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- Predstavitev Zavoda Eco Kras. 



 

 

PRIREJANJE FESTIVALOV V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA- ECO FESTIVAL 

1. Razlogi za točko dnevnega reda 

Sklep občinskega sveta 23. Redne seje: na prihodnji seji OS naj se obravnava točka prirejanje 

festivalov v občini Miren-Kostanjevica 

je bil sprejet po razpravi občinskega sveta na podlagi pobude, ki jo je podal Odbor za kulturo, 

šolstvo, šport in tehnično kulturo: »naj se v bodoče ne daje več soglasja za tovrstne prireditve (Eko 

festival elektronske glasbe) v naši občini«.  

2. Stališče občinske uprave 

Občinska uprava smatra, da je prireditev Eco festival, kot največji glasbeni festival občine v interesu občine 

Miren-Kostanjevica. Prireditev pripomore k širši prepoznavnosti naše občine v Sloveniji in tudi v ostalih 

drţavah Evrope, saj so obiskovalci prireditve tako iz Slovenije, kot tudi iz ostalih drţav Evrope. Prireditev 

vidimo kot enega izmed boljših turističnih produktov občine, saj pritegne vsako leto več obiskovalcev, ki 

lahko koristijo gostinsko in turistično ponudbo občine.  

Neposredne dobrobiti za občinski turizem so skorajda razprodane nočitvene kapacitete občine ţe samo z 

nastopajočimi in njihovim spremstvom. Poleg tega je tu še vrsta obiskovalcev, ki bi si ţelela prenočitev pa 

ni razpoloţljivih kapacitet v občini. Prav tako imajo direktno finančno korist s povečano prodajo: gostilne, 

trgovine, lokalni prevozniki in ostali ponudniki storitev v naši občini.  

Posredno koristi vidimo v vračanju in turističnem raziskovanju naših lepih krajev teh preteţno mladih 

obiskovalcev festivala v prihodnosti in s tem bodo doprinesli k boljši prodaji storitev lokalnih ponudnikov in 

posledično širitvijo turistične ter ostale ponudbe v občini.  

Potrebno je upoštevati, tudi vidik, da so organizatorji predvsem mladi ljudje iz občine, ki imajo voljo do dela 

in organizacije tako organizacijsko zahtevnih projektov. To je za prihodnost občine samo spodbudno , saj 

so ti mladi bodoči aktivni občani, ki bodo soustvarjali aktivno politiko in prihodnost občine. Na aktivni 

mladini stoji prihodnost občine in dolgoročno gledano je potrebno aktivno mladino z jasno zastavljenimi cilji 

in koristnimi projekti podpirati.   

Glede soglasij k organizaciji tega festivala je organizator Zavod Eco Kras za izvedbo prireditve, poleg 

soglasja občine Miren-Kostanjevica, pridobil tudi pozitivno mnenje s strani Krajevne skupnosti Opatje selo, 

Kostanjevica na Krasu in Sela na Krasu, ter tako prostovoljno razširil krog potrebnih soglasij in s tem 

preveritev stališč ali je prireditev sprejemljiva za sosednje KS.  

Če pogledamo še v razvoj festivalske turistične destinacije Tolmin, lahko samo vpogled v podatke o 

doprinosu poletnih festivalov v Tolminu k razvoju tako Tolmina kot turistične destinacije, kot neposrednemu 

doprinosu k razvoju gospodarstva v Soški dolini je lahko potrditev, da tovrstni festivali niso dejavniki, ki 

občini škodijo, temveč dejavnost, ki občino odpira svetu in okolici. Ravno to je cilj, ki ga občina ţeli doseči 

na področju turizma – prepoznavnost,odprtost, turistično privlačnost.   

Ker do sedaj na občinski upravi nismo dobili dokazil o negativnih učinkih prireditve, smatramo, da je 

organizacija festivalov v takšni organizacijski obliki smiselna.  
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