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POGLEDI (ŠTUDENTOV GEOGRAFIJE)
NA TRAJNOSTNI RAZVOJ OB REKI VIPAVI
Sodobni pristopi v planiranju poudarjajo vlogo »botom-up« oziroma
pristopov »od spodaj navzgor«, ki v pripravo in izvajanje razvojnih strategij
in projektov vključujejo različne deležnike: planerje, predstavnike lokalne
skupnosti, zainteresirane javnosti (akademsko sfero, društva, civilne
iniciative), posameznike in šole. Uporabniki prostora najbolje poznajo svoje
potrebe in načrte. Če njihovi predlogi zaživijo v formalni obliki, potem je
legitimnost takšnih dokumentov večja, kar je garant za njihovo uspešno
uresničitev.
Pred dobrim letom dni se je blizu izliva Vipave v reko Sočo začel proces »od
spodaj navzgor«, ki so ga spodbudili člani Komisije za hidrogeografijo Zveze
geografov Slovenije in člani Alumni kluba geografov Univerze v Ljubljani.
Ideja o viziji za Vipavo in razvojnem svetu za Vipavo, ki je bila oblikovana
na delavnicah z domačini, se je prelila v celotno porečje in se že odraža v
projektnih predlogih za revitalizacijo reke Vipave in trajnostni prostorski
razvoj v Vipavski dolini.
K udejanjanju trajnostnega prostorskega razvoja lahko v veliki meri
prispeva tudi Univerza s svojim znanjem, razvojem novih pristopov in
neobremenjenimi inovativnimi predlogi študentov. Med študijskim letom
2015/2016 so študenti geografije večkrat obiskali območje Vipavske
doline in v sodelovanju z domačini poskušali odgovori na številna praktična
vprašanja povezana s trajnostnim prostorskim razvojem ob Vipavi: Kako
izboljšali poplavno varnost? Katera območja ob reki Vipavi so primerna za
razvoj rekreacije na vodi in ob vodi? Kje naj se trasirajo nove kolesarske
poti? Kako vključiti zgodovinsko dediščino v razvoj novih turističnih
produktov? Kako povezati lokalne proizvajalce in ponudnike različnih
storitev? Kakšen pogled na razvoj ob reki Vipavi imajo domačini? Možne
odgovore na ta in druga razvojna vprašanja predstavljamo v tej publikaciji.
Naloga študentov je bila predvsem spodbuditi domačine, da bolj pogumno
razmišljajo o prihodnjem razvoju ob reki Vipavi in z reko Vipavo. Upam, da
so nalogo uspešno izpeljali.
Dr. Simon Kušar
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IZZIV

POGLEDI DOMAČINOV
NA PRIHODNJI RAZVOJ OB REKI VIPAVI

Načrtovanje trajnostnega prostorskega
razvoja v pomembni meri izhaja iz potreb,
želja in idej uporabnikov prostora. Zato
je pri načrtovanju revitalizacije reke Vipave
ključnega pomena pravočasno in ustrezno
vključevanje deležnikov iz lokalnega okolja. S
planerskim procesom morajo biti seznanjeni prav
vsi prebivalci, ki morajo imeti možnost vpliva na
končni rezultat, ki bo usmerjal prihodnji razvoj.
Kako prebivalci ob reki Vipavi na območju
občine Miren-Kostanjevica vidijo vlogo
reke Vipave – vodnega in obvodnega
prostora – v preteklosti ter katere
nevarnosti in razvojne priložnosti
prepoznavajo, smo preverili
z anketo.

Avtorja: Tadej Štangelj, Peter Poljšak Klaus
Mentor: dr. Simon Kušar
Predmet: GE2 Metode in tehnike v regionalnem planiranju
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Kot največjo težavo v
preteklosti in sedanjosti
so anketiranci navedli
poplavljanje reke Vipave, Reka Vipava je anketirancem predstavljala in še
ki vpliva na življenje
vedno predstavlja predvsem prostor za rekreacijo
kar dveh tretjin
in vir vode za namakanje kmetijskih zemljišč.
anketirancev.
Del anketirancev je izpostavil onesnaženost reke v
preteklosti in sedanjosti. Za razliko od preteklosti jim
Vipava ne predstavlja več tako pomemben vir vode
za domačo rabo, predstavlja pa turistični potencial
za občino. Turiste po mnenju anketirancev najbolj
privlačijo Mirenski grad, okolje, Cerje, kolesarjenje,
kulinarika, čevljarski muzej in (pohodniške) poti.
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Anketo z naslovom Zelena
infrastruktura kot dejavnik razvoja
za območje ob reki Vipavi v občini
Miren-Kostanjevica smo izvedli 1. aprila
2016 v Mirnu, Biljah, Orehovljah in Vrtočah.
Prebivalcem ob reki Vipavi smo postavili več
vprašanj, s katerimi so opredelili vlogo reke
Vipave v preteklosti in sedanjosti, z anketo pa smo
zbirali tudi razvojne ideje občanov. Izpolnjenih je
bilo 161 anket. Vzorec sledi teoretičnemu vzorcu,
ki je bil sestavljen na podlagi starostne in spolne
strukture prebivalcev. Večina anketirancev
domuje v domačem kraju že od rojstva,
skoraj polovica (45 %) jih živi v 200
m pasu ob reki Vipavi, 28 %
na poplavno ogroženem
območju.
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Večjemu delu anketirancev se je zdelo, da Miren turiste privlači šele v
sedanjosti (38,5 % za preteklost in 52 % za sedanjost) ter meni, da lega
Mirna ob meji vpliva na razvoj turizma v občini. Večina anketirancev bi v
turistično ponudbo kraja in občine vključila predvsem kulturno in obrtnoindustrijsko dediščino: Mirenski grad, galerijo Oskar Kogoj, elemente
opekarstva in čevljarstva (opekarna in čevljarski muzej, Ciciban), ribolov
in Kras. Večina anketirancev je potencial za pohodniške in kolesarske poti
ocenila kot izkoriščen, konjeniške poti pa kot manj oziroma neizkoriščen.
Po mnenju večine anketirancev bo nova čistilna naprava izboljšala
možnosti za razvoj (turizma); prebivalci si želijo več turistov v občini.
Za dosego tega cilja je po njihovem mnenju v občini potrebno urediti
kolesarske in pešpoti, komunalno infrastrukturo, ceste, javni potniški
promet (JPP), postaviti turistično-informacijski center (TIC) in predvsem
zmanjšati poplavno ogroženost.
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Odnos prebivalcev
do reke Vipave se zaradi
izboljšanja kakovosti reke Vipave
spreminja. Ključni razvojni izziv je
zagotovitev poplavne varnosti. Prebivalci
si želijo več urejenih kolesarskih in
pešpoti, nadaljnje urejanje infrastrukture
ter boljši JPP. Pri projektih revitalizacije
reke Vipave je zato potrebno v primerni
meri povezovati cilje varstva okolja,
ureditve na področju zelene
infrastrukture ter poplavne
varnosti.
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Slika 3: Kaj je po mnenju anketirancev najbolj potrebno za razvoj ob reki Vipavi. Vir
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podatkov: Anketiranje Miren-Kostanjevica, 2016.
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Slika 4: Dostopnost in urejenost struge reke Vipave ter potencialna območja za razvoj športnorekreacijskih dejavnosti ob reki Vipavi na območju občine Miren-Kostanjevica.
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Avtorji: Luka Šavron, Peter Kastelic,
Katjuša Mrak, Mojca Zidar, Ana Žagar,
Žiga Mlinar, Ana Đukić, Teja Jamnik
Kartografija: Luka Šavron, Peter Kastelic
Vir podatkov: GURS, Atlas okolja, terensko delo
Datum: Ljubljana, 2016
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Projekta smo se lotili
večplastno. Najprej smo se na
strokovni ekskurziji pobližje spoznali
s samim območjem in od predstavnikov
občine izvedeli več o sami občini in njihovih
željah ter pričakovanjih glede revitalizacije
reke Vipave. Ključna uporabljena metoda
je bilo kartiranje, v pomoč pri pripravi
končnega predloga (tematske karte) pa so
bili tudi rezultati ankete, s katerimi smo
ugotavljali pogled domačinov na reko
Vipavo in prostor ob njej. Zbrane
REZULTATI
informacije in prostorske podatke
smo nato analizirali in
Ključni rezultat je tematska karta,
oblikovali tematsko
na kateri so prikazani naslednji
karto.
elementi: dostopnost do struge,
preoblikovanost struge, cestna dostopnost
ter infrastruktura ob sami reki Vipavi.
Poleg teh elementov pa smo na karti
označili še območja, katera so se nam po
opravljeni analizi zdela najbolj primerna
za razvoj turizma in športno-rekreativnih
dejavnosti. Na karti smo označili še
predloge za umestitev dodatnih
prehodov čez reko Vipavo, saj
na teh območjih ni možno
priti čez reko.

=

PRISTOP

Reka Vipava z izgradnjo
čistilnih naprav v celotnem
porečju pridobiva na športnem,
rekreacijskem in turističnem pomenu.
Namen našega raziskovalnega projekta
je bil, da analiziramo reko Vipavo in
njen obrežni pas z vidika dostopnosti
in urejenosti ter podamo svoj
pogled na potenciale in izzive za
razvoj turistične in športnorekreacijske infrastrukture
ob reki Vipavi.
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Avtorji: Luka Šavron, Peter Kastelic, Katjuša Mrak, Žiga Mlinar, Ana Žagar,
Mojca Zidar, Teja Jamnik, Ana Đukič
Mentor: dr. Simon Kušar
Predmet: GE1 Ekonomska geografija

=

DOSTOPNOST IN UREJENOST REKE
VIPAVE V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA

US MERITV E
Obrečni pas ponuja potencial za razvoj različnih vodnih in obvodnih dejavnosti.
Predvsem vidimo veliko priložnost v izgradnji rekreacijske infrastrukture ob
sami reki, predvsem kolesarskih in tekaško/pohodniških poti. Glede na rezultate
kartiranja dostopnosti in infrastrukturne urejenosti ob reki Vipavi predlagamo,
da se prihodnji razvoj športno-rekreativnih dejavnosti usmeri na območja v
okolici jezu v Biljah, med Mirnom in Pri Šelu, Pod Otokom ter na območju blizu
slovensko-italijanske meje. Poseben potencial prestavljata športna parka v Mirnu
in Orehovljah, ki bi ju bilo mogoče povezati in ju tako združiti v ponudbeno
celoto. Ob reki bi bilo potrebno urediti prostor za druženje in piknike.
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MOŽNOSTI ZA PREUSMERITEV
DELA REKE VIPAVE SKOZI MIREN
Avtor: Matic Vehovec
Mentorja: dr. Marko Krevs, dr. Tajan Trobec
Predmet: GE2 Geoinformacijska podpora odločanju

US MERITV E
Predlagamo, da se po eni izmed predlaganih tras uredi prekop. Pred dokončno
izbiro poti bi morale biti izvedene še nekatere analize iz drugih strok (predvsem
gradbeništva in vodarstva). Glavni namen prekopa je povečati poplavno
varnosti na območju Mirna, imel pa bi tudi druge koristi. Velik del Mirna bi
s tem ukrepom postal rečni otok, okolica prekopa pa bi lahko bila urejena s
sprehajalnimi potmi, klopmi in podobno infrastrukturo, kar bi naredilo Miren
bolj privlačen tako za domačine kot turiste.

IZZIV

PRISTOP
Najboljše poti za izgradnjo
tovrstnih posegov so bile določene
z računalniško analizo območja.
Upoštevani so bili naslednji dejavniki:
nadmorska višina, prisotnost javne
infrastrukture, gostota poselitve,
raba tal. Na podlagi teh dejavnikov
smo s programi geoinformacijske
podpore odločanja poiskali najmanj
invazivne poti skozi Miren,
torej takšne, ki bi zahtevale
najmanjše posege v
prostor.

S projektno nalogo smo
želeli prispevati k reševanju
poplavne ogroženosti Mirna. Na
podlagi izbranih kriterijev smo
proučili možnost za izgradnjo prekopa
oziroma podzemnega kanala, ki bi
del poplavnega toka reke Vipave
preusmeril skozi Miren in tako
zmanjšali škodo, ki jo v
naselju povzročajo
poplave.

REZULTATI
Kot najustreznejša rezultata
analize smo ovrednotili
severno in južno pot. Severna
pot je krajša, a se obenem
nekoliko bolj približa stavbam
(do štiri metre), južna pot pa
je občutno daljša vendar
je od obstoječih zgradb
oddaljena vsaj deset
metrov.
Slika 5: Predlog prekopa (južna pot), ki bi odvajal visoke vode mimo Mirna je oddaljen več kot
10 metrov od hiš.
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Slika 6: Karta izračunane intenzitete erozije prsti v občini Miren-Kostanjevica.

MODELIRANJE EROZIJE PRSTI
V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA
Avtor: Jaša Meden
Mentorja: dr. Blaž Repe, dr. Marko Krevs
Predmet: GE2 Geoinformacijski modeli in scenariji

IZZIV

PRISTOP

V nalogi smo z
uporabo metode RUSLE
(Revised Universal
Soil Loss Equation) in
geoinformacijskih orodij
izračunali letno intenziteto
erozije prsti v občini
Miren-Kostanjevica.

Proces odnašanja prsti na nekraških
kamninah nastopi, ko intenzivnost padavin
preseže zadrževalno sposobnost prsti in se tako
na površju oblikuje površinski tok. Erozijo lahko
modeliramo na več načinov. Pri izračunu intenzitete
erozije za območje občine Miren-Kostanjevica smo
uporabili metodo RUSLE (Revised Universal Soil Loss
Equation) ali popravljeno univerzalno enačbo izgube prsti.
Gre za nadgradnjo obstoječega modela za ocenjevanje
izgube prsti, ki so ga ustvarili ameriški agronomi v 60-ih
letih 20. stoletja. Erozija na območju občine MirenKostanjevica je bila izračunana na podlagi vodnih,
reliefnih, prstenih in antropogenih (raba tal) dejavnikov.
Enačba upošteva moč padavin, odpornost prsti,
dolžino in strmino pobočja, rastlinsko odejo in rabo
tal ter zaščitne ukrepe proti odnašanju prsti
kot so terasiranje ali oranje vzporedno z
plastnicami.

REZULTATI
Večina površin občine ni ogrožena, predvsem zaradi obširnih uravnanih delov
površja, relativno majhnih naklonov in gozdnatosti. Z zmerno intenziteto se sooča
15 % površine občine, z močno, zelo močno ali ekstremno močno erozijo pa le 2,6
% površine občine. Moč erozije se občutno poveča ob odstranitvi rastlinske odeje, pri
zbitosti prsti ali globokem oranju.
Med manj ogrožene dele spada celotni vipavski del občine, z izjemo sadovnjakov,
vinogradov in travnikov na Biljenskih gričih in na prehodu na kraško planoto.
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U SME R ITV E
Raziskava nam nudi jasen
vpogled glede potencialne
nevarnosti izgube prsti. Omogoča
nam izhodišče v primeru razširjanja
kmetijskih in drugih dejavnosti in s tem
povezanim načrtovanjem preventivnih
varovalnih ukrepov. Zaradi nevarnosti
erozije prsti naj se izogiba večjim
posegom v prostor na območju
Biljenskih gričev, pod vznožjem
Mirenskega gradu ter na pobočju
nad Grabcem. Z vidika erozije
prsti je občutljiva struga
reke Vipave med Biljami
in Orehovljem.
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UMEŠČANJE KOLESARSKIH POTI S
TURISTIČNO NAMEMBNOSTJO NA PRIMERU
VIPAVSKE DOLINE IN NJENEGA ZALEDJA
Avtorica: : Maja Sevšek
Mentorja: dr. Marko Krevs, dr. Tajan Trobec
Predmet: GE2 Geoinformacijska podpora odločanju

IZZIV

Vrednotenje rekreacijske
primernosti z vidika
športnorekreativnega kolesarjenja
na določenem območju je
namenjeno določanju prednostnih
območij (površin) za rekreacijsko
rabo. Načrtovalska stroka se pri
tem pogosto sooča z vprašanjem,
kako pri načrtovanju v največji
meri upoštevati vse relevantne
dejavnike, ki vplivajo na ustrezno
umeščanje tovrstnih površin v
prostoru. Na strokovni izziv
smo želeli odgovoriti na primeru
načrtovanja kolesarskih poti v
porečju Vipave.

REZULTATI

Zasnovali smo pet kolesarskih tras,
ki glede na uporabljeno metodologijo
in kriterije potekajo po najbolj
optimalnih lokacijah za umeščanje
kolesarskih poti, in sicer od Mirna
do Vipave, od Mirna do Štanjela,
od Štanjela do Vipave, od Mirna do
Ajševice ter od Ajševice do Potoč.

PRISTOP
V pričujočem prispevku smo na podlagi
sistemov geoinformacijske podpore odločanja
in večkriterijskega vrednotenja s pomočjo
relevantnih kriterijev poskušali ovrednotiti
primernost območja Vipavske doline in
njenega zaledja za umeščanje tras kolesarskih
poti s turistično namembnostjo, ter določiti
najustreznejše trase, primerne za prostorsko
umestitev novih kolesarskih poti. Osnovni cilj
je bil zagotoviti trase kolesarskih poti, ki bi
bile ustrezne z vidika prometne varnosti, ki
bi v čim večji meri potekale po obstoječi, z
motornim prometom manj obremenjeni cestni
infrastrukturi, primerni za kolesarjenje, ki bi se
čim bolj približale vodnim površinam oziroma
turistično zanimivim lokacijam ter obstoječi
gostinski in prenočitveni turistični ponudbi
območja, hkrati pa naj bi bile trase načrtovane
tudi z upoštevanjem varstvenih vidikov (zlasti
varstva kvalitetnih kmetijskih zemljišč ter
varstva varovanih in zavarovanih območij
narave in kulturne dediščine). Z izbiro kriterijev
smo poleg omenjenih izhodišč poskušali zajeti
tudi usmeritve in smernice načrtovanja in
umeščanja kolesarskih površin v prostor s
strani relevantnih strateških dokumentov in
zakonodajnih izhodišč.

U S M ERI T VE
Z dodelavo kriterijev ter izborom ustreznih izhodišč in/ali ciljev kolesarskih poti,
glede na poznavanje proučevanega območja, lahko uporabljeni pristop predstavlja
pomembno načrtovalsko orodje pri umeščanju kolesarske infrastrukture v obvodni
prostor Vipave, ki nudi, trenutno še neizkoriščen, razvojni potencial za tovrstno
rekreativno dejavnost.
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Slika 7: Predlogi kolesarskih poti na območju Vipavske doline z upoštevanjem poplavne
ogroženost.
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PREDLOG NAJPRIMERNEJŠE TRASE ZA
KOLESARSKO POT MED VIPAVO IN MIRNOM
Avtor: : Tadej Tekavčič
Mentorja: dr. Marko Krevs, dr. Tajan Trobec
Predmet: GE2 Geoinformacijska podpora odločanju

Slika 8: Predlog kolesarske poti na odseku med Biljami in Mirnom.

IZZIV
Kolesarjenje je v Sloveniji hitro razvijajoča se dejavnost z veliko pozitivnimi
učinki na zdravje, okolje in gospodarstvo. Število kolesarjev v Sloveniji narašča,
s tem pa narašča tudi potreba po ustrezni infrastrukturi, dopolnilnih dejavnostih
in storitvah. Tudi na območju Vipavske doline je kolesarska infrastruktura
pomanjkljiva, zato smo s pomočjo geoinformacijskih sistemov ovrednotili območje
glede na primernost za vzpostavitev nove kolesarske poti, ki bi pomembno
pripomogla k povezovanju tako bližnjih krajev, kot tudi občin.

PRISTOP

V raziskavi smo se osredotočili na
tehnične, zakonske in naravnogeografske
dejavnike pri umeščanju kolesarskih poti v
prostor. Za vrednotenje prostora smo uporabil
pet dejavnikov: naklon (vzdolžni nagibi), raba
tal, oddaljenost od prometnih cest, bližina cest in
poti primernih za kolesarjenje (v analizo so bile
vključene lokalne, turistične, krajevne, gozdne ceste
in javne poti ter obstoječa kolesarska infrastruktura)
in oddaljenost od vodotokov. Analize so bile
opravljene s pomočjo
programa ArcGIS
REZULTATI
10.2.2 in Idrisi
Selva
17.00.
Rezultat analize je karta, na kateri
lahko iz barvne lestvice z vrednostmi od 0 do
255 razberemo ugodnost območja za umestitev
nove trase kolesarske poti na celotnem območju
Vipavske doline. Višja kot je vrednost, bolj je
območje primerno za kolesarsko pot. Najprimernejša
območja za kolesarske poti so predvsem na ravninskih
delih blizu vodotokov, kar je predvsem posledica manjših
naklonov, neposeljenih območji ter bližine reke Vipave, ki
prispeva k doživljajski zmožnosti pokrajine. Na spodnji
sliki je izsek možne kolesarske poti, ki upošteva zgornje
dejavnike in rezultate
analiz.

U SME R ITV E

Na podlagi naših izkušenj s trasiranjem kolesarske
poti predlagamo naslednje kriterije, ki jih je potrebno
upoštevati pri opredeljevanju možnih poti za kolesarjenje:
• optimalen naklon: pod 3 %;
• oddaljenost od cest višje kategorije: poveča se primernost območja za
kolesarjenje, saj se izboljša varnost kolesarjenja, manjša je onesnaženost
zraka zaradi avtomobilskega prometa, manjši je tudi hrup, hkrati pa je
privlačnost okolja za rekreacijo večja;
• uporaba lokalnih in občinskih cest ter javnih poti: uporaba obstoječe
infrastrukture odpravlja potrebe po gradnji nove.
14
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PODJETJE, KI GA VODI LOKALNA SKUPNOST
Povezovanje prebivalcev znotraj lokalne skupnosti
v zadružno podjetje, ki bi delovalo pod skupno blagovno znamko
Avtorice: Sara Uhan, Barbara Gornik, Špela Stanonik, Ana Kopač, Martina Košar,
Helena Treska
Mentorica: dr. Irma Potočnik Slavič
Predmet: GE2 Razvojna neskladja na podeželju, GE2 Endogeni razvoj podeželja
Po večkratnih obiskih občine Miren-Kostanjevica, našem opazovanju, raziskovanju
ter pogovoru s številnimi domačini smo zaznali določene težave, s katerimi se
tamkajšnji prebivalci soočajo. Kot bistven problem občine Miren-Kostanjevica lahko
izpostavimo njeno nepovezanost, kar se odraža na dveh ravneh. Občina se deli po
naravnogeografskih značilnostih na dolinski flišni in kraški del, med katerima močno
primanjkuje sodelovanja. Na drugi strani ni povezanosti tudi med podjetniki, saj jih
večina deluje individualno. Že sama občina ima obrobno geografsko lego. Kot obroben
lahko označimo predvsem kraški del, ki ima precej slabe povezave z dolino in širšo okolico. Sooča se z
odseljevanjem mladih, njegovi prebivalci pa se večkrat počutijo »odrezani od sveta«. Problematiko vidimo
tudi v nerabi bogatih potencialov, kot so lokacija, okoljske danosti, reka, obmejnost in turizem, ki bi
občini lahko predstavljali dodano vrednost.

IZZIV

V občini Miren-Kostanjevica obstajajo številni razvojni potenciali, ki izhajajo tako iz naravno- kot
družbenogeografskih značilnosti območja. Najpomembnejši potencial smo prepoznali v povezovanju in
sodelovanju znotraj lokalne skupnosti. To bi lahko potekalo na več ravneh (med podjetniki, kmetovalci,
lokalnimi prebivalci, ustanovami) in med različnimi generacijami (vrtčevski otroci, šolarji, starostniki,
delovno aktivno prebivalstvo), glede na obmejno lego občine pa tudi na
meddržavni ravni. V okviru tega povezovanja obstaja tudi potencial za
razvoj alternativnih oblik podjetništva – npr. vzpostavitev podjetja, ki ga vodi
Z metodami anketiranja,
lokalna skupnost (v nadaljevanju PLS). Pomemben potencial prepoznavamo
intervjuvanja ter
tudi v rabi drugih lokalnih virov: bližine reke, privlačnega naravnega okolja,
opazovanja je naša
razgibanega reliefa, zgodovine, bogate naravne in kulturne dediščine, dolge
skupina želela
tradicije sadjarstva in vinogradništva ter kulinarike.

spoznati delovanje
prebivalcev v občini
Miren-Kostanjevica. Z
anketnimi vprašalniki
(več kot 100 izpolnjenih)
smo ugotavljali, s čim
se ljudje radi ukvarjajo
v prostem času, kakšen
je njihov odnos do
podjetništva ter kaj
pogrešajo in na kaj
so ponosni v lokalni
skupnosti.

PRISTOP
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REZULTATI
Velika večina je izpostavila, da pogreša sodelovanje in povezanost
ter da bi se le-ta lahko izboljšala (več kot 80 % anketiranih).
Prav tako imajo določena znanja, ki bi jih brez finančne nagrade
ali pa z blagovno izmenjavo z veseljem delili znotraj PLS-ja
(75 % anketiranih). V intervjuje smo zajeli predvsem različne
podjetnike, pa tudi center za starejše, osnovno šolo ter Sadjarski
center Bilje. Mnogi so izpostavili probleme in stroške trženja,
prodaje, proizvodnje in pomanjkanja časa ter finančnih sredstev
za izboljšave. Skupaj smo prišli do zaključkov, da bi pod eno
blagovno znamko (vendar z ohranjanjem določene samostojnosti
in prepoznavnosti posameznih podjetnikov znotraj nje), ki bi
medgeneracijsko povezala prebivalce, lahko izpeljali različne
dejavnosti z veliko manj napora. V trženju izdelkov in promoviranju
območja, proizvodnji, nabavi in prodaji bi bili skupaj močnejši in
učinkovitejši.

Slika 9: Kreativne roke iz Hiše dobre volje (foto Ana Kopač, 2016).

Slika 10: Zeliščna kmetija Rogelja
(foto: Sara Uhan, 2016).

U SME R ITV E

Na podlagi opazovanja in zbranih podatkov
smo izoblikovali predlog, ki zajema različne akterje,
spodbuja prebivalce k aktivnemu sodelovanju in jih združuje
znotraj krovne znamke, ki bi delovala na lokalnem področju. PLS
je podjetje, ki nastane v okviru izbrane lokalne skupnosti, je čim bolj
vpeto v lokalno okolje, ljudje iz tega okolja si med seboj pomagajo in
sodelujejo, uporabljajo se razpoložljivi naravni viri in znanje zaposlenih.
Delovalo bi kot zadruga (kooperativa) po načelu demokratičnega vodenja,
vključevalo pa bi tako vrtce, šole, center za starejše kot tudi Sadjarski center
Bilje, različne podjetnike, fizične osebe in občino. Značilnosti občine MirenKostanjevica so zelo
zanimive in primerne
za tovrstni projekt, saj
je okolica razgibana,
ima rodovitno zemljo,
obmejno lego in nudi
možnosti za številne
raznovrstne aktivnosti.
Njen ključ pa so seveda
ljudje s številnimi
znanji o kmetijstvu,
kulturi, zgodovini,
ročnih delih in
zeliščarstvu.
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LOKALNA PREHRANSKA TRADICIJA
PO RIMSKO (RIMiren)
Avtorice: Nela Halilović, Jasmina Obrstar, Lucija Gartner, Saša Karlovčec,
Danijela Strle, Simona Bizjak, Manca Sok, Veronika Strmšek, Magda Grobelšek
Mentorica: dr. Irma Potočnik Slavič
Predmet: GE2 Razvojna neskladja na podeželju, GE2 Endogeni razvoj podeželja

PRISTOP
Za razvijanje ideje smo
želeli že v začetni fazi vključiti
lokalno prebivalstvo. S pomočjo
devetih polstrukturiranih intervjujev
smo sogovornikom (od pridelovalcev,
gostincev, do predstavnikov občine
in turistične dejavnosti ter stroke)
Slika 11: Rimljani so poznali več kot 13 vrst
predstavili idejo in poslušali
kozjega sira; na sliki je sir, ki ga izdelujejo na
njihove predloge. S 164
ekološki kmetiji Francetovi (foto: Sara Uhan, 2016).
anketami smo dobili vpogled
v želje in odzive
občanov.

IZZIV
S projektno nalogo želimo
poudariti še neizkoriščen, a vendar
pomemben del zgodovine, t.j. rimsko
obdobje. V rimskem obdobju je bilo območje
občine Miren-Kostanjevica in celotne Vipavske
doline zaradi glavne ceste med Oglejem in Emono
zelo pomembno tudi za širšo regijo. S svojim kraškim
planotastim in dolinskim flišnim delom ustvarja odlične
pogoje za pridelavo in predelavo najrazličnejših kulturnih
rastlin in izdelkov, ki so kot surovina služili že rimskim
kuharjem. Zato smo se odločili, da znotraj podjetja, ki ga
upravlja lokalna skupnost, ustanovimo manjšo lokalno
blagovno znamko RIMiren, ki bi povezala lokalno
ponudbo, znanje in ideje prebivalcev
občine in zaledja ter hkrati
REZULTATI
dala rimski dediščini
novo komponento.
Z novo znamko RIMiren želimo
v ospredje postaviti tematsko gostinsko
ponudbo, ki bo vključevala predvsem izdelke
lokalnih ponudnikov. Ta ponudba bo najbolj prišla
do izraza v dveh dogodkih, ki se bosta odvijala v občini.
Prvi bo potekal v spomladanskem času in bo vezan na
otvoritev sezone ribolova v začetku aprila, saj bodo njegova
glavna tema ribe. V skladu z recepti rimske kuhinje se bodo ribje
in ostale jedi predstavljale v gostilnah, na delavnicah, tematskih
tržnicah in ostalih spremljevalnih dogodkih. Konec novembra bo na
vrsto prišel drugi del rimskih dni, ki bo tematsko temeljil na vinu.
Zaradi same geografske lege območja pa bodo poleg živil, ki bodo
dajale glavno noto dogodkom, gostinski ponudniki v svojem okolju
našli tudi živila, s katerimi so ustvarjali že Rimljani. Poznali so
namreč več kot 13 vrst kozjih sirov, šparglje, žita, kaše, oljčno
olje, te dobrote pa lahko najdemo tudi na kmetijah v občini in
okolici. Poleg povezovanja gostincev in pridelovalcev smo
zaznali tudi željo in veliko priložnost za medgeneracijsko
povezovanje ter vključevanje društev. V projekt bi s svojo
ustvarjalnostjo pristopile šole v navezavi s Hišo dobre
volje, kjer bi se skozi igro in delavnice lahko
veliko naučili o antični zgodovini. Za potrebe
vodenja in organizacije bo na voljo
koordinator, izbran s strani
pristojnih organov.

US MERITV E
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Vipava bo z novo čistilno napravo čistejša in ob njej se bodo ponovno lahko
razvile dejavnosti, kot je ribolov, z ureditvijo nabrežja pa bo Vipava postala tudi
pomemben kulturni in družabni prostor. Ker bo eden večjih dogodkov v povezavi
z rimsko kuhinjo temeljil na pripravi rib po starih rimskih receptih, želimo
obiskovalcem/turistom ponuditi tudi doživetje, ko si ribo lahko ujamejo sami ali
s pomočjo lokalnega ribiškega društva in jo nato s pomočjo izučenih kuharjev
tudi pripravijo v okusen rimski obrok.
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