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Spoštovani in dragi partnerji,

v občini Miren-Kostanjevica čutimo ponos, da povezujemo dve posebni slovenski pokrajini: 

rodovitno Vipavsko dolino in kamniti Kras. Prva nas od nekdaj navdaja z blagim mediteranskim 

značajem, drugi nas uri v trdnosti in iznajdljivosti. Naši kraji in ideje so kreativne narave. Že dvakrat v 

zadnjih letih smo bili zmagovalci med manjšimi slovenskimi občinami v inovativni izrabi in pametnem upravljanju z energetskimi viri. 

Okolju in naravi posvečamo ogromno pozornosti, saj sta temelj trajnostnega razvoja. Temu smo se zavezali tudi s smelo strategijo 

občine Miren-Kostanjevica do l. 2025.

Naša vizija se poleg okolja in energije ter kmetijstva in podjetništva v največji meri posveča prav priložnostim, ki jih vidimo v turizmu. 

Če jo znamo pravilno usmerjati, lahko ta hitro rastoča gospodarska panoga lokalnemu prebivalstvu ponudi največ ekonomske in 

socialne dobrobiti. Da turizem postane multiplikator dobrih učinkov, mora biti trajnosten do okolja in družbe. Uspe nam lahko samo 

s pravim načrtovanjem, medsebojnim sodelovanjem in regionalnim destinacijskim povezovanjem. V turizmu nikoli nismo sami in 

izolirani, vedno moramo biti odprti navzven.

Zato vam že na tem srečanju podajamo roko, dragi partnerji. Občina Miren-Kostanjevica lahko turistično sodeluje z vsemi okoliškimi 

kraji in regijami. Smo vez med že prepoznavnimi destinacijami, kot so Nova Gorica, Vipavska dolina in Kras, obenem pa nosimo 

značaj zelenega in butičnega, tistih dveh največjih vrednot razvoja nacionalnega turizma Slovenije. Želim si, da prav tu, na Cerju, 

ki nosi simboliko pomnjenja, damo krila najprej dobremu sodelovanju med domačimi ponudniki in kreiranju odlične turistične 

ponudbe na ravni destinacije Miren Kras, hkrati pa tudi skupnemu razvoju in promociji turizma kot vodilne gospodarske panoge v 

regiji.

Miren Kras ima – tako kot muza umetnosti in navdiha – dva obraza. Prvega je 

narisala reka Vipava s svojimi velikimi okljuki, ki se počasi pretakajo skozi Miren in 

napajajo njegova zelena polja. Drugega je izklesal kamniti Kras, ki je živ tudi pod 

površjem, kjer skriva svet jam in podzemnih voda. Oba obraza povezuje kreativna 

narava v gibanju, v ljudeh in v kuhinji.

Tako kot nam kaže naša narava, smo pristopili tudi k razvoju turizma. S 

premišljenimi koraki, vedno pripravljeni na ovinek več, da vključimo v našo 

zgodbo vse partnerje. Obenem pa imamo trdno in daljnosežno vizijo, prav tako, 

kakršni so razgledi z naših kraških hribov.

ŽUPAN OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA

MIREN TOK VIPAVE IN ŽIVI KRAS

www.mirenkras.si

Miren Kras ima 
dva obraza. Tako 

kot nam kaže naša 
narava, smo pristopili 

tudi k razvoju 
turizma.



Naša kreativna narava kliče k uživanju 
na svežem zraku. Zeleni razgledi ob reki 
Vipavi in skriti kotički Krasa so idealni za 
aktivne počitnikarje. 

Naša kreativna narava v kuhinji razvaja 
s svežimi okusi. Miren Kras polni mize 
s sezonskimi dobrotami, še posebej 
slastnimi v času osmic.

Naša kreativna narava v ljudeh vzbuja 
ustvarjalnost. Izdelki in umetnine 

odražajo dušo sveta med Vipavo in 
Krasom.

Pohodniške poti okoli zelenega 

Mirna ali med kraškimi griči z 

razgledom do morja ponujajo 

sprostitev v vseh letnih časih. Poti 

miru na Krasu povezujejo dediščino 

1. sv. vojne.

Švist s kolesom med kraškimi 

kolovozi, polji in travniki, ki se blago 

vzpenjajo in spuščajo, je posebno 

doživetje. Mrežo kolesarskih poti 

širimo in nadgrajujemo tudi preko 

meja.

V reki Vipavi brbota življenje, zato 

je pravi magnet za muharjenje 

in ribolov. Kras ponuja zavetje 

divjadi, za katere skrbijo lovci. 

Pod površjem se odpira svet 

skrivnostnih jam, ki jih raziskuje vse 

več navdušencev.

POHODNIŠTVO
IN POTI MIRU

KOLESARSKE
POTI

RIBIŠTVO
IN JAMARSTVO

Narava navdihuje naše umetnike in 

ustvarjalce. Galerija Oskarja Kogoja 

v Mirnu in Atelje akademskega 

kiparja Negovana Nemca sta pravi 

poklon ljubezni do življenja in 

kamna.

Naše vasi so nekoč slovele po 

izjemnih čevljarjih, usnjarjih, 

kamnosekih in bičarjih. Tovarna 

otroške obutve nadaljuje tradicijo. 

Mnogi običaji, ki se prenašajo 

iz roda v rod, so danes ključ do 

pristnih doživetij.

Z dogodki povežemo leto in ljudi 

– od pustovanja, ciljanja pirhov 

in praznika špargljev do velikega 

praznovanja 1. maja v Opatjem 

selu, ki ima eno najdaljših tradicij

v Sloveniji.

VELIKI UMETNIKI
IN USTVARJALCI

ŽIVE TRADICIJE
IN OBIČAJI

TRADICIONALNI
DOGODKI

Miren Kras ima naravno zakladnico. 

V Orehovljah se med okljuki Vipave 

vijejo polja in sadovnjaki z izjemno 

mikroklimo za kmetijstvo. To je 

naše zeleno ožilje, ki spodbuja 

zdrav in dober tek.

Ponos našega Vrta Goriške so 

šparglji, ki jim priredimo poseben 

praznik in jih spomladi serviramo 

na vseh krožnikih. So zdrava 

spremljava mesnim dobrotam, med 

katerimi kraljujeta vipavski in kraški 

pršut.

Vipavska in kraška vina so 

zdravilna za dušo in druženje. Prva 

lahkotnejša, s starimi avtohtonimi 

sortami Slovenije, druga z močnim 

kraškim karakterjem, kakršnega 

nosi teran.

VRT
GORIŠKE

ŠPARGLJI
IN PRŠUT

VINORODNI
OKOLIŠI



ZBIRANJE OB JUTRANJI KAVI IN SLADKI DOBRODOŠLICI

Uvodni pozdrav: Mauricij Humar / župan občine Miren-Kostanjevica

Miren Kras, Zgodbe kreativne narave: Ariana B. Suhadolnik / v.d. direktorice Turizma Miren-Kostanjevica

Strategija trajnostnega razvoja Slovenskega turizma 2017–2022: Miša Novak / Slovenska turistična 

organizacija

Turistična destinacija in vloga destinacijskega managementa: Astrid Prašnikar / Poslovno in pravno 

svetovanje 

ODMOR ZA KAVO

Identiteta daje krila, pomen destinacijske znamke Miren Kras: Neja Petek / direktorica Agencije za 

razvoj in marketing v turizmu Nea Culpa

9.00–9.30

9.30

9.40–10.00

10.00–10.30

10.30–11.00

11.00–11.15

11.15–12.00

Pohodniške in kolesarske priložnosti za destinacijo Miren Kras: Marko Lenarčič / direktor GIZ P&K

ODMOR ZA KOSILO

Priložnosti za razvoj in promocijo destinacije z Zeleno shemo slovenskega turizma – ZSST: Tina H. 
Zakonjšek / vodja projektov, Zavod GoodPlace

Podpis zelene politike / župan Občine Miren-Kostanjevica, Slovenska turistična organizacija, GoodPlace

ODMOR ZA KAVO

Regijski projekt: Tematske poti ob reki Vipavi, priložnosti za razvoj turizma: Adrijan Cingerle / direktor 

KREADOM – arhitektura, geomantija, inženiring

Odprte vasi: nov 5* turistični produkt, priložnosti in pogoji za vključitev: Gregor Suhadolnik / vodja 

projektov, Tehnosol

12.00–12.30

12.30–13.30

13.30–14.15

14.15–14.30

14.30–14.45

14.45–15.15 

15.15–16.00

Turizem kreativne narave
Program dogodka

Krepimo povezovanja za trajnostni turizem
Moderatorka: Marjana Grčman



1. ARIANA B. SUHADOLNIK / v.d. direktorice Turizma Miren Kras

Miren Kras, Zgodbe kreativne narave

Novo zgodbo turistične destinacije MIREN KRAS pišemo na krilih slogana Kreativna narava, ki 

odseva bogato zapuščino prednikov in neizmeren potencial pokrajine od Vipave do Krasa. Raznolika 

in kakovostna ponudba se z novim načrtovanjem in upravljanjem destinacije Miren Kras povezuje v 

tri produktne stebre: kreativna narava v gibanju (ponudba športnih aktivnosti), kreativna narava v 

ljudeh (ponudba kulturne dediščine, umetnosti in žive kulture) in kreativna narava v kuhinji (ponudba 

enogastronomije in sezonskih kulinaričnih posebnosti). Vpetost v sosednji destinaciji Nova Gorica z 

Vipavsko dolino in Kras vzpostavlja tržno pozicijo z vizijo tesnejšega sodelovanja z zamejsko Slovenijo, 

ki seže do Jadranskega morja. Več kot 90 % površin, zaščitenih pod okriljem evropske mreže Natura 

2000, narekuje skrb za ohranjanje biotske raznolikosti, zato je trajnostni razvoj ob podpori Zelene 

sheme slovenskega turizma edina prava popotnica vsem nadaljnjim korakom razvoja in promocije.

Mag. Ariana B. Suhadolnik: ariana@mirenkras.si, tel: 051 331 623

Magistrica ekonomskih znanosti Ariana B. Suhadolnik je izkušena destinacijska managerka v 

slovenskem turizmu in v.d. direktorice Zavoda za turizem Miren-Kostanjevica. Kot specialistka za 

management ima dolgoletne izkušnje s področja marketinga, odnosov z javnostmi, poslovnega 

svetovanja, izobraževanja in organizacije dogodkov. Je certificirana presojevalka sistemov vodenja 

kakovosti, njene kompetence pa so se izoblikovale pri vodenju različnih podjetij, projektov in destinacij. 

Kakšen je dober in učinkovit destinacijski management? Kakšna je vloga destinacijske organizacije, 

ki prevzame upravljanje in trženje turistične destinacije? Pomembno je začrtati jasne naloge in 

cilje, da lahko destinacija dobro načrtuje, organizira, vodi in nadzira turistične tokove. Območja 

z naravno in kulturno dediščino zahtevajo posebno obliko upravljanja, od primerne zaščite za 

zagotavljanje ohranjenosti do valorizacije in uresničitve turističnih potencialov. Spoznajmo značilnosti 

organiziranosti destinacijskih organizacij v Sloveniji in nekatere primere dobre prakse iz drugih držav 

Evropske unije. Poglejmo, kakšni bodo izzivi destinacijskega managementa v destinaciji Miren Kras.

Astrid Prašnikar: astrid.prasnikar@gmail.com, tel: 041 638 527

Diplomirana univerzitetna pravnica Astrid Prašnikar je izkušena pravna in poslovna svetovalka. 

Kompetence in znanja je pridobivala na najrazličnejših področjih upravljanja in vodenja: kot sekretarka 

občinskega sveta in direktorica občinske uprave Mestne občine Koper, državna sekretarka MNZ RS, 

glavna tajnica Univerze na Primorskem, direktorica Študentskih domov UP ter visokošolska učiteljica 

in predavateljica. Ima licenco za članico nadzornih svetov v podjetjih in javnem sektorju. Danes 

je izvajalka izobraževanj in usposabljanj ter ocenjevalka po modelu odličnosti EFQM ter pravna in 

poslovna svetovalka.

2. MIŠA NOVAK / vodja strateških projektov Slovenske turistične organizacije

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 

Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 smo sprejeli v lanskem letu. Strateška 

vizija slovenskega turizma je, da Slovenija postane globalna zelena butična destinacija za zahtevnega 

obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Ta vizija opredeljuje smer 

razvoja in pozicioniranja Slovenije kot destinacije za 5-zvezdična doživetja, ki bodo s kakovostjo in 

presežno vrednostjo pomagala uresničevati glavni cilj sprejete Strategije trajnostne rasti slovenskega 

turizma 2017–2021: dvig prilivov iz naslova izvoza potovanj na 3,7–4 milijarde evrov. Zelen, trajnosten 

in odgovoren razvoj je temelj vsega in k temu so se zavezali vsi ključni deležniki slovenskega turizma. 

Skriti potenciali so v kakovosti, sistemu progresivne vrednosti, geostrateškem položaju Slovenije in 

pripravljenosti k spremembam v poslovnem okolju.

Miša Novak: misa.novak@slovenia.info, tel: 01 58 98 514

Slovenska turistična organizacija (STO) je nacionalna turistična organizacija, ki načrtuje in izvaja 

trženje celovite turistične ponudbe Slovenije na tujih trgih ter skrbi za trajnostni razvoj slovenskega 

turizma. S pomočjo inovativnega vsebinskega in digitalnega marketinga, znamke I feel Slovenia in 

zgodb slovenskega turizma so dejavnosti organizacije usmerjene v povečanje prepoznavnosti Slovenije 

kot turistične destinacije ter v pospeševanje trženja inovativnih turističnih produktov z višjo dodano 

vrednostjo, ki temeljijo na načelih trajnostnega razvoja.

3. ASTRID PRAŠNIKAR / Pravno in poslovno svetovanje

Turistična destinacija in vloga destinacijskega managementa

4. NEJA PETEK / direktorica Agencije za razvoj in marketing v turizmu Nea Culpa

Identiteta daje krila: pomen destinacijske znamke Miren Kras

Destinacijsko znamko Miren Kras smo vsebinsko in vizualno zgradili na temeljih edinstvenih naravnih 

in kulturnih posebnosti Občine Miren-Kostanjevica. To nakazuje že obrat v imenu destinacije, ki 

povezuje njena dva obraza: zeleno Vipavsko dolino in kamniti Kras. Zaokrožena in jasna identiteta daje 

vsaki destinacijski znamki moč za razvoj in promocijo na trgu, obenem pa povezuje v skupno zgodbo 

lokalne turistične ponudnike z upravljalci destinacije in drugimi deležniki. Znamko Miren Kras smo 

oblikovali z mislijo na sodelovanje z vsemi sosednjimi destinacijami, ki sooblikujejo njeno identiteto, 

in z vrednotami ter vizijo, ki jih komunicira tudi krovna nacionalna znamka slovenskega turizma I Feel 

Slovenia. Logotip in slogan Kreativna narava ne orisujeta le identitete destinacije Miren Kras, ampak 

želita spodbujati tudi razvoj turističnih produktov.

Neja Petek: neja@nea-culpa.si, tel: 05 90 53 440

Neja Petek je ustanoviteljica Agencije za razvoj in marketing v turizmu Nea Culpa, kjer že 8 let deluje 

kot kreativna direktorica integriranih komunikacij slovenskih turističnih destinacij in ponudnikov. Kot 

komunikacijska strateginja se je desetletje urila kot redaktorica in voditeljica na TV Slovenija ter kot 

vodja marketinga Turistične agencije Palma. Je avtorica številnih prepoznavnih marketinških kampanj. 

V zadnjih letih je agencijo Nea Culpa preoblikovala v specializiranega partnerja za razvoj in trženje 

kulturnega turizma. 



5. MARKO LENARČIČ / direktor GIZ P&K

Pohodniške in kolesarske priložnosti za destinacijo Miren Kras

V okviru Strategije razvoja pohodništva in kolesarjenja smo v Sloveniji razvili standarde specializacije 

za pohodniške in kolesarske nastanitve. Posledično so se nekatere od teh nastanitev združile v 

Pohodništvo&kolesarjenje GIZ ob strateškem sodelovanju STO. Glavni namen združenja je promocija 

in marketing turističnih produktov pohodništva in kolesarjenja predvsem na tujih trgih. Hkrati pa 

združenje sodeluje v razvojnih nalogah, kot so ureditev sistema tematskih pohodniških in kolesarskih 

poti, spodbujanje licenciranja vodniških aktivnosti ter razvoja daljinskih pohodniških in kolesarskih 

poti. V okviru promocije obiskujemo specializirane sejme, organiziramo študijske ture novinarjev in 

agentov ter posebne dogodke – borzo Green Outdoor in pohodniški festival z dogodki Slovenija hodi 

po vsej državi. Sodelujemo v razvojnih destinacijskih projektih: Alpe Adria Trail, Razvoj Karavank, pot 

okrog Julijskih Alp.

Marko Lenarčič : info@hiking.si, tel: 041 646 566

Marko Lenarčič je v turizmu dejaven že več kot 25 let. Sprva se je v zasebnih podjetjih Epsi in Pan 

Alp ukvarjal s pripravo in izdajanjem turističnih publikacij. Nadaljeval je s projekti razvoja turističnih 

destinacij. Nekaj časa je vodil hotel v Logarski dolini, pet let je bil na čelu lokalne turistične organizacije 

Bohinj, vodil je tudi krajinski park Logarska dolina. Zadnjih nekaj let vodi aktivnosti v okviru združenja 

Pohodništvo&kolesarjenje GIZ.

»Naravoslovna tematska učna pot ob reki Vipavi« je del celovitega regijskega projekta Zavoda za 

ribištvo Slovenije z nazivom Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in 

habitatov v Vipavski dolini. Učna pot, ki bo namenjena pešcem in kolesarjem, bo potekala vzporedno 

z reko Vipavo od njenega izvira do meje z Italijo. V prihodnosti je predvideno tudi njeno nadaljevanje 

mimo sotočja (sovodnja) Vipave in Soče do izliva reke Soče v Jadransko morje. Vsi predlagani posegi 

so načrtovani tako, da bodo povezali obstoječe in predvidene odseke v sklenjeno in varno omrežje. 

Pot bo služila kot glavna os zelene infrastrukture, na katero se bodo pripenjale obstoječe poti. 

Naravoslovna tematska učna pot ob reki Vipavi bo predstavljala nov zeleni turistični produkt Vipavske 

doline na območju petih občin Goriške.

Adrijan Cingerle: adrijan@kreadom.com, tel: 05 33 32 765

Adrijan Cingerle je direktor arhitekturnega studia KREADOM, ki se ukvarja s celovitimi prostorskimi 

rešitvami. Izhodišče njihovega izvirnega načrtovalskega pristopa je temeljita in poglobljena analiza 

prostora ter integralno načrtovanje, ki vključuje strokovnjake z različnih področij. Snovanje celovitih 

prostorskih rešitev temelji na organski povezavi grajenih struktur in odprtega prostora. Arhitekturni 

biro je v več kot dvajsetletnem delovanju načrtoval številne interierje, stanovanjske stavbe in soseske, 

poslovne objekte, urbanistične zasnove, krajinske in parkovne ureditve. 

6. TINA H. ZAKONJŠEK / vodja projektov, GoodPlace

Priložnosti za razvoj in promocijo destinacije z Zeleno shemo slovenskega turizma

Zelena shema slovenskega turizma je nacionalni model osveščanja in spodbujanja destinacij in 

turističnih ponudikov k bolj trajnostnemu poslovanju. A kaj to pomeni? Spoznajmo, kaj vstop v 

Zeleno shemo prinaša destinaciji Miren Kras in kako lahko trajnostna prizadevanja podprete tudi 

lokalni turistični ponudniki, predvsem nastanitveni objekti, turistične agencije in atrakcije. Nacionalni 

certifikacijski program ZSST, ki v Evropi in svetu velja za primer odlične prakse, je tako orodje za 

presojo in izboljševanje stopnje trajnosti destinacije (v odnosu do okolja, njegovih naravnih in kulturnih 

virov, lokalne skupnosti in lokalnega gospodarstva) kot priložnost za tržno pozicioniranje destinacije, 

saj se sodobni turisti za obisk vse bolj odločajo na podlagi trajnostne naravnanosti destinacije.

Tina H. Zakonjšek: tina@goodplace.si, tel: 040 870 323

Tina H. Zakonjšek je vodja projektov pri Zavodu Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, ki je 

akreditirani partner Slovenske turistične organizacije za izvajanje Zelene sheme slovenskega turizma. 

Tina je pooblaščena preveriteljica za standarde Travelife, Green Globe in Green Destinations ter 

imetnica certifikata Global Sustainable Tourism Councila.

7. ADRIJAN CINGERLE / direktor, KREADOM – arhitektura, geomantija, inženiring

Regijski projekt: Tematske poti ob reki Vipavi, priložnosti za razvoj turizma

8. GREGOR SUHADOLNIK / vodja projektov, Tehnosol

Odprte vasi – nov 5* turistični produkt, priložnosti in pogoji za vključitev 

Odprte vasi so pet zvezdični turistični produkt edinstvenih doživetij na podeželju. Ponudnike nastanitev 

ter najrazličnejših storitev in produktov (čebelarja, vinarja, kletarja, gostinca, muzej, adrenalinsko 

doživetje) povezuje interaktivna spletna platforma, ki vključenemu partnerju omogoča dnevno 

ažuriranje ponudbe in dogodkov, turistu-obiskovalcu pa enostaven dostop do informacij o ponudbi 

v regiji, kjer biva. Nastanitvene kapacitete na podeželju dopolnjujejo inovativne bivalne enote, 

nameščene na dvoriščih domačij in stanovanjskih objektov. Celotno ponudbo povezuje franšizni 

sistem, ki po eni strani omogoča partnerjem postopen odkup bivalnih enot, po drugi pa skrbi za ciljno 

promocijo in zagotavlja dotok gostov. K posamezni nastanitveni enoti sodita dve električni kolesi 

z namenom spodbujanja gostov k aktivnemu in zelenemu preživljanju počitnic ter obisku lokalnih 

ponudnikov, zanimivosti in dogodkov.

Gregor Suhadolnik: gregor.suhadolnik@tehnsol.si, tel: 040 644 137

Kot diplomirani ekonomist in specialist za management ima Gregor Suhadolnik dolgoletne izkušnje 

tako iz področij upravljanja in vodenja, marketinga in poslovnega sodelovanja, kot tudi iz gradbenega 

in energetskega inženiringa, trgovanja z nepremičninami, mednarodnega trgovinskega poslovanja ter 

pridobivanja sredstev za projekte iz proračuna EU.
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MIREN KRAS

V kreativni naravi sta se najprej igrala kamen in voda. 

Nastala so kraška polja in jame. Rdeča zemlja ima rada trto 

in kulturo. Nikjer ni boljšega terana in daljše vegetacijske 

dobe. Tudi v ljudeh, ki na prepihu kultur že tisočletja 

naseljujejo Miren Kras, se skriva kreativna narava. Cenijo 

življenje in darila narave.

Mirenski grad

Razgledni grič nad Mirnom je imel že v času Oglejskega 

patriarhata pomembno utrdbo, ki je služila nadzoru prehoda 

čez reko Sočo. Danes je Mirenski grad predvsem romarska 

točka z izjemno sakralno dediščino, delujočim samostanom 

Lazaristov in še dvema katoliškima skupnostima.

Galerija Oskarja Kogoja

V dveh desetletjih je razstavno-prodajno galerijo priznanega 

industrijskega oblikovalca v Mirnu obiskalo veliko znanih 

osebnosti iz vsega sveta. V Kogojevih mojstrovinah in izdelkih 

se prepletajo klasično in sodobno oblikovanje, ročno delo in 

zahtevni tehnološki postopki. Umetnik navdih črpa v naravi in 

vzorcih, ki povezujejo različne kulture. Kogojeva dela izražajo 

tenkočutnost do vpetosti človeka v zakonitosti narave.

Cerje
Pomnik braniteljem slovenske zemlje

Na razglednem vrhu Cerje na robu kraške planote stoji 

poseben pomnik. Od tu se odpira širok pogled na Jadransko 

morje, Furlansko nižino, Julijske Alpe in Vipavsko dolino. 

Kamniti velikan je zasnovan kot trdnjava, ki povezuje 

preteklost s prihodnostjo. Nadstropja simbolizirajo različna 

prelomna obdobja slovenske zgodovine. Razgledna ploščad 

odpira pogled v prihodnost in na vse štiri strani neba.

Poti ob reki Vipavi

Zeleni razgledi ob reki Vipavi so nezamenljivi, zato so srce 

novega trajnostnega produkta mreže tematskih poti za kolesarje 

in ponudnike. Nanje se bodo priključevale tudi druge obstoječe 

poti, kot so Poti miru na Krasu, ki povezujejo dediščino 1. sv. 

vojne, in nove. Skupaj so idealen poligon za aktivna doživetja na 

prostem.

Skrivnostne kraške jame

Kraški svet skriva podzemne oblike in čudeže po vsej 

Sloveniji. Miren Kras ima kar štiri velike jame, ki so v času 

1. sv. vojne nudila zatočišče in oskrbo vojakom. Tako so 

pridobile nenavadna imena: Pečinka, Krompirjeva jama, 

Klobasja in Lojzova jama.



Turizem Miren-Kostanjevica
Miren-Kostanjevica Tourism

Miren 137
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