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Številka:322-0004/2018 
Datum: 23. 3. 2022 
 

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica 

 Predlog 

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

Zaključno poročilo o aktivnostih ZSST v obdobju 2019 do 2021 

 

Gradivo za obravnavo na seji  23. redna seja 

Točka dnevnega reda 18. točka 

Predlagatelj Mauricij Humar, župan 

Pripravljalec gradiva 
mag. Ariana B. Suhadolnik, direktorica Turizma Miren-
Kostanjevica 

Poročevalec 
mag. Ariana B. Suhadolnik, direktorica Turizma Miren-
Kostanjevica 

Pristojno delovno telo / 

 

 

         Župan 
             Mauricij Humar  
 
 
 
 
Priloga:  
Zaključno poročilo o aktivnostih ZSST v obdobju 2019 do 2020 s prilogami: 
Zeleni DNK, rezultati ANKETIRANJA prebivalstva, obiskovalcev destinacije Miren Kras in 
turističnega gospodarstva.
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Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93, 45/94, 8/96, 

31/00 in 127/06), Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Občine Miren-

Kostanjevica (Uradni list RS št. 16/2018), Statuta javnega zavoda za turizem Občine Miren-

Kostanjevica  ter Zelene sheme slovenskega turizma je Občinski svet Občine Miren-

Kostanjevica na svoji 23. redni seji, dne 30. 3. 2022 sprejel naslednji 

 

 

S K L E P  

 

I. 

 

Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica poda soglasje k Poročilu o aktivnostih ZSST v 

obdobju 2019 do 2021. 

 

II. 

 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

 

 

Številka: 322-0004/2018 
Datum: 30. 3. 2022 

 

 

 

 

          ŽUPAN 

                                                                                       Mauricij Humar 
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O B R A Z L O Ž I T E V  
 

1. PRAVNE PODLAGE: 

 

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjeivica, Statut Javnega 

zavoda za turizem Občine Miren-Kostanjevica ( v nadaljevanju TMK) in Zelena shema 

slovenskega turizma ( v nadaljevanju ZSST). 

 

2. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

 

Občina Miren-Kostanjevica ( OMK) je leta 2018 vstopila v ZSST. Župan je s sklepom 

imenoval Zeleno ekipo ( ZE)  in zeleno koordinatorko, zadolženo za koordinacijo aktivnosti, 

povezanih z akcijskim načrtom, ki ga je  ZE sprejela po zaključku certifikacijskega postopka 

in prejemu zlatega znaka Slovenia Green Destination, ter  za redno poročanje. 

  

Letna poročila zelene koordinatorke so vključena v poslovna poročila TMK. Triletnemu 

obdobju, ki se je izteklo konec februarja 2022,  sledi nova presoja trajnosti destinacije Miren 

Kras, v kateri bo strokovna ekipa ZSST preverila napredek in učinke izvedenih aktivnosti za 

trajnostni razvoj Miren Krasa po šestih sklopih delovanja. 

Del presoje je, poleg  izpolnitve kompleksnega vprašalnika z dokazili in argumenti, tudi 

triletno poročilo, s katerim mora biti seznanjen občinski svet Občine Miren-Kostanjevica.  

 

Poročlilo je pripravljeno tako, da bralec brez predhodnega poznavanja ZSST razume njen 

namen ter cilje občine oz. destinacije, ki se je shemi priključila.   

 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 

 

Poročilo nima neposrednih finančnih učinkov, same aktivnosti ZSST pa prinašajo pomembne 

pozitivne učinke na trajnostni razvoj občine in destinacije Miren Kras, večjo prepoznavnost in 

boljše pozicioniranje v očeh ciljnih javnosti. Hkrati pa so vse aktivnosti in projekti ZSST 

usmerjeni v neposredne učinke na področjih varovanja okolja, zniževanja topologrednih 

emisij, valorizacije naravne, kulturne in zgodovinske dediščine teritorija ter ozaveščanja  in 

izobraževanja ciljih javnosti o pomembnih trajnostnih vsebinah. 

  

Aktivnsti ZSST prispevajo k  izpolnjevanju vizije trajnostega razvoja, zapisane v vseh 

strateških dokumentih OMK in k doseganju  merljiv trajnostnih kazalnikov.  

 

Pomemben del ocene trajnostnega razvoja sestavljajo rezultati anketiranja prebivalstva, 

obiskovalcev in turističnega gospodarstva. 

 

Kljub nezanemarljivemu vplivu pandemije covid-19 na poslovanje v zadnjih dveh letih, je 

destinacija Miren Kras naredila velik napredek na področju trajnosti in izvedla večji del 

planiranih aktivnosti iz Akcijskega načrta 2019-2022 po področjih, na katerih je prva presoja 

pokazala priložnosti za napredek.  Nadejamo se najmanj ohranitve zlatega znaka, morda pa  

celo pridobitve najbolj žlahtnega, platinastega za naslednje 3 letno obdobje. 

   

 

Pripravil/a: Zelena koordinatorka, mag. Ariana B. Suhadolnik 
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