
OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
Občinski svet                                                            PREDLOG 
 
 
Na podlagi 31. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94-4692/2007-
uradno prečiščeno besedilo) in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Ur. l. 
RS, št. 112/07) je občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 16. redni seji dne 27. 
10. 2008 sprejel 
 
 

SKLEP  
 

 
I. 

 
Strategija razvoja turizma občine Miren-Kostanjevica se dopolni v okviru petih 
programskih sklopov in sicer v sklopu Vino in kulinarika, ki se spremeni v Vino, 
kulinarika in igralništvo.  
 

II. 
Igralništvo se lahko v občini Miren-Kostanjevica izvaja izključno kot dopolnilna 
dejavnost prevladujočim dejavnostim in programom, kot so gostinstvo, nočitvenih 
kapacitete in relaksacijsko rekreativnih programov.  
 

 
  
 
                                                                                               Župan   
        Zlatko Martin Marušič  
 
O b r a z l o ž i t e v 
 
Občinski svet je na svoji 7. izredni seji razpravljal o tem, da se mora pred sprejetjem 
odločitve o vključevanju igralništva v občino Miren-Kostanjevica najprej spremeniti 
strategijo razvoja turizma občine Miren-Kostanjevica. Posledično je Odbor za turizem 
na svoji 6. redni seji dne 20.10.2008 obravnaval možnost vključitve igralništva v 
strategijo razvoja turizma občine Miren-Kostanjevica. Strategija zajema dosego treh 
strateških ciljev. Prvi je ureditev območja Park Cerje; drugi je razvoj turistične 
infrastrukture in vsebin v okviru petih programskih sklopov: 1. narava, 2, zdravje, 
šport in rekreacija 3, Dediščina kulture in zgodovine, 4. Vino in kulinarika, 5. 
prireditve; tretji cilj pa, da bo park Cerje postal prepoznavno turistično območje tako v 
domačem, regionalnem in mednarodnem okolju s pomočjo vključitve ponudbe v 
informacijski in promocijski sistem destinacij Kras Carso in Smaragdna pot. Vključitev 
igralništva, kot dopolnilno dejavnost je smiselno vključiti v četrti programski sklop 
Vino in kulinarika. Igralništvo in zabava je kot programski sklop vključeno poleg 
sklopa Vino in kulinarika tudi v regijski Strategiji razvoja Turistične destinacije 
Smaragdna pot. Člani odbora so sprejeli stališče, da se igralništvo vključi v strategijo 
razvoja turizma občine Miren-Kostanjevica. Obor predlaga občinskemu svetu v 
sprejem predlagano  spremembo Strategije razvoja turizma občine Miren-
Kostanjevica. 


