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(PREDLOG UKREPOV ZA PRIČETEK URESNIČEVANJA ZASTAVLJENE STRATEGIJE) 
 

Predlog ukrepov vsebuje predloge najpomembnejših aktivnosti, nosilcev in predvidenih 
časovnih terminov izvedbe, ki se nanašajo na izbrana tri prioritetna področja predhodno 
določena v strategiji. Namen predlaganih ukrepov je usmeritev naročnika in potencialnih 
zainteresiranih koristnikov k lažjemu, preglednejšemu pristopu ter aktivnejši angažiranosti 
pri izvajanju razvojnih aktivnosti. 



PREDLOG ZAČETNIH AKTIVNOSTI  
  
PRIORITETA     CILJ AKTIVNOST NOSILEC TERMIN
Ustanovitev 
krovnega 
koordinativnega 
telesa 

1. Pravno-formalna ustanovitev krovnega 
koordinativnega telesa za razvoj in 
promocijo turizma v Občini Miren-
Kostanjevica 

2. Vzpostavitev rednih srečanj srečanj in 
odprtega dialoga med zasebnim,javnim 
in civilnim sektorjem. 

3. Vzpodbuditev pozitivne partnerske klime 
4. Aktivno sodelovanje domačinov pri 

razvoju turizma (sodelovanje pri 
uresničevanju načrtov, prispevanje 
novih idej, prijaznost do gostov, itd.) 

5. Dodatno izobraževanje zaposlenih 
kadrov v turizmu. 

1. Ustanovitev LTO Miren-Kostanjevica ter 
imenovanje organov 

2. Organizacija srečanj vseh akterjev razvoja 
turizma vsaj 1X dvomesečno. 

3. Priprava temeljitega akcijskega načrta za 
nadalnji razvoj turistične infrastrukture ter 
vsebine ponudbe. 

4. Oblikovanje načrta usposabljanja oz. 
skupnega izobraževanja za potrebe dviga 
kvalitete turistične ponudbe in pristopa do 
gosta. 

5. Organizacija strokovnih ekskurzij za oglede 
dobrih praks v tujih primerljivih turističnih 
območij. 

6. Upravljanje “Parka Cerja”. 
 

 
 

1. Občina Miren-
Kostanjevica 

2. Predstavniki 
gostinskih 
ponudnikov 

3. Predstavniki 
društev in 
zainteresirane 
javnosti 

2007 

Priprava vsebin 
kulturne, 
zgodovinske in 
naravne dediščine 

Obogatitev ponudbe kulturne in naravne 
dediščine »Parka Cerje« 
 
  

- Priprava predloga tematske oz. učne poti 
- Priprava idejnih predlogov za 

zbiranje,ureditev in ohranitev se neurejene 
naravne in kluturne dediščine območja. 

- Priprava projektnih predlogov za prijavo 
projektov na razpise v okviru Cilja 3 spomladi 
2007. 

- Turistična in 
kulturna društva 

- Gostinski 
ponudniki 

- Zunanji svetovalci 
- Študentje in 

diplomanti 
Turistice 

2007 

Ureditev 
spomenika in 
muzeja na Cerju 

1.  Zaključek gradbenih in zaključnih del v 
notranjosti stavbe. 
2. Odprtje muzeja ter info točke 
 

1. Uvrstitev stroškov izgradnje spomenika in 
muzeja Cerje v državni proračun oz. 
pridobitev večinskega dela sredstev za 
izgradnjo pri ustreznih razpisih. 

2. Ureditev muzejske zbirke na Cerju 
3. Ureditev info točke na Cerju 
4. Ureditev bližnje okolice spomenika (WC-ji, 

klopi, smetnjaki, itd.) 

- Občina Miren-
Kostanjevica 

- Ministrstvo za 
kulturo 

 
 

2007-2008 



SREDNJEROČNI IN DOLGOROČNI CILJI NA PODROČJU »PARKA CERJE« (2007–2013) 
 
Področje Operativni, kratkoročni cilji (2007-2013) 
Gostinsko- nastanitvene zmogljivosti  • Povečati obseg zmogljivosti iz XX ležišč na najmanj XX ležišč. 

• Vzpostaviti vsaj eno parkirno mesto za avtodome. 
• Prilagoditi ponudbo v gostinsko-nastanitvenih objektih za najmanj tri različne ciljne skupine npr. : 

- pohodniško-kolesarski 
- mladinski turizem 
- izletniški turizem 

 
Gostinska ponudba • Povečanje zmogljivosti in kakovosti ponudbe obstoječih ter odpiranje novih turističnih kmetij 

• Vzpostaviti vsaj 1 prodajalno z izdelki domače in umetnostne obrti, vinskimi, ekološkimi in ostalimi kmetijskimi 
izdelki. 

Naravne danosti • Urediti in vzdrževati naravne znamenitosti: jame, meandre reke Vipave, kraške gmajne,  
• Vzpostavitev najmanj 1 učne poti 

Kulturno-zgodovinska in etnološka 
dediščina 

• Vzpostavitev stalne galerije v avli Spomenika na Cerju. 
• Postavitev muzeja opekarstva v Biljah  
• Postavitev muzeja čevljarske obrti v Mirnu 
• Postavitev muzeja kmečke obrti na kmetiji 
• Oživiti in obnoviti najmanj eno arheološko najdišče 

Športno-rekreativna ponudba • Izdelava načrta poteka športno-rekreativnih poti 
• Urediti najmanj 15km lokalnih kolesarskih stez. 
• Vzpostavitev in vzdrževanje konjeniške poti po občini. 
• Vzpostavitev ribolovnega centra z gostinsko in športno-rekreativno ponudbo. 
• Izgradnja športno-jahalnega centra 

Družinski turizem • Prilagoditi ponudbo družinam v najmanj enem gostinsko-nastanitvenem objektu 
• Postavitev pravljične dežele ali poti. 

Promet • Ureditev potrebnih parkirišč 
Telekomunikacije • Opremiti najmanj 80% celotnega območja občine s sodobno telekomunikacijsko infrastrukturo (dostop do 

hitrejših in cenejših ponudnikov interneta) 
Javna infrastruktura • Naravne in kulturno-zgodovinske znamenitosti, ki se uporabljajo v turistične namene je potrebno opremiti 

in urediti s tako imenovano suprastrukturo (klopmi, počivališči, koši za smeti, obvestilno in usmerjevalno 
signalizacijo, itd.) 

Okolje • Sanirati vsaj 80% črnih odlagališč 
• Zagotoviti reden odvoz smeti in praznjenje smetnjakov 

 


