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V okviru priprave Vizije in strategije razvoja Občine Miren – Kostanjevica 2017 – 

2025 je med 21. aprilom in 31. majem potekala širša javna razprava, kjer so 

imeli vsi občani ter ostali zainteresirani deležniki možnost, da še dodatno 

predlagajo morebitne dopolnitve, pripombe in predloge k osnutku tega 

razvojnega dokumenta. Skozi javni dialog so v tem času dokument obravnavali 

tudi vsi pristojni občinski odbori in komisije. Sama predstavitev za javnost in 

medije pa se je izvedla 25. maja v prostorih občine. Po zaključeni javni razpravi 

lahko potrdimo, da je začrtani razvojni pogled skozi vse-vključujoč proces 

priprave dobil  široko soglasje različnih deležnikov.  

Na občino so bile naslovljene dopolnitve s strani KS Miren in TD Miren ter dveh 

občank Vanese Komel in Ede Kodrič. Prav tako so bili predlagani sklepi vseh 

treh odborov: odbor za gospodarstvo in proračun, odbor za družbene 

dejavnosti in odbor za okolje, prostor in kmetijstvo, ter komisija za pripravo 

občinskih prireditev in izdajo občinskega glasila. 

Predlogi KS Miren: 

Reka Vipava kot element spodbujanja gibanja in zdravega sloga življenja ter 

medgeneracijskega sobivanja 

Tudi skozi ta predlog se je potrdilo, da je pravilna odločitev, da vode postanejo 

strateška razvojna prioriteta občine. V tem okviru so zajeti številni ukrepi, ki 

med drugim spodbujajo prav sožitje med naravo in človekom v predlaganem 

kontekstu. V prioriteti, ki ima v ospredju skrb za vitalnost družbe občanov pa 

prav tako povzemamo predlagane smernice. V osnutku Akcijskega načrta 

trajnostnega razvoja in organiziranosti turizma v Občini Miren -Kostanjevica pa 

je element voda prepoznan kot eden  ključnih elementov narave, na katerem 

temelji turizem v občini, in sicer tudi skozi  revitalizacijo porečja Vipave ter 

ohranjanje 150- letne dediščine vodnjakov in kalov.  



Kulinarika (sir in suho mesnati izdelki …) 

Kulinariki je posvečeno kar nekaj besed in prostora tako v Strategiji kot v 

Akcijskem načrtu (tudi siru in suho mesnatim izdelkom). Pomen kulinarične 

dediščine pa je zajet še v viziji občine. 

Kolesarske in pešpoti – povezava dolinskega in kraškega dela 

V akcijskem načrtu so močno izpostavljene tudi kolesarske in pešpoti, ki lahko 

služijo kot povezava dolinskega in kraškega dela. 

Internetna pokritost in wi-fi točke 

Za ta ukrep že potekajo prizadevanja občine z operaterji. 

Predlogi TD Miren: 

Bodimo ZELENA občina (Trajnostni koncept razvoja turizma)  

Eko kmetijstvo, hrana – domača, promocija (Eko usmeritev znotraj ponudbe 

lokalnih izdelkov) 

Voda (Voda kot pomemben element za razvoj turizma) 

Vsi navedeni predlogi so v tako v strategiji kot akcijskem načrtu že povzeti.  

Tako najdemo trajnostni koncept razvoja in znotraj le-tega eko usmeritev, 

domače prehranske izdelke (kot npr. lokalna vina, suhe mesnine, kozji sir, sivka, 

pršut, med, žganja, sadni sokovi, zeliščni izdelki, oljčno olje…). Naj znova 

poudarimo, da je element voda prepoznan kot eden od ključnih elementov za 

spodbujanje turizma.  

Predlogi Vanese Komel: 

Turistična ponudba za avtodome 

Akcijski načrt predvideva tovrstno ponudbo, je pa ne definira v podrobnostih 

(lokacija …), to bo naloga nadaljnjih izvedbenih ukrepov in aktivnosti. 

Reka Vipava 

Reki Vipavi je kot rečeno v dokumentu posvečeno veliko pozornosti, saj je 

prepoznana kot ena od ključnih turističnih točk v destinaciji  in opredeljena kot 



eden glavnih motivov za enodnevni izlet (sama reka Vipava, ribolov, jez, mlin 

...). 

Prireditve – »event marketing« 

Zapisan razvoj turizma temelji tudi na pestri ponudbi prireditev oz. dogodkov.  

Nadaljnja izvedba tovrstnih dejavnosti  za turiste bo prepuščena novi instituciji, 

ki bo skrbela za razvoj turizma v Občini Miren - Kostanjevica. V Akcijskem 

načrtu je povzeto stanje oz. pregled dogodkov, ki se odvijajo trenutno in 

menimo, da so kakovostni tako za obisk domačih kot tujih obiskovalcev. Prav 

gotovo pa se bodo z razvojem turizma v občini razvili novi, še bolj odmevni in 

prepoznavni dogodki. 

Občina – idealna izletniška točka 

Strinjamo se s tem, da Občino Miren - Kostanjevico lahko predstavimo kot 

izhodišče za izlete in to je v Akcijskem načrtu tudi navedeno v smislu 

povezovanja v širšem prostoru regije in še posebej s sosednjimi občinami. 

Lastna trženjska znamka 

V Akcijskem načrtu je podan predlog glede razmisleka in analize primernosti 

obstoječih trženjskih znamk ali uvedbe nove, vendar menimo, da je 

sprejemanje odločitve ta trenutek preuranjeno, saj bi bilo v nadaljevanju 

prehodno in smiselno pridobiti mnenje deležnikov. 

Predlogi Ede Kodrič: 

Odlok o barvah in odtenkih fasad 

To področje je že urejeno v 50. členu sprejetega  odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Miren- Kostanjevica.  

Glamping 

Se predvideva kot eno od dejavnosti v razvoju turizma. Za njegovo 

implementacijo pa je potrebna konkretna podjetniška pobuda.   

Kras kot destinacija posebnega pomena 

Glede Krasa kot posebne destinacije delimo skupno mnenje, kar je 

izpostavljeno v viziji, strategiji in akcijskem načrtu.   



Izletniške kmetije in promocija turizma 

Prav tako jih akcijski načrt predvideva kot enega od nosilcev turistične 

ponudbe. Velik poudarek bo imela v prihodnje prav promocija turizma, za 

katero bo poleg turističnih ponudnikov skrbela prav novo ustanovljena resorna 

institucija. 

Sklep Odbora za gospodarstvo in proračun: 

»Odbor za gospodarstvo in proračun predlaga dopolnitev dokumenta Vizija in 

strategija razvoja Občine Miren–Kostanjevica 2017 – 2025: Pri vsaki navedeni 

strateški prioriteti v nadaljevanju: 1. Občina Miren-Kostanjevica obuja 

poslovne priložnosti v gospodarstvu in kmetijstvu, 2. Občina Miren-

Kostanjevica je pravi varuh svojih voda in narave in 3. Občina Miren-

Kostanjevica med ljudmi krepi družbene vezi, naj se izdela konkretna analiza 

stanja, SWOT analiza in konkretneje opredeli cilje in ukrepe za uresničitev 

ciljev.«    

Na podlagi predlaganega sklepa smo v dokumentu predvideli pripravo Akcijskih 

načrtov za predlagani področji gospodarstva in kmetijstva, v katerih bi lahko 

zajeli zahtevane analize stanja s pripadajočimi SWOT analizami za vsa navedena 

prednostna področja.     

Sklep Odbora za družbene dejavnosti: 

»Odbor za družbene dejavnosti predlaga dopolnitev dokumenta Vizija in 
strategija razvoja Občine Miren–Kostanjevica 2017 – 2025:  
 

 beseda »KULTURA« naj se doda kot »naslov« pri prioriteti 3. Občina 

Miren-Kostanjevica med ljudmi krepi družbene vezi in sicer tako, da se 

naslov oz. mednaslov na str. 24 glasi:  KAKOVOST ŽIVLJENJA / SOCIALA / 

DRUBENE DEJAVNOSTI / INVESTICIJE / MEDGENERACIJSKO 

SODELOVANJE / RANLJIVE SKUPINE / KULTURA 

 Cilj 1: Zagotoviti primerno infrastrukturo za povezovanje na vseh 

ravneh družbenega življenja v občini 

Črtati »Ukrep 2: Zagon investicij« 

 Cilj 2: Smiselno izkoristiti različne vire financiranja za izvajanje ključnih 

programov s poudarkom zlasti na sodelovanju med društvi 



Dodati nov ukrep: Ohranitev in nadgradnja obstoječih projektov 

ljubiteljske kulture 

 

 Cilj 3: Pospešiti investicijski zagon  

Dodati nov ukrep: Izgradnja kulturnih domov in drugih prostorov za 

ljubiteljsko kulturo v občini 

 Cilj 4: Poskrbeti za hiter, ažuren in kakovosten pretok informacij in 

znanj 

Dopolniti ukrep 12 tako, da se glasi: Ohranitev občinskega glasila z 

vključevanjem vsebin za vse starostne in interesne skupine občanov ( 

obravnava različnih vidikov življenja občine z izjemo političnih vsebin) in 

nadgradnja vsebin na socialnih omrežjih« 

Sklep je bil v dokumentu upoštevan v vseh predlaganih točkah. 

Sklep Odbora za okolje, prostor in kmetijstvo: 

»Odbor za okolje, prostor in kmetijstvo predlaga dopolnitev dokumenta Vizija 

in strategija razvoja Občine Miren - Kostanjevica 2017 – 2025: Pri strateški 

prioriteti: 1. Občina Miren-Kostanjevica obuja poslovne priložnosti v 

gospodarstvu in kmetijstvu, naj se konkretneje opredeli ukrepe za uresničitev 

ciljev na področju kmetijstva.« 

V dokumentu niso predvideni podrobnejši konkretni ukrepi ter aktivnosti, se pa 

v dokumentu na novo predvideva Priprava akcijskega načrta za razvoj 

kmetijstva v občini. 

Sklep Komisije za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskega glasila: 

 »Komisija za pripravo občinskih prireditev in izdajo občinskega glasila 
predlaga dopolnitev dokumenta Akcijski načrt …. Občine Miren–Kostanjevica 
2017 – 2025: na str. 36 naj se pri navedbi kategorij športnega turizma doda 
besedo »nogomet«, kakor sledi: 
Športni turizem, izletništvo, počitnice (zdravje, šport in rekreacija)  
o Kolesarjenje,  

o Pohodništvo,  

o Konjeništvo,  

o Ribolov,  



o Nogomet.« 
 

Sklep je bil v dokumentu upoštevan. 


