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KRATKO POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH 

ZELENE EKIPE v obodbju MAR- NOV 2018 ZA PRIDOBITEV 

ZNAKA GREEN DESTINATION 
 

NAZIV DESTINACIJE: MIREN KRAS, OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 

 

Občina Miren-Kostanjevica je  v začetku leta 2018  vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma 
- ZSST, katere namen je s praktičnim in učinkovitim orodjem uvajati in pospeševati trajnostne 
poslovne modele v slovenski turizem ter krepiti osnovo za trženje zelene ponudbe. Nosilka 
projekta je Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z mednarodno organizacijo Green 
Destinations in njenim akreditiranim partnerjem v Sloveniji, Zavodom Tovarna trajnostnega 
turizma GoodPlace.  
 
Proces certifikacije prinaša popoln pregled stanja v občini na področjih poslovanja, ki so tesno 

povezana s trajnostnim razvojem in uvaja  nov model načrtovanja razvoja zelenega turizma, izvajanja 

in spremljanja rezultatov ter ukrepanja  v primeru odstopanj. Pomembne del sheme je tudi redna 

komunikacija z vsemi deležniki.  

 

Župan je ob vstopu v ZSST  s sklepom imenoval Zeleno  koordinatorko, oblikoval Zeleno ekipo, ki je 

prevzela aktivnosti za pridobitev znaka  in podpisal Zeleno politiko. 

Zelena ekipa je v nadaljevanju zbrala, obdelala in uredila dokumentacijo, ki jo narekuje evalvacijski 

postopek  ter  izvedla anketrianje treh ravni deležnikov, ki sooustvarjajo realnost občinskega vsakdana: 

občanov, turoističnega gospodarstva in obiskovalcev. 

 

V nadaljevanju so povzeti ključni dokumenti in aktivnosti ter rezultati  anketiranja kot podlaga za 

nadaljnje ukrepe na podorčju trajnostnega razvoja. 

 

1. Izhodišča za aktivnosti v okviru pridobitve naziva SLOVENIA GREEN 

DESTINATION 

Tabela št. 1: Predstavitev izhodišč- razvojnih dokumentov, na katerih temeljijo 

aktivnosti za pridobitve naziva SLOVENIA GREEN DESTINATION 

 

Točen naziv 

dokumenta/druga 

osnova (aktivnost, 

sporazum, dogovor 

ipd.) 

Naročnik Leto Katere osnove opredeljuje – 

izpostavite opredelitve 

in/oziroma ukrepe na tem 

področju 
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Občinski prostorski 

načrt občine in 

priloga - okoljsko 

poročilo 

 

 

OBČINA MIREN-

KOSTANJEVICA 

2010 

 

Osrednji razvojni dokument 

za urejanje prostora v 

destinaciji, ki obravnava 

prostorski razvoj z vidika 

vpliva na naravo in okolje, 

vključno z varovanimi 

območji.  

Strategije 

lokalnega razvoja 

(SLR) za Lokalno 

akcijsko skupino V 

OBJEMU SONCA za 

programsko 

obdobje 2014-2020 

 

Mestna občina 

Nova Gorica, 

Občina Brda, 

Občina Miren- 

Kostanjevica, 

Občina Renče-

Vogrsko, Občina 

Šempeter-Vrtojba  

 

2016  

Strategija lokalnega 

razvoja (SLR) za Lokalno 

akcijsko skupino V 

OBJEMU SONCA (LAS) za 

programsko obdobje 

2014-2020 

usklajuje razvojne 
potrebe in cilje, določa 
aktivnosti za 

razvoj območja, dvig 
kakovosti življenja ter 

ohranjanje poselitve na 
podeželju in urbanih 
območjih LAS.  

 
 

REGIONALNI  

RAZVOJNI 
PROGRAM 
SEVERNE 

PRIMORSKE 
2014-2020  

 

IZVAJLEC 

Severnoprimorska 
mrežna 

regionalna 
razvojna agencija  

ZA OBČINE: 

Mestno občino 

Nova Gorica, 

Občino 

Ajdovščina, 

Obc ̌ino Bovec, 

Občino Brda, 

Občino Cerkno, 

Občino Idrija, 

Občino Kanal ob 

Soči, Občino 

Kobarid, Občino 

Miren-
Kostanjevica, 

Obc ̌ino Renče-

Vogrsko, Občino 

Šempeter-Vrtojba, 

Občino Tolmin in 

Občino Vipava.  

2015 RRP sledi usmeritvam 

države ter opredeljuje 
regionalne razvojne 
potenciale in strateške cilje 

razvoja na regionalni ravni. 
RRP je sestavljen iz 

strateškega in 
programskega dela. 
Strateški del 

vsebuje analizo preteklega 
razvoja regije, vizijo, 

opredelitev razvojnih 
prioritet in ciljev za 

prihodnje 
obdobje ter določitev 
razvojne specializacije 

regije. V programskem delu 
so finančno in časovno 

opredeljeni programi za 
spodbujanje trajnostnega  
razvoja na vseh področjih, 

še posebej na področju 
turizma. 
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PROGRAM 
RAZVOJA 

PODEŽELJA 
REPUBLIKE 

SLOVENIJE 
2014-2020 
 

DRŽAVA 
SOVENIJA 

EVROPSKI 
KMETIJSKI SKLAD 

ZA RAZVOJ 
PODEŽELJA 

2013  
Program razvoja podeželja 

Republike Slovenije je 
skupni programski 

dokument Slovenije in 
Evropske komisije, ki 
predstavlja programsko 

osnovo za črpanje finančnih 
sredstev iz Evropskega 

kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja 
(EKSRP). Program odraža 

nacionalne prednostne 
naloge, ki jih je Slovenija 

opredelila na podlagi analize 
danosti in stanja 
kmetijstva, živilstva in 

gozdarstva, pa tudi vpetosti 
teh gospodarskih panog v 

dogajanje na podeželju in 
celotnem prostoru. 

Nacionalne prednostne 
naloge prispevajo k 
učinkovitemu doseganju 

skupnih ciljev EU, določenih 
v pravnih aktih EU.  

 

VIZIJA IN 

STRATEGIJA 

RAZVOJA OBČINE 

MIREN 

KOSTANJEVICA 

2017-2025 

OBČINA MIREN-

KOSTANJEVICA 

2017 

 

Dokument je nastal v 
sodelovanju s prebivalci 

občine  ob upoštevanju 
mnjenja o tem, kakšno 

občino si želijo in na čem 
naj temelji prihodnji razvoj. 
Opredeljuje ključne 

razvojne usmeritve  za štiri 
strateška področja, med 

katerimi je posebej  
izpostavljen izziv 
prepoznavnosti občine, 

njene turistične ponudbe ter 

bogate kulturne, 
zgodovinske, naravne in 

kulinarične dediščine. Poleg 

usmeritev za boljše  
izkoriščanje  potenciala, ki 
ga ima občina na podroc ̌ju 

turizma, veljajo enake 

usmeritve za gospodarstvo 
in kmetijstvo, izgradnjo 
infrastrukture in ustvarjanje 
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pogojev za kakovostno 
življenje občank in občanov.  

 

STRATEGIJA 

TRAJNOSTNE 

RASTI 

SLOVENSKEGA 

TURIZMA 2017-

2021 

REPUBLIKA 

SLOVENIJA 

MINSTRSTVO ZA 

GOSPODARSKI 

RAZVOJ IN 

TEHNOLOGIJO 

2017 Nova strategija turizma je 
odgovor na vprašanje, kako 

doseči cilj povečanja  

prihodkov iz naslova izvoza 
potovanj na 3,7 – 4 milijard 

EUR. Jasno opredeljuje 
vizijo, ki jo mora poznati in 
skladno z njo delovati tudi 

turistično gospodarstvo: 

 “Slovenija je globalna 
zelena butična destinacija 

za zahtevnega obiskovalca, 
ki išče raznolika in aktivna 

doživetja, notranji mir in 

osebne koristi”, 

ter  

“Slovenija je zelena, 

aktivna in zdrava 
destinacija za 5-zvezdic ̌na 

doživetja. “ 

Dokument vključuje načrt 

aktivnosti, ki nas bodo 
pripeljale do  postavljenih 
ciljev. Med 

najpomembnješimi 
aktivnostmi usmerjenimi v  

trajnostni razvoj  je Zelena 
shema slovenskega 
turizma. 

 

AKCIJSKI NAČRT 

TRAJNOSTNEGA 

RAZVOJA IN 

ORGANIZIRANOSTI 

TURIZMA V OBČINI 

MIREN-

KOSTANJEIIVCA 

2017-2025 

OBČINA MIREN-

KOSTANJEVICA 

2017 Občina Miren –Kostanjevica 
je v viziji in strategiji 

razvoja prepoznala turizem 
kot panogo priložnosti in 

prihodnosti ter ga opredelila 
kot eno od štirih strateških 
prioritet in področij razvoja. 

V akcijkem načrtu 
trajnistnega razvoja in 
organiziranosti turizma v 

občini  je povzeta analiza 
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trenutnega stanja in 
postavljeni jasna  vizija , 
poslanstvo, cilji ter 

usmeritve do leta 2025, na 
katerih se bo gradil in 

razvijal  trajnostni model 
turizma.  

Dokument poleg razvojnih 
vključuje tudi trženjske 

prioritete. 

 

 

Občina Miren-Kostanjevica je v letu 2017 ubrala smer načrtovanja nadaljnjega 

razvoja v tesnem sodelovanju s prebivalci, ob upoštevanju njihovih mnenj in želja 

o tem v kakšni občini želijo živeti jutri.  Skupaj z občani je opredelila  4 strateška 

področja, ki predstavljajo razvojne prioritete do leta 2025. Med njimi je tudi 

trajnostni turizem. 

Sledila je izdelava dveh  ključnih dokumentov, z upoštevanjem smernic iz 

nacionalnih in regionalnih strateških dokumentov, ki pokrivajo vsa prioritetna 

področja razvoja: 

Vizija in strategija razvoja Občine Miren-Kostanjevica 2017-2015 in 

Akcijski načrt trajnostnega razvoja in organiziranosti turizma v Občini 

Miren-Kostanjevica 2017-2015. 

Skladno z zavezami občanom in usmeritvami v vseh ključnih dokumentih, je občina 

v začetku leta 2018  ustanovila Javni zavod za turizem Občine Miren- 

Kostanjevica (v nadaljevanju TMK) , ki je prevzel vlogo DMO  

invstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma.  

 

Premišljeno in odgovorno, zavedajoč se  potenciala, ki ga občina ima na področju 

turizma, ob tem pa izjemnega  pomena strokovnega načrtovanja, izvajanja 

aktivnosti ter  spremljanja rezultatov in ukrepanja v primeru odstopanj od 

postavljenih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, med katerimi je tudi uvrstitev 

najmanj med 100 najuspešnejših slovenskih trajnostnih turističnih 

destinacij že v prvih sedmih letih delovanja. 

 

 

 

2. Predstavitev izvedenih aktivnosti po korakih  

 

 

PRVI KORAK: Opredelitev Zelenega koordinatorja 

 

Ime in priimek Zelenega koordinatorja, organizacija in funkcija: 

mag. Ariana B. Suhadolnik, Turizem Miren-Kostanjevica, v.d. direktorice  
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mag. Ariana B. Suhadolnik je bila izbrana za Zeleno koordinatorko občine, ker je 

med njenimi primarnimi nalogami vodenja Javnega zavoda za turizem Občine 

Miren-Kostanjevica tudi skrb za razvoj trajnostnega turizma v novo nastali 

destinaciji Miren Kras. Ima dolgoletne izkušnje s področja vodenja, posebej 

turističnih destinacij, sodelovala je v procesu zagona Zelene sheme slovenskega 

turizma na nacionalnem nivoju. Je tudi pobudnica in zagovornica pristopa občine 

k Zeleni shemi.  

Njene naloge so bile: 

- sodelovati pri oblikovanju in imenovanju Zelene ekipe in jo voditi, 

- koordinirati in voditi vse korake za pridobitev znaka, 

- sklicevati in udeleževati se podpornih delavnic, 

- načrtovati zbiranje podatkov, 

- koordinirati vnos podatkov na spletno platformo, 

- informirati deležnike v destinaciji, 

- upravljati celotni proces in nadaljnje izboljšave, 

- poročati in  

- komunicirati z STO ter akreditiranim partnerjem Good Place. 

Zelena koordinatorka v okviru projekta cerifikacije  ZSST pokriva področje 

destinacijskega managementa. 

Njeno delo ves čas poteka vzporedno z ostalimi nalogami, ki jih opravlja v okviru 

službenega časa in po potrebi izven njega, v sodelovanju z drugimi člani občinske 

uprave ter ostalimi člani Zelene ekipe.  

 

 

DRUGI KORAK: Oblikovanje Zelene ekipe 

 

 

Tabela št. 2: Predstavitev Zelene ekipe 

 

Ime in priimek Organizacija/ 

podjetje 

Funkcija v 

podjetju/ 

organizaciji  

OPREDELITEV 

ODGOVORNOSTI - 

prispevek člana ekipe  

Javni sektor   

TJAŠA KLAVORA OBČINA MIREN-

KOSTANJEVICA 

Direktorica 

občinske uprave 

Splošno znanje o občini, 

zakonodajni okvir, 

razpisi, strateški razvoj 

občine, v okviru 

slednjega   tudi na 

področju trajnostnega 

turizma. 

NEVENKA VUK OBČINA MIREN-

KOSTANJEVICA 

Višja svetovalka 

za gospodarstvo 

in turizem 

Splošno znanje o občini, 

zbiranje podatkov o 

aktivnostih občine na 

področju turizma, 

posebej poslovanja 

turističnih podjetij, 

sodelovanja z društvi, 

javni razpisi. 
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BOŠTJAN 

FRANČEŠKIN 

 

OBČINA MIREN-

KOSTANJEVICA 

Strokovni 

sodelavec za 

okolje in prostor 

ter civilno 

zaščito OMK 

Znanja občine na 

področju okolja in 

prostora, sodelovanje z 

organizacijami za zaščito 

in varnost. Zbiranje in 

dostava podatkov o 

ozaveščanju prebivalstva 

na področju komunale, 

odpadkov, odpadne 

vode, komunalne  in 

energetske urejenosti in 

učinkovitosti občine. 

ROBERTA 

FILIPIČ  

OBČINA MIREN-

KOSTANJEVICA 

Podsekretarka 

za družbene 

dejavnosti OMK 

Znanje občine na 

področju kulture in 

socialne klime, občinski, 

regijski in nacionalni 

nivo. Javna povabila, 

razpisi, informiranje in 

ozaveščanje 

prebivalstva. 

MOJCA ŠUBIC OBČINA MIREN-

KOSTANJEVICA 

Višja svetovalka 

za javna naročila 

in kmetijstvo 

Znanje o občini na 

področju narave in 

pokrajine,  kmetijstva,  

zakonodaje, javnih 

razpisov. 

BLANKA ŠULER Zunanja strokovna 

svetovalka OMK za 

področje Okolje in 

prostor 

Okolje in prostor Znanje o občini na 

področju narave in 

pokrajine, prostorsko 

načrtovanje, zakonodaja, 

javni razpisi. 

SUZANA ČERNE GIMNAZIJA NOVA 

GORICA 

Prof. geografije Podatki o področjih 

narava in pokrajina, 

izobraževanje , 

usposabljanje za 

ohranjanje  naravne in 

ostale dediščine. 

Dr. SIMON 

KUŠAR 

FILOZOFSKA 

FAKULTETA 

LJUBLJANA 

Izredni profesor,  

Oddelek za 

geografijo 

Področje narava in 

pokrajina, analize stanja, 

kriteriji, meritve, 

zakonodajni okvir. 

ERNESTA DROLE Zavod za varstvo 

kulturne dediščine 

Slovenije, enota 

Nova Gorica 

Vodja  Zbiranje in dostava 

podatkov iz področja 

snovne in nesnovne 

dediščine, zakonodaja, 

smernice, valorizacija. 

 

 

Zasebni sektor- pridruženi člani 

 

    

KONRAD 

MARUŠIČ 

TD CERJE Predsednik Ozaveščanje članov 

društva in obiskovalcev o 

trajnostni naravnanosti 

občine, foto gradivo, 

poročila o vodenih  

obiskih jam 
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ROBERT PAHOR Jamarsko društvo 

Temnica 

Predsednik Ozaveščanje članov 

društva in obiskovalcev o 

trajnostni naravnanosti 

občine, foto gradivo, 

poročila o vodenih 

obiskih jam 

 

AKTIVNOSTI ZELENE EKIPE 

Po imenovanju Zelene ekipe je bil 18.4.2018 sklican prvi skupni sestanek članov, 

na katerem smo predstavili Zeleno shemo, razloge občine za vključitev, cilje na 

področju razvoja trajnostnega turizma, Priročnik ZSST, postopek pridobitve znaka 

vključno z  načrtom dela Zelene ekipe ter zadolžitvami posameznih članov. 

Na spletni platformi Google DRIVE  smo odprli vnosno tabelo z vprašanji in 

odgovori is STANDARD vprašalnika ZSST, v  katero so člani postopno vnašali 

podatke.  V procesu priprave analiz stanja so potekali ločeni sestanki  med zeleno 

koordinatorko in posameznimi člani Zelene ekipe ter s predstavniki zasebnega 

sektorja - z nekaterimi večkrat. Ločeno je direktorica občinske uprave po dogovoru 

z Zeleno kooridnatorko opravila več internih sestankov s sodelavci-člani Zelene 

ekipe , na katerih so skupaj pripravili odgovore na vprašanja, ki so pokrivala več 

področij, za katera so parcialno zadolženi posamezni člani. 

Predvsem z zunanjimi člani je zaradi obilice zadolžitev in ovir pri uskladitvi vsem 

sprejemljivih terminov sestankov, potekalo več  elektronske komunikacije. 

Strokovnjaki za posamezna področja so prispevali predvsem končne revizije 

dokumentov. 

Prvi sklop dokumentov smo pred oddajo predstavili tudi županu Mauriciju Humarju. 

Končna verzija gradiva bo pripravljena po pridobitvi povratne informacije  s strani 

uradnega presojevalca Good Place, na podlagi katere bodo izvedene morebitne 

dopolnitve. Dokumenti bodo nato javno predstavljeni in objavljeni.  

Aktivnosti sestankov in delavnic Zelene ekipe objavljamo tudi na spletni strani 

Občine Miren-Kostanjevica v zavihku ZSST. 

 

TRETJI KORAK: Povečanje ozaveščenosti, pridobivanje podpore 

 

Tabela št. 3: Predstavitev aktivnosti povečevanja ozaveščenosti in pridobivanje 

podpore v destinaciji 

 

Aktivnost Opis aktivnosti Vključeni 

deležniki 

Termin 

 

Predstavitve Zelene 

sheme v Občinskem 

glasilu 

 

Občinsko glasilo, ki izide 4x 

letno  prejmejo  vsa 

gospodinjstva v občini 

brezplačno. V pomladni izdaji 

glasila smo predstavili  Zeleno 

Prebivalstvo 

občine  

Marec, julij, 

september 

2018 
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shemo in njen pomen za razvoj 

trajnostnega turizma v občini 

in novi destinaciji Miren Kras. K 

vključitvi v shemo smo povabili 

tudi ponudnike nastanitev in 

gostince. V poletni  številki 

smo objavili prispevek  o 

podpisu Zelene politike s strani 

župana in priložili anketo za 

prebivalstvo s prošnjo za njeno 

izpolnitev. V jesenski številki 

smo v okviru aktivnosti  ZSST 

za trajnostni razvoj ob 

mednarodnem dnevu vode 

objavili iskrice za varčevanje z  

vodo. 

Seznanitev župana 

in občinskega  

sveta 

 

 

Župan je osebno sprejel 

odločitev o vstopu v shemo in 

v PR sporočilu o tem obvestil 

širšo javnost.  Zabeležili smo 

veliko zanimanje medijev, med 

drugim je imel župan 2 

radijska intervjuja ( radio 

Koper in radio Robin).  

Občinski svet je bil o vstopu v 

Zeleno shemo obveščen 

28.2.2018  na 33. redni seji v 

poročilu o aktivnostih na 

področju turizma. 

O izvajanju Zelene sheme in 

konkretnih korakih do 

certifikacije je bil občinski svet 

drugič seznanjem ob 

predstavitvi Letnega programa 

dela TMK na 36. redni seji, dne 

24.5.2018. 

Pripravljeno je tudi poročilo o 

aktivnostih do oddaje zahtevka 

za presojo, ki bo objavljeno na 

prvi naslednji redni seji novega 

občinskega sveta, predvidoma 

v januarju 2019. 

Svetniki 

občinskega 

sveta 

Februar, maj 

2018 

Seznanitev Sveta 

zavoda Turizem 

Miren Kostanjevica 

V.d direktorica TMK, ki je tudi 

Zelena koordinatorka ZSST je 

člane sveta zavoda o pomenu 

ZSST in posledično aktivnostih 

TMK seznanila v Letnem 

programu dela ob nastopu 

funkcije, v nadaljevanju jih 

redno obvešča o izvajanju 

Člani sveta 

zavoda TMK 

Julij-oktober 

2018 
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aktivnosti v procesu 

certifikacije  v mesečnih 

poročilih  o delu. 

 

Oblikovanje Zelene 

ekipe 

 

V Zeleno ekipo smo povabili 

deležnike iz javnega in 

zasebnega sektorja. Vsi 

povabljeni so se povabilu z 

veseljem odzvali. Sklep o 

imenovanju Zelene ekipe je 

župan izdal 10.4.2018. 

Dokument je javno objavljen 

na spletni strani občine. 

Predstavniki 

javnih institucij, 

podjetij, 

društev. 

April 2018 

Anketa za 

prebivalstvo, 

obiskovalce in 

ponudnike 

 

 

 

Anketa za prebivalce je bila 

priložena julijski izdaji 

Občinskega glasila. 

Za obiskovalce smo pripravili 

ankete v slovenskem in dveh 

tujih jezikih ter jih dostavili 

vsem gostincem in 

ponudnikom nastanitev.  Vse 

jezikovne različice smo 

namestli na spletno platformo 

1ka, ki omogoča prijazno in 

hitro izpolnjevanje.  

Vprašalnike so obiskovalci 

izpolnjevali tudi ob obisku 

Pomnika  miru na Cerju.   

Ponudnikom smo ankete 

dostavili osebno ter dodatno 

poslali po mailu v elektronski 

obliki. 

Vsi anketni vprašalniki, 

vključno z rezultati so 

objavljeni na spletni strani 

občine pod zavihkom ZSST. 

 

Prebivalci, 

obiskovalci, 

ponudniki 

Julij  2018 

Seznanjanje 

občinske uprave 

 

 

 

Zeleni koordinator  redno 

obvešča direktorico občinske 

uprave, tudi članico Zelene 

ekipe, o  vseh aktualnih 

aktivnostih za pridobivanje 

znaka,  ki jih nato direktorica 

predstavi na internih sestankih   

občinske uprave. 

Občinska 

uprava 

Sestanki od 

aprila dalje 

Organizacija 

posveta za 

ponudnike 

Na srečanju deležnikov 

turizma, Turizem kreativne 

narave 22.5.2018: je bila 

Zelena shema ena od ključnih 

vsebinskih tem, udeležencem 

jo je strokovno predstavila 

predstavnica  Good Place, Tina 

H. Zakonjšek. Poseben 

povdarek smo namenili 

okoljskim znakom in  povabilu 

k vključitvi v proces pridobitve. 

Ponudniki Maj 2018 
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Druge objave Številni članki s tematiko ZSST 

so bili objavljeni na portalu 

Moja občina, tako med 

novicami kot med dogodki. Na 

novice v e-obliki je naročenih 

preko 1.000 prejemnikov, 

vključno z mediji in  

institucijami iz sosednjih občin. 

Širša javnost Marec –

november 

2018 

 

 

 

ČETRTI KORAK: Podpis Zelene politike 

 

K spoštovanju načel Zelene politike smo se zavezali 22.5.2018 na srečanju 

deležnikov turizma širše regije, ki smo ga poimenovali  Turizem kreativne narave. 

Udeležili so se ga  župani in podžupani 5-ih sosednjih občin ter predstavniki 

turističnega gospodarstva širše regije: direktorji javnih zavodov za turizem, 

gostinci, ponudniki nastanitev, vodniki, predsedniki društev,.. 

Dogodek je pritegnil tudi zanimanje medijev, vključno z RTV SLO 1. 

Zeleno politiko je podpisal župan Občine Miren-Kostanjevica, Mauricij Humar. 

PETI KORAK: Anketiranje 

 

Anketiranje je potekalo med tremi skupinami deležnikov - podjetji, prebivalci in 

obiskovalci. V spodnjih tabelah je predstavljen način zbiranja podatkov, rezultati  

in ključne ugotovitve.  

Tabela št. 4: Predstavitev izvedenih anket – število in ugotovitve 

 

ANKETE – Podjetja/ Turistično gospodarstvo 

Število izvedenih anket: 24 

 
Predstavnikom turističnega gospodarstva – v nadaljevanju ponudnikom,  smo 

ankete dostavili osebno ter dodatno poslali po mailu v elektronski obliki. 
 

Poslanih je bilo  58 anket. Prejeli smo 24 izpolnjenih anketnih vprašalnikov ( 

od tega 17 veljavnih),  kar pomeni 41% odzivnost. 

 

Med pravilno izpolnjenimi anketami je bilo 70%  nastanitev in 30% gostincev. 

 

REZULTATI: 

 

Na vodilnih mestih je 58% žensk in 42% moških.  V povprečju imajo 1,8 redno 

zaposlenih in 2,1 sezonskih delavcev. 

Med ponudniki jih 12%  sodeluje v programih za podpiranje dostopnosti za invalide. 

24% ponudnikov nastanitev ima bivalne prostore prilagojene za potrebe invalidov. 
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Povprečna poraba vode v nastanitvenih obratih znaša 8 m3/ 46,5 nočitev, kar pomeni  

0,17 m3 na nočitev. 

86 % nastanitev je že sprejelo ukrepe varčevanja z vodo, a jih le 21% uporablja 

reciklirano vodo. 

100% turističnih ponudnikov ločuje odpadke. 

Povprečna poraba električne energije znaša 234 kwh/25,7 nočitev = 9,1 kwh/ 

nočitev. 

Samo 21% ponudnikov trenutno uporablja obnovljive vire energije ( v glavnem 

toplotne črpalke). 

86% ponudnikov že uporablja razsvetljavo z nizko porabo energije ( LED diode).  

Trenutno je komaj 7% ponudnikov vključenih v sheme blaženja podnebnih 

sprememb. 21% jih sprejema ukrepe prilagajanja podnebnim spremembam ( zbiranje 

in skladiščenje vode). 

21% jih živi na poplavnem območju. 

Le 14% ponudnikov sodeluje v ukrepih za spodbujanje lokane biotske raznolikosti, 

varstva,  upravljanja in ohranjanja  krajine.  

50% ponudnikov koristi storitve v radiusu 50 km,  ostalih 28 %  v radiusu 10 -50 km 

in 21% v radiusu manj kot 10 KM. 

54% ponudnikov nabavlja več kot 50% hrane v neposredni bližini, 15% jih v 

neposredni bližini nabavi 25-50% hrane, 15% med 10-25 % in 15% ponudnikov le 

slabih 10%. 

Trenutno nihče od ponudnikov ne načrtuje v kratkem investicij na področju 

trajnostnega poslovanja. 

 

Med PREDLOGE za izboljšanje ponudbe destinacije Miren Kras so ponudniki zapisali: 

večja odzivnost občine na predloge iz okolja, večja  ponudba izposoje e-koles, 

ureditev novih kolesarskih poti, boljša komunikacija med občino in deležniki, graditev 

zelenega turizma. 

 

INTERPRETACIJA REZULTATOV: Turistično gospodarstvo v destinaciji razume izzive 

trajnostnega, energetsko učinkovitega,  okolju prijaznega, zelenega poslovanja, a še 

ne izvaja ukrepov v zadovoljivem obsegu. Na tem skupnem popotovanju v zeleno 

destinacijo morata občina z ustvarjanjem spodbudnega okolja ( predpisi, razpisi, 

finančne spodbude), TMK  pa z  ozaveščanjem ter  razvijanjem in promocijo zelenih 

produktov usmerjati deležnike k sprejemanju pravih odločitev.  

 

UKREPI DMO bodo usmerjeni v ciljno osveščanje in izobraževanje ponudnikov na 

področju varovanja okolja, energetsko  učinkovitega poslovanja , spodbujanja k 

investicijam  na področju trajnostnega poslovanja, uporabi obnovljivih virov, 

poudarjanju pomena interne izmenjevalne ekonomije  

»0 km«, »0 waste«, »zmanjševanje CO2« , nabava  surovin in storitev  bliže domu, 

spodbujanje k vključevanju v projekte za izgradnjo nizkoogljične družbe, urejanje 

invalidom prijaznega okolja, iskanje virov financiranja za investicije v energetsko 

učinkovito, zeleno družbo. 
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ANKETE - Prebivalci 

Število izvedenih anket: 123 

Anketa za prebivalce je bila priložena julijski izdaji Občinskega glasila, ki ga 

prejmejo vsa gospodinjstva v občini brezplačno. 
 
Poslanih je bilo  1.400  vprašalnikov, vrnjenih smo dobili  123, kar pomeni 8,8% 

odzivnost. 

PREBIVALCI so na trditve v vprašalnikih odgovarjali z izbiro  1: se sploh ne strinjam, 

2= ne strinjam se,  3= sem neopredeljen,  4= strinjam se,   5= zelo se strinjam 

REZULTATI: 

99% prebivalcev podpira razvoj turizma v občini, povprečna ocena  

( PO) = 4,7 

85% prebivalcev meni, da ima turizem več pozitivnih kot negativnih učinkov,  PO= 

3,9 

49% prebivalcev je zadovoljnih z delom DMO, 35%  je neopredeljenih in 16% 

nezadovoljnih, PO= 3,4 

( Opomba:DMO- Turizem Miren-Kostanjevica je bil ustanovljen 1.5.2018) 

83% prebivalcev meni, da ima od turizma lokalna skupnost koristi, PO= 4,1 

87% prebivalcev meni, da turizem pozitivno vpliva na identiteto, kulturo in 

dediščino destinacije, PO=4,2 

51% prebivalcev je zadovoljnih z vključenostjo v načrtovanje razvoja turizma, 

21% nezadovljnih, 28% neopredeljenih, PO= 3,7 

65% prebivalcev meni, da turizem skrbi za varovanje in ohranitev narave v 

destinaciji, PO= 3,7 

61% prebivalcev meni, da turizem NE povzroča onesnaševanja, 20% je 

neopredeljenih, 19% jih meni obratno, PO= 2,2  

63% prebivalcev meni, da se zaradi turizma krepi ekološka zavest lokalnega 

prebivalstva, 14% jih meni obratno, PO= 3,6 

25% prebivalcev meni, da turizem povečuje prometne težave v destinaciji, 64% 

jih meni obratno, PO= 2,3 

91% Prebivalcev meni, da povečanje štev. turistov pripomore k razvoju lokalnega 

gospodarstva, PO= 4,2 

69% prebivalcev meni, da turizem prispeva h kakovosti življenja, PO= 3,8  

48% prebivalcev meni, da imajo kot občani možnost sodelovati pri načrtovanju 

trajnostnega razvoja turizma, 24% jih meni obratno, 28% je neopredeljenih, 

PO=3,3 

48% prebivalcev meni, da so o razvoju turizma dobro obveščeni, 29% jih meni 

obratno, PO= 3,2 

5% prebivalcev meni, da je v visoki sezoni število obiskovalcev previsko in moteče, 

82% jih meni drugače, PO= 1,8 

 

NAJPOGOSTEJŠI PREDLOGI  prebivalcev za boljšo prihodnost turizma v Občini Miren-

Kostanjevica, ki jih bomo upoštevali pri načrtovanju nadaljnjega razvoja: 

spodbujanje boljšega sodelovanja med deležniki turizma v občini, enakovredno 

vključevanje ponudnikov v promocijo, nove nastanitve in dodatna gostinska ponudba, 
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boljša promocija, ureditev infrastrukture, vključno z označevanjem znamenitosti, 

pohodnih in kolesarskih poti, ureditev smetišč,  revitalizacija Vipave v turistične 

namene, skrb za čistočo, urejenost okolja,  razvoj novih turističnih produktov: kampi, 

postajališča za avtodome,  več turističnih prireditev. 

 

INTERPRETACIJA REZULTATOV : zeleno označeni odgovori potrjujejo  naklonjenost 

prebivalcev Občine Miren-Kostanjevica  turizmu in trajnostnemu, zelenemu razvoju s 

tem pa tudi izvajanju aktivnosti Zelene sheme slovenskega turizma. 

 

Prvi UKREPI  DMO bodo usmerjeni v  rdeče označene odgovore, ki narekujejo večje  

vključevanje prebivalcev v načrtovanje razvoja turizma in  boljše obveščanje lokalne 

skupnosti o dogajanju na področju turizma, posebej o aktivnostih DMO-Turizma 

Miren-Kostanjevica. 

 

ANKETE - Obiskovalci 

Število izvedenih anket: 135 

 

Za obiskovalce smo pripravili ankete v slovenskem in dveh tujih jezikih ( ANG in 

ITL)  ter jih dostavili  ponudnikom.  Vse jezikovne različice smo namestli na spletno 

platformo 1ka, ki omogoča prijazno in hitro izpolnjevanje.  Vprašalnike so 

obiskovalci izpolnejvali tudi ob obisku Pomnika  miru na Cerju. 

Na anketo so odgovorili  D-domači ( 85)  in T-tuji obiskovalci(  50 ), SKUPAJ = 135 

ANKET 

 

REZULTATI 

Turisti destinacijo MIREN KRAS najpogosteje obiščejo  v organiziranih  skupinah ( D= 

68%, T= 64%) ali z družino ( D= 22%, T=24%), redkeje sami ( D= 10%, T= 12%) 

K nam se najpogosteje pripeljejo z osebnimi avtomobili ( D=75%, T= 54%), redkeje 

z avtobusom ( D=10%, T= 11%) in vlakom ( D=1%, T=16%), tuji gostje pogosteje  

z letalom= 14%. 

Med bivanjem največ uporabljajo avto ( D=49%, T=43%),  tuji javni prevoz=20%,  

veliko jih hodi peš ( D=20%, T= 6%), ali kolesari ( D= 13%, T= 10%). 

V letu 2018 nas je 68% tujih in 58% domačih gosyov obiskalo prvič. Med tujimi je 

bilo 32% »povratnikov«, med domačimi pa 42%. 

Najpogostejši motiv obiska so znamenitosti ( D= 46%, T=54%), športne aktivnosti ( 

D= 20%, T= 13%), sledi obisk prijateljev ali sorodnikov ( D=8%, T=21%), manj je 

zanimanja izključno za enogastronomijo ( D= 5%, T= 9%), na zadnjem mestu je 

poslovni motiv (D=2%, T=9%). 

Ob prihodu v destinacijo gostje  ne glede na motiv prihoda, obiščejo  kulturno 

dediščino ( D= 70%, T= 50%), so športno aktivni ( D=28%,T=25%) in uživajo v 

enogastronomiji ( D=13%, T= 11%). 

V destinaciji prespi vsaj eno noč 21% domačih in kar 77% tujih obiskovalcev. 

36 % domačih gostov porabi manj kot 25 EUR/dan brez nastanitve, 53% jih porabi 

med 25 in 50 EUR, ostali med 50 in 100 EUR. 
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78 % tujih gostov porabi manj kot 25 EUR/dan brez nastanitve, 22% jih porabi nad  

25-50 EUR. 

Z upoštevanjem nastanitve pa  61% domačih gostov porabi med 25 in 50 EUR/dan, 

ostali med 50 in 100 EUR/dan.  Med tujimi  jih brez nastanitve 33% potroši med 25 

in 50 Eur , kar 77% pa med 50 in 100 EUR/dan.  

Vsi gostje opazijo našo trajnostno naravnanost: med domačimi 86%, med tujimi gosti 

celo 91%. Med dokazi najpogostje naštejejo e-polnilnice, e-kolesa, čisto okolje,  

čudovito, urejeno naravo, ponudbo lokalnih pridelkov v trgovini s spominki, opazijo 

veliko koles in urejne poti za pohodnike. 

Pri oceni ponudbe  in izkušnje v destinaciji Miren Kras je 86% domačih gostov zelo 

zadovoljnih, 13% zadovoljnih in 1% neopredeljenih, med tujimi je  82% zelo 

zadovoljnih, 15% zadovoljnih in 3% neporedeljenih. 

 

Med PREDLOGI za izboljšanje izkušnje navajajo: več ponudbe nastanitev, več 

gostinske ponudbe, več pohodnih poti, več promocije/ posebej Pomnika miru na 

Cerju, večjezična vodenja, več promocijskega materiala v tujih jezikih, več dogodkov, 

2-3 dnevi izleti. 

 

 INTERPRETACIJA rezultatov: upoštevaje dejstvo, da je destinacija v zgodnji fazi 

razvoja ( trenutno še brez spletne strani) in na letnem nivoju beleži le okrog 6.500 

nočitev,  so nekateri rezultati razveseljivi: predvsem velika stopnja zadovoljstva  

obiskovalcev s trenutno ponudbo, kar govori v prid kvaliteti pred kvantiteto turističnih 

produktov. Za nadaljnji razvoj  je izjemnega pomena  naklonjenost prebivalstva 

trajnostnemu turizmu. 

 

UKREPI DMO bodo usmerjeni v načrtni razvoj ponudbe enogastronomije ( povečanje 

ponudbe, promocija tipičnih tradicionalnih jedi), spodbujanje obiskovalcev in 

domačinov k zmanjševanju  CO2/ uporaba e-vozil, kolesarjenju, pohodništvu. Razvoj  

in promocija novih  zelenih in visokokakovostnih- 5 zvezdičnih  produktov, ki bodo 

goste zadržali v destinaciji dlje časa in jih bodo hkrati spodbudili k večji potrošnji. 

 

 

V okviru projekta so bili evidentirani ključni POTENCIALI občine za razvoj zelenega 

/ butičnega/trajnostnega turizma, pridobili smo pomembne inpute za načrtovanje 

prioritetnih aktivnosti, ki nas bodo umestile na zemljevid najbolj zaželenih zelenih 

turističnih destinacij v Sloveniji,  naredili smo ANALIZO STANJA v  OBČINI MIREN 

KOSTANJEVICA, uredili smo popis KULTURNE DEDIŠČINE in ANALIZO stanja na 

področju NARAVE. 

 

Na občinski spletni strani je dodan nov zavihek ZSST- Zelena shema slovenskega 

turizma, v katerem so sistematično predstavljeni vsi razvojni dokumenti in 

gradiva.  

 

                    Pripravila: ZELENA KOORDINATIRKA, mag. Ariana B. Suhadolnik 


