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MOŽNOSTI RAZVOJA TURIZMA IN REKREACIJE V OBČINI MIRENKOSTANJEVICA
Izvleček
Diplomsko delo poskuša podati čim bolj celovito in kompleksno geografsko obravnavo
občine Miren-Kostanjevica z vidika turizma in športne rekreacije. Ključni namen
diplomskega dela je raziskati možnosti razvoja turizma ter športnorekreacijske dejavnosti v
občini, z upoštevanjem mnenj njenih prebivalcev. Iz analize rezultatov anketne raziskave med
prebivalci občine Miren-Kostanjevica je bilo ugotovljeno nezadovoljstvo občanov s
športnorekreacijsko infrastrukturo. Največ jih pogreša večnamensko dvorano v občinskem
središču. Poleg te pa še zunanja športna igrišča ter urejene rekreacijske poti. Čeprav so izrazili
podporo razvoju turistične dejavnosti, niso najbolj zadovoljni z delom občine na področju
investicij v turizem, šport in rekreacijo. Oviro nadaljnjemu razvoju turizma v občini vidijo
predvsem v nepovezanosti, premajhnem sodelovanju med zasebnim sektorjem, občino in
društvi ter v pomanjkanju interesa občanov za turizem, saj ne vidijo neposrednih koristi. Kot
kaže, je ena izmed ključnih ovir tudi ta, da ni zadostne lokalne politične podpore in volje po
razvoja turizma v občini Miren-Kostanjevica. V zaključku smo podali predloge nadaljnega
razova turizma in rekreacije v občini. Poudarili smo razvoj v športno-rekreativni turizem.
Menimo, da lahko prav njegov razvoj pomembno prispeva k večjemu zadovoljstvu občanov
vseh starosti ter predstavlja kakovostnejšo ponudbo za turiste in izletnike.
Ključne besede:
turistična geografija, razvoja turizma, rekreacija, turistična ponudba, občina MirenKostanjevica
POSSIBILITIES OF TOURISM AND RECREATION DEVELOPMENT IN THE
MUNICIPALITY OF MIREN-KOSTANJEVICA
Abstract
The present thesis aims towards a comprehensive and a complex approach to the touristic and
recreational possibilities in the Municipality of Miren-Kostanjevica. The key purpose of my
work was to explore the options of tourism and recreation activities in the municipality with
consideration of the local inhabitants' opinions. The poll-research among the MirenKostanjevica municipality residents reveals us their dissatisfaction with the existing sports
recreation infrastructure. Most of the respondents miss a multi-purpose hall in the community
centre, outdoor playgrounds and organized recreational trails. They mostly support the idea of
tourism development in their municipality but they are not satisfied with the investment in
tourism, sports and recreation from the local decision-makres. From the inhabitants' point of
view the main barrier is the lack of cooperation between the private sector, the municipality
and the non-governmental organizations as well as the lack of interest for tourism among the
residents themselves. It seems that another key obstacle is also the lack of political will and
political support. In conclusion, we give some propositions for the further tourism and
recreation development in the minicipality of Miren-Kostanjevica. In my opinion, it would
give an important contribution to the satisfaction of the municipality inhabitants of all ages
and it would indeed represent a more quality offer for tourists and hikers.
Keywords:
geography of tourism, tourism development, recreation geography, tourism supply, the
municipality of Miren-Kostanjevica.
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1

UVOD

Turizem je ena tistih dejavnosti, ki pomembno posega tako na gospodarsko, družbeno kot
okoljsko področje. Lahko zagotavlja številne možnosti razvoja na različnih območjih. Ljudem
omogoča sprostitev, počitek ter pridobivanje novih spoznanj. Vedno več turistov zavrača
množični turizem, saj jih privablja turizem zunaj ustaljenih turističnih poti. Njegova uspešnost
je možna le z usklajenim delovanjem in povezovanjem vseh zainteresiranih ljudi.
Razvoj turizma na lokalni ravni je vedno bolj povezan z delovanjem lokalnega prebivalstva.
Brez upoštevanja njihovih potreb, zahtev in želja ni mogoče načrtovati uspešnega razvoja.
Pomembno je, da ima lokalno prebivalstvo pozitiven odnos do turistične dejavnosti, da lahko
skupaj s turističnimi delavci skrbijo za kakovostno in privlačno okolje. Turizem ustvarjajo
ljudje in med najpomembnejšimi so prav zadovoljni prebivalci.
Predvsem športnorekreacijska dejavnost je ena tistih dejavnosti, ki lahko prispeva k
hitrejšemu razvoju turizma v posameznih območjih. Poleg tega lahko bogati turistično
ponudbo. Ljudje vseh starosti se vedno pogosteje ukvarjajo s športnorekreacijsko dejavnostjo,
saj jim pomaga krepiti telesne in duševne moči. Možnosti za športno rekreacijo so pomembne
za kakovostnejše preživljanje prostega časa domačinov in drugih obiskovalcev (turistov,
izletnikov, rekreativcev ...).
V diplomskem delu smo posebej izpostavili mnenja domačinov o razvoju turistične in
športnorekreacijske dejavnosti. S pomočjo analize mnenj anketiranega prebivalstva želimo
podati predloge, ki bi lahko bili upoštevani pri načrtovanju razvoja omenjenih dejavnosti v
občini Miren-Kostanjevica.
1.1

NAMEN IN CILJI

Namen diplomskega dela je raziskati možnosti razvoja turizma ter športnorekreacijske
dejavnosti v občini Miren-Kostanjevica, z upoštevanjem mnenj njenih prebivalcev.
Za dosego namena so bili izbrani naslednji cilji:
– pojasnitev izbranih pojmov in teoretičnih izhodišč;
– predstavitev ključnih geografskih značilnosti izbranega območja;
– ugotoviti, kakšno je stanje obstoječe turistično-rekreacijske ponudbe občine;
– ugotoviti, katere dejavnosti se izvajajo na področju turizma v občini;
– ugotoviti, kakšen je bil turistični obisk skozi izbrana obdobja;
– ugotoviti, kakšna so stališča prebivalcev občine do turizma in rekreacije.
1.2

METODE DELA

Izdelava diplomskega dela je potekala v več delovnih fazah. Najprej smo zbrali vire, literaturo
ter drugo gradivo pridobljeno na internetnih straneh. S pomočjo zbrane literature smo okvirno
oblikovali strukturo diplomskega dela.
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V teoretičnem delu smo se najprej osredotočili na namen in metodologijo dela, nato na
osnovne opredelitve turizma in rekreacije ter njuno povezanost. Dodatno smo še pojasnili
pojma razvoj turizma na nivoju občine in športna rekreacija.
V analitičnem delu smo najprej predstavili ključne naravne in družbenogeografske značilnosti
občine Miren-Kostanjevica. Proučili smo obstoječe stanje turistično-rekreacijske ponudbe
občine, turističnega obiska ter dejavnosti na področju turizma v omenjeni občini. V posebnem
poglavju smo opravili analizo rezultatov anketiranja prebivalcev občine Miren-Kostanjevica
ter podali njene ključne ugotovitve. Z anketnim vprašalnikom smo želeli ugotoviti, kakšne so
navade in mnenja prebivalcev o športnorekreacijski in turistični dejavnosti v občini. Dobljene
odgovore smo analizirali in grafično prikazali rezultate.
V zaključku smo sintetizirali spoznanja iz vseh ugotovitev in analiz. Prav tako smo podali
nekatere predloge za nadaljnji razvoj turizma in športnorekreacijske dejavnosti v občini
Miren-Kostanjevica.
Diplomsko delo je bilo opravljeno s pomočjo kabinetnega dela, ki je vključevalo študij
obstoječe literature in pregled spletnih virov. Grafično so bili obdelani podatki o turističnem
povpraševanju, ki jih zbira Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS).
Pri terenskem delu smo zbirali podatke s pomočjo anketiranja občanov, z intervjuji, z
opazovanjem in s fotografiranjem. Pridobili smo nekatere podatke o izletniškem turizmu, ki
jih zbira Turistično informacijski center (v nadaljevanju TIC) Temnica, in podatke o verskem
turizmu, ki jih zbira Gnidovčev dom duhovnih vaj na Mirenskem Gradu. Opravljen je bil
intervju z gospo Barbaro Jejčič iz TIC-a Temnica. Poleg tega smo se pogovarjali s tajnikom
občinske uprave, z gospodom Alešem Vodičarjem, in opravili številne neuradne pogovore z
občani. Anketna raziskava je bila opravljena s pomočjo orodja za spletno anketiranje »1ka«.
V pomoč pri izdelavi diplomskega dela nam je bilo tudi lastno poznavanje območja občine
Miren-Kostanjevica.
1.3

UPORABLJENI VIRI IN LITERATURA

Turizem in rekreacija sta obravnavana v številnih znanstvenih delih in prispevkih. Veliko o
tem je napisal Jeršič v delih Geografija turizma (1985), Osnove turizma (1987, 1990), Bližnja
rekreacija prebivalcev Slovenije (1998), Prostorsko planiranje rekreacije na prostem (1999).
Pomemben prispevek k poznavanju odnosa in podpore razvoju turizma lokalnih prebivalcev
je opredeljen v raziskavi Benčičeve, Prepoznavanje pomena strategije turizma v lokalni
skupnosti (2006). Položaj in vlogo turističnih društev pri razvoju turizma na podeželju je v
istoimenskem prispevku utemeljil Šauperl (2000).
Športno rekreacijo obširno obravnava Regina v svojem magistrskem delu Dejavniki kakovosti
organiziranja športne rekreacije (2007), ki v posebnem poglavju opisuje tudi
športnorekreacijsko dejavnost in turizem.
Iz spletne strani občine Miren-Kostanjevica so bila pridobljena naslednja gradiva: Strategija
razvoja turizma Občine Miren-Kostanjevica, Občinski prostorski načrt Občine MirenKostanjevica ter številni pomembni podatki.
Ključne informacije o turistični ponudbi proučevanega območja smo pridobili v knjižici
Storija – med Krasom in Sočo, ki je bila izdana v okviru projekta čezmejnega sodelovanja na
turističnem področju med leti 2000 in 2006.
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Za pregled stanja na regionalni ravni smo pridobili strategije turizma, ki so objavljene na
spletni strani Regionalne razvojne agencije Severne Primorske (Goriške statistične regije) in
spletni strani Regionalne razvojne agencije Južne Primorske.
Pomemben vir informacij je predstavljal tudi zbornik občine, ki je bil izdan ob njeni deseti
obletnici, Občina Miren-Kostanjevica 1994–2004, v katerem je še posebno poglavje o njenih
geografskih značilnostih.
V pomoč nam je prišla diplomska naloga Vidmarjeve, Sonaravna pokrajinska analiza in
členitev za potrebe prostorskega načrtovanja na primeru Občine Miren-Kostanjevica
(Vidmar, 2009).
Uporabljeni so bili še številni prispevki, članki, zborniki ter diplomske naloge.
1.4

TEORETIČNA IZHODIŠČA

V tem poglavju želimo opredeliti osnovna pojma turizem in (športna) rekreacija ter pojasniti
njun odnos in povezanost. Poleg tega bomo opredelili izhodišča za uspešen razvoj turizma na
lokalnem nivoju.
1.4.1 Turizem
Z opredelitvijo turizma se je ukvarjalo veliko avtorjev, zato o tej temi najdemo precej
definicij. Pogledali si bomo, kaj o turizmu piše Jeršič in kako je pojem opredeljen s strani
SURS-a ter nekaterih drugih virov.
»Turizem je splet odnosov in pojavov, ki izhajajo iz potovanja in bivanja ljudi v drugem kraju
(izven kraja stalnega bivališča), če njihovo bivanje ni namenjeno stalni naselitvi in če ni
vezano na njihovo zaposlitveno dejavnost« (Jeršič, 1985, str. 7).
Pri tej Jeršičevi definiciji je najpomembnejše to, da ljudje svoj prosti čas preživijo izven kraja
stalnega bivališča. Pri tem pa ni pomemben motiv, ampak le sprememba kraja, kar je iz vidika
geografije tudi najpomembnejše.
Jeršič (1985, str. 9) gleda na turizem tudi v širšem in ožjem pomenu besede turist. V širšem
pomenu so turisti vsi obiskovalci nekega kraja (območja), ne glede na vzrok obiska (razen v
predhodnem naštetih začasnih prebivalcev: vojakov, študentov, učencev in tistih, ki imajo v
kraju domicilno delovno mesto). V ožjem pomenu so turisti tisti obiskovalci, pri katerih je
pomemben predvsem rekreativni in kulturni motiv.
Po definiciji SURS-a je »turizem splet dejavnosti oseb, ki potujejo in bivajo v kraju zunaj
svojega običajnega okolja zaradi preživljanja prostega časa, sprostitve, poslov ali iz drugih
razlogov, in sicer najmanj en dan (z najmanj eno prenočitvijo), vendar ne več kot eno leto
(365 dni) brez prekinitve. Turist je oseba, ki potuje zaradi preživljanja prostega časa,
sprostitve, poslov ali iz drugih razlogov, vendar ne zaradi zaslužka (turist ne prejme plačila,
nagrade), in ki prenoči vsaj eno noč (vendar zaporedno ne več kot 365-krat) v gostinskem ali
kakem drugem nastanitvenem objektu v kraju zunaj svojega običajnega okolja. Ker je turist
ob prihodu registriran v vsakem nastanitvenem objektu, v katerem se nastani, se lahko zgodi,
da je med svojim bivanjem v kakem kraju/državi registriran tudi večkrat. Zato se prikazujejo
podatki o številu prihodov turistov« (Metodološka pojasnila, 2012).
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»Izletnik je oseba, ki odpotuje iz običajnega življenjskega okolja za manj kot 24 ur, vendar ne
zaradi opravljanja aktivnosti, ki bi jih plačali v obiskanem kraju« (Vodič po statistiki, 2012).
Definicija Svetovne turistične organizacije (WTO) opredeljuje turizem kot »aktivnosti, ki so
povezane s potovanjem in bivanjem oseb izven običajnega življenjskega okolja za ne več kot
eno leto zaradi zabave, poslov in drugih motivov« (cv: Mihalič, Planina, 2002, str. 30).
Turizem se je v zadnjih desetletjih skokovito povečal in govorimo o množičnem (masovnem)
turizmu. Kot njegova alternativa se je uveljavil t. i. mehki (alternativni) turizem ali trajnostni
turizem, ki zajema okolju manj škodljive in družbeno bolj sprejemljive oblike letovanja
(Kladnik, 1999, cv: Mavri, 2011).
Turistične potrebe in motivi ljudi so tisti, ki vzbujajo in oblikujejo turistično povpraševanje.
Jeršič (1987) loči tri potrebe, ki so pomembne za turistična potovanja. To so:
–

potreba po rekreaciji (lahko je aktivna ali pasivna),

–

kulturna potreba (spoznavanje neznanih pokrajin, različnih kultur,
običajev …) in

–

potreba po stikih z drugimi ljudmi.

Omenjene potrebe zadovoljujejo ljudje z različnimi turističnimi motivi.
Jeršič v svojih delih (1985, 1987) omenja skupine motivov turističnih potovanj po Kasperju:
–

telesni motivi, ki izvirajo iz želje po ohranitvi telesnega zdravja;

–

duševni motivi, ki temeljijo na želji po duševni sprostitvi in obnovi
duševnih moči;

–

kulturni motivi, ki so pogojeni z željo po spremembi okolja zaradi
spoznavanja drugih pokrajin, ljudi, kulturnih in naravnih značilnosti
pokrajin;

–

medosebni stiki, ki jih spodbuja želja po srečanju z drugimi ljudmi;

–

statusni ali prestižni motivi, ki jih lahko označimo z željo po
izkazovanju, osebnem razvoju, uveljavljanju in ugledu.

1.4.2 Rekreacija
(= rekreacijska dejavnost, rekreativna dejavnost)
Beseda rekreacija izhaja iz latinskega jezika in ima več različic in več pomenov (odmor,
oddih, okrepitev, osvežitev, razvedrilo, zabava, ponovna pridobitev izgubljenih moči) (Bunc,
1974, str. 370).
Pojem rekreacija pomeni obnavljanje psihičnih in fizičnih moči ljudi, ki so izrabljene zaradi
enostranskih obremenitev. Gre za aktivnosti, s katerimi se ljudje ukvarjajo zaradi sprostitve in
zdravja, pa naj bo z uravnovešenjem med delom in počitkom (posedanje, ležanje), s
spremembo okolja, ki vpliva na duševno razpoloženje ter z dejavnostjo, s katero krepimo
telesne moči (npr. s športom) (Jeršič, 1999).
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Ker lahko obnavljamo moči na različne načine, je težko določiti, kaj vse sodi k rekreativnim
dejavnostim. Rekreacija zajema različne aktivnosti, zato ima tudi pri pojmovanju rekreacije
velik pomen osebno vrednotenje in posameznikovo dojemanje določenih dejavnosti kot
rekreativnih dejavnosti in dogodkov kot rekreacije (Jeršič, 1985). Rekreacija je torej ena od
oblik preživljanja prostega časa, zato težko ločimo med sabo prostočasne in rekreacijske
dejavnosti, meja med njimi ni jasna. Jeršič (1998) ugotavlja, da lahko prosti čas in rekreacijo
pojmujemo kot sinonima.
Po mnenju Jeršiča (1998, str. 10) je »rekreacija integralen proces osebnostnega razvoja in
obnove delovne moči posameznika z zavestnim oblikovanjem prostega časa, pri katerem
igrajo poleg dejavnosti v domačem stanovanju (»indoor recreation«) pomembno vlogo
dejavnosti zunaj doma v za to primernih geografskih območjih (»outdoor recreation«)«.
Rekreacijsko udejstvovanje predstavlja tako aktivno kot pasivno prostovoljno opravljanje
dejavnosti, katere glavni namen je užitek in zadovoljstvo. Rekreacijsko dejavnost je treba
razlikovati od športne dejavnosti, za katero so značilna pravila, tekmovalnost. Rekreacijska
dejavnost je lahko del turizma, če se izvaja v prostem času, zunaj kraja stalnega prebivališča
(The Dictionary of Human Geography, 2009).
Pod pojmom rekreacija tako štejemo aktivnosti ob katerih se ljudje sprostijo, krepijo telesne
moči in katere pripomorejo k boljšemu zdravju. Ob ukvarjanju z rekreacijo prihaja tudi do
spremembe okolja, kar ugodno vpliva na duševno razpoloženje (Jeršič, 1999).
Rekreacijo lahko delimo tudi na počitniško, ob koncu tedna ter med delovnim tednom, tj. tista
nekajurna, ki jo največkrat prištevamo k bližnji rekreaciji. Takšni delitvi ustreza tudi
prostorska členitev na rekreacijo na območju dopustniškega turizma, izletniškega turizma ter
rekreacijo pretežno v kraju bivanja ali na obrobju (Jeršič, 1998, 1996).
1.4.3 Odnos med turizmom in rekreacijo
Cigale (2010, str. 98) v prispevku o Geografskem raziskovanju turizma in rekreacije v
Sloveniji poudarja, da je turizem pojav, ki je tesno povezan s prostim časom in rekreacijo, saj
naj bi bila večina turističnih potovanj pogojena s prostočasnimi motivi. Ravno tako omenja
potrebo po njihovem skupnem obravnavanju, saj je le na ta način mogoče razumeti njih same
kot njihove učinke. V istem prispevku avtor omenja različne opredelitve teh pojmov s strani
tujih avtorjev. Tako na primer po Mathiesonu in Wallu (cv: Cigale, 2010, str. 98) rekreacija
zajema vrsto dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo v prostem času. Mieczkowski (cv: Cigale,
2010, str. 98) pa pravi, da je rekreacija dejavnost, ki se odvija v prostem času.
Johnston (cv: Cigale, 1998, str. 4) piše, da je rekreacija »prostočasna dejavnost, s katero se
ukvarjamo zunaj doma. Določeno premagovanje razdalj je bistveno za vsako rekreacijsko
aktivnost, čeprav običajno postavljamo časovna merila, po katerih rekreacija vključuje
potovanja z manj kot enodnevnim trajanjem, medtem ko turizem vključuje prenočevanje
zunaj doma.« V urbanem okolju turisti in rekreativci pogosto uporabljajo iste vire in se
zadržujejo v istem okolju. Razlika je lahko le v tem, da turisti uporabljajo nastanitvene
objekte, rekreativci pa ne.
Cigale (1998, str. 9, 10) sklene, da je za turizem bistvena »menjava prostora, ki ni nujno
povezana z rekreacijskimi motivi in turizem ni le način rabe prostora. Vsa bližnja rekreacija,
ki se odvija zunaj kraja stalnega bivališča, predstavlja tudi vrsto turizma, na drugi starani pa
turizem, ki nima rekreacijskih nagibov, ne sodi med bližnjo rekreacijo«.
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Williams (cv: Jokič, 2007, str. 7, 8) opredeli pet področij, na katerih se turizem in rekreacija
prepletata:
–

OMOGOČANJE: Na množičen razvoj turizma in rekreacije so vplivali isti dejavniki: več
prostega časa (delovniki so krajši, več dopusta, daljše pokojninske dobe), več prihodkov
(z višanjem prihodkov se delež prihodka namenjenega preživljanju prostega časa
povečuje), večja mobilnost (več avtomobilov, nizkocenovni letalski prevozniki), večji
pomen prostega časa (prosti čas postaja vedno bolj vpliven del našega vsakdana, v
prostem času se ustvarjajo nove socialne vezi), večja ponudba (tradicionalni ponudbi se
priključuje vedno nova).

–

MOTIVACIJA: Tako turizem kot rekreacija nudita posamezniku oddih od vsakodnevnih
obveznosti, v okviru katerega pridobiva nove izkušnje in spretnosti ter tako vpliva na
samozavest posameznika.

–

OBNAŠANJE (VEDENJE): Pri obeh dejavnostih je izkušnja multidimenzionalna, saj
nanjo vplivajo dogodki pred, med in po dejavnostih. V obeh primerih bo pozitivna
izkušnja vplivala na ponoven obisk.

–

PROSTOR IN ČAS: V preteklosti je veljalo, da naj bi bila rekreacija vezana na lokalno
okolje ter se izvajala pogosto, medtem ko naj bi bil turizem bolj občasen ter vezan na
oddaljene kraje. Z razvojem motorizacije so postala turistična območja tudi območja
dnevne rekreacije. Prav tako sta turizem in rekreacija vezana na prosti čas, to so predvsem
konci tedna, šolske počitnice, poletje.

–

POLITIKA: Kot zadnje področje prepletanja turizma in rekreacije je izpostavljena
politika, ki s skupnimi turističnimi in rekreacijskimi programi dviguje kakovost bivanja v
urbanem okolju ter vpliva na razvoj podeželja.

Williams utemeljuje povezanost med prostim časom, turizmom in rekreacijo v več
ugotovitvah. Najbolj očitno prekrivanje področij turizma in rekreacije pa se kaže na najbolj
enostavni ravni, v času in prostoru, ki je skupen turistom in rekreativcem (cv: Klančnik, 2010,
str. 8).
Za nas je pomembna ravno ta prostorska členitev, saj predstavlja občina Miren-Kostanjevica
tako prostor za rekreacijo turistov kot domačinov. V diplomskem delu bodo proučevane
dejavnosti, ki jih uvrščamo med prostočasne in rekreacijske dejavnosti. Ker smo omenili, da
je meja med določenimi dejavnostmi težko določljiva, bomo v nadaljevanju za aktivnosti v
prostem času uporabljali pojem športnorekreacijska dejavnost (= športna rekreacija,
športnorekreativna dejavnost). Ta zajema ožje področje od prostočasnih dejavnosti. Med
športnorekreacijske dejavnosti bomo šteli le aktivne oblike rekreacijske dejavnosti (ukvarjanje
s športom (neprofesionalno), pohodništvo, kolesarjenje, tek …), zato splošnega pojma
rekreacijske dejavnosti ne bomo uporabljali. Pomemben prispevek k hitrejšemu razvoju
turizma v posameznih območjih predstavlja vključevanje športnorekreacijske dejavnosti v
turistično ponudbo, kar jo tudi močno bogati (Regina, 2007, str. 17, 30, 41).
1.4.4 Razvoj turizma na lokalnem nivoju
Za uspešen razvoj turizma na določenem območju je pomembno, da ta najprej postane
prepoznan kot pomembna dejavnost, ki prispeva k razvoju in k skupni blaginji. Pomembno je,
kako snovalci strategije turizma na nacionalni ravni ter ljudje v lokalnih skupnostih
prepoznavajo turizem. Eni se z njim preživljajo, številnim daje dopolnilni dohodek, turisti v
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njem iščejo zlasti možnost za sprostitev in poživitev. Tako se razvoj turizma dotika vseh, ne le
načrtovalcev, investitorjev in lastnikov nepremičnin. Poleg sodelovanja javnega in zasebnega
sektorja ter turističnih društev pri načrtovanju razvoja v lokalni skupnosti ima civilna družba
tu prav tako velik pomen (Benčič, 2006).
Turizem za lokalno skupnost lahko zagotavlja številne možnosti za razvoj. Zelo pomembno
je, da je kraj privlačen tako za prebivalce, investitorje in seveda za obiskovalce. Le kultivirano
okolje vpliva na zadovoljstvo turista in na privlačnost destinacije (Benčič, 2006).
Uspešnost je moč doseči z usklajenim delovanjem in povezovanjem vseh subjektov, ki morajo
biti usmerjeni k načelu trajnostnega razvoja območja. Turizem je spodbujevalec na področjih
vseh treh stebrov trajnostne zasnove razvoja:
–

na ekonomskem področju, kjer ustvarja prihodke in nova delovna
mesta;

–

na okoljskem področju, kjer spodbuja ohranjanje narave in kulturne
dediščine;

–

na družbenem, kjer pozitivno vpliva na uravnotežen razvoj, blaginjo
lokalnega prebivalstva, povečanje prepoznavnosti in ugleda manjšega
območja v širšem prostoru (Strategija razvoja slovenskega turizma
2012–2016, 2013).

Vedno več turistov zavrača množični turizem. Privablja jih turizem zunaj ustaljenih turističnih
poti. Želijo si aktivnih počitnic v avtentičnem okolju, kar vključuje tudi oglede krajevnih
znamenitosti. Ključnega pomena za poslovno uspešnost slovenskega turizma je izboljšanje
izobrazbene in kulturne ravni, strokovne usposobljenosti delavcev v turizmu in tudi v
spremljajočih dejavnostih, ki se vključujejo v turistično ponudb. Pomembna je tudi
ozaveščenost prebivalstva na destinaciji, ki naj bi turistu ponudili ugodje v času njegovega
bivanja v lokalnem okolju (Benčič, 2006).
Vse večje število avtorjev, ki proučuje slovensko podeželje, ugotavlja, da se velike razvojne
priložnosti podeželja kažejo prav v povezovanju s turizmom, z naravno in kulturno dediščino
ter s podjetništvom, zato poudarjajo, da je treba oblikovati dodatno ponudbo
(športnorekreacijsko, lokalno pridelano hrano), ki bo pritegnila potencialne turiste. Za tista
območja podeželja, ki nimajo večjih turističnih ponudnikov, pa predstavljajo turistična
društva ključnega pospeševalca razvoja turizma (Šauperl, 2000).
Kot je bilo že omenjeno, je razvoj turizma na lokalni ravni vedno bolj povezan tudi z
delovanjem lokalnega prebivalstva. Brez upoštevanja njihovih potreb, zahtev in želja ni
mogoče načrtovati uspešnega razvoja turizma. Poudarjajo, da je treba upoštevati lokalno
prebivalstvo ter razvijati turistično ponudbo, ki je namenjena tudi njim. Zavedati se je treba,
da je za katerikoli projekt, ki se načrtuje v kraju, lahko usodno, ali se načrtuje in izpelje brez
obveščenosti in podpore lokalnega prebivalstva. Pomembno je, da ima lokalno prebivalstvo
pozitiven odnos do turistične dejavnosti, da lahko skupaj s turističnimi delavci skrbi za
kakovostno in privlačno okolje. Turizem ustvarjajo ljudje in med najpomembnejšimi so prav
zadovoljni prebivalci kraja (Benčič, 2006).
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2
2.1

GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA
LEGA IN POLOŽAJ

Leta 1994 je občina Miren-Kostanjevica, z odcepitvijo od občine Nova Gorica, postala
samostojna občina. Uvršča se med manjše slovenske občine, saj njena površina meri
62,8 km2, kar predstavlja le 0,3 % vsega slovenskega ozemlja.
Občina meji na občine Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in na kraško občino Komen ter na
italijanski občini Sovodnje ob Soči in Doberdob. Leži v zahodnem delu Slovenije, tik ob meji
s sosednjo Italijo. Njeno območje zajema dva različna pokrajinska tipa. Prvi je površinsko
manjši, a gosteje poseljen južni rob Goriškega polja, ki predstavlja spodnji del Vipavske
doline in večji, a redkeje poseljen Goriški Kras, ki predstavlja najzahodnejše območje
Tržaško-komenske kraške planote.
Karta 1: Lega in položaj občine Miren-Kostanjevica

Vir: Atlas okolja, ARSO, 2013
2.2

NARAVNE ZNAČILNOSTI

Po t. i. Novi naravnogeografski regionalizaciji Slovenije 1995 se občina uvršča v
Mediteransko (Sredozemsko) makroregijo in nadalje v mezoregijo Vipavska dolina in v
mezoregijo Kras (Ogrin, Plut, 2009).
2.2.1 Kamnine, prst in površje
Naplavno površje ob reki Vipavi s pritoki ter prodni nanosi Soče sestavljajo ravninski svet
občine, s povprečno nadmorsko višino 45 m, ki ga v srednjem in spodnjem delu členijo blago
razgibani flišni Biljenski griči. Na flišu so se razvile rodovitne rjave prsti. Medtem pa so se v
ozkih pasovih ob reki Vipavi in njenih pritokih ter na nekdanjih poplavnih ravnicah razvile
hidromorfne prsti. Zaradi intenzivne kmetijske rabe so povsem antropogene. Kraška planota
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se dobro loči od sosedstva, saj se strmo dviguje nad flišno Vipavsko dolino. Večino površja
Krasa gradijo apnenci in dolomiti. Na Krasu je razširjena rdečkasto-rjava prst jerina, ki se
prepleta s pokarbonatno prstjo in rendzino (Občina Miren-Kostanjevica, 2004).
V morfološkem pogledu je Kras planota s tremi vzporednimi vrstami nekoliko višjega sveta,
med katerimi so tudi vzpetine Cerje (343 m), Fajti hrib (432 m), Stol (630 m) in Trstelj
(643 m), ki segajo na območje občine Miren-Kostanjevica. V drobnem pa je Kras razčlenjen s
številnimi površinskimi in podzemeljskimi kraškimi oblikami. Na Krasu ne najdemo
površinsko tekočih voda (Kras. Trajnostni razvoj …, 2008). Relief se v kraškem delu občine
znižuje od severovzhoda (Trstelj 643 m) proti jugozahodu (Opatje selo 172 m).
2.2.2 Podnebje
Tip podnebja, ki prevladuje v občini, je zmerno sredozemsko podnebje, za katerega so
značilne mile zime in zmerno vroča poletja. Za meteorološko postajo Bilje velja za obdobje
1971–2000 povprečna letna temperatura zraka 12 0C in povprečna letna količina padavin
1446 mm.
Za obdobje 1971–2000 velja za meteorološko postajo v Biljah povprečna temperatura
najhladnejšega meseca (januar) 3 0C, najtoplejšega (julij) pa 21,7 0C. Povprečna letna
temperatura pa je tako na Krasu kot v Vipavski dolini 12 0C in več. Predeli z januarskimi
temperaturami nad 4 0C in julijskimi nad 22 0C imajo obalni podtip zmerno sredozemskega
podnebja (območje vipavskega dela občine in del zahodno od Kostanjevice na Krasu), zaledni
podtip ima nekoliko nižje temperature in več padavin (višje ležeči del vzhodno od
Kostanjevice na Krasu) (Atlas okolja, 2012; Ogrin, Plut 2009).
Padavinski režim je zmerno sredozemski, s primarnim viškom padavin jeseni, ko je povečana
frontalna dejavnost in sekundarnim konec pomladi ali na začetku poletja (junij). Najmanj
namočeni so meseci na prehodu zime v pomlad (januar, februar, marec), drugi minimum pa je
poleti julija in avgusta. Spreminjanje podnebnih elementov ima za posledico določene
spremembe v prostorskih značilnostih podnebnih tipov (Atlas okolja, 2012; Ogrin, Plut 2009).
Grafikon 1: Klimodiagram za meteorološko postajo Bilje v obdobju 1971–2000

Vir: ARSO, 2012

9

Julija in avgusta je običajno suša, ki je zaradi značilnosti površja izrazitejša na kraškem svetu.
Podnebje krojita neprestano menjavanje toplega, vlažnega jugozahodnika, imenovanega
mornik in sunkovitega severovzhodnika burje, ki zapiha ob vdorih hladnega zraka s celine, ki
se pojavlja v vseh letnih časih, vendar je najpogostejša in močnejša v hladni polovici leta
(Ogrin, Plut, 2009).
Občina se uvršča med najbolj osončena območja v Sloveniji (2100–2400 ur na leto s soncem)
(Geografski atlas Slovenije, 1998). Za klimatološko postajo Bilje velja, da je povprečno
trajanje sončnega obsevanja 2102 ur na leto. Tu je v povprečju 57,7 jasnih in 104,2 oblačnih
dni na leto. Število dni z meglo pa je povprečno le 16,4 dni na leto (Podnebje, ARSO, 2013).
2.2.3 Vodovje
Nižinski del občine zaznamuje reka Vipava s svojimi meandri in pritokoma Biljenski potok
ter Vrtojbica. Vipava ima dežno-snežni rečni režim, za katerega je značilna visoka voda
jeseni, z viškom novembra in nizka voda poleti, z nižkom julija in avgusta (Geografski atlas
Slovenije, 1998). Reka je bila v veliki meri regulirana v sklopu melioracijskih del na
kmetijskih površinah. Struga je bila urejena za prevodnost 20-letnih voda, zato visoke vode
višje povratne dobe še vedno povzročajo poplave. Poplavljene so predvsem intenzivno
obdelane kmetijske površine. Tu so posebno poplavno ogrožena naselja Miren, Bilje in
Vrtoče (Občinski prostorski načrt Občine Miren-Kostanjevica, 2013). Z naravovarstvenega
vidika je večji del območja reke Vipave opredeljen kot posebno varstveno območje Natura
2000 in ekološko pomembno območje.
Kljub veliki količini padavin na kraškem delu občine zaradi zakraselosti ni površinsko tekočih
voda, razen majhnih lokev za nekdanjo tradicionalno oskrbo prebivalstva in kali za oskrbo
živine z vodo (Občina Miren-Kostanjevica, 2004).
2.2.4 Rastlinstvo in živalstvo
Celoten kraški del občine sodi v posebno varstveno območje Natura 2000 SPA Kras in pSCI
Kras, reka Vipava pa v pSCI Dolina Vipave. Območja, ki jih prekriva Natura 2000, so
opredeljena kot ekološko pomemba območja. Gozdne površine zasedajo 65,31 % celotnega
območja občine. Večina gozda se pojavlja v kraškem delu občine, v dolinskem delu le kot
manjše zaplate med kmetijskimi površinami, na vzpetinah vzhodno od Mirenskega Gradu ter
ob reki Vipavi in njenih pritokih kot obvodno rastlinstvo (Občinski prostorski načrt Občine
Miren-Kostanjevica, 2013). Kljub propadanju je črni bor še vedno pogosta drevesna vrsta v
pasu med Vipavsko dolino in Krasom.
Najznačilnejši predstavniki gozdnega rastlinstva na Krasu so ruj, črni gaber, jesen, rešeljika,
hrast graden, puhasti hras, črni bor in drugo rastlinstvo. Med njimi se pojavljajo suhi kraški
travniki z živopisno cvetano, v kateri se sredozemski predstavniki mešajo s celinskimi.
Kraško naravo bogatijo še raznolikost metuljev, hroščev, ptic in drugih bolj ali manj drobnih
prebivalcev Krasa. Nekatere večje naravne kraške jame je vojska preuredila in uporabila za
svoje potrebe, pri tem pa uničila krhke kapnike in občutljiv ekosistem v jamah. Ostale jame pa
še vedno predstavljajo pravo naravno vrednoto (Poti miru na Krasu, 2006). Požari na Krasu
predstavljalo potencialno ogroženost naravnega okolja.
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2.3

DRUŽBENE ZNAČILNOSTI

2.3.1 Prebivalstvo in poselitev
Občina obsega 15 naselij, ki so organizirana v osmih krajevnih skupnostih: KS Miren (Miren,
Vrtoče), KS Orehovlje, KS Bilje, KS Opatje selo (Opatje selo, Lokvica, Nova vas), KS Sela
na Krasu (Sela na Krasu, Hudi Log, Korita na Krasu), KS Kostanjevica na Krasu, KS
Vojščica, KS Temnica (Temnica, Lipa, Novelo). Po zadnjem popisu prebivalstva leta 2002 je
v občini živelo 4741 prebivalcev, kar je nekaj manj kot 1. januarja 2013, ko je v njej živelo
4835 prebivalcev, od tega 2421 moških in 2414 žensk (SURS – Demografsko in socialno
področje, 2013).
Po napovedih Eurostata, evropskega statističnega urada, naj bi se število prebivalcev v občini
Miren-Kostanjevica do leta 2020 povečalo do 4968 prebivalcev, nato pa naj bi se število
prebivalcev vse do leta 2060 počasi zmanjševalo in doseglo število 4293 prebivalcev. Tak
razvoj naj bi bil posledica stalnega povečevanja pričakovanega trajanja življenja ob rojstvu,
rodnosti in selitev (Dokument identifikacije investicijskega projekta, Občina MirenKostanjevica, 2012).
Grafikon 2: Število prebivalcev po naseljih občine Miren-Kostanjevica 2013

Vir: SURS – Demografsko in socialno področje, 2013
Za občino je značilno, da je najvišja gostota poselitve skoncentrirana v nižinskem delu ob reki
Vipavi, kjer živi približno 67 % celotnega prebivalstva občine. V primerjavi s celotno
Slovenijo (101 preb. na km2) ima občina nižjo gostoto poselitve (77 preb. na km2), vzrok pa
tiči v njenem pretežno redko poseljenem kraškem območju (SURS – Občine v številkah,
2013).
Vse od leta 1995 do 2006 je bila v občini Miren-Kostanjevica umrljivost večja od rodnosti,
kar je pomenilo negativen naravni prirastek. Iz priloženega grafa je razvidno, da od leta 2007
naprej občina Miren-Kostanjevica beleži pozitiven naravni prirastek (SURS – Demografsko
in socialno področje, 2013).
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Indeks staranja prebivalstva, ki predstavlja razmerje med številom oseb starih 65 let ali več,
in številom oseb, mlajših od 15 let, je dosegel v občini Miren-Kostanjevica 1. januarja 2013
vrednost 140, kar je nad državnim povprečjem, ki znaša 118. Najmanj ugodno razmerje med
deležem starejših in mlajših oseb ima naselje Nova vas. Sledijo še naselja Orehovlje, Lokvica,
Temnica, Novelo, Lipa, Korita na Krasu in Miren. Najugodnejše razmerje med mlajšimi in
starejšimi z indeksom staranja pod 100 ima le naselje Vojščica. Nižji indeks staranja od
povprečje občine Miren-Kostanjevica imajo naselja: Opatje selo, Bilje, Vrtoče, Sela na Krasu,
Kostanjevica na Krasu in že omenjena Vojščica (SURS – Demografsko in socialno področje,
2013).
Izobrazbena struktura prebivalcev občine Miren-Kostanjevica je bila leta 2012 naslednja:
večina prebivalcev (54 %) ima nižjo poklicno ali srednjo poklicno ter srednješolsko strokovno
ali splošno izobrazbo. Brez formalne izobrazbe je le dva odstotka prebivalcev, osnovnošolsko
izobrazbo pa ima kar 27 % prebivalcev. Izboljšuje se tudi stanje na področju visokošolskega
študija, katerega je končalo 9 % prebivalcev občine Miren-Kostanjevica. V primerjavi z
državno statistiko o izobrazbi prebivalcev, je občina Miren-Kostanjevica v povprečju zelo
podobna slovenskemu povprečju, saj so odstopanja med različnimi ravnmi izobrazbe, med
občino in državo, največ 3 % (SURS – Demografsko in socialno področje, 2013).
Delovna aktivnost prebivalcev občine Miren-Kostanjevica, ki predstavlja razmerje med
aktivnimi in neaktivnimi prebivalci, je bila po podatkih SURS-a 1. januarja 2012, 45,7 %
proti 41 %. Od tega je 13,3 % oseb starih do 15 let. Med aktivnimi prebivalci je bilo 1987
(41 %) oseb zaposlenih, 237 (5 %) oseb pa je bilo brezposelnih. Med neaktivnimi prebivalci
je 404 (8 %) učencev, dijakov in študentov, 1344 (28 %) upokojencev ter 240 (5 %) drugih
neaktivnih prebivalcev občine. Največ prebivalstva občine je zaposlenega v storitvenih in
drugih nekmetijskih dejavnosti (SURS – Demografsko in socialno področje, 2013).
Odstotek zaposlenih v občini Miren-Kostanjevica je 1. januarja 2012 znašal 41 % in je
primerljiv z odstotkom na državni ravni Slovenije, saj je le za odstotek višji kot državni.
Delež brezposelnih pa je v občini Miren-Kostanjevica za odstotek nižji od državne ravni.
Odstotek učencev, dijakov in študentov je v državnem povprečju višji za odstotek kot v občini
Miren-Kostanjevica, medtem ko je povprečje upokojencev v občini za dobra 2 % višje od
državnega povprečja (SURS – Demografsko in socialno področje, 2013).
V primerjavi z državnim povprečjem je stopnja registrirane brezposelnosti v občini MirenKostanjevica 1. januarja 2013 znašala 12,6 % in je le za odstotek nižja od državne ravni.
Stopnja registrirane brezposelnosti se vse od leta 2008, ko je bila 5,3 odstotna, le še zvišuje,
kar negativno vpliva tudi na turistično dejavnost (SURS – Demografsko in socialno področje,
2013).
Poselitev. Prva strnjena naselja na območju današnje občine Miren-Kostanjevica so nastala že
v starejši železni dobi, čeprav je mogoče posamične naselbine zaslediti že ob koncu bronaste
dobe. Utrjena selišča so se ohranila v t. i. gradiščih in so najstarejša antropogena prvina v
kulturni pokrajini (Mirenski Grad, Tabor). V antiki se je težišče poselitve premaknilo v
dolino. Najpomembnejša naselja so bila ob rimski cesti med Oglejem in Emono (Miren,
Bilje). V zgodnjem srednjem veku se je poselitev neprekinjeno nadaljevala in naraščala vse
do prve svetovne vojne, po priključitvi k Italiji pa je prebivalstvo začelo nazadovati. Tedaj je
usahnilo trgovanje z območjem razpadle Avstro-Ogrske in velika gospodarska kriza je
prisilila številne ljudi k iskanju zaslužka v tujini. V obdobju med obema vojnama je bilo
zmanjšanje prebivalstva skokovito. Nove razmere so nastale po drugi svetovni voljni, ko je
bilo ozemlje priključeno Jugoslaviji. Po drugi svetovni vojni se je z uvajanjem zadružništva,
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mehanizacijo kmetijstva in industrializacijo začelo preseljevanje prebivalstva v večja središča.
Nova Gorica z okolico je postala eno izmed za bivanje najbolj privlačnih območij Slovenije.
Priseljevanje je zajelo tudi vasi v spodnjem toku reke Vipave in Opatje selo. Rast števila
prebivalstva ni le posledica notranjih selitev, ampak tudi doseljevanja iz širše okolice in
tujine. Največji val priseljevanja v občino Miren-Kostanjevica je bil med leti 1971–1980 in
1981–1991. To so bili ekonomski migranti, večinoma iz republik nekdanje Jugoslavije. Leta
2002 je bilo v občini slabih 50 % prebivalcev, ki od rojstva živijo v naselju prebivališča.
Priseljevanje iz drugih republik nekdanje Jugoslavije je nekoliko vplivalo na jezikovno,
versko in narodnostno sestavo prebivalstva občine (Občina Miren-Kostanjevica, 2004).
V ravninskem delu občine se je skozi zgodovino razvil poselitveni vzorec gručastega naselja
primorskega tipa (primorska hiša) in zaselki postavljeni na obrobju dolin, zavetju gričev in po
temenih nižjih vzpetin. Poselitev na kraškem delu občine je očitno bolj kot drugje odvisna od
naravnih razmer. Povprečna gostota poselitve je skoraj enkrat manjša (45 preb. na km2) kot v
celotni Sloveniji (98 preb. na km2). Skope razmere so dovoljevale precej redko, vendar
enakomerno poseljenost, zgoščeno v tipičnih, tesno pozidanih gručastih vaseh kraškega tipa
(kraška različica primorske hiše), tako da so domovi drug drugega ščitili pred burjo (Kras.
Trajnostni razvoj kraške pokrajine, 2008).
Največji kraj v občini in tudi občinsko središče je Miren. Miren je upravni in oskrbni center
občine Miren-Kostanjevica, na katerega gravitira celotno funkcijsko območje občine. V
Mirnu so občina, osnovna šola, vrtec, pošta, bančna podružnica, krajevni urad, bencinski
servis, lekarna, zdravstveni dom, trgovine z živili, trgovina z obutvijo, gostinski obrati, enota
vodnikov službenih psov ter številni poslovni subjekti. Manjše lokalno oskrbno središče so
tudi Bilje, kjer je enota vrtca, podružnična osnovna šola, podružnica Goriške knjižnice
Franceta Bevka, trgovine z živili ter gostinski obrati.
Naselja kraškega dela občine so zelo slabo opremljena. Manjši lokalni oskrbni središči
kraškega dela občine sta Opatje selo, kjer je enota vrtca, trgovina z živili, bankomat, gostilna
in Kostanjevica na Krasu s podružnično osnovno šolo, enoto vrtca, enota zdravstvenega
doma, trgovino z živili in pogodbeno pošto.
2.3.2 Gospodarstvo
Sredozemski vplivi se odražajo tudi v videzu in gospodarskih razmerah. Prebivalci so se pred
prvo svetovno vojno pretežno preživljali s kmetijstvom. Ker so bile kmetije odločno
premajhne, so si ljudje, ki so živeli in delali na njih, iskali dodatne vire zaslužka v
nekmetijskih
dejavnostih
(čevljarstvo,
opekarstvo,
kamnoseštvo,
furmanstvo,
»škarabacarstvo« – bičarstvo, svilogojstvo). Prva svetovna vojna je povzročila opuščanje
kmetijskih površin, saj so bile te površine zaradi topovskega obstreljevanja močno
poškodovane. Med svetovnima vojnama pa je gospodarska kriza prisilila ljudi k izseljenstvu.
Po drugi svetovni vojni se je z razvojem industrije in zaradi vse slabših razmer za zasebno
kmetijstvo začel proces deagrarizacije. Cilji tedanje kmetijske politike so bili usmerjeni
predvsem v razvoj družbenega kmetijstva. Številni kmetje, zlasti mlajši, so se zaposlili v
neagrarnih dejavnostih in zmanjšali obdelavo zemljišč, čeprav so jih še vedno zadržali v svoji
lasti (Občina Miren-Kostanjevica, 2004).
Prebivalci Krasa so morali z razvojem industrije odhajati na delo v mesta, v Vipavsko dolino,
v Komen ali v Sežano. Tako je razpršena industrializacija povzročila, da so tudi v podeželskih
središčih nastajale majhne tovarne, ki so omogočale prebivalcem, da so ostali doma.
Industrijska podjetja so se večinoma razvila iz majhnih obrtnih podjetij (Velikonja, 2007).
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Danes ima občina zelo slab indeks zaposlitvenih možnosti. Na njenem območju je danes šest
gospodarski con, od tega sta v Mirnu industrijska in obrtna cona, ostale – Bilje 1 in 2,
Orehovlje ter Opatje selo – pa so obrtne. Poleg obstoječih con so proizvodne cone planirane
še v Kostanjevici na Krasu ter na območju opuščene gramoznice Salonit Anhovo v Mirnu,
katera je tudi že komunalno opremljena (Občinski prostorski načrt Občine MirenKostanjevica, 2013).
Zaposlitev v industriji nudi le naselje Miren, ostala delovna mesta so v drugih občinah. S tem
so povezane vse večje dnevne delovne migracije, ki so najbolj težavne na območju Krasa.
Povzročajo, da se nekatera naselja spreminjajo v spalna naselja Vrtojbe, Šempetra, Nove
Gorice in tudi Gorice. Zato se na območju pojavlja vse večja prometna in s tem ekološka
obremenjenost prostora (Velikonja, 2007).
Na območju občine je bilo v letu 2011 registriranih 226 samostojnih podjetnikov ter 104
gospodarske družbe. Skupno so zaposlovali 739 oseb, od tega so bili 103 ljudje zaposleni pri
samostojnih podjetnikih in 636 pa pri družbah. Med poslovnimi subjekti po dejavnostih
prevladujejo poslovni subjekti s področja predelovalnih dejavnosti z 18,3 %, gradbeništvo s
16,9 %, trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil s 16 %. S 13,7 % sledijo strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti. Poslovni subjekti z ostalimi dejavnostmi so zastopani v
manjši meri. S področja dejavnosti gostinstva je bilo julija 2012 po podatkih AJPESA
registriranih 24 poslovnih subjektov, kar predstavlja 8 % delež vseh poslovnih subjektov
(Dokument identifikacije investicijskega projekta, Občina Miren-Kostanjevica, 2012).
Malo gospodarstvo ima v občini Miren-Kostanjevica po glavnih gospodarskih kazalcih okrog
15 % prihodkovni delež v gospodarstvu občine (Občinski prostorski načrt Občine MirenKostanjevica, 2013).
2.3.3 Raba tal
Večina (79 %) vseh njiv in vrtov se nahaja v vipavskem delu občine. Intenzivni sadovnjaki se
podobno kot njive in travniki pojavljajo predvsem na ravninskih predelih. Vinogradi so v tem
delu v glavnem na ravnini, nekaj več jih je v okolici Bilj. Trajni travniki in pašniki se v
dolinskem delu pojavljajo med intenzivnimi kmetijskimi površinami (Analiza stanja …, 2007,
cv: Vidmar, 2009).
Na Krasu prevladujejo površine porasle z gozdom. Največje sklenjene površine so na
območju severno od Lokvice (Veliki hrib, Drenje, Srčan dol, Medvejčje, Volkovnjak), precej
pa jih je tudi zahodno od Vojščice ter severozahodno od Sel na Krasu. Travniki in pašniki
prevladujejo v širši okolici naselij. Kmetijske površine z manjšimi vinogradi se pojavljajo v
okolici vseh vasi, nekoliko več jih je med Kostanjevico, Temnico in Lipo. Zemljišča v
zaraščanju se pojavljajo na vzpetinah z večjim naklonom (Analiza stanja …, 2007, cv:
Vidmar, 2009).
2.3.4 Kmetijstvo
Za kmetijstvo sta pomembni dve polji, in sicer Biljensko-orehovsko in Mirensko polje.
Odprtost proti morju prinaša za kmetijstvo dobre klimatske pogoje, vendar je za donosno
kmetijsko pridelavo kljub temu potrebno namakanje. Zaradi tako ugodnih razmer je prišlo v
osemdesetih letih do velikega načrtovanja ureditve Vipavske doline za potrebe intenzivnega
kmetijstva (Vidmar, 2009).
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Med kmetijskimi panogami je najbolj razvito sadjarstvo, poljedelstvo in vinogradništvo. Da je
območje vipavskega dela občine ugodno za sadjarstvo, potrjujejo nasadi sadnih dreves.
Biljensko-orehovsko polje danes predstavlja dopolnilno dejavnost pri pridelavi zelenjave,
predvsem zgodnjega krompirja in špargljev.
Celotno območje Krasa spada tudi v območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo. Njive in
vrtovi so na območju Kostanjevica–Novelo–Temnica–Lipa, kot posamezna manjša območja
pa še v okolici Vojščice, nekoliko manj na Lokvici in v okolici Opatjega sela. Na Krasu je
zelo malo njiv, ki bi zavzemale večje površine, tudi kmetijska zemljišča so zelo razdrobljena.
Vinogradništvo je med prebivalci Krasa že od nekdaj uveljavljeno. Pridelujejo bele in črne
vrste vina. Najbolj znano je pridelovanje kraškega terana. Vinogradništvo in vinarstvo, kot
kmetijska dejavnost, postajata z leti vedno bolj priljubljena.
Splošno težavo v kmetijstvu občine Miren-Kostanjevica predstavlja razdrobljenost kmetijskih
zemljišč, slaba starostna in izobrazbena struktura gospodarjev kmetij, upad zaposlenosti v
primarnem sektorju in posledično opuščanje obdelovanja kmetijskih površin ter zaraščanje
(Občina Miren-Kostanjevica, 2004). Več kot polovica (53,2 %) kmetijskih gospodarstev je
manjših od dveh hektarjev (Analiza stanja …, 2007, cv: Vidmar, 2009). Majhne parcele ima v
rokah nekmečko prebivalstvo in prav ti najbolj vplivajo in bodo tudi v prihodnosti na
spreminjanje kmetijske rabe tal. S kmetovanjem se ukvarjajo v popoldanskem času zaradi
pridobivanja lastne, biološko neoporečne hrane oziroma iz rekreativnih potreb. Posledica take
usmeritve je nastanek vinogradniških ali manjših obhišnih njivskih parcel, ki so pogosto
obdelane na način velikih vrtov, na katerih je moč pridelati dovolj zelenjave in sadja za
potrebe lastnega gospodinjstva (Občina Miren-Kostanjevica, 2004).
2.3.5 Dostopnost in cestno omrežje
Na območju občine Miren-Kostanjevica je skupaj 94 km javnih cest, kamor spadajo državne
in občinske ceste različnih kategorij. Skupna dolžina državnih cest je 20,9 km, občinskih cest
pa 73 km. Na območju občine Miren-Kostanjevica poteka le del ene državne ceste: regionalna
cesta III. reda R3 614 Šempeter–Miren–Opatje selo–Komen–Štanjel–Manče (odsek Miren–
Opatje selo in odsek Opatje selo–Komen). Med občinskimi cestami prevladujejo lokalne
ceste, katerih dolžina znaša 36,5 km in javne poti, katerih dolžina znaša 36,5 km. Ulični
sistem ni urejen v nobenemu izmed naselij (Dokument identifikacije investicijskega projekta,
Občina Miren-Kostanjevica, 2012).
Leta 2010 je bila dokončana izgradnja vrtojbenske obvoznice, ki je pomenila izboljšanje
povezave z Novo Gorico in še hitrejšo navezavo na hitro cesto Vrtojba–Razdrto. Z odprtjem
meja (schengensko območje) se je del prometa iz smeri Kras najverjetneje umaknil na ceste
prek italijanskega ozemlja (cesta Gabrje–Lokvica in cesta Gorica–Trst). Zaradi povečanja
tovornega prometa je postala težavna predvsem ozka prometnica skozi središče Mirna, zato na
občini razmišljajo o načrtovanju nove prometne povezave. Na območju občine MirenKostanjevica sta bila dva mejna prehoda, Miren in Lokvica. Danes ne opravljata več svoje
naloge, cesti skozenj pa predstavljata prometno navezavo s sosednjo Italijo (Občinski
prostorski načrt Občine Miren-Kostanjevica, 2013).
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Karta 2: Cestno omrežje občine Miren-Kostanjevica

Območje občine Miren-Kostanjevica ima ugodno prometno lego in dobre prometne povezave
z Novo Gorico, Gorico, Trstom, Tržičem ter z zelo obiskanimi turističnimi točkami, kot so
Lipica, Devinski grad, Velika jama v Briščikih, Gradež, Grad Miramar, novogoriške igralnice
in saloni itd., kar predstavlja veliko potencialnih gostov, ki bi si želeli za trenutek pretrgati
vsakdanje življenje in okusiti neposreden stik z naravo in kulturo tega območja (Strategija
razvoja turizma …, 2006).
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3

TURISTIČNO-REKREACIJSKA PONUDBA OBČINE MIRENKOSTANJEVICA

V vlogi turističnih privlačnosti lahko nastopajo tako naravnogeografske značilnosti pokrajine,
kot tudi kulturna dediščina ali pa možnosti, ki jih turistična območja ponujajo na področju
športne rekreacije (Cigale, 2010).
Med primarno turistično ponudbo štejemo naravne pokrajinske lastnosti, družabne in kulturne
značilnosti ter splošno infrastrukturo. Sekundarna turistična ponudba obsega turistično
infrastrukturo in turistično superstrukturo. Turistična infrastruktura obsega transportne objekte
(ceste, žičnice), sprehajalne in planinske poti, smučarske proge, jahalne poti, muzejske zbirke,
turistično informacijske centre in organiziranje turističnih dejavnosti (turistična društva,
turistične agencije). Turistična superstruktura obsega objekte za bivanje in objekte za
prehrano (restavracije, gostišča …) (Jeršič, 1990).
3.1

NARAVNE ZNAMENITOSTI

Naravne prvine same po sebi niso turistično pomembne. Te postanejo turistično pomembne
naravne vrednote, ko se prepozna in smotrno uporabi njihov razvojni potencial. Za turizem in
rekreacijo je ustrezna kakovost narave ključnega pomena, saj hkrati predstavlja turistični
motiv in prostorsko območje turistično-rekreacijskih dejavnosti. Kakovostni turistični razvoj
mora zaradi lastnih potreb zagotavljati trajno ohranjanje naravnih vrednot in vseh funkcij
virov okolja. Kraška pokrajina, narava in kulturna dediščina predstavljajo pomemben
pokrajinski tip in turistično-rekreacijski potencial (Plut, 2002).
Na območju občine so evidentirane številne naravne vrednote, tako območja kot objekti.
Celoten kraški del občine je na območju pričakovanih geoloških in geomorfoloških
podzemeljskih naravnih vrednot. Tudi izven varovanih območij so habitatni tipi, ki se
prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju Slovenije, ohranjajo
v ugodnem stanju (Občinski prostorski načrt Občine Miren-Kostanjevica, 2013).
V občini so naslednje naravne prvine:
–

zavarovano območje (Jama pod Pečinko – Lokvica, naravni spomenik,
lokalni pomen);

–

posebna območja varstva – območja Natura 2000 (dolina Vipave,
Kras);

–

naravne vrednote (Trstelj – vrh in pobočja Trstelja, rastišče ogroženih
rastlinskih vrst, botanična, lokalni pomen; Bilje – opuščen glinokop,
življenjski prostor ogroženih živalskih vrst, zoološka, lokalni pomen;
Brestoviški dol – suhi dol ob jugozahodnem robu Krasa,
geomorfološka, državni pomen)

–

in ekološko pomembna območja (Kras; Spodnja Vipavska dolina; reka
Vipava in osrednji del Vipavske doline) (Občinski prostorski načrt
Občine Miren-Kostanjevica, 2013).
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Karta 3: Natura 2000, naravne vrednote in zavarovana območja v občini Miren-Kostanjevica

Kraško podzemlje skriva čudovite kapniške tvorbe in zanimive živali. Večje jame je vojska
preuredila in uporabila za svoje potrebe, pri tem pa uničila krhke kapnike in občutljiv
ekosistem v jamah (Strategija razvoja turizma Občine Miren-Kostanjevica, 2006).
Pomembnejše kraške jame, ki so vključene v turistično ponudbo Poteh miru na Krasu, so:
Jama Pečinka, Leopardova jama, Krompirjeva jama, Klobasja jama in Lojzova jama (Golobja
jama). V jame je omogočen voden obisk v spremstvu jamarjev ali lokalnega turističnega
vodnika.
Slika 1: Kraška pokrajina v jeseni

Foto: Andreja Faganeli, 2012
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Območje reke Vipave je opredeljeno kot posebno varstveno območje Natura 2000 in ekološko
pomembno območje. Ta del občine močno zaznamuje reka Vipava s svojimi meandri in s
pritokoma Biljenski potok ter Vrtojbica. Reka Vipava je bila v celotnem njenem toku v
precejšni meri močno regulirana. Kljub človeškemu boju proti njenemu naravnemu
poplavljanju, reka vedno znova »preseneča«. Tudi Biljenski potok je bil leta 2004 v svojem
spodnjem toku reguliran in saniran, vendar s tem se poplavna varnost ni bistveno izboljšala.
Reka Vipava je ključni naravni element nižinskega dela občine in predstavlja pomemben
ekološki člen v sicer intenzivni kmetijski pokrajini. Njen obvodni pas naj bi bil pomembno
rekreacijsko območje naselij Miren, Bilje in Orehovlje. V Občinskem prostorskem načrtu je
zapisano, da se bo reka Vipava vključila v turistično rekreacijsko ponudbo občine ob
upoštevanju ohranjanja lastnosti varovanih območij (Občinski prostorski načrt Občine MirenKostanjevica, 2013). Do sedaj na tem področju še niso ničesar spremenili, čeprav ostaja tu še
precej potenciala.
Ob reki Vipavi, na območju občine Miren-Kostanjevica, so predvsem do prve svetovne vojne
delovali mlini v Biljah, v Mirnu, v Vrtočah (Pri Šelu) in dva v Orehovljah. V nekdanji stavbi
mlina v Orehovljah so v mansardnih prostorih uredili apartmaje. Na stavbi mlina je ohranjeno
mlinsko kolo.
Za ljubitelje ribolova predstavlja spodnji tok reke Vipave ugodno okolje za trofejne ulove
ciprinidnih vrst rib, še posebej somov (Strategija razvoja turizma Občine Miren-Kostanjevica,
2006).
Biljenski griči predstavljajo največji strnjen vinograd v Sloveniji. Ležijo severno od naselja
Bilje, vendar segajo v celoti v občino Šempeter-Vrtojba. Za prebivalce obeh občin
predstavljajo priljubljeno rekreacijsko območje. Krajani Bilj vsako leto organizirajo
tradicionalen pohod po Biljenskih gričih.
3.1.1 Razgledne točke
Občina Miren-Kostanjevica premore nekaj razglednih točk, kot so vrhovi na robu kraške
planote ter nekateri drugi manj izraziti vrhovi, z manjšo razglednostjo.
Mirenski Grad (120 m) leži v zavetju kraške planote v neposredni bližini meje z Italijo. Z
vrha hriba se ponuja čudovit razgled na Furlansko nižino, Dolomite, Vipavsko dolino in
Julijske Alpe.
Slika 2: Pogled s Krasa na Mirenski Grad

Vir: Krajevna skupnost Miren, 2013
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Trstelj (643 m) je najvišji vrh zahodnega, goriškega dela Krasa. Z njega se ob lepem vremenu
razprostira razgled na Jadransko morje, Furlansko nižino, Dolomite, Gorico, zahodne Julijce,
Triglav, Banjško planoto in Trnovski gozd, Vipavsko dolino in Nanos. Vrh je zelo priljubljen
cilj za krajše izlete v jesenskem, zimskem in pomladanskem obdobju. Pod vrhom stoji
Stjenkova koča, v kateri je gostišče s skupnim ležiščem (Stjenkova koča na Trstelju, 2013).
Slika 3: Pogled s Trstelja proti Temnici in Tržaškemu zalivu

Foto: Andreja Faganeli, 2012
Cerje (Veliko Cerje oz. Veliki hrib) (323 m) je vzpetina, ki je na skrajnem zahodnem delu
grebena Črnih hribov. Z vrha, na katerem se nahaja Pomnik braniteljem slovenske zemlje, se
odpre lep razgled na Vipavsko dolino, Trnovski gozd, del Jadranskega morja, južne Dolomite
ter najvišje vrhove Julijskih Alp (Kanin, Krn in Triglav).
Slika 4: Pogled s Cerja proti spodnji Vipavski dolini, Trnovskemu gozdu in Julijskim Alpam

Foto: Andreja Faganeli, 2012
Obmejni stražarski stolp nekdanje jugoslovanske vojske stoji na robu planote nad Dolom,
na Županovem vrhu. Visok je dobrih 8 metrov. Preurejen je v razgledni stolp, ki ponuja
razgled na kraško planoto, Tržaški zaliv, Julijske Alpe in Snežnik (Zgodovinske poti med
Krasom in Sočo, 2012).
Kremenjak (236 m) je mejni vrh med Italijo in Slovenijo, kjer je bila med prvo svetovno
vojno opazovalnica. Iz vrha se ponuja čudovit razgled na Jadransko morje (Tržaški zaliv,
Tržič).
Tabor (327 m) leži na južnem delu Vojščice. Na njem je danes civilno pokopališče z
grobnico v obliki piramide, posvečeno padlim častnikom iz Karlovca.
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3.2

KULTURNE ZNAMENITOSTI

V registru kulturne dediščine je za območje občine Miren-Kostanjevica vpisanih 114 enot, od
tega 3 območja in 111 objektov, delov objektov ali skupin objektov. Po režimu varstva je med
njimi 15 območij kulturnih spomenikov, 8 registriranih arheoloških najdišč, 63 območij
kulturne dediščine iz strokovnih zasnov varstva in 28 vplivnih območij dediščine. Med objekti
kulturne dediščine prevladujeta profana in sakralna stavbna dediščina (Občinski prostorski
načrt Občine Miren-Kostanjevica, 2013).
3.2.1 Kraška arhitekturna dediščina
Po vojni, ki je na območju občine pustila pravo opustošenje, se je z znanim slovenskim
arhitektom in urbanistom Maksom Fabianijem, začela obnova naselij Miren, Bilje, Lokvica,
Nova vas, Sela na Krasu, Temnica, Kostanjevica na Krasu in Opatje selo. Izdelal je
regulacijske načrte, ki so kljub delni izvedbi, pustili krajem njegov pečat (Brešan, 2013).
Kljub vojnim posledicam se je, predvsem v vaseh Lipa in Temnica, ohranila tipična kraška
arhitekturna dediščina. Ta se odseva v značilnih strnjenih gručastih vaseh z ozkimi potmi in
domačijami, vaškim trgom z dominantno cerkvijo, lipo in vaškim vodnjakom. Ohranjenih je
nekaj domačij s tipičnim kamnitim vhodom (»porton«), dvoriščem (»borjač«), skednjem,
lesenimi balkoni (»gank«), kuhinjskim prizidkom (»spahnenca«) in vodnjakom (»štirna«)
(Strategija razvoja turizma Občine Miren-Kostanjevica, 2006).
Slika 5: »Štirna« (komunski vodnjak) v Novi vasi

Foto: Andreja Faganeli, 2013
3.2.2 Sakralna dediščina
Cerkve, kapelice in znamenja so na območju občine zavarovane kot sakralna dediščina in
predstavljajo pomemben kulturni element območja. Poleg najbolj znane cerkve Žalostne
Matere Božje na Mirenskem Gradu je v občini še precej manj znanih cerkva krajevnega
pomena: cerkev sv. Jurija v Mirnu, cerkev sv. Antona Puščavnika v Biljah, cerkev sv.
Avguština v Orehovljah, cerkev sv. Andreja v Opatjem selu, cerkev sv. Mihaela v Lipi,
cerkev sv. Petra v Temnici, cerkev sv. Martina v Kostanjevici na Krasu, cerkev sv. Vida na
Vojščici, cerkev Marije Vnebovzete v Selah na Krasu.
Mirenski Grad leži v zavetju kraške planote v neposredni bližini meje z Italijo. Na zahodni
in severni strani griča malo pod cesto so ostanki prazgodovinskega gradišča. Njegov okrogli
tloris je imel v obsegu skoraj 500 metrov. Zgodovinarji predvidevajo, da je v 12. stoletju na
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tem mestu stal dvor, delno zidano bivališče nižjega plemstva. Menijo, da od tod izvira ime
griča. (Mirenski Grad, 2010).
Prvo pričevanje o Marijini cerkvi na Gradu sega v leto 1350. Cerkev je bila v času obeh
svetovnih vojn močno poškodovana. Obnavljati so jo začeli leta 1955, posvečena pa je bila
šele leta 1986. Cerkev sodi med večje v koprski škofiji. Zgrajena je v novoromanskem slogu
na bazilikalni osnovi. Znana je po delih akademskega slikarja Toneta Kralja. Pročelje cerkve
krasi Kraljeva podoba Žalostne Matere Božje in steklen mozaik, ki je delo Oskarja Kogoja. V
desnem zvoniku so štirje zvonovi (Cerkev Žalostne Matere Božje, 2010).
Okolica doma nudi tudi več mirnih kotičkov v naravi, urejena otroška igrala, urejen park pod
mogočnim borom ter številne sprehajalne poti. Zanimivosti, katere si jih obiskovalec
Mirenskega Grada lahko ogleda: cerkev Žalostne Matere Božje, Samostan misijonarjev –
lazaristov, Gnidovčev dom duhovnih vaj, Dom sester usmiljenk, Svete stopnice, Križev pot in
kapelica svetih bratov Cirila in Metoda, Kalvarija in pokopališče, Park z votlino Lurške
Matere Božje in velikim borom, Betanija, gospodarsko poslopje in mladinska soba (Mirenski
Grad, 2010).
Slika 6: Mirenski Grad

Foto: Andreja Faganeli, 2013
3.2.3 Zgodovinska dediščina prve svetovne vojne
Kraji in ljudje današnje občine Miren-Kostanjevica so v prvi svetovni vojni, zlasti v obdobju
Soške fronte (1915–1917), postali žrtve vojnega spopada med Avstro-Ogrsko in Italijo.
Celotno območje je bilo prepleteno s strelskimi jarki in topniškimi položaji. Vojskujoči se
strani sta za svoje potrebe zgradili vrsto cest in železnic, napeljali sta vodovode ter obnovili
stare in zgradili nove vodnjake. Tu sta imeli številne vojaške objekte, skladišča, zaklonišča,
opazovalnice in bolnišnice, sedeže poveljstev in taborov (Naši kraji 1915–1917, 2000). Danes
vsi ti ostanki skupaj s številnimi vojaškimi pokopališči stojijo v spomin na padle vojake in so
opomin na nesmiselnost in norost vojne. Vse to je danes povezano tudi v Poti miru na
Krasu, ki povezuje tako dediščino soške fronte kot naravne znamenitosti tega dela
Krasa. Poti so posvečene spominu na številne žrtve prve svetovne vojne. Potekajo na
nekdanjem kraškem bojišču južnega dela soške fronte in so vključene v skupno mrežo Poti
miru od Alp do Jadrana. Gre za mrežo urejenih in označenih poti za pohodnike, kolesarje,
konjenike. Kot pomnik vsem braniteljem slovenske zemlje, ravno v sklopu Poti miru na
Krasu, stoji mogočen stolp na Cerju (Zgodovinske poti med Krasom in Sočo, 2012).
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V spomin na žrtve druge svetovne vojne je v občini postavljenih deset spomenikov NOB
(narodno osvobodilnemu boju), ki pričajo o grozotah vojne na tem območju.
3.2.4 Arheološka dediščina
Obstoj sedanjih naselij na območju občine Miren-Kostanjevica sega že v prazgodovino in
antiko. O tem pričajo številna arheološka najdišča prazgodovinskih gradišč in rimskih grobišč
v Mirnu (Ob pokopališču, Vukova brajda, Grad, grobišče Japnišče), v Biljah (Praprotno in
Križcijan) in Vrtočah (Vrtišče). Na kraškem območju občine so naslednja pomembna
prazgodovinska gradišča: Grmača pri Kostanjevici na Krasu, Sv. Ambrož – Tabor pri
Temnici, Jamska postojanka Jama Pečinka pri Lokvici, Tabor pri Vojščici, ki so vključena v
ponudbo Poti miru na Krasu. Ostala arheološka najdišča so še v Lipi (Cerkvence) in Selah na
Krasu (gradišče Podgrac) (Strokovne zasnove varstva …, 2007).
3.2.5 Domače in umetne obrti
V turizmu se dediščina domače in umetne obrti vključuje tudi preko spominkarstva in
ponudbe poslovnih daril (Mavri, 2011, str. 82).
V preteklosti je bilo na območju občine Miren-Kostanjevica najbolj razširjeno čevljarstvo,
usnjarstvo, opekarstvo, kamnoseštvo, pa tudi bičarstvo, furmanstvo, svilogojstvo ter še
številne druge obrti v manjšem obsegu (Občina Miren-Kostanjevica, 10 let, 2004).
Čevljarstvo in usnjarstvo v Mirnu Miren je poznan po čevljarski tradiciji, ki sega v leto
1908. Od leta 2007 je v Mirnu postavljen Usnjarsko-čevljarski muzej, kateri predstavlja
zgodovino te obrti, dve leti prej pa je bilo ustanovljeno tudi čevljarsko društvo Miren – 1904,
ki skrbi za ohranjanje te obrti. Tradicijo izdelovanja čevljev ohranja mirensko podjetje
Afit d. o. o., znan po izdelavi kakovostnih otroških čevljev zanamke Ciciban (Čevljarsko
društvo Miren, 2013).
Opekarstvo v Biljah Tradicija opekarstva v Biljah sega že v rimske čase. Opekarstvo se je v
novejši zgodovini začelo razvijati konec 19. stoletja, ko je tu začelo obratovati več opekarn.
Sedaj v Biljah še stoji ohranjena opekarna »frnaža« z značilnim visokim dimnikom, ki je v
lasti podjetja Goriške opekarne. Krajani Bilj, še posebej pa Kulturno turistično društvo Zarja
iz Bilj, si v sodelovanju z občino Miren-Kostanjevica, že nekaj let prizadevajo za ohranjanje
te tradicije in postavitve muzeja opekarstva (Bilje, 2013).
Bičarstvo – »škarabacarstvo« v Opatjem selu Biče oziroma »škarabace« so izdelovali v
Opatjem selu iz avtohtonega drevesa koprivovca – »kropince«. Pred prvo svetovno vojno so
jih prodajali po celotni takratni Avstriji. Danes jih izdeluje le še en domačin, katere ponuja
obiskovalcem tudi v TIC-u Temnica (Glasilo občine Miren-Kostanjevica, 2011).
3.2.6 Šege in navade
Tudi v občini so posamezna kulturno-etnološka društva, ki nekatere šege in navade ohranjajo
še danes. Nekatere od teh so postale že tradicionalne, ene se ponovno obujajo, precej pa je
tudi takšnih, ki čakajo na njihovo morebitno oživljanje in uprizarjanje.
Veliko šeg in navad je povezanih z verskimi prazniki (božič, velika noč, vaški zavetniki,
Marijini prazniki …), posebnimi običaji ob novem letu, pustu, prvem maju, ob trgatvi, ob
kmečkih opravilih …
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Danes se stare šege in običaji obujajo zaradi različnih prireditev: Tradicionalno ciljanje pirhov
v Mirnu (velikonočna igra s pirhi), ki je vpisano v Register žive kulturne dediščine Slovenije,
Kvaternica, dvigovanje mlaja na predvečer prvega maja po vseh krajin v občini, kresovanje,
Opajski semenj, Opajski pust, Opajska žetev, Vahtič, Kostanski pust, martinovanje, novoletna
Kolednica …
3.2.7 Muzejske zbirke, galerije
Od leta 2007 je v Mirnu postavljen Usnjarsko-čevljarski muzej, kateri predstavlja
zgodovino te obrti. V njem so zbrana orodja, stroji in materiali, ki so jih takrat uporabljali
čevljarski mojstri. Muzej se lahko spremeni tudi v čevljarsko delavnico, v kateri se lahko
izdela čevelj po starem. Poleg muzeja je urejena tudi zgodovinska soba s fotografijami,
gradivom, zbirko starih čevljev, ki so jih nekdaj izdelovali v Mirnu. Soba je opremljena tudi z
avdiovizualnim gradivom, ki ponazarja izdelavo čevlja kot nekoč. Ogled muzeja je možen po
predhodnem dogovoru (Čevljarsko društvo Miren, 2013).
Decembra 2012 so na pokopališču v Mirnu odprli muzejsko zbirko »Spomni se name«.
Muzej je posvečen vsem, ki so trpeli zaradi meje, vsem, ki jim je meja onemogočala obisk
grobov, tistim, ki jim je meja predstavljala pot v neznano in vsem, ki so pri prečkanju ali
varovanju meje izgubili upanje, svobodo in tudi življenje (Marušič, 2012).
Na razglednem vrhu Cerja stoji Pomnik braniteljem slovenske zemlje. Spominski objekt je
zasnovan kot sedem etažni objekt z osnovnim motivom trdnjave in stolpa, ki simbolizira
obrambo slovenskega naroda pred zavojevalci skozi različna zgodovinska obdobja: od prve
svetovne vojne, upora proti fašizmu in druge svetovne vojne ter vse do zadnje vojne za
osamosvojitev Slovenije. Zunanjost objekta je zgrajena iz kamna, okrog Pomnika je tlakovana
ploščad iz kamnitih plošč donatorjev (Pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju, 2011).
Pomnik še ni popolnoma notranje opremljen, vendar predstavlja ključni element v nadaljnjem
turističnem razvoju občine.
Septembra 2013 je bila postavljena multimedijska razstava prve svetovne vojne,
dokumentarni film, interaktivna projekcija. Vzpostavljena je informacijska točka s sodobnim
načinom podajanja informacij o okolici, občini, Pomniku, projektih in drugem. Vse vsebine v
Pomniku, vključno s pedagoškim programom, so prevedene v italijanščino, angleščino in
nemščino. V Pomniku je na voljo opremljena konferenčna dvorana za okoli 50 ljudi (Glasilo
občine Miren-Kostanjevica, 2013). Ogled Pomnika je možen vsako soboto in nedeljo, ob
ponedeljkih in praznikih pa je zaprt (razen 27. aprila), ostale dni v tednu je možen obisk le po
dogovoru (Vodnik turistične ponudbe, 2013).
Slika 7: Pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju

Foto: Andreja Faganeli, 2012
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Mali muzej jamarskega društva Temnica je v spodnjih prostorih obnovljene šole v
Temnici. V njem so razstavljeni različni stari predmeti, ki so jih jamarji našli ob raziskovanju
okoliških jam, ter fotografije.
Galerija Oskar Kogoj NATURE DESIGN se nahaja v obnovljeni materini hiši svetovno
priznanega industrijskega oblikovalca, akademika in umetnika iz Mirna. Galerija deluje od
leta 1998. V njej hranijo manjšo stalno zbirko razstavnih predmetov ter ponujajo ekskluzivne
umetniške izdelke, tako protokolarne kot tudi poslovne, promocijske in osebne, namenjene
obdarovanju ob različnih priložnostih (Galerija Oskar Kogoj, 2011).
Kiparski atelje Negovan Nemec se nahaja v Biljah. V ateljeju pokojnega akademskega
kiparja potekajo v okviru istoimenskega kulturnega društva številni literarni, glasbeni, likovni
in drugi vizualni ter multimedijski dogodki (Bilje, 2013).
Načrtovani muzejski postavitvi v občini Miren-Kostanjevica sta »Hiša opajske tradicije« in
muzej opekarstva v Biljah.
3.3

ŠPORTNO-REKREACIJSKI,

KULTURNI

IN

OSTALI

PRIREDITVENI

OBJEKTI
Občina Miren-Kostanjevica razpolaga z osnovno športno-rekreacijsko infrastrukturo v okviru
manjših športnih parkov in dvoran:
–

večnamenska športna dvorana – Dom krajanov »Negovan Nemec« – je
namenjena za različne športno-rekreativne, kulturne in družabne
prireditvene dejavnosti (mala dvorana s 100 sedeži in odrom, športna
dvorana s tribuno za 400 obiskovalcev);

–

športni park Bilje (dve urejeni travnati igrišči z betonsko tribuno,
igrišče z umetno travo ter manjše travnato igrišče, namenjeni igranju
nogometa in prirejanju športnih prireditev);

–

nogometno igrišče nogometnega društva Adria Miren (igrišče z umetno
travo za mali nogomet ter prireditvena ploščad);

–

športni park Grive Miren (travnato igrišče za mali nogomet,
prireditveni prostor);

–

športni park Java Orehovlje (betonsko igrišče za mali nogomet in
košarko, igrišče za odbojko na mivki, balinišče, prireditveni prostor);

–

prvomajski prireditveni prostor (betonsko igrišče za mali nogomet in
košarko, balinišče, prireditveni prostor);

–

športni park Sela na Krasu (igrišče za mali nogomet in košarko,
balinišče, igrala za otroke, prireditveni prostor);

–

športno igrišče Kostanjevica na Krasu (travnato igrišče, večnamensko
betonsko igrišče, prireditveni prostor);

–

športno igrišče v Temnici (večnamensko betonsko igrišče ter
telovadnica in travnato igrišče OŠ Miren).
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Infrastruktura namenjena športno-rekreacijski dejavnosti prebivalcev posameznih krajev je v
večini pod upravljanjem športnih društev in krajevnih skupnosti.
Za izvajanje športno-rekreacijskih programov pa se v popoldanskem času uporablja tudi
telovadnica OŠ Miren in POŠ Kostanjevica, nobena pa ne zadošča širšemu interesu ljudi.
Na športnem področju sta aktivna predvsem nogometna kluba ND Adria Miren in ŠD Bilje.
Dve nogometni igrišči, v Mirnu in v Biljah, ne služita samo za treninge, ampak tudi za
prirejanja tekmovalnih in prijateljskih nogometnih srečanj. Poleg dveh največjih nogometnih
društev deluje v občini še šest športnih društev, ki se ukvarjajo z malim nogometom,
balinanjem, košarko, lokostrelstvom ter jamarstvom (Predstavitev občine, 2013).
V občini se nahaja več kulturno-prireditvenih objektov:
–

Dom krajanov »Negovan Nemec« v Biljah (večnamenska športna
dvorana in manjša prireditvena dvorana);

–

dvorana (velika in mala) Gnidovčevega doma duhovnih vaj na
Mirenskem Gradu;

–

športni park Java (prireditveni prostor), športni park Grive v Mirnu,
nogometno igrišče ND Adria (prireditveni prostor na »Kampotu«),
športno igrišče Kostanjevica na Krasu (prireditveni prostor), športni
park Sela na Krasu (prireditveni prostor);

–

prvomajski prireditveni prostor Opatje selo;

–

Kulturni dom Kostanjevica na Krasu;

–

Stara šola Vojščica, prireditveni prostor Kal na Vojščici;

–

Stara šola v Temnici (TIC) (dvorana 100m2 in kuhinja, prireditveni
prostor pri šoli);

–

prostori Pomnika braniteljev slovenske zemlje na Cerju;

–

prostori Občine Miren-Kostanjevica.

V Mirnu se že dalj časa načrtuje gradnja novega kulturno upravnega centra Miren. Na
lokaciji, kjer je stal zapuščen kulturni dom, je začela občina z izgradnjo novega kompleksa. V
prvi stavbi bo večnamenska dvorana z zaodrjem, knjižnico, vhodno avlo, servisnimi prostori
in prostori za krajevno skupnost. V drugi stavbi bo dnevni center starejših občanov in
mladinski center (Dokument identifikacije investicijskega projekta …, 2012). Kot je razvidno,
bo to večnamenska kulturna dvorana in ne večnamenska dvorana, ki bi bila namenjena tudi
športno-rekreacijski dejavnosti. Ta naj bi bila zgrajena v okviru nove telovadnice OŠ Miren,
ki pa je sedaj le še v idejnih zasnovah, saj tudi v tem primeru prihaja do težave s
financiranjem.
Prireditve se odvijajo tudi v vseh cerkvah, prostorih krajevnih skupnosti, v poslovni stavbi,
galeriji in ateljeju. Precej prireditev je tudi v prostorih (telovadnici, jedilnici, učilnicah)
Osnovne šole Miren in njenih podružnicah v Biljah in Kostanjevici na Krasu. Na področju
kulture deluje več registriranih kulturnih društev.
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3.4

MOŽNOSTI ZA ŠPORTNOREKREACIJSKO DEJAVNOST

Možnosti za športnorekreacijsko udejstvovanje so pomembne tako za lokalno prebivalstvo kot
za obiskovalce od drugje, saj se slednji za obisk turističnih kmetij in počitnic na podeželju
odločajo tudi zaradi aktivnega oddiha. Dandanes je življenjski tempo hiter, zato sta fizična in
psihična obnova človeka vedno pomembnejša. Možnosti in oblik športnorekreacijske
dejavnosti je veliko, a treba se je zavedati, da nekatere agresivno posegajo v naravni prostor in
mir podeželja. (Senica, 2011).
V nadaljevanju sledi pregled stanja športnorekreacijske dejavnosti v občini MirenKostanjevica.
3.4.1 Pohodništvo
Razgibana pokrajina občine Miren-Kostanjevica omogoča tudi nekaj obsežnih razgledov iz že
omenjenih vrhov (Trstelj, Cerje, Kremenjak …). Priljubljen cilj pohodnikov je hrib Trstelj
(643 m) s Stjenkovo kočo. Na Trstelj poleg ostalih poti vodi tudi markirana Bricova planinska
pot, za katero skrbi planinsko društvo Nova Gorica. Pohodnikom so na voljo tudi številne
druge poti. Nekatere pohodne med njimi so vključene med Poti miru na Krasu, katere
vzdržujejo lokalna društva (Turistično društvo Cerje, Turistično društvo I. Svit Goriški Kras,
Jamarski klub Temnica …), ki večkrat letno poskrbijo za organizacijo pohodov in prireditev.
Poleg tega nizke nadmorske višine vrhov omogočajo obisk čez vse leto.
3.4.2 Kolesarjenje
Na obravnavanem območju, posebno kraškega dela občine, se je uveljavilo tako cestno kot
gorsko kolesarjenje. Na kraškem delu občine je veliko prepletenih malo prometnih lokalnih
cest, gozdnih cest in kolovozov, ki povezujejo vasi. V občini sta v sklopu Poti miru na Krasu
urejeni dve krožni kolesarski poti, ki se lahko povežeta v skupno turo. Ostale ceste niso
posebej označene in urejene za kolesarje. O pomenu območja občine za to športnorekreacijsko dejavnost priča vključitev kolesarskih tur tudi v nekatere kolesarske vodnike
(npr.: Prekolesarimo Slovenijo). Prednost območja predstavlja razgiban relief, zmerna
obremenjenost cest z avtomobilskim prometom ter možnost kolesarjenja ob lepem zimskem
vremenu.
V občini Miren-Kostanjevica je v izgradnji nova kolesarska pot iz Mirna na Kras. Ureja pa se
tudi kolesarska pot pod Pomnikom braniteljem slovenske zemlje na Cerju (Projekti, 2013).
3.4.3 Konjeništvo
S pomočjo evropskih sredstev sta leta 2011 občini Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko, v
sodelovanju s konjeniškim društvom Soča, uredili glavno in krožno konjeniško pot med
Vipavsko dolino in Krasom. Namen ureditve konjeniških poti je zagotavljanje primarne
infrastrukture tako za razvoj gospodarskih dejavnosti kot tudi za kakovost bivanja domačinov
in obiskovalcev. V občini Miren-Kostanjevica so na voljo štiri kmetije, ki ponujajo ježo na
kmetiji in ogled okolice z vprego ali brez (Glasilo občine Miren-Kostanjevica, 2011).
3.4.4 Jamarstvo
V občini je najbolj aktiven Jamarski klub Temnica, ki ponuja tovrstno spoznavanje in
rekreacijo vsem, ki jih obiščejo. Poleg ostalih dejavnosti obiskovalcem nudijo vodenje po
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Poteh miru po Krasu in jamah vključenih v sklop poti ter vodenje in organiziranje spustov v
jame na področju Goriškega Krasa (Jamarski klub Temnica, 2013).
3.4.5 Lov, športni ribolov in strelstvo
Športni ribolov in lov sta načina doživljanja narave za precejšnje število ljudi. Ti predstavljajo
velik potencial za turistične dejavnosti in pomembno ciljno populacijo za okoljsko
ozaveščanje (Strategija razvoja turizma občine Miren-Kostanjevica, 2006).
Ljubiteljem lova so namenjena naravna lovišča, ki so pod upravljanjem lovske družine Trstelj
– Kostanjevica in Fajti hrib – Renče. Na Vojščici je še posebej urejena turistična kmetija,
katera ponuja ogled in učno uro v gozdu v spremstvu lovca (Turistična kmetija Budni, 2013).
Območje vipavskega dela občine Miren-Kostanjevica spada pod renški ribiški okoliš, s
katerim gospodari Ribiška družina Renče. Območje reke Vipave se uvršča v tretji (ciprinidni)
del, kjer se naseljujejo som, linj, mrena, amur, krap, klen, podust, ščuka, jegulja (Ribiška
družina Renče, 2013).
V Kostanjevici na Krasu je Strelsko društvo iz Šempetra pri Gorici dobilo v najem
propadajoče objekte bivšega centra teritorialne obrambe. Uredili so jih v strelišče za vadbo,
kjer prirejajo tekmovanja na državnem in mednarodnem nivoju. Po dogovoru pa se lahko tudi
drugi preizkusijo v zadevanju v tarčo (Ožbot, 2013).
Razvoj teh športov je v občini Miren-Kostanjevica potencialno možen, vendar za zdaj ne
predstavlja večjega zanimanja.
3.4.6 Športna igrišča
Objekti v občini Miren-Kostanjevica, ki omogočajo občanom ukvarjanje s športom, so bili
predstavljeni v poglavju o športno-rekreacijskih, kulturnih in ostalih prireditvenih objektih. Ti
omogočajo ukvarjanje s športom v dveh notranjih telovadnicah, na zunanjih lokalnih športnih
igriščih, na zunanjih baliniščih, igrišču za odbojko na mivki in otroških igriščih. Športne
aktivnosti v omenjenih objektih nudijo tudi posamezna športna društva. Omenjene možnosti
so v največji meri namenjene lokalnemu prebivalstvu in ne predstavljajo pomembnejše
turistične ponudbe.
3.4.7 Turistično-rekreativne poti v občini Miren-Kostanjevica
Preglednica 1: Turistično-rekreativne poti v občini Miren-Kostanjevica
ŠPORTNO-REKREATIVNE POTI

Planinske poti

Kolesarske poti

Planinska Bricova pot. Pot je speljana po gozdu, čez vrhove Trstelja, Stola,
Stolovca, Lesenjaka, Vrtovke, Renškega vrha in Velikega vrha do Fajtjega hriba,
od koder se lahko podaljša še do Cerja. Pot je markirana, lahko dostopna, dolga
dve do tri ure. Dostop do Trstelja je možen tako iz vasi na Krasu, kot iz
Vipavske doline.
S-K1: »Med kamnitimi zidovi po planoti Krasa.« Trasa je označena, nezahtevna,
dolga 22,6 km, izhodišče je v Opatjem selu.
S-K2: »Po razglednem severnem robu Krasa.« Trasa je označena, srednje
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zahtevna, dolga 20,6 km, izhodišče je v Kostanjevici na Krasu.

Konjeniške poti

Konjeniška pot med Vipavsko dolino in Krasom. Glavna pot je dolga 22,5 km,
krožna pa 25 km. Obiskovalci si med potjo, ki traja štiri do pet ur, lahko
ogledajo številne naravne in kulturno-zgodovinske znamenitosti. Poti so urejene,
označene, na določenih krajih so postavljeni privezi ter možnost hranjenja in
napajanje konjev. Narejen je bil tudi promocijski material, v obliki zemljevida z
opisom poti in zanimivosti. Informacije so dostopne tudi na spletni strani (URL:
http://www.konjeniskepoti.info/).
TURISTIČNO – TEMATSKE POTI
Poti miru na Krasu. Poti povezujejo dediščino soške fronte in naravne
znamenitosti spodnjega Krasa. Posvečene so spominu na številne žrtve prve
svetovne vojne. Potekajo na nekdanjem kraškem bojišču južnega dela soške
fronte in so vključene v skupno mrežo Poti miru od Alp do Jadrana. Gre za
mrežo urejenih in označenih pohodnih, kolesarskih in konjeniških poti (Jejčič,
2012). Pohodi so večinoma nezahtevni in trajajo od ene do treh ur.
Okolica Lokvice in Cerja: S 1 – Lokvica: sprehod med obrambnimi položaji pod
Cerjem.

Kulturnozgodovinske

Okolica Temnice: S 2 – Temnica: izlet po podzemnih bivališčih vojakov v prvi
svetovni vojni; S 3 – Temnica: izlet po nekdanji vojaški železnici; S 4 –
Temnica: izlet na visoki rob kraške planote.
Okolica Opatjega sela: S 5 – Opatje selo–Sela na Krasu: sprehod po robu
planote.
Informacije o Poteh miru na Krasu so na voljo na spletni strani (URL:
http://www.potimirunakrasu.info/), v obliki zgibank, na TIC Temnica in Miren
ter kot informacijske table na omenjenem območju.

Vinske

Kraška vinska cesta. Povezuje skoraj 170 ponudnikov (vinogradnikov – vinarjev,
turistične kmetije, osmice in druge gostinske ponudnike), od tega jih je 16 v
občini Miren-Kostanjevica. Poti so označene z usmerjevalnimi tablami, prav
tako tudi sami nosilci. Izdana je bila tudi zgibanka s predstavitvijo ceste in z
naslovi vseh nosilcev. Informacije o vinski cesti so na voljo na spletni strani
(URL: http://www.vinskacestakras.si/).
Vipavska vinska cesta. (Vinska cesta spodnje Vipavske doline) Ob vinski cesti
Vipavske doline leži le ena izletniška kmetija v Mirnu.
NARAVOSLOVNE UČNE POTI

Gozdne, vodne

Pot do Kaliča. Kratka pot (30 min; 0,9 km) iz središča vasi Kostanjevica mimo
šole do očiščenega kala Kalič. Ob poti je označenih 20 značilnih drevesnih in
grmovnih vrst. Informacije o poti so na spletni strani (URL: http://www.zaljubitelje-narave.mop.gov.si/) in v zgibanki Pot do kaliča, Zavod RS za varstvo
narave, OE Nova Gorica.
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3.5

PONUDBA SPOMINKOV IN PROMOCIJSKEGA MATERIALA

Najširša ponudba spominkov je na voljo v TIC-u Temnica. Tu nudijo proizvode domačih
ponudnikov: teranov liker, med, mila s sivko, keramične izdelke, tinkture, zdravilne čaje,
mazila, vino, brinjevec, kvačkane prtičke, prte, punčke s sivko, marmelade itd., ki so tam
razstavljeni na ogled in tudi na pokušnjo. To pa z namenom, da vsak napovedani ali pa
naključni obiskovalec te pisarne vidi na enem mestu nekaj primerov ročno izdelanih in doma
pridelanih izdelkov. Cilj tega je, da obiskovalec obišče ponudnika na domu, potem ko je
navdih za to dobil v TIC-u (Jejčič, 2013).
Promocijski material je na voljo v obliki turističnih kart, zgibank, brošur, vizitk, tako v TIC
Temnica kot Miren.
3.6

PRIREDITVE IN DRUGI DOGODKI

Na območju občine Miren-Kostanjevica je vsako leto organiziranih okoli 40, v večji meri
lokalnih tradicionalnih prireditev. Najštevilčnejši med njimi so pohodi (Pohod po Biljenskih
gričih, Pohod po Poteh miru na Krasu, Pohod Sela na Krasu–Jamlje–Sela na Krasu, Pohod
Opatje selo–Cerje–Opatje selo, Pohod Miren–Trstelj, Pohod Temnica–Renški vrh–Trstelj–
Temnica, Pohod prijateljstva z baklami Miren–Rupa …) v spomladanskem in posebno še v
jesenskem času, ki združujejo tako športne kot kulturne in zabavne elemente. Organizacija
pohodov je v rokah lokalnih športnih, kulturnih ali turističnih društev (Prireditve, 2013).
Dobro so obiskani tako krajevni prazniki kot tradicionalna praznovanja (»Praznik špargljev« v
Orehovljah, »ECO Fest« festival elektronske glasbe v Opatjem selu, »Kvaternica« v Mirnu,
Vseslovensko zborovanje za mir ob mednarodnem dnevu miru na Cerju, Občinski praznik
občine Miren-Kostanjevica, Opekarski dnevi v Biljah …).
Organizirane so še različne kulturne prireditve, kot so koncerti, kulturni dnevi, razstave,
glasbeni večeri, literarni večeri (npr. Koncert božičnih pesmi v Opatjem selu, Revija božičnih
pesmi »Božičnica« na Mirenskem Gradu, Proslava na Lascu pri Temnici, Tradicionalno
ciljanje pirhov v Mirnu, Prireditev ob dnevu državnosti na Mirenskem Gradu …); športne
prireditve, kot so razni turnirji, nogometne tekme, kolesarske prireditve (na primer turnir v
malem nogometu Grive, turnir v malem nogometu Kostanjevica na Krasu, srečanje s kraškimi
konjeniki, kolesarski memorial Igorja Maherja, dobrodelna nogometna tekma v Biljah …).
Poleg omenjenih je v občini organiziranih še precej drugih prireditev, kot so potopisna
predavanja, tečaji tujih jezikov, verska predavanja … (Prireditve, 2013). Pomemben
organizator različnih dogodkov (predavanja, delavnice, tečaji, razstave …) je tudi TIC
Temnica.
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3.7

NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI IN GOSTINSKA PONUDBA

Preglednica 2: Nastanitvene zmogljivosti v občini Miren-Kostanjevica po podatkih SURS-a,
2003–2012
2003 2004 2005 2006 2007

2008**

*

*

*

*

*

Število sob

8

8

7

8

6

16 (2)

Zmogljivost
ležišča –
SKUPAJ

20

20

20

20

17

65 (7)

2009**

2010 2011 2012

(2008)* (2009)*

**

**

**

10 (6)

17

19

13

47 (19)

66

72

52

Vir: SURS – Nastanitvena statistika po občinah, stara metodologija 2003–2009, 2013 in
Nastanitvena statistika, mesečni podatki – objekti z najmanj 10 stalnimi ležišči 2008–2012,
2013
*Stara metodologija, ** Nova metodologija
Po podatkih SURS-a je število zmogljivosti ležišč skozi izbrano obdobje (2003–2012) počasi
naraščalo, predvsem zaradi investicij posameznih ponudnikov (turistične kmetije, gostišča,
zasebni ponudniki). Zaradi spremenjene metodologije zbiranja podatkov je analiza omejena,
vendar je iz nje lahko sklepati o porastu tovrstne ponudbe na območju proučevane občine.
Nova metodologija zagotavljala nekoliko boljše zajetje podatkov. Na manjšo zanesljivost
starejših podatkov opozarjajo navedbe za leti 2008 in 2009, za kateri so podatki obeh
metodologij. Tako naj bi bilo po stari metodologiji za leto 2008 le 7 ležišč, po novi pa 65
ležišč. S pomočjo spletnih strani prenočitvenih ponudnikov smo zbrali podatke o
prenočitvenih zmogljivosti po vrstah objektov. Tako smo ugotovili, da je skupno število
prenočitvenih objektov 11, njihova skupna zmogljivost ležišč pa 187, kar je v primerjavi s
podatki SURS-a, 52 ležišč, precejšnja razlika.
Preglednica 3: Vse prenočitvene zmogljivosti v občini Miren-Kostanjevica leta 2012
Prenočitvene zmogljivosti

Število
objektov

Zmogljivosti
ležišča – SKUPAJ

Apartma – počitniška stanovanja in počitniške hiše

4

32

Gostišče (gostilna z nastanitvijo)

3

30

Planinski in drugi domovi

2

99

Kmetija z nastanitvijo

2

26

Vrste objektov – SKUPAJ

11

187

Vir podatkov: Ponudniki nastanitev v občini Miren-Kostanjevica, 2013
Tako glavne nastanitvene kapacitete predstavlja Gnidovčev dom na Mirenskem Gradu, ki pa
je namenjen predvsem verskim turistom (romarjem, obiskovalcem duhovnih vaj). Ostale
nastanitvene zmogljivosti so v manjšem obsegu, kot so Gostilna s prenočišči Kogoj, Planinski
dom Trstelj, Turistična kmetija z nastanitvijo »Budni«, Apartmaji in sobe »V mlinu«
Orehovlje, Turistična kmetija Marušič. V Selah na Krasu so kar trije zasebniki, ki oddajajo v
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najem počitniške hiše (obnovljene kraške hiše). Vsi ponudniki nastanitev se predstavljajo tudi
na lastnih spletnih straneh.
Preglednica 4: Nastanitvene zmogljivosti v občini Miren-Kostanjevica leta 2013
PONUDNIKI
NASTANITEV

Gnidovčev dom duhovnih
vaj, Miren 216

DODATNA PONUDBA

ŠTEVILO LEŽIŠČ

V domu je 33 sob in 65 postelj, od tega je 13 enoposteljnih sob, 8
dvoposteljnih sob, 8 triposteljnih sob z dodatnimi ležišči in 2
petposteljni sobi.
Poleg tega je na voljo še 5 sob v domu sester usmiljenk, ki
razpolagajo s 14 posteljami, od tega je 1 dvoposteljna soba, 3
troposteljne sobe, 1 štiriposteljna soba. Skupne sanitarije. Skupno
79 ležišč.

Gostilna s prenočišči
Kogoj, Bilje 149/a

Catering, ponudba za otroke, Skupno 20 ležišč
letni vrt, izposoja koles.
(6
triposteljnih
dvoposteljna)

Planinski dom Trstelj,
Stjenkova koča

Koča in/ali okolica se oddaja v Skupno 20 ležišč
najem za različne prireditve.
(skupno ležišče)

Turistična kmetija z
nastanitvijo »Budni«,
Vojščica 61

Organizacija ogledov kraja in Skupno 16 ležišč
širše okolice, izposoja koles,
lovski turizem, panoramska (apartma (4 + 2), 2 sobi z 10
vožnja s konjsko vprego, ogled ležišči)
in učna ura v gozdu v
spremstvu lovca.

Apartmaji in sobe »V
mlinu«, Orehovlje 14

Turistična kmetija
Marušič, Lokvica 25

sob,

1

Ogled
delujočega
starega Skupno 14 ležišč
mlinskega kolesa, izposoja
kanujev,
piknik
prostor, (6 apartmajev, od tega 5
svetovanje
pri
ribolovu, dvoposteljnih in 1 štiriposteljna)
ponudba za otroke.
Tipična kraška kuhinja, oljke in
oljčno olje iz domače torklje,
informacijska turistična točka,
vodenje po Poteh miru na
Krasu.

Skupno 10 ležišč
(enoposteljna,
dvoposteljna,
triposteljna in štiri posteljna
soba)

Gostilna »Štirna« Opatje
selo s prenočišči, Opatje selo
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Tradicionalna kraška kuhinja, Skupno 8 ležišč
picerija.
(sobe in apartmaji)

Podeželska hiša Sela, Hiša z
razgledom

Najem počitniške hiše.

Skupno 9 ležišč (6 + 3)

Počitniška hiša na Krasu,
Sela na Krasu 49/a

Najem počitniške hiše.

Skupno 6 ležišč
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Bed & Breakfast Sela na
Krasu 32, Sela na Krasu, 32
Ribja restavracija Ivan,
Bilje 150

Skupno 3 ležišča (dvoposteljna
in enoposteljna soba)

Najem počitniške hiše.
Dalmatinska
galerija.

kuhinja,

fitnes, Skupno 2 ležišči (dvoposteljna
soba)

SKUPAJ: 11 ponudnikov

SKUPAJ: 187 ležišč

Vir podatkov: Spletne strani nastanitvenih ponudnikov, 2013
V Občini Miren-Kostanjevica je trenutno registriranih 19 podjetij, ki so imela gostinstvo
registrirano kot svojo glavno dejavnost. Razporeditev gostinskih lokalov po naseljih v občini
Miren-Kostanjevica je razvidna iz priložene tabele in karte.
Ob prvem pogledu na številčnost gostinskih obratov lahko rečemo, da je območje občine
dobro preskrbljeno z gostinsko ponudbo. Glede na vsebino ponuja 15 ponudnikov hrano in
pijačo, 4 pa zgolj pijačo. Največ gostinske ponudbe je na vipavskem območju, v katerem
izstopa Miren z največ ponudniki.
Skozi Miren je nekoč peljala glavna cesta iz Gorice v Trst. Ob tej poti je bilo precej
furmanskih gostiln, od teh je sedaj v Mirnu le še ena. To je Gostilna Bric, ki nosi letnico
1888. Gostilna se lahko pohvali s kakovostno in raznoliko sezonsko ponudbo briških in
goriških jedi ter zelenjavo in vrtninami iz hišnega vrta. Kot edina gostilna v celotni Goriški
statistični regiji, je leta 2011 pridobila naziv Gostilna Slovenija. Ta naziv je blagovna znamka,
ki jo je uvedla Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije, ki
predstavlja eno od sestavin slovenske dediščinske in sodobne kulinarične razpoznavnosti
(Gostilna Slovenije, 2013).
Ob pregledu obratovalnih časov na kraškem delu smo ugotovili, da je večina gostinskih
obratov odprta le ob koncu tedna. Ob ponedeljkih in torkih so na kraškem delu občine vsi
prehrambni gostinski obrati zaprti oziroma jih odprejo po predhodnem dogovoru.
Najugodnejši urnik ima Gostilna in picerija Štirna s prenočišči v Opatjem selu, ki je z najširšo
ponudbo tudi glavni nosilec gostinske dejavnosti na tem delu Krasa. Gostilna ima poleg tega
urejeno spletno stran, v kateri je predstavljena tako gostinska kot prenočitvena ponudba.
Obratovalni čas in sama ponudba je v vipavskem delu občine nekoliko boljša kot na kraškem
delu. Obiskovalcem so vse dni v tednu ponujene na izbiro različne gostinske storitve (domače
gostilne, restavracije, picerije, bari, okrepčevalnice).
Kot pomemben premik k povezovanju in sodelovanju gostinskih ponudnikov občine MirenKostanjevica, lahko izpostavimo gostinsko prireditev »Špargljeve jedi v mesecu maju v
občini Miren-Kostanjevica in Doberdob«, ki predstavlja tudi čezmejno povezovanje na
gostinskem področju. Poleg petih gostincev iz občine Miren-Kostanjevica (Gostilna Bric,
Izletniška kmetija Faganeli, Gostilna Makorič, Gostilna s prenočišči Kogoj, Gostilna Štirna)
je sodeloval tudi gostinec iz sosednjega Doberdoba v Italiji (Prireditve, 2013).
3.8

OSTALI PONUDNIKI

V občini je registriranih nekaj ponudnikov, ki turistom ponujajo doživetja na svoji kmetiji:
domačo hrano, pijačo, rekreacijo, pridelke.
Kmetije, ki so še posebej namenjene turistom in izletnikom, so: Turistična kmetija Marušič z
Lokvice, Turistična kmetija z nastanitvijo »Budni« z Vojščice, Izletniška kmetija in osmica
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»Pri Krčarju« iz Sel na Krasu ter Kmetija Švagelj, oba ponudnika iz Sel na Krasu ter
Izletniška kmetija Faganeli iz Mirna.
Na Krasu prevladujejo vinogradniške kmetije (16 kmetij), ostale kmetije se poleg
vinogradništva ukvarjajo še s prašičerejo, živinorejo, rejo drobnice, konjerejo, poljedelstvom,
čebelarstvom, sirarstvom, zeliščarstvom …
Nekatere vinogradniške kmetije so vključene tudi v Kraško vinsko turistično cesto. Kmetije
svoje pridelke prodajajo na domu, nekateri pa jih nudijo na ogled tudi v Turistično
informacijskem centru Temnica.
Občina se rada pohvali, da vipavski del občine predstavlja t. i. »vrt Goriške«, z rodovitnimi
polji, vrtovi in sadovnjaki. Vendar je danes na vipavskem delu občine le še nekaj kmetij (8),
ki so usmerjene v pridelavo zgodnje zelenjave, poljščin, sadja. Polovica od teh jih je v
Orehovljah, katere so usmerjene predvsem v pridelavo sezonske zelenjave, zgodnega
krompirja ter špargljev, po katerih prirejajo tudi praznik špargljev v mesecu maju. V Mirnu je
ena od dveh kmetij usmerjena predvsem v sadjarstvo in pridelavo sadja. V Biljah so tri
kmetije, med katerimi je en ponudnik usmerjen v pridelavo beljenih in zelenih špargljev.
Največ ponudnikov svoje pridelke in proizvode prodaja na domu, posrednikom ali pa na
tržnici v Novi Gorici. Največ pa je tistih domačinov, ki obdelujejo svojo zemljo za lastne
potrebe.
Pomemben korak k razvoju podeželja predstavlja tudi projekt iz programa razvoja podeželja
2007–2013, »Kupujmo Goriško«. Cilj projekta je povezovanje lokalnih pridelovalcev hrane,
predelovalcev kmetijskih pridelkov, ponudnikov turističnih storitev na podeželju ter tipičnih
izdelkov domače obrti na območju Lokalne akcijske skupine (LAS) jugozahodnega dela
severne Primorske, kamor spada tudi občina Miren-Kostanjevica. V tem projektu sodeluje 13
kmetij iz občine Miren-Kostanjevica (Kupujmo Goriško, 2013). Ob tej priložnosti so bile
ponekod v občini postavljene tudi nove stojnice in s tem tudi nekoliko bolj primerna prodajna
mesta.

4

TURISTIČNI OBISK V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA

Turistični promet je eden izmed kazalcev turističnega razvoja. Za analizo turističnega
povpraševanja smo uporabili podatke, ki jih zbirajo na SURS-u, s pomočjo katerih smo
opravili analizo turističnega obiska. Pridobili pa smo podatke, ki jih zbira TIC Temnica, s
pomočjo katerih smo opisali stanje izletniškega turizma. S podatki, ki nam jih je posredoval
Gnidovčev dom duhovnih vaj na Mirenskem Gradu, pa smo pridobili vpogled v stanje
verskega turizma v občini.
4.1

ANALIZA TURISTIČNEGA OBISKA

V analizo turističnega obiska smo vključili podatke iz uradne evidence, vendar je treba
opozoriti na spremembo metodologije zbiranja podatkov, ki je podrobneje obrazložena na
spletnih straneh SURS-a.
Podatki iz let 2003–2009 predstavljajo staro metodologijo. Podatki iz let 2008, 2010–2012 pa
novo metodologijo. Za leto 2009, po novi metodologiji, ni podatka.
Za leta, v katerih je upoštevana stara metodologija (2003–2009), lahko opazimo pozitiven
skok iz leta 2003 v 2004 ter nato neenakomeren negativen trend vse do leta 2009.
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Če upoštevamo podatke za obdobje 2008–2012, pa opazimo pozitiven trend in precejšen skok
iz leta 2010 v 2011. Leta 2011 je bilo do sedaj zabeleženo največje število prenočitev turistov
(2687 turistov) kot prihodov turistov (1148 turistov) v občino. Razlog je v povečanju tujih
gostov in za dan podaljšano bivanje. Za leto 2012 pa je že zabeležen padec prihodov in
prenočitev turistov (SURS, 2013).
Podrobnejši prikaz turističnega obiska je v spodnji preglednici.
Preglednica 5: Dinamika prihodov in prenočitev turistov v občini Miren-Kostanjevica 2003–
2012

2003
*

2004
*

2005
*

2006
*

2007
*

Prihodi turistov –
domači

250

165

79

85

88

Prihodi turistov –
tuji

159

155

76

77

Prihodi turistov –
SKUPAJ

409

320

155

Prenočitve turistov
– domači

468

1361

Prenočitve turistov
– tuji

250

Prenočitve turistov
– SKUPAJ

718

2008*
*

2009
*

2010
**

2011
**

2012
**

167
(41)

41

71

361

108

205

142
(133)

65

227

788

538

162

293

309
(174)

106

298

1149

646

370

481

187

263
(107)

91

95

597

275

435

192

443

431

503
(475)

142

483

2090

1487

1796

562

924

618

766
(582)

233

578

2687

1762

(2008)
*

Vir podatkov: SURS – Prihodi in prenočitve turistov po občinah, državah in vrstah
nastanitvenih objektov, Slovenija, letni podatki do 2009 (Stara metodologija), 2013 in
SURS – Prenočitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov, občine, Slovenija, mesečno
2008–2012, 2013
* Stara metodologija, ** Nova metodologija

35

Grafikon 3: Dinamika prihodov in prenočitev turistov v občini Miren-Kostanjevica 2003–
2012

Vir podatkov: SURS – Prihodi in prenočitve turistov po občinah, državah in vrstah
nastanitvenih objektov, Slovenija, letni podatki do 2009 (Stara metodologija), 2013 in
SURS – Prenočitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov, občine, Slovenija, mesečno
2008–2012, 2013
* Stara metodologija, ** Nova metodologija
Na spodnjem grafu so prikazani prihodi in prenočitve turistov po mesecih leta 2012. Čeprav
so podatki samo za leto 2012, lahko sklepamo, da so najbolj obiskani pomladni in jesenski
meseci. Tudi iz grafa je razbrati, da je bilo meseca septembra čez 200 prenočitev turistov, saj
je to čas, ko postane kraška pokrajina zelo privlačna. Poleti, julija in avgusta, je na Krasu
precej toplo. Vendar je avgusta, predvsem za Italijane, čas dopustov, zato se obisk v tem
mesecu rahlo poveča. Zimski meseci so manj obiskani, vendar ob lepem vremenu privabijo
marsikaterega izletnika kot tudi domačina. Velikokrat pa je obisk odvisen od vremenskih
razmer.
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Grafikon 4: Prihodi in prenočitve turistov po mesecih leta 2012 v občini Miren-Kostanjevica

Vir podatkov: SURS – Prenočitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov, občine,
Slovenija, mesečno 2008–2012, 2013
Za občino Miren-Kostanjevica je značilen nadpovprečen delež prenočitev tujih turistov,
večinoma Italijanov. Delež ni niti nepričakovan, saj občina leži tik ob italijanski meji. Občina
jim ponuja za njih zanimivo kulturno-zgodovinsko dediščino prve svetovne vojne, ugodno
namestitveno in gostinsko ponudbo. Poleg Italijanov (78 %) je v občini leta 2012 prenočilo še
5 % prebivalcev Bosne in Hercegovine, 4 % prebivalcev Nizozemske ter še nekaj prebivalcev
iz drugih držav (Nizozemska, Črna gora …) (SURS, 2013).
Povprečno število prenočitev domačih turistov v občini Miren-Kostanjevica leta 2010 (1,3
nočitve) in leta 2011 (1,7 nočitve) je bilo manjše v primerjavi s Slovenijo leta 2010 (3,4
nočitev) in leta 2011 (3,3 nočitev). Čeprav je bilo manjše, se je povprečje v občini MirenKostanjevica povečalo za 0,4 nočitve, v primerjavi s Slovenijo, kjer se je celo za 0,1 nočitve
zmanjšalo (SURS, 2013).
Povprečno število prenočitev tujih turistov je bilo v občini Miren-Kostanjevica leta 2010 (2,1
nočitvi) manjše v primerjavi s Slovenijo 2010 (2,7 nočitvi). Leta 2011 pa celo enako s
slovenskim povprečjem (2,7 nočitvi) (SURS, 2013).
Po besedah občinskega tajnika gospoda Vodičarja je vodenje turistične statistike v občini
Miren-Kostanjevica pomanjkljivo, zaradi česar ni bilo možno opraviti primerjave med
podatki, ki jih zbirajo na občini Miren-Kostanjevica, z uradnimi podatki SURS-a. Razlogov
za to je več, med drugim tudi nedosledno prijavljanje nočitev gostov s strani posameznih
ponudnikov turističnih kapacitet. Primanjkujejo tudi novejše analize in raziskave turističnega
povpraševanja, trendov, konkurence, katerim bo treba v prihodnje nameniti več pozornosti.
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4.2

IZLETNIŠKI TURIZEM

SURS definira izletnika kot osebo, ki odpotuje iz običajnega življenjskega okolja za manj kot
24 ur, vendar ne zaradi opravljanja aktivnosti, ki bi jih plačali v obiskanem kraju
(Metodološka pojasnila, 2012).
Uradnih podatkov o številu enodnevnih obiskovalcev ni na voljo, saj jih je zelo težko
nadzirati. Vendar prav ti turisti predstavljajo pomemben del turističnega povpraševanja v
občini Miren-Kostanjevica. Ker SURS beleži samo podatke o številu obiskovalcev, ki v kraju
prenočijo, smo za približne podatke o izletniških turistih povprašali na TIC-u Temnica.
Po pridobljenih podatkih TIC Temnica letno obišče občino več kot 700 obiskovalcev, med
katerimi krepko prednjačijo domači obiskovalci. Zaznati je nekoliko višji delež tujih
obiskovalcev leta 2012, v primerjavi z letom 2011. Če primerjamo leto 2011 in 2012, lahko
opazimo rast v številu povpraševanj skupin kot številu izvedenih skupin izletnikov. Tudi
povprečna velikost skupine je bila leta 2012 nekoliko višja. Zelo pomembno za malo
gospodarstvo občine je to, da kar 80 % izletnikov ima kosilo ali večerjo v katerem od
prehrambnih obratov.
V TIC-u Temnica beležijo predvsem povpraševanja po vodenih ogledih, izletih po občini,
nizkocenovnih prenočitvenih obratih (na primer planinske koče, kampi), po dobrih, domačih
gostinskih lokalih z domačimi jedmi, po dobrem vinu in starih kleteh, po ogledu Pomnika na
Cerju ter po čevljarski obrti v Mirnu. Po vodenih ogledih in izletih povprašujejo predvsem
upokojenci, člani in članice univerz za tretje življenjsko obdobje ter razna društva iz
Slovenije. Po nizkocenovnih prenočitvenih obratih povprašujejo predvsem kolesarji vseh
starosti, pohodniki in ljubitelji Krasa, narave in rekreacije (Jejčič, 2013a; Jejčič, 2013b).
Od vseslovenskega praznovanja dneva miru na Cerju, 21. septembra 2013, se povpraševanje
po obisku občine povečuje. Občino je obiskala tudi ekipa oddaje Na lepše, RTV Slovenija, in
predstavili zanimivosti Mirna in okolice. Iz oddaje Nedeljski izlet iz Vala 202 so občino
obiskali na terenu ter predstavili pohodništvo, vrh Trstelj, vas Temnico in Opatje selo (Jejčič,
2013b).
Med tujimi gosti, ki obiščejo občino, so najštevilčnejši gostje iz sosednje Italije, ki se
zanimajo za zgodovino prve svetovne vojne. Sprašujejo po vodenih ogledih Poti miru na
Krasu (jame, stara vojaška železnica, jarki, kaverne itd.) ter obisku dobrih gostiln, kmetij, kjer
se odločijo za kosilo, večerjo, degustacijo ali prenočevanje. Na TIC-u beležijo tudi nekaj
državljanov iz Madžarske, Slovaške in Češke, ki obiščejo vojaška pokopališča iz prve
svetovne vojne (Jejčič, 2013a).
Letos so TIC Temnica obiskali, poleg Slovencev iz vse Slovenije, še turisti iz Avstrije,
Belgije, Češke, Hrvaške, Italije, Nizozemske in Slovaške. Od januarja do septembra 2013 so
na TIC-u organizirali več kot 20 ogledov za skupine iz vse Slovenije (Jejčič, 2013b).
Po mnenju turistične informatorke bi bilo v nadaljnje potrebno vzpostaviti aktivno mrežo
informatorjev – vodnikov, ki bi skromno turistično ponudbo občine popestrili z dobrim
poznavanjem občine.
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Preglednica 6: Obiskanost Turistično informacijskega centra Temnica leta 2011 in 2012
Leto 2011

Leto 2012

Domači obiskovalci

Ca. 75 %

Ca. 70 %

Tuji obiskovalci

Ca. 25 %

Ca. 30 %

Število obiskovalcev – SKUPAJ

Preko 700

Preko 800

Število povpraševanj

12 skupin (povprečno 35
oseb)

27 (skupin povprečno 35
oseb)

Število izvedenih skupin

9 skupin

26 skupin

Povprečna velikost skupine

35 oseb

42 oseb

Kosilo/večerja na območju občine

V 80 % primerov DA.

V 80 % primerov DA.

Vir podatkov: Jejčič, 2013a.
Iz pregleda skupin po posameznih mesecih leta 2011 in 2012 lahko sklepamo, da se je
povečalo tako število skupin kot izletnikov. Največ obiskovalcev izletnikov obišče občino v
spomladanskih in jesenskih mesecih, manj pa v zimskih in poletnih mesecih (Jejčič, 2013a).
4.3

VERSKI TURIZEM

Mirenski Grad predstavlja priljubljeno razgledno in rekreacijsko točko, predvsem pa
pomembno duhovno in kulturno središče za ožji in širši prostor Primorske, Slovenije in
zamejstva (Mirenski Grad, 2013).
Od leta 1970 Gnidovčev dom duhovnih vaj ponuja obiskovalcem duhovnih vaj, romarjem in
drugim najrazličnejše dejavnosti: duhovne vaje, srečanja, predavanja, tečaje, koncerte,
razstave. Dom obiskovalcem omogoča večje prireditve v dvorani, ki lahko sprejme do 200
ljudi. V domu imajo lastno kuhinjo in jedilnico, ki sprejme do 100 ljudi. Obiskovalcem
ponujajo tudi umetniško in knjižno ponudbo različnih založb ter prodajo lastnih domačih
pridelkov (marmelade, med …) (Mirenski Grad, 2013).
Gnidovčev dom duhovnih vaj na Mirenskem Gradu spada med nastanitvene objekte in se
uvršča v skupino (kategorijo) drugi nastanitveni objekti (počitniški domovi in letovišča).
Njegova dejavnost obsega oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin, predvsem
udeležencem duhovnih vaj, romarjem in drugim turistom. Dejavnost je opravičena plačevanja
turistične takse, zato se tudi podatki o tovrstnem turističnem obisku ne zbirajo v uradnih
statistikah. Ker pa se zavedamo, da tudi omenjeni obiskovalci predstavljajo nezanemarljiv
delež turistov občine Miren-Kostanjevica, nas je zanimalo, kakšni so statistični podatki
tovrstnega turizma (Arhiv statistike Gnidovčevega doma duhovnih vaj, 2013).
Podatki so pridobljeni iz Arhiva statistike Gnidovčevega doma duhovnih vaj, ki temelji na
njihovih lastnih pregledih, glede na prijave in rezervacije.
Dom obratuje že vrsto let. Pridobljeni podatki se nanašajo na pretekla tri leta. Čeprav iz
podatkov ne moremo razbrati nobenega trenda, lahko vidimo, da je bilo v primerjavi med
temi tremi leti največje število obiskovalcev leta 2011, najmanjše pa lansko leto. Prevladujejo
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domači obiskovalci (80 %), ki prihajajo v dom, v obliki skupin, velikih med 30 in 40 ljudi.
Obiskovalci doma največkrat prenočijo dva dni, od petka do nedelje, ko so na duhovnem
vikendu. Povprečno je na leto 41 skupin, ki so različno razporejene čez vse leto. Število
obiskovalcev je največje v poletnih in pomladnih mesecih, najmanj pa v zimskih in jesenskih
mesecih (Arhiv statistike Gnidovčevega doma duhovnih vaj, 2013).
Preglednica 7: Obiskanost Gnidovčevega doma duhovnih vaj 2010–2012
Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012
Domači obiskovalci

1054

1427

1180

Tuji obiskovalci

389

211

211

Število obiskovalcev – SKUPAJ

1443

1638

1391

Število skupin

38

48

39

Povprečna velikost skupine

38

34

37

Vir podatkov: Arhiv statistike Gnidovčevega doma duhovnih vaj, 2013
4.4

TRENDI TURISTIČNEGA POVPRAŠEVANJA

Trendi turističnega povpraševanja se spreminjajo glede na potrebe in želje obiskovalcev. Za
občino Miren-Kostanjevica so bili opredeljeni v sami Strategiji razvoja turizma občine. V njej
so bili upoštevani trenutni in predvideni prihodnji turistični trendi. Kot je v njej zapisano, se ti
gibljejo v smeri zagotovitve varnosti turistov in zadovoljevanje čustvenih in duhovnih potreb.
V prihodnosti se pričakuje rast povpraševanja in želj po avtentičnih izkušnjah vključno s
kulturo, naravo in izobraževanjem, zavedanjem o ohranjanju okolja ter trajnostnem razvoju
(Trendi turističnega povpraševanja, 2006).
Kar 75 % turističnega povpraševanja s strani tujih trgov »išče« aktivni oddih, za 47 %
Evropejcev sta najpogostejši razlog za potovanje rekreacija in prosti čas (Izvedbeni načrt
Regionalnega razvojnega …, 2010).
Upoštevati je potrebno, da se v zadnjem obdobju zelo povečuje obseg rekreacije v naravi.
Pohodništvo predstavlja najbolj razširjeno obliko rekreacije. Vedno bolj postaja priljubljeno
kolesarstvo. Zelo zanimiva segmenta rekreacije sta vsekakor lov in ribolov. Lokacija Občine
Miren-Kostanjevica kot relativno varno in čisto območje vsekakor ponuja priložnost za razvoj
posameznih tržno zanimivih produktov, ki so prilagojeni določenim ciljnim skupinam (Trendi
turističnega povpraševanja, 2006).
Glede na trenutno strukturo in trende so bile v Strategiji razvoja turizma občine MirenKostanjevica (2006) opredeljene naslednje ciljne skupine:
–

rekreativci (pohodniki, kolesarji, jahači, lovci, ribiči itd.);

–

občudovalci in raziskovalci naravne in kulturne dediščine (občudovalci
Krasa, udeleženci kulturnih in umetniških delavnic, razstav, ljubitelji in
raziskovalci narave, kiparji in drugi umetniki);

–

šolska mladina (šolske skupine učencev in dijakov, taborniki, skavti
itd.);
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–

izletniki.

Za vse ciljne skupine so bili v omenjeni strategiji opredeljeni tudi motivi prihoda ter potrebe
in pričakovanja.

5

DEJAVNOSTI NA PODROČJU RAZVOJA TURIZMA V OBČINI
MIREN-KOSTANJEVICA

Za razvoj turizma v občini skrbi občinska uprava, odbor za turizem, TIC Temnica in Miren,
turistična društva ter druga društva in organizacije. Odbor za turizem vodi predsednik odbora
skupaj s šestimi člani. Zavod za turizem oziroma Lokalna turistična organizacija, ki naj bi
skrbela za razvoj turizma v občini, je že od leta 2007 v ustanavljanju.
Občina sodeluje pri večjih projektih, ki se izvajajo na regionalni in meddržavni (čezmejni
projekti) ravni, vodi pa tudi projekte znotraj občine. Ključni projekti na področju turizma
bodo predstavljeni v nadaljevanju.
5.1

ORGANIZACIJE POVEZANE S TURIZMOM

5.1.1 Delovanje Turistično informacijskega centra Temnica in Miren
Za namen turističnega razvoja in promocije je bil leta 2009 ustanovljen TIC Temnica, ki
deluje v okviru občine Miren-Kostanjevica. Pisarna TIC-a Temnica se nahaja v obnovljeni
stari šoli v Temnici na Krasu. Odpiralni čas TIC-a je v soboto in nedeljo od 9.00 do 14.00 ter
med tednom po predhodnem dogovoru. TIC skrbi za to, da je ponudba občine dostopna na
enem mestu, saj ima omenjena informacijska točka povezovalno vlogo med podjetniki,
obrtniki, občino, društvi in drugimi institucijami, ki so s svojim delom usmerjene v turistični
razvoj. Na TIC-u so na enem mestu na voljo vse informacije o gostinski in prenočitveni
ponudbi, o vinarjih, o kolesarskih in drugih poteh. Ponujajo tudi spominke ter izdelke lokalnih
ponudnikov (Jejčič, 2013b).
TIC poleg oglaševanja in koordinacije aktivnosti med vsemi turističnimi ponudniki v občini,
skrbi tudi za organizacijo kulturnih, informativnih, izobraževalnih in drugih dogodkov za vse
občane. Glede na želje skupine izletnikov pripravi program ali priskrbi lokalne turistične
vodnike. TIC v sodelovanju z občino in ponudniki predstavlja lokalno turistično ponudbo na
sejmih v Sloveniji in v sosednji Italiji (Okusi na meji, Barkovljanka) (Jejčič, 2013b).
TIC Miren je odprl svoja vrata na bivšem mejnem prehodu aprila 2013. TIC je odprt med
konci tedna, dve študentki pa obiskovalcem ponujata informacije o turistični, gostinski in
ostali ponudbi v občini. V njem je na voljo promocijski material občine Miren-Kostanjevica,
možnost dostopa do svetovnega spleta in seveda nasveti in priporočila informatorja. V njem
trenutno le eden od domačih vinarjev ponuja na ogled svoja vina. Glede na komaj
nekajmesečno delovanje je obisk TIC-a v Mirnu zadovoljiv in narašča. Obiskovalci
najpogosteje sprašujejo po gostinski in turistični ponudbi Goriške. Največ je bilo kolesarjev iz
sosednje Italije, ki povprašujejo po kolesarskih poteh po Krasu in domačinov, ki so si prišli
TIC ogledat. V prihodnje bodo ponudbo razširili še z izdelki obrtnikov in pridelovalcev
domačih dobrot (Jejčič, 2013c).
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V prihodnje se bo delo informacijskega centra preselilo tudi na Cerje (Jejčič, 2013b).
Že od leta 2007 občina predvideva ustanovitev lokalne turistične organizacije (LTO) s
predstavniki zasebnega, civilnega in javnega sektorja. Iz pregleda Proračuna občine MirenKostanjevica za leto 2013 je razvidno, da so namenjena sredstva za Zavod za turizem, v višini
35.220,00 EUR, kar vključuje sredstva in prispevke za enega zaposlenega ter za izdatke za
blago in storitev (Proračun občine Miren-Kostanjevica…, 2013).
5.1.2 Delovanje društev občine Miren-Kostanjevica na področju turizma
Prva društva so se na območju današnje občine Miren-Kostanjevica ustanovila že v prvih letih
prejšnjega stoletja. Čas prve svetovne vojne je za društva pomenil okrnjeno delovanje.
Društvena dejavnost se je začela krepiti v drugi polovici 20. stoletja.
Največ društev pa je bilo ustanovljenih po letu 2000. V primerjavi s preteklim obdobjem so
organizacije danes številčnejše in strukturirane po številnih interesih njenih občanov. Tako
danes občani vseh naselij v občini kažejo zanimanje do prostočasnega druženja v različnih
nevladnih organizacijah.
V Občini Miren-Kostanjevica deluje skupaj okrog 50 društev. Njihova dejavnost tvori
celovito aktivno dogajanje, saj posega na vsa področja, ki so pomembna za turizem in
rekreacijo na tem območju. Kljub temu da se je začel turizem načrtno spodbujati šele v
zadnjem desetletju, se je ravno preko društvenega delovanja ohranjalo dogajanje, tradicija ter
identiteta posameznih krajev.
V občini Miren-Kostanjevica delujejo štiri turistična društva in štiri društva, ki poleg turizma
skrbijo še za druge društvene dejavnosti (kultura, šport …). Večina jih deluje na nivoju
krajevne skupnosti. Do letošnjega leta le kraj Miren ni imel svojega turističnega društva,
čeprav je za večino dogajanja poskrbelo predvsem Kulturno društvo Stanko Vuk MirenOrehovlje ter že omenjena športna, pevska ter ostala društva.
Treba je poudariti, da je društvena dejavnost razvita tudi v ostalih segmentih, ki skupaj z
aktivnostmi na posameznih področjih, tvorijo pomemben del turistične ponudbe. Najsi bo to
na področju organizacije raznoraznih prireditev, srečanj, pohodov, tekmovanj, nudenja
informacij ali oblikovanja programov. Poleg vseh pa so tudi aktivna Društvo žena Bilje,
Društvo žena Miren-Orehovlje ter društvo žena v sklopu Društva »Simon Jenko« Temnica in
Društva upokojencev Bilje, Miren in Kostanjevica na Krasu (Predstavitev društev, 2013).
V občini delujejo naslednje za turizem pomembne organizacije: Turistično društvo »Cerje«
Opatje selo, Turistično društvo »I. svit Goriški Kras« Lokvica, Turistično društvo »Dren«
Sela na Krasu, Društvo »Simon Jenko« Temnica, Kulturno turistično društvo “Zarja” Bilje,
Turistično športno društvo Orehovlje, Turistično društvo Miren, Jamarski klub Temnica,
Zavod ECO Kras.
Povezovanje in sodelovanje med društvi je ključni korak do uspeha. V kolikšni meri se
turistična društva v občini Miren-Kostanjevica med seboj povezujejo, je težko izmeriti. Iz
dosedanjega ustvarjanja najpomembnejšega turističnega proizvoda (Poti miru na Krasu) lahko
omenimo sodelovanje različnih partnerjev pri projektu »Storija – med Krasom in Sočo«.
Menimo, da v občini prihaja že na lokalnem nivoju do ovir (kot so nepovezanost, premalo
sodelovanja med zasebnim sektorjem, občino in društvi; pomanjkanje interesa občanov za
turizem, saj ne vidijo neposrednih koristi; pomanjkanje finančnih spodbud lokalnim
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turističnim in drugim društvom), kar onemogoča optimalno delovanje in vključevanje v višje
oblike povezovanja.
Kljub temu se določena turistična in druga društva povezujejo in sodelujejo s sosednjimi
italijanskimi občinami in njihovimi društvi.
Kot smo že omenili, v občini deluje veliko društev. Po našem mnenju bi bilo z vidika razvoja
turizma smiselno skupno sodelovanje vseh turističnih društev občine, vsaj pri organizaciji
večjih in bolj prepoznavnih prireditvah, ki bi popestrile turistično ponudbo in povezale
prebivalce vseh naselij občine.
Deloma se to sodelovanje že uresničuje ob prirejanju občinskega praznika v mesecu oktobru.
V tem primeru je organizator občina, ki k sodelovanju povabi tudi krajevna društva. Kot smo
preverili iz proračuna občine za leto 2013, je namenila občina za organizacijo občinskega
praznika leta 2012, 15.027,00 EUR (Proračun občine Miren-Kostanjevica …, 2013). To
pomeni, da je za prirejanje večjih prireditev, ki bi v občino pritegnila tudi neobčane, potrebno
predvsem dovolj finančnih sredstev, kar pa si turistična in druga društva kot organizatorji
prireditev, ne morejo zagotoviti.
5.2

DELOVANJE

OBČINE

NA

PODROČJU

MEDOBČINSKEGA,

REGIONALNEGA IN ČEZMEJNEGA TURISTIČNEGA DELOVANJA
Občina Miren-Kostanjevica je del Severne Primorske (Goriške statistične regije), zato je njen
temeljni dokument, ki s turističnega vidika opredeljuje regijo kot celoto in zagotavlja njen
turistični razvoj, Strategija razvoja regionalne turistične destinacije Smaragdna pot. Ker del
občine Miren-Kostanjevica sodi v območje Krasa, je občina vključena tako v Smaragdno pot
kot v čezmejni projekt Kras – Carso, kateri je pod vodstvom Južno Primorske statistične
regije.
V Regionalnem razvojnem programu Severne Primorske 2002–2006 so bili v okviru
prednostne naloge razvoja turizma opredeljeni štirje glavni programi. Znotraj teh programov
so se izvajali številni projekti, ki so temeljili na razvoju prepoznavnosti posameznega
območja, s poudarkom na bogati kulturno-zgodovinski dediščini. Na območju občine MirenKostanjevica je takrat začel projekt Poti miru na Krasu (Regionalni razvojni program Severne
Primorske, 2006).
S strategijo regionalne turistične destinacije Smaragdna pot so se občine Goriške statistične
regije dogovorile, da bodo oblikovale skupno turistično destinacijo. Raznolikost subdestinacij
v destinaciji je narekovala selektiven pristop pri oblikovanju skupne strategije ter potrebo po
sprejemu lokalnih (občinskih) razvojnih programov turizma ter z njim povezanih dejavnosti
(Strategija razvoja regionalne turistične destinacije Smaragdna pot, 2006).
Ta potreba je bila v občini Miren-Kostanjevica podlaga za pripravo Strategije razvoja turizma
občine Miren-Kostanjevica (predstavljena v naslednjem poglavju), saj se do takrat turizem v
občini ni sistematično razvijal.
Kot je zapisano v Strategiji, predstavlja ta razvojni dokument pomemben korak pri ustvarjanju
zanimivega turističnega območja, tako na lokalnem kot tudi širšem območju. Namen in cilj
strategije je oblikovanje učinkovitega in uporabnega modela razvoja turistične ponudbe na
območju občine Miren-Kostanjevica. V njem so identificirali razvojne priložnosti, ki naj bi
določale obseg in intenzivnost razvoja turistične dejavnosti v občini. Strategija razvoja
43

turizma pa predstavlja tudi dokument, ki občini omogoča ustrezno vključevanje v nacionalne
in regionalne razvojne strategije ter nudi osnovo za izkoriščanje možnosti črpanja različnih
domačih in evropskih razvojnih sredstev (Strategija razvoja turizma v občini MirenKostanjevica, 2006).
Leta 2006 je bil sprejet že nov Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške
statistične regije) 2007–2013 (v nadaljevanju RRP), ki predstavlja temeljni programski
dokument na regionalni ravni in sovpada z DRP 2007–2013 ter z novim programskim
obdobjem kohezijske politike EU.
Znotraj programa Regionalna turistična destinacija Smaragdna pot, katerega cilj je oblikovati
celovito in razpoznavno turistično destinacijo, ki bo zagotavljala konkurenčno turistično
ponudbo, občina Miren-Kostanjevica uresničuje svoje cilje s projektom Spomenik – muzej
braniteljem slovenske zemlje na Cerju in Poti miru 2010–2012 (Izvedbeni načrt Regionalnega
razvojnega programa …, 2010).
5.3

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA

Občina Miren-Kostanjevica si je leta 2006 postavila vizijo razvoja turizma. Tako naj bi v
občini Miren-Kostanjevica nastalo prepoznavno turistično območje z imenom »Park Cerje«,
ki naj bi na osnovi naravnih, kulturnih in zgodovinskih danosti razvilo prepoznavne turistične
produkte.
Park Cerje naj bi postal eden izmed strateško pomembnih elementov v čezmejni turistični
destinaciji »Kras – Carso« ter destinaciji »Smaragdna pot«.
Območje Parka Cerje naj bi postalo do leta 2013:
–

urejeno turistično območje z raznoliko in edinstveno ponudbo, ki bo v
ponos vsem občanom;

–

regionalno in mednarodno prepoznavno ter turistom prijazno okolje;

–

priložnost za nove zaposlitve in vir dodatnega zaslužka.

Kot izziv si je občina postavila premostitev nepovezanosti in nesoglasij ter združitev moči
pod okriljem skupne vizije za razvoj tistih produktov in idej, kjer ima Občina MirenKostanjevica največje potenciale (Strategija razvoja turizma občine Miren-Kostanjevica,
2006).
Ob pregledu usmeritev občinskega prostorskega načrta za razvoj turizma in rekreacije v
naravnem okolju občine Miren-Kostanjevica je bilo ugotovljeno, da razvoj turističnih,
športnih in rekreacijskih dejavnosti temelji na trajnostnih načelih razvoja (Občinski prostorski
načrt občine Miren-Kostanjevica …, 2013).

44

Preglednica 8: Strateški cilji razvoja turizma v občini Miren-Kostanjevica
1 CILJ

Ureditev območja Parka Cerje na podlagi pregledne organizacijske strukture, ki bo skrbela
za vsebinski razvoj oziroma »dušo« parka ter vzdrževanje reda in čiščenje. Na ta način bo
celotno območje pridobilo na vrednosti, urejenosti ter nudilo domačinom priložnost za
dodatni vir prihodkov od turizma.

2 CILJ

Razvoj turistične infrastrukture in vsebin v okviru petih programskih sklopov: narava;
zdravje, šport in rekreacija; dediščina kulture in zgodovine; vino, kulinarika in igralništvo;
prireditve.

3 CILJ

Park Cerje bo postalo razpoznavno turistično območje tako v domačem, regionalnem in
mednarodnem okolju s pomočjo vključitve ponudbe v informacijski in promocijski sistem
destinacij “Kras – Carso” in “Smaragdna pot”.

Vir: Strategija razvoja turizma občine Miren-Kostanjevica, 2006
Zanimalo nas je, v kolikšni meri so bili cilji ter naloge, zastavljeni v Strategiji razvoja
turizma, tudi izpolnjeni. Cilji in naloge so povzeti iz same strategije. Obema razpredelnicama
smo dodali še stolpec »uresničeno«, katerega smo razdelili na tri stolpce »da«, »ne« in
»delno«. Možnost »da« pomeni, da je bil cilj uresničen, možnost »ne« pomeni, da cilj še ni bil
uresničen, možnost »delno« pa pomeni, da cilj je bil dosežen le do določene mere oziroma je
še v fazi izvedbe. S pomočjo lastnega poznavanja stanja ter pogovora s tajnikom občinske
uprave, gospodom Alešem Vodičarjem, smo izpolnili razpredelnico. Na enostaven in
posplošen način smo želeli prikazati, kateri srednjeročni in dolgoročni cilji ter naloge, na
področju »Parka Cerje« (2007–2013), so bili uresničeni in kateri še čakajo na to.
Preglednica 9: Srednjeročni in dolgoročni cilji na področju »Parka Cerje«
Srednjeročni in dolgoročni cilji na področju »Parka Cerje« (2007–
2013)
Področje:

Operativni, kratkoročni cilji:

DA

Povečati obseg zmogljivosti ležišč.
Gostinskonastanitvene
zmogljivosti

Gostinska
ponudba

Naravne danosti

Vzpostaviti
avtodome.

vsaj

eno

parkirno

URESNIČENO:
NE

DELNO

X
mesto

za

X

Prilagoditi ponudbo v gostinsko-nastanitvenih
objektih za najmanj tri različne ciljne skupine,
npr: pohodniško-kolesarski; mladinski turizem;
izletniški turizem.

X

Povečanje zmogljivosti in kakovosti ponudbe
obstoječih ter odpiranje novih turističnih kmetij.

X

Vzpostavitev vsaj ene prodajalne z izdelki
domače in umetnostne obrti, vinskimi,
ekološkimi in ostalimi kmetijskimi izdelki.

X

Urediti in vzdrževati naravne znamenitosti:
jame, meandre reke Vipave, kraške gmajne.

X

Vzpostaviti najmanj eno učno pot.

X
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Vzpostavitev stalne galerije v avli Spomenika na
Cerju.
Kulturnozgodovinska in
etnološka
dediščina

X

Postavitev muzeja opekarstva v Biljah.
Postavitev muzeja čevljarske obrti v Mirnu.

X
X

Postavitev muzeja kmečke obrti na kmetiji.

X

Oživiti in obnoviti najmanj eno arheološko
najdišče.

X

Izdelava načrta poteka športno-rekreativnih poti.

Športnorekreativna
ponudba

X

Urediti najmanj 15 km lokalnih kolesarskih stez.

X

Vzpostavitev in vzdrževanje konjeniške poti po
občini.

X

Vzpostavitev ribolovnega centra z gostinsko in
športno-rekreativno ponudbo.

X

Izgradnja športno-jahalnega centra.
Družinski
turizem
Promet

Prilagoditi ponudbo družinam v najmanj enem
gostinsko-nastanitvenem objektu.

X
X

Postavitev pravljične dežele ali poti.
Ureditev potrebnih parkirišč.

X
X

Opremiti najmanj 80 % celotnega območja
občine
s
sodobno
telekomunikacijsko
Telekomunikacije
infrastrukturo (dostop do hitrejših in cenejših
ponudnikov interneta).

Javna
infrastruktura

Okolje

X

Naravne in kulturno-zgodovinske znamenitosti,
ki se uporabljajo v turistične namene, je
potrebno opremiti in urediti s t. i. suprastrukturo
(s klopmi, počivališči, koši za smeti, obvestilno
in usmerjevalno signalizacijo itd.).

X

Sanirati vsaj 80 % črnih odlagališč.

X

Zagotoviti reden odvoz smeti in praznjenje
smetnjakov.

X

Vir: Strategija razvoja turizma občine Miren-Kostanjevica, 2006
Menimo, da je bila večina ciljev, navedenih v Strategiji razvoja turizma za Občino MirenKostanjevica 2007–2013, dosežena vsaj deloma. Predvidevamo, da je vzrok za nedosežene
cilje lahko tudi v tem, da ni dovolj močne enotnosti in skupne lokalne politične volje po
ustanovitvi lokalne turistične organizacije.
Kot kaže, je ena izmed ključnih pomanjkljivosti turizma v občini Miren-Kostanjevica to, da
občina nima krovne institucije, ki bi koordinirala aktivnosti na področju razvoja turizma.
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5.4

NEKATERI PROJEKTI POVEZANI Z RAZVOJEM TURIZMA OBČINE
MIREN-KOSTANJEVICA

Večina izvedenih projektov se nanaša na področje kulturno-zgodovinske dediščine prve
svetovne vojne ter vzpostavljanja in urejanja pohodniških, kolesarskih in konjeniških poti v
okviru Poti miru na Krasu.
Pozitiven vpliv tudi na razvoj turizma in športno-rekreacijske dejavnosti v občini MirenKostanjevica imajo tako evropski čezmejni programi (PHARE Slovenija Italija; INTERREG
Slovenija Italija) ter programi razvoja podeželja (LEADER), predvsem s tem, ko finančno
podpirajo razvojna prizadevanja lokalnega prebivalstva in tako omogočajo hitrejši lokalni
(turistično-rekreacijski) razvoj.
–

Obnova spomenika padlim v prvi svetovni vojni in ureditev njegove
okolice (spomenik in Borojevićev prestol, postavitev označevalnih
tabel, klopi, brošura »Naši kraji 1915–1917«) (1999–2000)

–

Poti in znamenitosti med Sovodnjami, Doberdobom in Trsteljem
(2002–2003)

–

Poti miru na Krasu (2003–2004)

–

Zgodovinske poti med Krasom in Sočo (2005–2008) (nadaljevanje
projekta Poti miru na Krasu)

–

Čezmejne intermodalne kolesarske povezave – INTERBIKE (2010–
2013) (ureditev kolesarske poti pod Pomnikom braniteljem slovenske
zemlje na Cerju)

–

Čezmejni strateški projekt Kras – Carso (2007–2013) (ureditev dostopa
in razgledne točke na Cerju)

–

Krajina in čezmejne kolesarske poti – CroCTaL (nadaljevanje projekta
INTERBIKE; oprema in promocijski material, delna izgradnja
kolesarske poti iz Mirna na Kras)

–

Konjeniške poti (ureditev konjeniških poti po občini MirenKostanjevica in občini Renče-Vogrsko) (2011)

–

POT MIRU – VIA DI PACE Zgodovinske poti prve svetovne vojne od
Alp do Jadrana (2007–2013), projekt CAMAA – center za severno
jadransko vojaško arhitekturo (ureditev muzejske zbirke (oprema) v
Pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju ter vzpostavila
delovanje operativno – informacijskega središča)

–

Jama Pečinka – ohranjanje naravne dediščine – OKO KRASA (ureditev
jame z opremo poveljniške postaje in repliko reflektorja ter ureditev
njene oklice) (2013)

Vir: Občina Miren-Kostanjevica. Projekti. 2013; Občinsko glasilo občine Miren-Kostanjevica
2011, 2012 in 2013
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6

REZULTATI IN ANALIZA ANKETIRANJA PREBIVALCEV
OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA

6.1

IZHODIŠČA TERENSKEGA PROUČEVANJA

Podatke, ki so potrebni za preučevanje razmerja med lokalnim prebivalstvom, turizmom ter
športnorekreacijsko dejavnostjo za območje občine, ne zbira nobena statistična služba. Zaradi
tega smo jih morali zbrati na druge načine. Odločili smo se za uporabo anketnega vprašalnika.
Ta je zajemal vprašanja o navadah in mnenjih prebivalcev glede športnorekreacijskih in
turističnih dejavnosti v občini Miren-Kostanjevica.
Anketiranje je potekalo preko elektronske pošte. Vprašalniki so bili poslani na elektronske
naslove in preko socialnih omrežij občanom različnih starosti. Zbiranje podatkov je potekalo
od 2. do 16. maja 2013. Pogoj pri izbiri anketirancev je bilo le stalno prebivališče v občini
Miren-Kostanjevica. Prejemniki so anketni vprašalnik posredovali tudi svojim staršem,
prijateljem in znancem. Poslanih je bilo 323 anket, od tega so bile 203 pravilno izpolnjene in
hkrati primerne za nadaljnjo obdelavo.
Anketni vprašalnik je vseboval 9 vprašanj različnih tipov. Dodatna tri vprašanja so se
nanašala na osnovne značilnosti anketirancev, kot so spol, starost in status.
Podatke smo zbrali s pomočjo orodja za spletno anketiranje »1KA« in jih dodatno obdelali v
Excelu. Rezultate raziskave smo prikazali v odstotkih in s pomočjo grafov.
Z anketo smo od anketiranih občanov želeli pridobiti podatke o:
–

njihovih najpogostejših športnorekreacijskih dejavnostih;

–

njihovih najpogostejših območjih športnorekreacijske dejavnosti;

–

zadovoljstvu z izbranimi elementi športnorekreacijske dejavnosti v
občini;

–

športnorekreacijski infrastrukturi, ki jo pogrešajo v občini;

–

mnenju o razlogih za prihod turistov v občino;

–

mnenju o turistični ponudbi občine;

–

mnenju o glavnih ovirah pri razvoj turizma v občini;

–

zadovoljstvu z dosedanjim delom občine na področju investicij v
turizem, šport in rekreacijo;

–

podpori pri razvoju turistične dejavnosti v občini.
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6.2

DELOVNE HIPOTEZE

H1: Večina prebivalcev občine Miren-Kostanjevica si želi boljšo športnorekreacijsko
infrastrukturo.
H2: Največ prebivalcev meni, da največjo oviro pri razvoju turizma v občini MirenKostanjevica predstavlja nepovezanost in premalo sodelovanja med zasebnim sektorjem,
občino in društvi.
H3: Z delom Občine na področju investicij v turizem, šport in rekreacijo večina prebivalcev ni
najbolj zadovoljnih.
H4: Večina prebivalcev podpira razvoj turizma v občini Miren-Kostanjevica.
6.3

REZULTATI RAZISKAVE

6.3.1 Osnovne značilnosti anketiranega prebivalstva
V prvi polovici leta 2013 je imela občina Miren-Kostanjevica 4835 prebivalcev, 2414
(49,9 %) žensk in 2421 (51,1 %) moških. Od teh jih je bilo v raziskavo vključenih 203
oziroma 4,3 % vseh prebivalcev občine, med njimi 128 (63 %) žensk in 75 (37 %) moških,
kar pa ni usklajeno po spolu in starosti z dejanskim stanjem v občini Miren-Kostanjevica.
Čeprav spolna in starostna sestava vzorca odstopata od spolne in starostne strukture celotne
populacije občine, menimo, da slednje ni pomembneje vplivalo na rezultate.
Glede na starost smo anketirance razdelili v sedem starostnih kategorij. V anketi je sodelovalo
32 % prebivalcev starih od 26 do 35 let, kar predstavlja tudi najvišji delež po starostnih
kategorijah. Delež starih od 16 do 25 let (21 %) in od 36 do 45 let (23 %) je bil skoraj enak.
Nekoliko manj, le 16 %, je bilo starih od 56 do 65 let. Pričakovano so bile najslabše zastopane
skupine starejših prebivalcev in mladih do 15. leta. Menimo, da je razlog v tem, da starejši
niso vešči izpolnjevanja elektronskih anket. Mislimo, da to na našo raziskavo ne bo imelo
večjega vpliva.
Glede na socialno-ekonomski status je bilo največ anketirancev zaposlenih (58 %). Kot druga
najštevilčnejša skupina so bili zastopani dijaki in študentje (23 %), sledilo je 10 %
brezposelnih in 5 % samozaposlenih. Najmanj je bilo starejših od 56 let.
Preglednica 10: Starostna struktura anketirancev in prebivalcev občine Mirem-Kostanjevica
Starostne
skupine
do 15 let
od 16 do 25 let
od 26 do 35 let
od 36 do 45 let
od 46 do 55 let
od 56 do 65 let
66 let ali več

Število
anketiranih
5
43
65
46
33
8
3

Delež
anketiranih
2%
21 %
32 %
23 %
16 %
4%
1%

Število preb.
2013
687
465
715
716
715
726
811

Delež preb.
2013
14 %
9%
15 %
15 %
15 %
15 %
17 %

Vir: SURS – Demografsko in socialno področje, 2013
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Grafikon 5: Anketirani prebivalci občine Miren-Kostanjevica glede na spol

Grafikon 6:Trenutni status anketiranega prebivalstva občine Miren-Kostanjevica

6.3.2 Najpogostejša športnorekreacijska dejavnost anketiranih prebivalcev občine
Miren-Kostanjevica
Zanimalo nas je, s katero športnorekreacijsko dejavnostjo se anketiranci najpogosteje
ukvarjajo. Med vsemi vprašanimi je bil najvišji delež (47 %) tistih, ki se najpogosteje
ukvarjajo s hojo (pohodništvo, sprehajanje …). Kolesarjenje je najpogostejša
športnorekreacijska dejavnost za 21 % anketiranih. S tekom se najpogosteje ukvarja 13 %
vprašanih prebivalcev. Igranje nogometa je kot športnorekreacijska dejavnost najpogostejša
pri 13 % vprašanih. Najpogosteje se s plesom ukvarja 5 % vseh anketiranih prebivalcev. Vse
ostale v vprašalniku navedene športnorekreacijske dejavnosti (balinanje, aerobika, borilne
veščine) je kot tiste, s katerimi se najpogosteje ukvarjajo, izbralo le po 1 % anketirancev.
Pod odgovor »drugo« so anketirani pripisali še: pilates, zumba, telovadba, fitnes, badminton,
squash, tenis, košarka, plavanje, odbojka, smučanje, lokostrelstvo, planinarjenje, kajak,
lovstvo, vrtičkarstvo.
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Grafikon 7: Deleži najpogostejših športnorekreacijskih dejavnosti anketiranih prebivalcev
občine Miren-Kostanjevica

6.3.3 Najpogostejša območja športnorekreacijske dejavnosti anketiranih prebivalcev
občine Miren-Kostanjevica
Najpogostejša območja športnorekreacijske dejavnosti anketiranih prebivalcev predstavljajo
bližnje lokalne poti in steze (50 %). Urejene pohodniške in kolesarske poti najpogosteje
uporablja 19 % anketirancev, 10 % vprašanih pa se najpogosteje ukvarja s športnorekreacijsko
dejavnostjo izven območja občine. Od vseh vprašanih občanov je 8 % takih, ki se
najpogosteje ukvarjajo s športnorekreacijsko dejavnostjo v kraju bivanja in 6 %, ki
najpogosteje uporabljajo notranje športne objekte. Le 5 % anketirancev svojo športno
rekreacijo izvaja na športnih igriščih v drugih krajih v občini.
Pod odgovor »drugo« so pripisali še: v hribih, na vrtu, v večnamenskem objektu krajevne
skupnosti.
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Grafikon 8: Najpogostejša območja športnorekreacijske dejavnosti anketiranih prebivalcev
občine Miren-Kostanjevica

6.3.4 Zadovoljstvo anketiranih prebivalcev z izbranimi elementi športnorekreacijske
dejavnosti v občini Miren-Kostanjevica
Zadovoljstvo s pestrostjo športnorekreacijske ponudbe
S pestrostjo športnorekreacijske ponudbe kar 41 % anketirancev ni niti zadovoljnih niti
nezadovoljnih, 32 % vprašanih pa jih je nezadovoljnih. Z omenjeno ponudbo je zadovoljnih
20 % vprašanih občanov. Med vsemi anketiranimi jih je 7 % zelo nezadovoljnih. Manj kot
odstotek vseh vprašanih je zelo zadovoljnih s pestrostjo športnorekreacijske ponudbe.
Iz dobljenih odgovorov lahko sklepamo, da občani niso preveč zadovoljni s pestrostjo
športnorekreacijske ponudbe v občini.
Grafikon 9: Zadovoljstvo s pestrostjo športnorekreacijske ponudbe
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Zadovoljstvo z ustreznostjo športnorekreacijske infrastrukture
Z ustreznostjo športnorekreacijske infrastrukture je kar 39 % vprašanih občanov
nezadovoljnih, zelo nezadovoljnih pa je 18 %. Niti zadovoljnih niti nezadovoljnih je 24 %
anketirancev. Z ustreznostjo omenjene infrastrukture je zadovoljnih 18 % in le 1 % je takšnih,
ki so z njo zelo zadovoljni.
Iz pridobljenih odgovorov lahko sklepamo, da so občani v večini nezadovoljni z ustreznostjo
športnorekreacijske infrastrukture.
Grafikon 10: Zadovoljstvo z ustreznostjo športnorekreacijske infrastrukture

Zadovoljstvo z naravnim okoljem
Kar 53 % vseh anketiranih je zelo zadovoljnih z naravnim okoljem. Ravno tako visok delež
(38 %) je tudi takšnih, ki so z naravnim okoljem zadovoljni. Niti zadovoljnih niti
nezadovoljnih, nezadovoljnih in zelo nezadovoljnih je po 3 % anketiranih občanov.
Ugotovili smo, da so skoraj vsi vprašani občani zadovoljni z naravnim okoljem.
Grafikon 11: Zadovoljstvo z naravnim okoljem
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Zadovoljstvo s športnorekreacijskimi prireditvami
Najvišji delež (41 %) anketiranih je izrazilo, da s športnorekreacijskimi prireditvami niso niti
zadovoljni niti nezadovoljni. Ravno tako je visok delež (39 %) anketiranih izrazilo mnenje, da
so z njimi zadovoljni. Tistih anketirancev, ki s športnorekreacijskimi prireditvami niso
zadovoljni, je 10 %. Le 7 % anketiranih je zelo zadovoljnih in 3 % zelo nezadovoljnih.
Analiza odgovorov nam je pokazala, da je skoraj polovica vprašanih prebivalcev občine
zadovoljna s športnorekreacijskimi prireditvami.

Grafikon 12: Zadovoljstvo s športnorekreacijskimi prireditvami

6.3.5 Želje prebivalcev po dodatni športnorekreacijski infrastrukturi
Iz analize odgovorov ugotovimo, da si večnamensko dvorano v občinskem središču želi kar
27 % anketirancev. Tudi športna zunanja igrišča so zelo pogrešana, saj je odstotek
anketiranih, ki si jih želijo, kar 20 %. Enak odstotek (17 %) vprašanih si želi tudi urejene
sprehajalne, rekreacijske poti ob reki Vipavi ter urejene kolesarske poti. Nekaj anketiranih
(14 %) si želi tudi trim stezo s fitnesom na prostem. Nobene dodatne športnorekreacijske
infrastrukture ne pogrešajo 3 % anketiranih.
Pod odgovor »drugo« so dopisali še: down hill proga, fitnes v dvorani, telovadnica, športni
bazen, tenis igrišče, igrišča za otroke, ustrezne prostore tudi izven občinskega središča,
otroško igrišče (Opatje selo), poti za nordijsko hojo z inštruktorjem.
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Grafikon 13: Želje anketiranih po dodatni športnorekreacijski infrastrukturi

6.3.6 Mnenje anketiranih prebivalcev o razlogih za prihod turistov v občino MirenKostanjevica
Pri tem vprašanju nas je zanimalo mnenje občanov o tem, kateri so razlogi za prihod turistov
v občino. Kar 34 % jih meni, da so to naravne danosti in možnosti za njihovo občudovanje in
uživanje. Sledi 22 % anketiranih, ki so mnenja, da pridejo obiskovalci v občino zaradi
možnosti športnorekreacijskih dejavnosti in sprostitve. Kar petina vprašanih (20 %) meni, da
je vzrok za obisk občine možnost pokušine domačih vin in kulinarike, 13 % pa jih meni da so
vzrok za obisk občine lokalne prireditve. Najmanj (10 %) jih je mnenja, da obiskovalci
obiščejo občino zaradi spoznavanja kulturne in zgodovinske dediščine.
Pod ostale razloge so navedli še: ponudba osmic in izletniških kmetij, bližina Italije, cerkev
Žalostne Matere Božje na Mirenskem Gradu, ECO festival. Eden od odgovorov pa je bil, da
občina ni privlačna za turiste.
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Grafikon 14: Mnenje anketiranih o razlogih za prihod turistov v občino Miren-Kostanjevica

6.3.7 Mnenje anketiranih prebivalcev o izbranih elementih turistične ponudbe občine
Miren-Kostanjevica
Mnenje anketiranih o ponudbi kulturno-zgodovinske dediščine
Skoraj polovica (47 %) anketiranih meni, da ponudba kulturno-zgodovinske dediščine ni niti
slaba niti dobra. Manj kot tretjina (28 %) vprašanih meni, da je ponudba dobra. Kot slabo jo je
označilo 13 % anketiranih občanov. Le 5 % anketiranih je mnenja, da je ponudba kulturnozgodovinske dediščine zelo dobra. Komaj 2 % jih meni, da je omenjena ponudba zelo slaba.
Med vsemi anketiranci je bilo 5 % takšnih, ki kulturno-zgodovinske dediščine sploh ne
poznajo.
Grafikon 15: Mnenje anketiranih o ponudbi kulturno-zgodovinske dediščine
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Mnenje anketiranih o ponudbi naravne dediščine
Največ (40 %) anketirancev meni, da je ponudba naravne dediščine dobra. Tistih anketiranih,
ki menijo, da ponudba naravne dediščine ni niti slaba niti dobra, je 31 %. Kot zelo dobro jo je
označilo 17 % anketiranih občanov. Da je omenjena ponudba slaba, meni 8 % vprašanih, 2 %
pa misli, da je ponudba zelo slaba. Med vsemi vprašanimi sta bila še 2 % takšnih, ki ponudbe
naravne dediščine ne poznajo.
Grafikon 16: Mnenje anketiranih o ponudbi naravne dediščine

Mnenje anketiranih o športnorekreacijski ponudbi
Športnorekreacijska ponudba se je v anketi navezovala na kolesarske, pohodniške in
konjeniške poti na Krasu. Največ, 37 % anketiranih, je izrazilo mnenje, da je
športnorekreacijska ponudba dobra. Le dva odstotka manj jih je odgovorilo, da ponudba ni
niti slaba niti dobra. Kot slabo jo je označilo 13 % vprašanih. Sledi 10 % anketirancev, ki
mislijo, da je ponudba zelo dobra. Le 3 % vprašanih meni, da je ponudba dobra. Med vsemi
anketiranci sta bila še 2 % takšnih, ki športnorekreacijske ponudbe sploh ne poznajo.
Grafikon 17: Mnenje anketiranih o športnorekreacijski ponudbi
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Mnenje anketiranih o prireditveni ponudbi
Kar 40 % anketiranih je izrazilo mnenje, da prireditvena ponudba ni niti slaba niti dobra. Da
je ponudba dobra, meni 30 % anketiranih. Kot slabo jo je označilo 15 % vprašanih, 8 % pa kot
zelo slabo. Nekaj je tudi takšnih (6 %), ki menijo, da je prireditvena ponudba zelo dobra. Le
1 % anketiranih prireditvene ponudbe ne pozna.
Grafikon 18: Mnenje anketiranih o prireditveni ponudbi

Mnenje anketiranih o gostinsko-kulinarični ponudbi
Gostinsko-kulinarično ponudbo je kar 40 % anketiranih označilo kot dobro. Tistih, ki menijo,
da ponudba ni niti slaba niti dobra, je 33 %. Da je ponudba zelo dobra, meni 13 % vprašanih.
Slabo mnenje o omenjeni ponudbi ima 10 % anketiranih. Kot zelo slabo so jo označili le 3 %
anketiranih prebivalcev. Le 1 % vprašanih te ponudbe ne pozna.
Grafikon 19: Mnenje anketiranih o gostinsko-kulinarični ponudbi

Mnenje anketiranih o prenočitveni ponudbi
Skoraj tretjina (32 %) vprašanih meni, da je prenočitvena ponudba slaba. Da ponudba ni niti
slaba niti dobra, meni 30 %. Kot dobro jo je označilo 13 % anketiranih, 11 % pa jih meni, da
je ponudba zelo slaba. Le 2 % vprašanih meni, da je prenočitvena ponudba zelo dobra. Med
vsemi anketiranimi jih 12 % ne pozna prenočitvene ponudbe.
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Grafikon 20: Mnenje anketiranih o prenočitveni ponudbi

Mnenje anketiranih o ponudbi turističnih informacij
Ponudba turističnih informacij za 32 % anketiranih ni niti slaba niti dobra. Kot dobro jo je
označilo 21 % anketirancev. Da je tovrstna ponudba slaba, meni 18 % anketiranih občanov.
Le za 4 % anketiranih prebivalcev je ponudba zelo dobra. Kar 14 % vseh anketiranih
prebivalcev ne pozna ponudbe turističnih informacij.
Grafikon 21: Mnenje anketiranih o ponudbi turističnih informacij

Mnenje anketiranih o prodaji spominkov, domačih pridelkov in izdelkov
Kar 37 % anketiranih je izrazilo mnenje, da je prodaja spominkov, domačih pridelkov in
izdelkov slaba. Da prodaja ni niti slaba niti dobra, meni 24 % vprašanih. Kot zelo slabo jo je
označilo 15 % vprašanih občanov, 8 % jih meni, da je prodaja dobra. Le 3 % anketiranih
menijo, da je prodaja spominkov, domačih izdelkov in izdelkov zelo dobra. Kar 13 %
vprašanih prebivalcev omenjene ponudbe ne pozna.
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Grafikon 22: Mnenje anketiranih o ponudbi spominkov, domačih pridelkov in izdelkov

Mnenje anketiranih o ponudbi promocijskega gradiva
Kar 28 % anketirancev meni, da je ponudba promocijskega gradiva slaba. Enak je delež tistih,
ki mislijo, da omenjena ponudba ni niti slaba niti dobra. Kar 13 % anketiranih meni, da je
ponudba zelo slaba. Da je ponudba dobra, meni 10 % vprašanih in le 2 %, da je ponudba zelo
dobra. Presenetljivo visok delež (19 %) anketirancev pa ponudbe promocijskega gradiva ne
pozna.
Grafikon 23: Mnenje anketiranih o ponudbi promocijskega gradiva

6.3.8 Mnenje prebivalcev o glavnih ovirah pri razvoju turizma v občini
Od anketiranih prebivalcev smo želeli pridobiti tudi njihovo mnenje o težavah, ki najbolj
zavirajo razvoj turizma v občini. Vprašani so 21 % odgovorov namenili težavi »nepovezanost,
premalo sodelovanja med zasebnim sektorjem, občino in društvi«. En odstotek manj je dobil
odgovor »pomanjkanje interesa občanov za turizem, saj ne vidijo neposrednih koristi«.
Pomemben delež odgovorov predstavlja tudi »pomanjkanje finančnih spodbud lokalnim
turističnim in drugim društvom« (14 %); »birokratske in zakonske ovire« (12 %); »premajhna
skrb pri urejanju in vzdrževanju čistega okolja, narave« (12 %); »trenutna družbenoekonomska nestabilnost« (10 %) ter »konflikti z drugimi rabami prostora« (7 %). Ostale
možne ovire po mnenju anketirancev niso pomembnejše. Le 1 % vipavskega dela vprašanih
meni, da oviro predstavljajo tudi »potencialne možnosti naravnih nesreč«.
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Kot »drugo« so navedli: nestrokovnost, nekreativnost, omejenost; nezainteresiranost občine,
centralizacija, pomanjkanje strokovnega kadra (ki bi lahko bolje izrabil kulturne, naravne in
etnografske potenciale občine), težava je sam župan, neenotnost v občinskem svetu, zmaga
večine oziroma vsak vleče na svojo stran.
Grafikon 24: Mnenje anketiranih o glavnih težavah pri razvoju turizma v občini

6.3.9 Mnenja anketiranih prebivalcev o razvoju turizma v občini
Trditev: »Z delom Občine na področju investicij v turizem, šport in rekreacijo sem
zadovoljen.«
Kar 37 % anketiranih prebivalcev se s trditvijo »Z delom Občine na področju investicij v
turizem, šport in rekreacijo sem zadovoljen« deloma strinja, 31 % vprašanih pa se s to
trditvijo ne strinja. Da se sploh ne strinja, je odgovorilo 20 % vseh anketiranih, 10 % se s to
trditvijo strinja in le 2 % anketiranih se popolnoma strinja s to trditvijo.
Grafikon 25: Strinjanje anketiranih s trditvijo: »Z delom Občine na področju investicij v
turizem, šport in rekreacijo sem zadovoljen/-a.«
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Trditev: »Kot prebivalec občine Miren-Kostanjevica podpiram razvoj turistične
dejavnosti.«
Kar 56 % vseh anketirancev se popolnoma strinja s tem, da kot prebivalec občine MirenKostanjevica podpira razvoj turistične dejavnosti. Ravno tako visok delež (36 %) anketiranih
se s trditvijo strinja. Le 7 % se s strditvijo deloma strinja ter le 1 % se ne strinja s trditvijo.
Grafikon 26: Strinjanje s trditvijo: »Kot prebivalec občine Miren-Kostanjevica podpiram
razvoj turistične dejavnosti v občini.«

6.3.10 Ostali predlogi in mnenja anketiranih prebivalcev
Med anketiranci so se pojavljala predvsem naslednja mnenja: da so prebivalci občine v
glavnem nezainteresirani za karkoli; da je potrebno več sodelovanja in volje; da je potreben
bolj profesionalen pristop; da je treba organizirati več dejavnosti za otroke, ki bi spodbujale
druženje med generacijami; da bi bilo treba organizirati več delavnic, več zbiralnih akcij; da
bi bilo treba več pozornosti nameniti mladim; da bi morala občina več sredstev nameniti
kraškim vasem, ne le Mirnu in Biljam.
Predlogi:
–

Povezovanje in sodelovanje vseh zainteresiranih (ponudniki gostinske
in nastanitvene infrastrukture, društva, predstavniki krajevnih
skupnosti, odbora za turizem in občine) za boljši razvoj turizma v
občini.

–

Dopolnitev informacijske in obveščevalne signalizacije (označitev vseh
kmetij, informacijske table, gostinsko-turistični zemljevid občine).

–

Pomoč zainteresiranim turističnim ponudnikom v obliki naslednjih
pomoči: davčne olajšave, subvencije, stimulacije v investiranje
turističnih objektov, pomoči pri EU razpisih, neposredne denarne
pomoči, pomoči pri odpravljanju administrativnih ter tehničnih ovir.

–

Izboljšanje promocije vseh turističnih ponudnikov in njihove ponudbe
(skupna promocija).

–

Vzdrževanje in investiranje v obstoječo in novo kulturno prireditveno
infrastrukturo.
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6.4

–

Investiranje v novo športno-turistično
kolesarske poti, pešpoti).

infrastrukturo

(objekti,

–

Vključevanje in povezovanje strokovnega kadra iz različnih področij
(zgodovina, arheologija, geografija, etnologija ...), ki bi lahko
prispevali k trajnostnemu razvoju turizma v občini in oblikovanju
inovativnih oblik razvoja turistične ponudbe.

–

Razvoj turizma in rekreacije naj se planira celostno in ne »šlamparsko«
kot komu paše, kot se do sedaj to počne.

–

Cerje naj postane ključni razvojni simbol turizma v občini.

KLJUČNE UGOTOVITVE ANKETE IN POTRDITEV HIPOTEZ

Ugotovili smo, da je hoja (pohodništvo, sprehajanje ...) najpogostejša (47 %) oblika
športnorekreacijske dejavnosti med anketiranimi občani. Bližnje lokalne poti in steze (50 %)
pa so najpogostejša območja ukvarjanja s športnorekreacijsko dejavnostjo anketirancev.
S strani anketiranih občanov smo želeli ugotoviti zadovoljstvo z izbranimi elementi
športnorekreacijske dejavnosti. Analiza dobljenih odgovorov je pokazala, da 39 % anketiranih
občanov ni zadovoljnih s pestrostjo športnorekreacijske ponudbe. Večina (57 %) anketiranih
prebivalcev je nezadovoljna s športnorekreacijsko infrastrukturo. Kar 91 % anketirancev je
zadovoljnih z naravnim okoljem. S športnorekreacijskimi prireditvami pa je zadovoljnih 46 %
anketirancev. Menimo, da lahko potrdimo drugo hipotezo. H1: Prebivalci občine MirenKostanjevica so najmanj zadovoljni s športnorekreacijsko infrastrukturo.
Največ (27 %) vprašanih prebivalcev občine Miren-Kostanjevica pogreša večnamensko
dvorano v občinskem središču. Poleg omenjene dvorane občani pogrešajo še zunanja športna
igrišča (20 % vprašanih), urejene sprehajalne, rekreacijske poti ob reki Vipavi (17 %
vprašanih) ter urejene kolesarske poti (17 % vprašanih).
Večina anketirancev meni, da so najpogostejši razlogi za prihod obiskovalcev v občino
Miren-Kostanjevica naravne danosti in možnosti za njihovo občudovanje in uživanje (43 %).
Sledijo možnosti za športnorekreacijske dejavnosti in sprostitev (22 %) ter pokušina domačih
vin in kulinarika (20 %).
Ugotovili smo, da imajo anketiranci zelo dobro mnenje o naravni dediščini. Dobro mnenje
imajo še o gostinski in kulinarični ponudbi ter o možnostih za športnorekreacijsko dejavnost
(urejene pohodniške, kolesarske in konjeniške poti) na Krasu. Nekoliko slabše mnenje so
izrazili nad ponudbo kulturno-zgodovinske dediščine ter nad prireditveno ponudbo. Še
nekoliko slabše mnenje so imeli nad ponudbo turističnih informacij (TIC Temnica in Miren)
ter prenočitveno ponudbo. Najslabše mnenje so imeli o ponudbi promocijskega gradiva in
prodaji spominkov, domačih pridelkov in izdelkov.
Iz analize ankete smo ugotovili, da 14 % vseh anketiranih prebivalcev ne pozna ponudbe
turističnih informacij. Presenetljivo visok delež (19 %) anketirancev ne pozna ponudbe
promocijskega gradiva. Tudi prenočitvene ponudbe 12 % anketirancev ni poznalo. Kar 13 %
vprašanih prebivalcev ne pozna prodaje spominkov, domačih pridelkov in izdelkov v občini.
Med vsemi omenjenimi ovirami pri razvoju turizma v občini so anketirani z 21 % postavili na
prvo mesto »nepovezanost, premalo sodelovanja med zasebnim sektorjem, občino in društvi«.
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Le odstotek manj (20 %) jih je mnenja, da predstavlja glavno oviro razvoju turizma
»pomanjkanje interesa občanov za turizem, saj ne vidijo neposrednih koristi«. Po našem
mnenju, lahko postavljeno tretjo hipotezo le deloma potrdimo. Le en ostotek razlike med
odgovoroma ne potrjuje naše domneve dovolj dobro. H2: Največ prebivalcev meni, da
največjo oviro pri razvoju turizma v občini Miren-Kostanjevica predstavlja
nepovezanost in premalo sodelovanja med zasebnim sektorjem, občino in društvi.
Menimo, da sta omenjeni oviri enako pomembni in vredni razmisleka.
Anketirani občani se s postavljeno trditvijo »z delom Občine na področju investicij v turizem,
šport in rekreacijo sem zadovoljen/a«, večinoma ne strinjajo (51 %). Tako lahko potrdimo
četrto hipotezo. H3: Z delom Občine na področju investicij v turizem, šport in rekreacijo
večina prebivalcev ni najbolj zadovoljnih.
Med najpomembnejšimi ugotovitvami je tudi ta, da anketirani prebivalci občine MirenKostanjevica podpirajo razvoj turistične dejavnosti. Kar 92 % vseh anketirancev se strinja s
trditvijo »Kot prebivalec občine Miren-Kostanjevica podpiram razvoj turistične dejavnosti.«
Tako lahko potrdimo zastavljeno peto hipotezo. H4: Večina prebivalcev podpira razvoj
turizma v občini Miren-Kostanjevica.

7

PREDLOGI NADALJNJEGA RAZVOJA TURIZMA IN
REKREACIJE NA OBMOČJU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA

7.1

ŠPORTNO-REKREATIVNI TURIZEM

Stik z naravo, aktivno preživljanje prostega časa, krepitev telesa in zdravja, druženje s
prijatelji, družino, sodelavci, umik iz stresnega življenja predstavljajo nekatere motive
skupine ljudi, t. i. rekreativcev. Med rekreativce štejemo tako pohodnike, kolesarje, tekače,
jahače, lovce, ribiče itd. Njihove potrebe in pričakovanja do določenega območja, kjer bodo
preživljali svoj prosti čas, so v urejenosti okolja in narave, označenih in urejenih rekreativnih
poteh, možnostih za inovativno športno infrastrukturo itd.
Pogoj za vključenost športnorekreacijskih dejavnosti v turistične namene je predvsem
urejena in širšemu krogu ljudi dostopna infrastruktura tako v grajenem (notranja in zunanja
športna igrišča ...) kot naravnem okolju (urejene kolesarske in pešpoti, ustrezna označitev
poti, urejena počivališča, nadgradnja poti v obliki trim stez s fitnesom na prostem, poti za
nordijsko hojo …).
Kot širše območje športnorekreacijske dejavnosti lahko opredelimo celotno kraško območje
občine Miren-Kostanjevica. Na njem prevladujejo možnosti za različne aktivnosti hoje, teka,
kolesarjenja ter jahanja konj. Območje vipavskega dela občine ponuja nekoliko več možnosti
za ukvarjanje s športom v grajenem okolju (notranja in zunanja športna igrišča), vendar ne
premore urejenih športnorekreacijskih poti.
Glede na prostorske zmogljivosti in omejitve kraškega območja občine menimo, da so za
razvoj primerne le mehke oblike športnorekreacijskih dejavnosti.
Prostorsko razmestitev športnorekreacijskih možnosti v občini Miren-Kostanjevica smo
predstavili tudi na karti. Na njej so označeni športno-rekreacijski objekti ter t. i. širše
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športnorekreacijsko območje Krasa (kolesarstvo, pohodništvo, konjeništvo, jamarstvo,
lovstvo) ter športnorekreacijsko območje reke Vipave (športni ribolov, vodni športi).
Karta 4: Športnorekreacijska območja in objekti v občini Miren-Kostanjevica

7.1.1 Rekreativne poti
Pohodne, kolesarske in konjeniške poti na Krasu veljajo za najpomembnejšo turističnorekreacijsko ponudbo občine Miren-Kostanjevica. Poti so v precejšni meri tudi ustrezno
načrtovane, promovirane ter opremljene s turistično signalizacijo. Večina turistov in
izletnikov uporablja ravno te poti, saj so ob ustreznem vodenju še toliko bolj zanimive.
Slika 8: Rekreacijska pot v okviru Poti miru na Krasu

Foto: Andreja Faganeli, 2013
Poti so priljubljene tudi med domačini, še posebej pri tistih, ki živijo na Krasu. Analiza
dobljenih odgovorov je pokazala, da 19 % anketiranih občanov uporablja te poti kot
najpogostejša območja rekreacije. Menimo, da so anketirani prebivalci s temi potmi večinoma
zadovoljni, saj iz analize ankete ni mogoče ugotoviti nezadovoljstva. Po mnenju vprašanih bi
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bilo določene poti smotrno dodatno opremiti oziroma na njih ponuditi dodatno ponudbo (trim
steza z vadbenimi objekti, oprema poti s fitnesom na prostem, vzpostavitev poti za nordijsko
hojo). Po našem mnenju bi lahko dodatna ponudba ob poti (nove poti, organizacija pohodov)
predstavljala nadgradnjo projekta Poti miru na Krasu.
V zadnjih letih postaja vse bolj priljubljeno jahanje konj. V občini so na novo urejene
konjeniške poti, prav tako so na voljo posamezniki, ki nudijo možnost izposoje konj.
Menimo, da bi se v primeru izgradnje konjeniškega centra ta dejavnost še bolj razmahnila.
7.1.2 Ostale poti
Območje občine Miren-Kostanjevica je prepleteno s številnimi potmi lokalnega pomena. Med
te sodijo gozdne poti, gozdne preseke, kmetijske poti, kolovozi, makadamske poti, steze.
Nekatere so prepuščene zaraščanju, druge čistijo domačini, ljubitelji narave, rekreativci, lovci.
Iz analize ankete smo ugotovili, da večina anketirancev za lastno športnorekreacijsko
dejavnost najpogosteje uporablja bližnje lokalne poti. Kot kaže, bodo morali prebivalci zaradi
zahtevnega načrtovanja novih rekreacijskih poti še naprej uporabljati le obstoječe poti. Glede
na to, da se lahko precej postori že brez večjega načrtovanja in finančnega vložka,
predlagamo krajevnim skupnostim oziroma njihovim turističnim in drugim društvom, naj
organizirajo prostovoljne delovne akcije, pri katerih bi se lahko poti in njihova okolica
primerno uredili. Po našem mnenju domačini prevečkrat samo pričakujejo od drugih (občine,
krajevne skupnosti), da bodo kaj postorili, zato je treba razmisliti o načinu, kako bi domačine
motivirali k tem oblikam prostovoljstva.
Mislimo, da bi bilo smiselno upoštevati predloge občanov o načrtovanju urejenih poti na
širšem območju Mirenskega Gradu, vse od Vrtoč do meje z Italijo, z navezavo na Kras. To
območje je še posebej priljubljeno med ljubitelji hoje in teka v naravi, predvsem v zimskem,
pomladnem in jesenskem času. Ob nadaljnji ureditvi omenjenih poti bi postalo to območje
priljubljeno tudi za rekreacijo v poletnih dneh. Zdi se nam, da je predlagano območje, ravno
prav odmaknjeno od naselij in prepredeno s številnimi potmi in stezami. Poleg tega premore
tudi nekaj zanimivih ostankov iz časa prve svetovne vojne (kaverne, nekdanje vojaško
pokopališče, zgodbe iz življenja med vojno, stare fotografije tega območja v času krvavih
bojev), ki bi lahko z ureditvijo postalo še bolj priljubljeno športnorekreacijsko območje.
Slika 9: Ena izmed stez med Mirnom in Krasom

Foto: Andreja Faganeli, 2013
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Slika 10: Primer urejene rekreacijske poti po gozdu

Vir: Hribšek T., 2012
7.1.3 Rekreacijska pot ob reki Vipavi
Vipavski del občine je v svojem zgodovinskem razvoju od nekdaj bil povezan z reko in njeno
uporabo. Bregovi reke Vipave so danes ponekod neurejeni, zasuti z odpadnim gradbenim
materialom ter le redkokje omogočajo dostop do reke. Še posebno po večjem vodostaju
oziroma poplavah so po bregovih reke nanošene smeti, kar je še posebej vidno, dokler
obrečno rastlinstvo ne ozeleni. Težavo predstavlja tudi neodgovornost in malomarnost, tako
domačinov kot prebivalcev celotnega njenega porečja. Omeniti je potrebno, da je reka Vipava
pod državnim upravljanjem, kar pa Občini otežuje kakršnokoli poseganje vanjo.
Iz anketne raziskave smo ugotovili, da si 17 % anketiranih občanov želi, da bi bila reka
Vipava tisti naravni element krajev ob njej, na katerega bi bili ponosni, katerega bi z veseljem
obiskovali in se ob njem sprehajali, sprostili in družili. Po predlogih anketirancev bi bilo
lahko območje reke Vipave (poti ob njej in tudi sama reka), priljubljeno rekreacijsko
območje. Poti bi se lahko uredile v sprehajalne, kolesarske in poti za trim stezo. Dobrodošla
bi bila tudi povezava spodnjega dela Mirna z mostom za sprehajalce in kolesarje, kot je
»orehovski most« med Orehovljami in Mirnom. Tudi mostovi ustvarjajo pomembno
povezovalno vez med krajem. Zgornji (na desnem bregu reke Vipave) in spodnji Miren (na
levem bregu reke Vipave) sta povezana le z enim mostom, po katerem je speljana regionalna
cesta. Drugi most (železni most pri črpališču) pa je bil narejen za potrebe namakalnega
sistema in ni namenjen za hojo po njem, vendar ga marsikateri domačin uporablja tudi za to.
Najbližji most na slovenskem prostoru, ki je primeren za premoščanje reke Vipave, je šele v
Renčah. Sicer pa je najbližji most v sosednji vasi Rupa, ki pa spada pod Italijo. Na Občini se
opravljajo postopki za ureditev povezovalne ceste med Mirnom in Rupo. Ta je nekdaj
potekala na zgornjem delu kmetijskega kompleksa, danes pa je na njej nasad sadja, zato se je
Občina odločila, da bo uredila nadomestno cesto ob reki Vipavi, ki pa nima ustrezno
urejenega lastništva. Na občini so podali tudi možnost, da se lahko obnova ceste, ki bi lahko
predstavljala pešpot ali kolesarsko pot, vključi v projekte čezmejnega sodelovanja.
Večja težava, ki se je pokazala že ob idejnih zasnovah ureditve, so lastniki (nekateri domačini,
kmetje, sklad kmetijskih zemljišč), ki niso pripravljeni prodati ali pa oddati v najem svojih
parcel.
Naj omenimo, da je pred tremi leti Regionalna razvojna agencija severne Primorske pripravila
projekt Tematske poti ob reki Vipavi, ki pa ni bil uspešen na razpisu. Projekt bi zajemal
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ureditev tematskih poti ob reki Vipavi in povezoval kulturno dediščino spodnje Vipavske
doline, prispeval bi k ohranjanju in zaščiti te dediščine na podeželju spodnje Vipavske doline.
Slika 11: Pot ob reki Vipavi

Foto: Andreja Faganeli, 2013
Slika 12: Primer urejene rekreacijske poti ob reki 1

Vir: Domžalsko oko, 2013
Slika 13: Primer urejene rekreacijske poti ob reki 2

Vir: Občina Kamnik, 2010
Podobno kot na zgornjih dveh fotografijah (slika 16 in 17) bi lahko uredili poti ob reki Vipavi.
Cesto bi se lahko utrdilo ali pa asfaltiralo v širini 2,5 metra. Pot bi lahko bila osvetljena s
parkovno javno razsvetljavo. Pomemben element ureditve bi bila tudi zaščitna ograja na bregu
reke, saj je sorazmerno strma brežina zdaj nezavarovana. V obliki teras, plaže ali kamnitih
poti bi bil lahko urejen dostop do reke. Ob rekreacijski poti bi se uredilo počivališča, klopi,
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smetnjake, otroška igrala, naprave za ogrevanje in raztezanje, fitnes na prostem. Takšne
ureditve prostora zahtevajo precej finančnih sredstev, vendar niso neuresničljive, to pričajo
tudi številni primeri na novo urejenih rekreacijskih poti po Sloveniji.
Menimo, da reka Vipava vsekakor predstavlja potencial predvsem za domačine, ki pa je
trenutno zelo slabo izkoriščen.
7.1.4 Športno-rekreativni objekti
Za izvajanje raznovrstnih športnorekreacijskih programov so potrebni racionalni, funkcionalni
in predvsem širokemu krogu ljudi dostopni športni objekti, oprema in rekviziti, ki morajo biti
tudi cenovno ugodni (Regina, 2007).
Občina Miren-Kostanjevica res nudi prebivalcem osnovno športnorekreacijsko infrastrukturo,
vendar se kljub temu ne more pohvaliti, da svojim prebivalcem ponuja dovolj široko ponudbo
primernih športnorekreacijskih objektov. Največji kraj v občini Miren nima kakovostnih
prostorov za športnorekreacijsko udejstvovanje njenih prebivalcev. Tudi kraški del občine
nima ustrezne športne dvorane, ampak le manjša zunanja igrišča, ki pa v primeru slabega
vremena, niso uporabna. Le prebivalci Bilj, ki so si sami zgradili kulturno-športno dvorano,
lahko svoje potrebe zadovoljujejo v svojem kraju.
Tudi iz analize rezultatov anketne analize je razvidno, da je potreba po tovrstni športni
infrastrukturi med največjimi. Anketirani prebivalci ter najverjetneje tudi ostali si želijo
naslednje športno-rekreacijske objekte v občini. Večnamensko dvorano v občinskem središču
si želi kar 27 % anketiranih prebivalcev. Med predlogi, ki so bili pripisani, jih največ omenja,
da si želijo notranjo športno dvorano (lahko tudi večnamensko ali pa v okviru nove
telovadnice osnovne šole), ki bi v dopoldanskem času bila namenjena osnovnošolskim
dejavnostim, popoldne in zvečer pa bi jo uporabljali zunanji obiskovalci. Tovrsten objekt bi
lahko zadovoljil potrebe številnih uporabnikov. Kot smo že omenili, za enkrat še ne bo
večnamenske dvorane, ki bi bila namenjena tudi športnorekreacijski dejavnosti.
Poleg notranjih športnih objektov so bile izražene potrebe in želje po dodatnih zunanjih
športnih objektih, predvsem v obliki športnih igrišč za košarko, mali nogomet, odbojko,
rokomet, tenis.
V občini je še posebno med starejšimi občani precej priljubljeno balinanje. Žal so vsa
balinarska igrišča na prostem, zato je bila izpostavljena tudi želja po zgraditvi pokritega
balinišča v občini.
Mislimo, da bi bilo v občini potrebno več skrbi nameniti tudi najmlajšim. Potrebna bi bila
ureditev novih otroških igrišč, ki bi spodbujala medsebojno druženje, osebne stike ter aktivno
preživljanje prostega časa predšolskih in šolskih otrok. Tudi anketirani prebivalci so med
predlogi izpostavili potrebo po postavitvi urejenih otroških igral v Opatjem selu, kjer so
otroška igrala le v vrtcu, ki je popoldne zaprt. V parku v Mirnu so že postavljena igrala,
vendar bi bilo treba poskrbeti za varnost s primernimi ograjami, saj je zraven tako reka
Vipava kot prometna cesta. Glede na to, da krajevna skupnost Miren načrtuje ureditev
omenjenega parka, bo otroško igrišče primerno urejeno v tem sklopu. Tudi v Biljah bi lahko
uredili travnik ob potoku z otroškimi igrali, vendar bi bilo treba najprej poskrbeti za
protipoplavno varnost.
Željo po postavitvi fitnesa na prostem je izrazilo 14 % anketiranih prebivalcev. Po našem
mnenju bi lahko postavitev fitnesa na prostem predstavljala popestritev turistične kot tudi
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športnorekreacijske ponudbe. Namenjen bi bil prebivalcem kot obiskovalcem, ki bi sprehode
popestrili še z vajami na fitnes napravah. Kot prvo bi bilo treba zagotoviti denar in poiskati
najprimernejšo lokacijo v občini.
7.1.5 Športnorekreacijske prireditve
V občini prevladujejo pohodi, nogometne tekme ter turnirji. Anketirani prebivalci niso najbolj
zadovoljni s športnorekreacijskimi prireditvami v občini. V anketi so se pojavili predlogi za
organizacijo športnih aktivnosti na reki Vipavi (vožnja s kanuji), organizacijo športnih iger
med kraji v občini, organizacijo rekreacije za dekleta, organizacijo avto-moto dirk na
opuščenih površinah ter organizacijo športa za otroke.
Poleg tega bi bila v občini možna organizacija še številnih prireditev, kot so vodeni ogledi
Krasa na kolesu, pohodi (»čar jutra«, nočni pohod, sončni zahod na Cerju, Trstelju);
organizacija malega občinskega maratona, telovadbe vsak delavnik ali nekajkrat na teden,
skupinske oblike vadbe za vse generacije, poletni športni kamp za osnovnošolske otroke
(košarka, atletika, nogomet, rokomet, odbojka, ples, gimnastika, plezanje, tenis).
7.2

PODEŽELSKI TURIZEM

Pod pojmom podeželski turizem si predstavljamo predvsem turizem na kmetijah, hkrati pa
zajema tudi druge oblike turizma: ekoturizem, športno-rekreativni turizem (pohodništvo,
kolesarjenje, jahanje, lov ribolov …).
V občini Miren-Kostanjevica je registriranih nekaj ponudnikov, ki turistom ponujajo doživetja
na svoji kmetiji: domačo hrano, pijačo, rekreacijo, pridelke. Od tega je pet kmetij, ki so še
posebej namenjene turistom in izletnikom ter 16 vinogradniških kmetij. Ostale kmetije se
poleg vinogradništva ukvarjajo še s prašičerejo, živinorejo, rejo drobnice, konjerejo,
poljedelstvom, čebelarstvom, sirarstvom, zeliščarstvom …
Ponudnikom sta na voljo dve prodajni stojnici v Mirnu. Ostalih tržnih mest, razen na domu
ponudnikov, ni. Turistom in izletnikom so na voljo različni proizvodi lokalnih ponudnikov le
v TIC-u Temnica.
Menimo, da bi lahko dodatno spodbujanje proizvodnje in prodaje lokalnih pridelkov in
izdelkov pomenilo pomembno podporo domačemu gospodarstvu (nova delovna mesta, boljši
prodajni pogoji, krajša pot od pridelave do porabe).
Tudi številne analize poudarjajo medsebojen vpliv turizma in kmetijstva, saj se v mnogih
turističnih območjih poveča lokalno povpraševanje po določenih kmetijskih pridelkih.
Turizem je tako ponekod pozitivno vplival na razvoj sadjarstva, zelenjadarstva,
vinogradništva, ribištva (Jeršič, 1985, str. 143).
Kot smo že omenili, so v občini Miren-Kostanjevica številne kmetije, ki bi se lahko na novo
usmerile v turistično dejavnost. Zanje obstajajo številne možnosti za specializacijo ponudbe.
Lahko se specializirajo kot otrokom brez spremstva staršev prijazna turistična kmetija, kot
ekološka turistična kmetija, kot turistična kmetija s ponudbo za zdravo življenje, kot družinam
z otroki prijazna turistična kmetija, kot kolesarjem prijazna turistična kmetija, kot
vinogradniška turistična kmetija ter kot invalidom prijazna turistična kmetija (Združenje
turističnih kmetij Slovenije, 2013).
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Prav tako bi lahko, na kateri od turističnih kmetij uredili prostor za kampiranje, ki bi gostom
nudil možnost za postavitev avtodomov, šotorov, počitniških prikolic in hišic ter osebnih
avtomobilov ali pa nastanitev v že postavljenih šotorih, počitniških prikolicah ali hišicah
(Združenje turističnih kmetij Slovenije, 2013).
Turistične kmetije imajo tudi možnost za dodatno ponudbo, kot so negostinske dejavnosti na
kmetiji (ogled kmetije in njenih značilnosti ter ogled okolice kmetije, prikaz vseh del iz
osnovne kmetijske ali dopolnilne dejavnosti, turistični prevoz potnikov z vpreženimi vozovi,
ježa živali, oddajanje športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike) (Združenje turističnih
kmetij Slovenije, 2013).
7.3

KULTURNI TURIZEM

Kulturni turizem zajema področja zgodovine, etnologije, arheologije, arhitekture, umetnosti,
religije ter naravne vrednote. Kulturni turizem pomeni ogledovanje naravnih in kulturnih
znamenitosti ter udeležbo na kulturnih prireditvah, zelo pomemben pa je tudi stik z lokalnim
prebivalstvom in njegovim načinom življenja. S stikom z lokalnimi prebivalci si turisti želijo
spoznati naravo ljudi, njihove vrednote, duhovno doživljanje sveta (Strategija razvoja turizma
v Občini Dol pri Ljubljani, 2008).
Obiskovalci si v občini Miren-Kostanjevica lahko ogledajo tipično kraško arhitekturno
dediščino, predvsem v vaseh Lipa in Temnica. Na ogled so tudi številni sakralni objekti, med
katerimi najbolj izstopa cerkve Žalostne Matere Božje na Mirenskem Gradu, ki velja za
priljubljeno romarsko središče. Dom duhovnih vaj pa predstavlja možnost nastanitve in
prirejanja različnih prireditev tudi v prihodnje.
V občini so še številna arheološka najdišča prazgodovinskih gradišč (Grmača, Sv. Ambrož –
Tabor, Jamska postojanka Jama Pečinka, Tabor pri Vojščici), ki so vključena v ponudbo Poti
miru na Krasu.
Zgodovinska dediščina prve svetovne vojne predstavlja ključno ponudbo občine. Ta je
povezana v Poti miru na Krasu, ki povezuje tako dediščino soške fronte kot naravne
znamenitosti tega dela Krasa. Trenutno so ob Poteh miru na Krasu postavljene interpretacijske
table, na katerih je opis zanimivosti v slovenskem, italijanskem, angleškem in nemškem
jeziku ter zemljevid in fotografija iz časa prve svetovne vojne. Ker so poti v prvi vrsti
kulturno-zgodovinske vsebine, je poleg informacijske infrastrukture, ki ponuja predvsem
informacijo o nečem, zelo pomembna tudi interpretacijska infrastruktura, ki nudi obiskovalcu
še izobraževalno, doživljajsko in turistično funkcijo (Infrastruktura za doživljanje in
spoznavanje …, 2011). Na tem področju bi se dalo interpretacijske table še dodatno izboljšati
in tako obiskovalcu približati to vsebino.
Dediščina domače in umetne obrti je obiskovalcem prikazana v usnjarsko-čevljarskem
muzeju v Mirnu. Načrtovana je še vzpostavitev muzeja opekarstva v Biljah ter muzeja v
Opatjem selu »Hiša opajske tradicije«. Prav tako so za posamezne kraje v občini značilne
šege in navade, katere ohranjajo kulturno-etnološka društva. Posamezna kulturno-etnološka
društva še danes ohranjajo nekatere šege in navade. Obstajajo številne možnosti za kulturnoetnološke prireditve, ki bi lahko v prihodnje popestrile dogajanje v občini.
Muzejske zbirke in galerije ustvarjajo dodatno ponudbo občine. Poleg Čevljarsko-usnjarskega
muzeja je mogoč ogled muzejske zbirke »Spomni se name«, galerije ter kiparskega ateljeja.
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Večina prireditev v občini Miren-Kostanjevica je namenjena lokalnemu prebivalstvu.
Predvsem najodmevnejše dogodke, kot je Praznik špargljev, Kvaternica, Občinski praznik,
Dan miru na Cerju, Opekarski dnevi itd., bi se lahko obogatilo s ponudbo športnorekreacijskih
dejavnosti. Nove prireditve, kot je na primer »ECO festival« elektronske glasbe, bi lahko
pomembno dopolnjevale obstoječo turistično ponudbo. Pomenile bi nova turistična doživetja,
ki bi dodatno obogatila dediščino občine. S prireditvami bi se lahko promovirali običaje in
kulturo občine.
Območje občine je privlačno tudi zaradi nekaterih naravnih vrednot in kulturne dediščine.
Med privlačnejšimi naravnimi vrednotami je okolica Trstelja in jama Pečinka. Pri kulturni
dediščini izstopata Mirenski Grad ter Pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju. Ostali
kulturni objekti so zanimivi predvsem kot drugotne turistične privlačnosti, saj po svojem
pomenu ne izstopajo v širšem prostoru. Številne manj privlačne znamenitosti kraškega dela
občine so povezane v mrežo urejenih in označenih Poti miru na Krasu. Smiselno bi bilo tudi
načrtovanje v smeri povezovanja in vključevanja naravne in kulturne dediščine vipavskega
dela občine v skupno turistično ponudbo.
Pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju predstavlja ključni element v nadaljnjem
turističnem razvoju občine.
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8

ZAKLJUČEK

Turizem postaja zanimiv tudi za pred nekaj leti turistično nezanimiva območja slovenskega
podeželja. Tudi občina Miren-Kostanjevica v tem pogledu ni izjema. Med prvimi, ki so
pričela razmišljati o turizmu na tem območju, so bila lokalna turistična in druga društva. Širše
zavedanje o pomenu razvoja turizma v občini Miren-Kostanjevica se je začelo šele pred leti,
ko je občina dobila svojo strategijo razvoja turizma. Ugotovili smo, da se nekateri zastavljeni
projekti že uspešno promovirajo in privabljajo v občino turiste, izletnike, rekreativce in druge.
Med njimi prav gotovo najpomembnejši turistični proizvod občine predstavljajo, Poti miru na
Krasu, ki povezujejo tako dediščino soške fronte kot naravne znamenitosti tega dela Krasa.
Gre za mrežo urejenih in označenih poti za pohodnike, kolesarje in konjenike. V sklopu poti
predstavlja ključno znamenitost Pomnik braniteljem slovenske zemlje na Cerju. Občina si je v
strategiji razvoja turizma zadala ustanoviti »Park Cerje«, ki bi povezoval in predstavljal
celotno turistično ponudbo občine.
Občina Miren-Kostanjevica predstavlja del spodnje Vipavske doline in zahodnega dela Krasa.
Ravninski svet sestavlja naplavno površje reke Vipave ter prodni nanosi Soče na Goriškem
polju. Kraška planota se dobro loči od sosedstva, saj se strmo dviguje nad dolino. Kras
zaznamuje prevlada apnenca s številnimi površinskimi in podzemnimi kraškimi oblikami. V
občini prevladuje zmerno sredozemsko podnebje, za katerega so značilne mile zime in
zmerno vroča poletja. Predvsem mile zime lahko pomenijo ugodne pogoje za športno
rekreacijo (kolesarjenje, pohodništvo, tek) v naravnem okolju. Celoten kraški del občine in
reka Vipava z naravovarstvenega vidika sodita v posebno varstveno območje Natura 2000 in
v ekološko pomembno območje. Gozd, ki se večinoma pojavlja v kraškem delu občine, ima
pomembno turistično-rekreacijsko funkcijo. Nekateri vrhovi (Cerje, Trstelj, Mirenski Grad,
Kremenjak) ob lepem vremenu ponujajo razgled proti Julijskim Alpam, Vipavski dolini,
Tržaškemu zalivu in Furlanski nižini. Glavna elementa turistične privlačnosti sta ravno kraška
pokrajina in njene naravne značilnosti.
Določene naravnogeografske značilnosti so že v preteklosti pogojevale družbenogeografske.
Med njimi so predvsem način poselitve območja občine, gospodarske dejavnosti in raba tal.
Na razvoj občine je vplival tudi zgodovinski, gospodarski in demografski razvoj. Tako
predstavljajo pomemben element turistične ponudbe tudi kulturne značilnosti občine. V
preteklosti je bilo na območju občine Miren-Kostanjevica najbolj razširjeno čevljarstvo,
usnjarstvo, opekarstvo, kamnoseštvo, pa tudi bičarstvo, furmanstvo, svilogojstvo ter še
številne druge obrti v manjšem obsegu. Tradicija čevljarstva in usnjarstva je prikazana v
istoimenskem muzeju v Mirnu. Tudi tradicija opekarstva v Biljah naj bi v prihodnjih letih
dobila svoj muzej. Zgodovinska dediščina prve svetovne vojne, ki je povezana v Poti miru na
Krasu, predstavlja eno od ključnih turističnih ponudb občine.
Ponudniki turističnih storitev so tisti, ki pomembno oblikujejo turistično ponudbo in storitve.
Obstajajo posamezniki, ki se s turistično dejavnostjo preživljajo, ali pa je ta le kot dopolnilna
dejavnost na kmetiji. Izkazalo se je, da je nastanitvena ponudba relativno skromna,
nizkocenovna in razpršena po celotni občini. Tudi kmetije, ki se ukvarjajo z lokalno pridelavo
hrane, lahko pomembno prispevajo k pestrejši ponudbi občine. Njihova kakovostna domača
ponudba suhomesnatih izdelkov, vin in likerjev lahko pomembno prispeva, da se obiskovalci
radi vračajo in informacije podajo naprej.
V občini pogrešamo skupno oglaševanje vseh nastanitvenih in gostinskih ponudnikov. Treba
bi bilo vzpostaviti spletno stran o celotni turistični ponudbi občine. Smiselno bi bilo pripraviti
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tudi informacijsko karto gostinske in nastanitvene ponudbe občine. Glede na to, da se pojavlja
povpraševanje po turističnih in kolesarskih zemljevidih, bi bilo dobro, da se izda vodič
turističnega kolesarjenja s turističnimi ponudniki.
Glede na to, da je turistična ponudba občine prešibka, da bi lahko samostojno nastopala na
trgu, bi bilo potrebno sodelovanje s turistično ponudbo sosednjih občin. V prihodnje bi bilo
smotrno, da se ponudniki še bolj povežejo s ponudniki v sosednjih občinah, saj obstaja še
vrsta možnosti za čezmejno in medobčinsko sodelovanje in povezovanje (npr.: organizacija
prireditev s ciljem druženja in povezovanja ljudi, čezmejne turistično-rekreativne poti).
Številne organizacije, ki skrbijo za razvoj turizma, pričajo, da to ni tako nepomembna
dejavnost v občini. Menimo, da je povezovanje in sodelovanje med zasebnim sektorjem,
občino in društvi ključni korak do uspeha. Upamo si trditi, da v občini ni bilo dovolj enotnosti
in skupne lokalne politične volje po ustanovitvi lokalne turistične organizacije, katera bi
morala skrbeti za uresničevanje strategije razvoja turizma. Tako se je dosedanji razvoj
turizma, tudi po mnenju anketiranih prebivalcev, uresničeval precej neskladno z načrtovano
strategijo razvoja. Občina bi lahko z ustanovitvijo Zavoda za razvoj turizma oziroma LTO
skrbela za organiziranost, promocijo in trženje turistične dejavnosti. Prav tako bi pomagala
spodbujati turistično povpraševanje s koordinacijo in organiziranjem različnih dogodkov (npr.
z organizacijo odprtih vrat po vsej občini, z novimi kulturnimi, glasbenimi, raziskovalnimi
dogodki). Glede na to, da ima občina cilje, da postane turizem pomembnejša gospodarska
panoga, bo nujno potrebno vzpostaviti lokalno turistično organizacijo. Vendar brez podpore
ključnih nosilcev lokalne politike je nadaljnji razvoj turizma v občini zelo otežen.
Za občino Miren-Kostanjevica je značilen relativno skromen turistični obisk. Nadpovprečen
delež prenočitev tujih turistov predstavljajo Italijani. Najbolj obiskani so pomladni in jesenski
meseci. Leta 2011 je bilo do sedaj zabeleženo največje število prenočitev (2687 turistov) in
prihodov turistov (1148 turistov) v občino. Glede na število nočitev turistov v zadnjih letih,
turizem še ne predstavlja pomembne gospodarske panoge za občino Miren-Kostanjevica.
Pomemben delež obiskovalcev občine predstavljajo tudi izletniki, rekreativci in romarji.
Ker je razvoj turizma na lokalni ravni, kot je občina Miren-Kostanjevica, vedno bolj povezan
z delovanjem lokalnega prebivalstva, pomeni, da uspešnega razvoja turizma ni moč
načrtovati, ne da bi upoštevali njihova mnenja. Zato smo v diplomskem delu posebej
izpostavili upoštevanje mnenj domačinov o razvoju turistične in športnorekreacijske
dejavnosti. Pomembno je, da se razvija takšna turistična ponudba, ki naj bi bila namenjena
tudi njihovim potrebam in željam. Le tako bodo občani razvili pozitiven odnos do turistične
dejavnosti ter skrbeli za kakovostno in privlačno okolje.
Rezultate anketne raziskave smo predstavili v posebnem poglavju. Na tem mestu bi radi
izpostavili predvsem nekatere ugotovitve, ob katerih bi se lahko marsikdo zamislil. Namreč,
večina anketiranih občanov je izrazila nezadovoljstvo s športnorekreacijsko infrastrukturo.
Največ jih pogreša večnamensko dvorano v občinskem središču. Poleg te pa še zunanja
športna igrišča, urejene sprehajalne, rekreacijske poti ob reki Vipavi ter urejene kolesarske
poti. To nezadovoljstvo je bilo izraženo tudi s tem, da niso najbolj zadovoljni z delom Občine
na področju investicij v turizem, šport in rekreacijo. Med najpomembnejšimi ugotovitvami je
tudi ta, da večina anketiranih prebivalcev občine Miren-Kostanjevica podpira razvoj turistične
dejavnosti. Iz ugotovitev lahko sklepamo, da občani nimajo razvitega pozitivnega odnosa do
turistične dejavnosti ter skrbi za kakovostno in privlačno okolje, saj so izrazili nezadovoljstvo
s ponudbo športnorekreacijske infrastrukture v občini. To bi lahko pomenilo, da predstavljajo
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ravno predlagane ureditve športnorekreacijske infrastrukture pogoj, da postane turizem
pozitivno sprejet med prebivalci občine Miren-Kostanjevica.
Glede na vse izvedene analize menimo, da ima občina Miren-Kostanjevica možnosti razvoja v
smeri športno-rekreativnega, podeželskega in kulturnega turizma. Tako smo v zadnjem
poglavju diplomskega dela podali predloge nadaljnjega razvoja turizma in rekreacije v občini.
Poudarili smo razvoj v športno-rekreativni turizem. Menimo, da lahko prav njegov razvoj
(nova športnorekreacijska infrastruktura, organizacija novih športnorekreativnih dogodkov)
pomembno prispeva k večjemu zadovoljstvu občanov vseh starosti ter predstavlja
kakovostnejšo ponudbo za turiste in izletnike. Izpostavili smo nekatere predloge nadgradnje
obstoječih rekreativnih poti na Krasu. Omenili smo tudi potencial, ki ga predstavljajo t. i.
ostale poti, ter poti ob reki Vipavi. Podali smo tudi predloge za postavitev nekaterih športnorekreativnih objektov (večnamenska dvorana, zunanja športna igrišča, otroška igrišča ...). Prav
tako smo zapisali nekaj predlogov prireditev, ki bi lahko popestrili športnorekreacijsko
dejavnost.
Za nadaljnji uspešni razvoj turizma občine Miren-Kostanjevica bi bilo potrebno dati poseben
poudarek prav vključevanju, izobraževanju in informiranju lokalnega prebivalstva o
prisotnosti turizma v okolju, o značilnostih domačega kraja (občine) ter o skrbi za urejeno in
čisto okolje (čista dvorišča, prepovedano odlaganje smeti v naravo, skrb za kulturne in
memorialne spomenike itd.). Vsekakor bi bilo najbolj zaželeno, da se začne tudi
izobraževanje ponudnikov o pomenu zavzemanja za boljšo povezanost ter enotnem nastopu
na trgu. Možno bi bilo tudi vključevanje vzgojno-izobraževalnih ustanov v obliki projektov
(Turizem in vrtec – z igro do prvih turističnih korakov), turistične vzgoje v osnovni šoli in
turističnih krožkov.
Uspešen turistični razvoj občine vidimo najprej v sami želji in volji zainteresiranih domačinov
po delovanju v lokalnih turističnih društvih. Potrebna bi bila tudi večja naklonjenost in
podpora Občine ter predstavnikov lokalnih političnih strank tej društveni dejavnosti, saj je
delovanje teh društev predvsem v javnem interesu. Po našem mnenju bi bilo z vidika razvoja
turizma smiselno skupno sodelovanje vseh turističnih društev občine, vsaj pri organizaciji
večjih in bolj prepoznavnih prireditev, ki bi popestrile turistično ponudbo in povezale
prebivalce vseh naselij občine.
Vendar bo za nadaljnji, tako turistični kot splošni razvoj občine Miren-Kostanjevica, potrebno
že velikokrat poudarjeno preseganje delitev, osebnih zamer in interesov tako med samimi
društvi, krajevnimi skupnostmi in predstavniki Občine. Le skupno nastopanje tako znotraj kot
zunaj občine bo prineslo razvoj, ki si ga vsi želijo.
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SUMMARY

Slovenian countryside used to be fairly uninteresting from the touristic point of view but this
has been changing during the last years. The Miren-Kostanjevica (hereinafter: MK)
municipality is no exception. A wider awareness of the importance of tourism in the MK
municipality has risen up since few years ago when the decision-makers came up with a
strategy for tourism development. Its main tourist product is The Karst Path of Peace which
connects the cultural heritage of the Isonzo Front and Karst's natural attractions. The most
important point of the Path is The Monument to the Defenders of Slovenian Land on Cerje.
The strategy mentioned above contains a commitment to set a »Cerje Park« which would
represent the entire touristic offer of the area.
It turned out that the accomodation capacities are relatively poor, low-budget and dispersed
all over the municipality. Consequently, the visit is fairly modest. The above average share of
overnight stays consists of Italian visits and the high seasons are in autumn and spring.
According to the overnight stays in the past few years, tourism seems not to represent an
important industry for the MK municipality. A big share of all visits are also hikers,
recreationists and pilgrims. The outcomes of the survey is shown in a separate chapter. In this
point, I would like to point out some survey results which should make some people think.
Most of the respondents expressed dissatisfaction with the sports recreational infrastructure;
most of them miss a multi-purpose hall in the municipality centre. Besides, they miss also
outdoor playgrounds, organized walking, recreational and cycling trails along the Vipava
river. This dissatisfaction is connected also with the unsatisfactory work of the decisionmakers and the lack of investments and other kinds of support to tourism, sports and
recreation development. One of the most outstanding outcomes of the survey is that most of
the interviewed municipality inhabitants support the idea of the tourism development. These
findings reveal us that the residents don't have a positive attitude towards the tourism industry
and towards a quality and attractive environment, since they have expressed dissatisfaction
with the sports recreational infrastructure. It might mean that the proposed solutions
addressing the infrastructure are a condition for the tourism industry to become widely
accepted from the residents.
According to the analysis, I conclude that the MK municipality has several opportunities for
the development of sports, recreational, rural and cultural tourism and in the last chapter of
this thesis I list a number of ideas for the future tourism development with an emphasis on
sports and recreation. I pointed out some propositions for the upgrade of the existing
recreational trails on Karst. I mentioned also the potential that other paths have; eg. those
along the Vipava river. Furthermore, I came up with some ideas for some of the sports and
recreation infrastructure. In addition, I propose also a few events which could enrich the
existing activities.
In my opinion, a successful development of the MK municipality depends on the stakeholders'
will to participate in local touristic organizations. They certainly would need a bigger support
from the municipality and from the political representatives, since these organizations operate
mainly in public interest. From the tourism development point of view, a strong connection
and cooperation between all local organizations would make perfect sense. For the future
progress of the MK municipality, it is essential to overcome personal offenses and partial
interests between the ngo's as well as among and between local communities and community
representatives. Only joint activity and cooperation outside and inside the community would
lead to the development that everyone aims for.
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Priloga 1: Anketni vprašalnik
Stališča prebivalcev do turizma in rekreacije v občini Miren-Kostanjevica
ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljeni,
moje ime je Andreja Faganeli in zaključujem študij geografije na Filozofski fakulteti v
Ljubljani. V svojem diplomskem delu obravnavam tematiko turizma in rekreacije na
območju občine Miren-Kostanjevica.
Z vprašalnikom želim pridobiti vaša mnenja glede zadovoljstva s sedanjo športnorekreacijsko
ponudbo, mnenja o turistični ponudbi ter vaše stališče do nadaljnjega razvoja teh dveh
dejavnosti v občini.
Prosila bi vas, da si vzamete 5 minut časa za priložena vprašanja. Anketa je popolnoma
anonimna, ugotovitve pa bom uporabila izključno za namen diplomske naloge.
Za sodelovanje v anketnem vprašalniku se vam že v naprej najlepše zahvaljujem!
Vse izbrane odgovore označite z znakom – X.
1 - Prosim, označite s katero športnorekreacijsko dejavnostjo se najpogosteje ukvarjate.
Možni največ trije odgovori.
Hoja, sprehajanje
Kolesarjenje
Tek
Balinanje
Igranje nogometa
Aerobika
Borilne veščine
Ples
Ne ukvarjam se z nobeno športnorekreacijsko dejavnostjo
Drugo (dopišite):____________________________________

2 - Kje se najpogosteje ukvarjate s športnorekreacijsko dejavnostjo?
Možni največ trije odgovori.
Po bližnjih lokalnih poteh in stezah (kolovozi, gozdne poti, kmetijske poti, steze...)
Po urejenih pohodniških in kolesarskih poteh na Krasu
Na športnih igriščih v kraju bivanja
Na športnih igriščih v drugih krajih v občini
V notranjih športnih objektih (dvorani, telovadnici,...)
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Na območju izven meja občine Miren-Kostanjevica
Drugo (dopišite): ____________________________________________

3 - Prosim, izrazite zadovoljstvo z izbranimi elementi športnorekreacijske dejavnosti v
občini Miren-Kostanjevica:
Zelo Zadovo
Niti
Nezad
Zelo
zadovolj ljni
zadovoljni ovoljn nezadovol
ni
niti
i
jni
nezadovoljni
Pestrost športnorekreacijske ponudbe
Ustreznost športnorekreacijske infrastrukture
(objekti, telovadnice, igrišča, pohodne poti...)
Naravno okolje (ugodna klima, privlačna narava,
razgledi...)
Športnorekreacijske prireditve (pohodi, turnirji,
tekme, tekmovanja...)

4 - Katero športnorekreacijsko infrastrukturo si najbolj želite v občini?
Možni so trije odgovori .
Urejene sprehajalne, rekreacijske poti ob reki Vipavi
Športna zunanja igrišča (za košarko, odbojko, tenis...)
Urejene kolesarske poti
Večnamensko dvorano v občinskem središču
Trim stezo s fitnesom na prostem
Nič ne pogrešam
Drugo (dopišite): ____________________________________________________

5 - Kaj menite, da najbolj privlači obiskovalce v občino Miren-Kostanjevica?
Možni največ trije odgovori.
Občudovanje in uživanje v naravnih danostih (razgledi, kras, svež zrak...)
Spoznavanje kulturne in zgodovinske dediščine (spomeniki, muzeji, cerkve, šege in navade...)
Pokušina domačih vin in kulinarike (obisk domačih gostiln, turističnih kmetij, vinogradniških
kmetij...)
Možnosti za športnorekreacijske dejavnosti in sprostitev (kolesarjenje, pohodništvo, tek...)
Obisk lokalnih prireditev (tradicionalna praznovanja, krajevni prazniki, kulturne, zabavne, športne
prireditve...)
Drugo (dopišite):__________________________________________________________

6 - Prosim, izrazite mnenje (1-zelo slabo, 2-slabo, 3-niti slabo niti dobro, 4-dobro, 5-zelo
dobro) z izbranimi elementi turistične ponudbe občine Miren-Kostanjevica:
1

2

3

4

5

Je ne
poznam

Kulturno-zgodovinska dediščina
Naravna dediščina
Športnorekreacijska ponudba (kolesarske,
pohodniške in konjeniške poti na Krasu)
Prireditvena ponudba (kulturne, zabavne,
športne, tradicionalne...)
Gostinsko-kulinarična ponudba
Prenočitvena ponudba
Ponudba turističnih informacij (TIC Temnica
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1

2

3

4

5

Je ne
poznam

in Miren)
Prodaja spominkov, domačih pridelkov in
izdelkov
Ponudba promocijskega gradiva (zloženke,
turistične karte...)

7 - Kaj so po vašem mnenju glavne ovire pri razvoju turizma v občini Miren-Kostanjevica?
Možni največ trije odgovori.
Premajhna skrb pri urejanju in vzdrževanju čistega okolja, narave.
Trenutna družbeno-ekonomska nestabilnost.
Konflikti z drugimi rabami prostora (kmetijstvo, poselitev...).
Birokratske in zakonske ovire.
Pomanjkanje interesa občanov za turizem, saj ne vidijo neposrednih koristi.
Nepovezanost, premalo sodelovanja med zasebnim sektorjem, občino in društvi.
Pomanjkanje finančnih spodbud lokalnim turističnim in drugim društvom.
Potencialne možnosti naravnih nesreč (poplave, požari...).
Območje občine ne razpolaga z dovolj privlačno naravno in kulturno dediščino.
Drugo (dopišite):_______________________________________________________________

8 - Prosim, odgovorite na spodnje trditve.
Se sploh ne Se ne Se deloma
Se
Se
strinjam strinjam strinjam strinjam popolnoma
(1)
(2)
(3)
(4)
strinjam (5)
Z delom Občine na področju investicij v
turizem, šport in rekreacijo sem zadovoljen.
Kot prebivalec občine občine MirenKostanjevica podpiram razvoj turistične
dejavnosti.

9 - Bi želeli izpostaviti še kakšen predlog, mnenje glede nadaljnjega razvoja turizma in
rekreacije v občini Miren-Kostanjevica?

10 - Spol:
Moški

Ženski

11 - V katero starostno kategorijo spadate?
do 15 let
od 16 do 25 let
od 26 do 35 let
od 36 do 45 let
od 46 do 55 let
od 56 do 65 let
66 let ali več
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12 - Kako bi opisali vaš sedanji status?
Ali ste:
dijak, študent
samozaposleni, kmet
zaposleni
aktiven- drugo (npr. kmet, gospodinja)
brezposelni
upokojenec
HVALA ZA VAŠE ODGOVORE!
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