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AKTIVNOSTI NA PODROČJU TURIZMA v obodbju 1.1.2018 do 21.2.2018 

 

Občina Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju OMK)  je v mesecu decembru 2017 

ustanovila Delovno skupino za turizem, ki je pristopila k izvajajanju Akcijskega načrta 

trajnostnega razvoja in organiziranosti  turizma v OMK. 

Aktivnosti se vzporedno izvajajo na dveh ravneh: 

1. prva raven je povezana z izbiro oblike in ustanovitvijo pravnega subjekta, ki 

bo prevzel vodenje destinacije in upravljanje Pomnika braniteljem slovenske 

zemlje na Cerju, 

 

2. druga raven pa z aktivnostmi promocije obstoječe ponudbe, povezovanja in 

osveščanja deležnikov turizma v OMK o procesu razvoja nove turistične 

zgodbe in njihove vloge v slednjem. 

 

Aktivnosti na  ravni ustanovitve pravnega subjekta: 

 Analiza rezultatov ankete ciljne javnosti ( 98 akterjev turizma v občini ) o izbiri 

oblike pravnega subjekta, ki naj bi prevzel vodenje destinacije, izvedene po 

ogledu primera dobre prakse zadruge na Kočevskem. Vključitev rezultatov 

ankete v  končni predlog izbire javnega zavoda, ki je upoštevaje potrebe in cilje 

OMK na področju turizma, bolj primena oblika krovne institucije. 

 Predstavitev konkurenčnega potenciala turistične ponudbe OMK, 

zakonodajnega  in institucionalnega okvirja turizma v Sloveniji, izhodišč za 

ustanovitev javnega zavoda Turizem Miren - Kostanjevica, njegovih nalog 

(destinacijski managemnet in odgovornost za nadalnji razvoj in promocijo 

turizma v občini, upravljanje Pomnika na Cerju) , virov financiranja in plana 



aktivnosti v letu 2018, na Odboru za gospodarstvo in proračun, občinskem svetu 

in sestanku predsednikov krajevnih skupnosti. 

 

 Pravno formalne aktivnosti, povezane s pričetkom ustanovitve javnega zavoda: 

 sklep o ustanovitvi javnega zavoda sprejet na 33. redni seji 

občinskega sveta, dne 18.1.2018,  

 predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Miren -  

Kostanjevica, javna razprava od 19.1.2018 – 18.2.2018,  

 predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Miren -  

Kostanjevica – prva obravnava na 34. redni seji občinskega sveta, 

dne 28.2.2018.  

 

Aktivnosti na ravni razvoja in promocije turistične ponudbe OMK: 

 Priprava briefa za agencije ( opredelitev izhodišč in ciljev nove turistične 

destinacije)  ter povabila male vrednosti za izdelavo CGP ( celostne grafične 

podobe, logotipa in slogana), zasnove nosilnih turističnih produktov in krovne 

komunikacijske zgodbe destinacije. Izbor agencije in pričetek izvajanja. 

 Vključitev Pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju med TOP 5 

zanimivosti regijske destinacije Vipavska dolina, ki jih bo promovirala Slovenska 

turistična destinacija preko portala in promocijskih aktivnosti doma in v tujini.  

 Obiski akterjev turizma OMK na terenu (ponudnikov nastanitev, gostinskih 

storitev, muzejev in drugih doživetij) s ciljem seznanitve  z njihovimi izkušnjami, 

potrebami,  željami. Predstavitev vizije razvoja destinacije Turizem Miren -

Kostanjevica in napoved aktivnosti v letu 2018, v katere bodo neposredno 

vključeni. 

 Sestanek  z vodniki in predsedniki turističnih društev:  vsebina podobna 

obiskom na terenu, nadgrajena s skupno nalogo oblikovanja ponudbe 

enodnevnih in dvodnevih izletov, ki bodo sestavni del promocije na novi spletni 

strani. 

 Zbiranje podatkov in priprava izhodišč za oblikovanje in objavo povabila male 

vrednosti za izvedbo turistične spletne strani - portala z intra in extra-netnimi 

moduli. 



 Zasnova programa praznovanja 1. maja v Opatjem Selu: z željo revitalizirati 

nekoč enega največjih prvomajskih praznovanj  v Sloveniji, je letošnja vsebina 

ambiciozno zastavljena kot regijski projekt, ki ga  bo s skupno akcijo turističnega 

produkta e-mobilnosti podprlo 6 županov Severno-Primorskih občin. 

 Vključitev Občine Miren - Kostanjevica v Zeleno shemo Slovenije in  pričetek 

procesa za pridobitev znaka Slovenia Green Destination. Občina je vizijo in 

startegijo zasnovala na konceptu trajnostnega razvoja in zelenega turizma. 

Nenazadnje je preko 90% teritorija OMK pod Naturo 2000 , kar potrjuje odlične 

predispozicije, da svojo obljubo do občanov in obiskovalcev podkrepi s 

certifikatom mednarodne institucije, na katerem gradi svojo obljubo tudi 

Slovenija  s sloganom  Zelena. Aktivna. Zdrava. Trenutno je v zeleno shemo 

vključenih zgolj 23  slovenskih destinacij.  Verjamemo, da lahko s pravimi in 

dobro koordiniranimi aktivnostmi certifikat pridobimo še v letošnjem letu. V 

nadaljevanju bomo usposabljali in spodbujali tudi posamezne ponudnike  za 

vključitev v proces pridobiteve znakov Green Accomodation, Green Agency,... 

 Vključitev v GIZ Pohodništvo in kolesarjenje pod okriljem STO. OMK ima, 

upoštevaje geografsko lego, odlične predispozicije za  razvoj in/ali nadgradnjo 

pohodnih in kolesarskih poti. Kljub dejstvu, da se čez pokrajino že danes vije 

nekaj večjih transverzal (kolesarska Trans Alpina, pohodniški Pot Miru in Via 

Alipina, možnost, da v prihodnje vključimo tudi Alpe Adria Trail,..) na slednjih še 

ne gradimo promocije. Prav tako je za razvoj tovrstnega turizma nujna 

vzpostavitev infrastrukture ( poleg osnovne - urejene in označene poti, tudi 

specializirana spemljevalna ponudba: nastanitve in gostinstvo). GIZ P&K je 

specializirana institucija in partner, ki nam bo pomagal to ponudbo razviti  ( tudi 

preko usposabljanja ponudnikov) in v nadaljevanju promovirati.  

 Priprava  in objava javnega razpisa za najem lokala na Cerju. Z izbiro najemnika 

želimo doseči cilj, da se  skupaj z  ustanovitvijo javnega zavoda, ki bo prevzel 

upravljanje Pomnika, vzpostavi tudi primerna gostinska ponduba za obiskovalce 

in  goste različnih dogodkov, prireditev. To bo prispevalo k večjemu obisku 

Pomnika in posledično boljšim finančnim inputom,  ki bodo omogočali nadaljnji 

razvoj celotnega turizma v OMK. 

 Zasnova vsebine srečanja akterjev turizma v OMK in  dogovori z izvajalci. 

Konec aprila (ali začetek maja, termin še ni določen)  bo izveden tematski 



dogodek namenjen domačim akterjem turizma kot tudi akterjem iz sosednjih 

občin. Poleg aktualnih in izobraževalnih vsebin bo dogodek hkrati priložnost za 

tkanje vezi in vzpostavljanje temeljev interni izmenjevalni  ekonomiji. 

                                                                                      

mag. Ariana B. Suhadolnik, 

članica delovne skupine za turizem  


