 
razstava v 5-ih etažah 25 m visokega kamnitega velikana tke vez med preteklostjo in prihodnostjo. V pritličju 
se v olju na platnu razprostira velika mojstrovina akademskega slikarja Rudija Španzlja z naslovom »Ples 
življenja in smrti«. Nekateri likovni kritiki jo imenujejo »slovenska Guernica«.

ZVEZDNATO NEBO OB POROKAH IN SLOVESNOSTIH

V osrednjem prostoru se nad reprodukcijo Pridige o grehu iz uvoda v drugi del Brižinskih spomenikov, 
najstarejših znanih ohranjenih zapisov v slovenščini, razprostira modro nebo s konstelacijami zvezd ob 
zimskem in poletnem sončevem obratu. Tu je posebej čarobno dahniti poročni DA in nazdraviti s svati na eni 
od razglednih ploščadi, od koder sežejo pogledi na vse štiri strani neba.

ORGANIZACIJA KONFERENC IN SREČANJ

Svetla in klimatizirana KONFERENČNA DVORANA nudi prostor do 60 slušateljem ali udeležencem TEAM 
BUILDINGOV. Dvorana je opremljena s sodobno tehnologijo s prenosnim računalnikom, projektorjem, plat-
nom, brezžičnimi in naglavnimi  mikrofoni ter mizo z opremo za TISKOVNE KONFERENCE. Prostor se lahko 
uredi tudi kot SEJNA SOBA ali UČILNICA s poljubno postavitvijo miz. Pred Pomnikom je na razpolago 100 
parkirnih mest.

CERJE
POMNIK  MIRU IN RAZGLEDNI STOLP

 

kreativna narava



* Veteranskim in domoljubnim organizacijam ter društvom, registriranim v občini Miren-Kostanjevica,  
   omogočamo 50 % popust na vse storitve.

STORITVE IN UGODNOSTI OB NAJEMU DVORANE

•  pripravo prostora in tehnike za uporabo,  
•  čiščenje prostora in opreme po zaključku uporabe,
•  ogled razstav, mojstrovine Rudija Španzlja  »Ples življenja in smrti« in sporočila Brižinskih spomenikov,
•  brezplačno parkiranje,
•  uporabo vstopne ploščadi.

Prisotnost tehnika= 20 EUR/uro.

OKREPČILO IN KAVA Z RAZGLEDOM NA CERJU

V pritličju Pomnika je Okrepčevalnica Cerje, ki vabi z okusi vipavskih in kraških dobrot, pršuta, terana in 
lokalnega piva. Ob organizaciji vašega srečanja bodo v okrepčevalnici poskrbeli za osvežitev s kavo in 
prigrizki,  postrežbo dobrot iz menija ali toplih obrokov po predhodnem naročilu. Kontakt: 040 352 986, 
drufovka.jan@siol.net.

MIREN KRAS VABI NA DOŽIVETJA IN VODENE IZLETE

-  vodeni ogledi pomnika in vstop na razgledno ploščad,
-  vodeni ogledi Borojevićevega prestola in jam (Pečinka, Krompirjeva, Klobasja) v bližini pomnika,
-  turistični paketi po vaši meri (kajak na Vipavi, izlet z e-kolesi, kulinarična razvajanja, zeliščne delavnice),
-  aktivnosti v naravi: obisk Poti miru z ostalinami 1. sv. vojne, pohodništvo, kolesarjenje, ribolov, jamarstvo,...

Turizem 
Miren-Kostanjevica

@  info@mirenkras.si
 t  031 310 800

Prostor/ Cena NAJEMA v 
Eur z DDV Kapaciteta Najem do 4 ure Najem nad 4 ure

KONFERENČNA DVORANA 60 sedišč 200 EUR 280 EUR

OSREDNJI  PRIREDITVENI  
PROSTOR
Brez konferenčne opreme

60 sedišč
80 sedišč

150 EUR 200 EUR

CELOTEN  POMNIK do 150 oseb 300 EUR 400 EUR

CENIK NAJEMA PROSTOROV


