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Informacija o certifikacijskem sistemu Zelena shema
Občina Hrpelje - Kozina je spomladi letošnjega leta vstopila v Zeleno shemo slovenskega
turizma - Slovenia Green Destination (SGD), katere namen je s praktičnim in učinkovitim
orodjem uvajati in pospeševati trajnostne poslovne modele v slovenski turizem ter krepiti
osnovo za trženje zelene ponudbe. Projekt poteka pri Slovenski turistični organizaciji v
sodelovanju z mednarodno organizacijo Green Destinations in njenim akreditiranim
partnerjem v Sloveniji, Zavodom Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace.
Občina je ob vstopu v projekt imenovala Zelenega koordinatorja - Ester Mihalič, ter
oblikovala Zeleno ekipo. V času od vstopa v projekt je občina oz. Zelena ekipa izvedla vrsto v
projektu predvidenih aktivnosti in sicer:
- podpisana je bila Zelena politika občine - župani Kraških občin, ki so istočasno
vstopile v projekt, so jo skupaj podpisali v Parku Škocjanske jame na svetovni dan
turizma - 27.septembra 2017. Na dan podpisa Zelene politike smo organizirali posvet
za zasebne ponudnike: Spodbujanje turističnih ponudnikov za razvoj trajnostnih
modelov (Slovenia Green Accommodation) - priložnosti in izzivi trajnostnega razvoja
turizma v kraških občinah,
- seznanjali smo prebivalce in zasebnike s potekom projekta in pomenom razvoja
trajnostnega turizma - preko občinske in Visitkras spletne strani, glasila, drugih
medijev,
- z drugimi občinami smo sodelovali pri pripravi vsebin vloge - v smislu prihodnjega
oblikovanja skupne turistične destinacije,
- izvedli smo nketiranje treh skupin deležnikov v OBČINI: prebivalce, obiskovalce in
turistična podjetja in druge ponudnike,
- pripravili smo ANALIZO stanja v destinaciji in seznam vse kulturne (nepremične) ter
naravne dediščine (varovana območja in biotska raznovrstnost), ki je na območju
destinacije aktualna za razvoj trajnostnega turizma,
- pripravili smo popis vse aktualne ponudbe v destinaciji - ponudniki, kolesarske,
pešpoti, tradicionalne prireditve, nesnovna dediščina - povzetek,
- zbrali smo potrebne podatke, dokazila in pripravili odgovore na preko 100 vprašanj
vezanih na trajnostni management in turizem - v skladu s standardom Slovenija Green
Destination ter jih vnesli v spletno platformo,
- pripravili smo spletno povezavo preko katere bomo prebivalce obveščali o trajnostnih
dosežkih in dokumentih ter še več posodobitev na skupni spletni strani Visitkras,
- pripravili delno poročilo in zaprosili za izdajo ocene.
Po pregledu posredovanega gradiva bomo vsebine dopolnili in v začetku naslednjega leta
pričakujemo tudi obisk evalvatorja-ev. Že sedaj pa je mogoče izpostaviti nekaj ključnih in za
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razvoj destinacije pomembnih podatkov oz. turističnih potencialov, ki smo jih skozi projekt
evidentirali
(občina ima izredno velike potenciale za razvoj butičnega/zelenega/trajnostnega turizma):
KULTURA: občina ima registriranih v registru nepremične kulturne dediščine 39 arheoloških
najdišč (gradišč idr.), 35 stavb, 30 spominskih objektov in krajev, 2 druga objekta in 41
naselij,
NARAVA: občina ima zaščitena naslednja Varovana območja - NATURA (znotraj Nature:
SPA Kras in SPA dodatek Kras, SCI Kras, SCI Matarsko podolje) in ZAVAROVANA
OBMOČJA (24 zavarovanih območij, in sicer 1 regijski park - vplivno območje Škocjanskih
jam, 1 krajinski park . Beka/soteska Glinščice z dolino Griža, ponornimi jamami in
arheološkimi lokalitetami Lorencom in grad nad Botačem ter 22 naravnih spomenikov).
Aktualna so tudi tri EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA: Kras, Matarsko Podolje in
Mrzlek. V občini je še 413 naravnih vrednot – jam, 41 naravnih vrednot – točk in 15 naravnih
vrednot – območij. V občini so tudi 3 pričakovane naravne vrednote in sicer Karbonati, Kras
in Matarsko podolje – meja K-Tc. Popisi navedenega, kot so zajeti v okoljskem poročilu k
OPN so bili podlaga za popise v projektu;
Občina ima izredno bogato biotsko raznovrstnost, z mnogimi zaščitenimi vrstami živali in
rastlin - habitatni tipi, nekatere so tudi na rdečem seznamu. Tudi pri popisu naravne dediščine
smo na podlagi okoljskega poročila pripravili povzetek stanja.
NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA (petje, plesi, pesmi in pripovedke, šege, navade,
ljudski običaji, rokodelske spretnosti, tradicionalna kuhinja, prireditve, igre ipd.): občina ima
izredno bogato nesnovno dediščino, k popisu in zaščiti katere namerava pristopiti v naslednjih
letih. Pri tem bo vzpostavljeno neposredno in aktivno sodelovanje z vsemi deležniki, posebej
s prebivalstvom, ki je najbogatejši vir za popis te dediščine. Registrirani v registru so
Škoromati in suhi zid.
Na podlagi navedenega oz. na podlagi analize stanja v destinaciji, bo občina pripravila
strateški načrt oz. aktivnosti na področju razvoja trajnostnega turizma za prihodnje
srednjeročno obdobje. Pri tem bo potrebno opredeliti poslanstvo destinacije, vizijo in cilje,
smernice ter nosilne produkte. Prav tako bo potrebno poiskati možnosti in načine, da se
prebivalstvo spodbudi k sodelovanju - tako z izobraževalnimi programi, usposabljanjem,
pomočjo pri uresničevanju zasebnih pobud (za obnove nepremičnin za turistične namene, za
odprtje novih podjetij, obrtnih delavnic, za zaposlovanje), s spodbudami za dvig kakovosti
ponudbe (eko kmetijstvo, demeter ipd.) ter nenazadnje s finančnimi spodbudami za mlade
družine in kmete, ki so pripravljeni ostati v domačem okolju in se ukvarjati s trajnostnim
turizmom.
Opisane vsebine pa so izredno aktualne tudi zaradi dejstva, da bo leto 2018 Evropsko leto
kulturne dediščine - praznovanje raznolikosti in bogastva naše evropske dediščine. Ideja
o evropskem letu kulturne dediščine sega že v leto 2014, ko je Svet EU sprejel sklepe
o participativnem upravljanju kulturne dediščine (UL C 463, 23.12.2014, str. 1, z dne 25. 11.
2014).Kulturna dediščina zajema vire iz preteklosti v najrazličnejših oblikah in vidikih.
Mednje spadajo spomeniki, spomeniška območja, običaji, posredovano znanje in izrazi
človeške ustvarjalnosti, pa tudi zbirke, ki jih ohranjajo in zanje skrbijo muzeji, knjižnice in
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arhivi. Evropejci imamo še posebej bogato kulturno dediščino, rojeno iz naše dolge skupne
zgodovine. Cilj te pobude je izboljšati ozaveščenost o evropski zgodovini in vrednotah ter
okrepiti občutek evropske identitete. Hkrati opozarja na priložnosti, ki nam jih ponuja naša
»domača« kulturna dediščina, pa tudi na izzive, s katerimi se sooča, kot so posledice prehoda
na digitalno tehnologijo, okoljski in fizični pritiski na območja kulturne dediščine. Cilj je
tudi, da javni organi, v sodelovanju s sektorjem kulturne dediščine in širšo civilno družbo,
spodbudijo zaščito, varstvo, ponovno uporabo, krepitev, vrednotenje in promocijo kulturne
dediščine ter okrepijo prispevek kulturne dediščine h gospodarstvu prek podpore kulturnim in
ustvarjalnim sektorjem, spodbujanja ustvarjanja in inovacij, trajnostnega turizma in
zaposlovanja.
Glavni cilji evropskega leta 2018 so:
spodbujati kulturno raznolikost, medkulturni dialog in socialno kohezijo, izpostaviti
ekonomski prispevek kulturne dediščine h kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, vključno z
malimi in srednjimi podjetji, ter k lokalnemu in regionalnemu razvoju.
V praznovanje Evropskega leta kulturne dediščine se bo Občina Hrpelje - Kozina pridružila
tako, da bo v letu 2018 organizirala več dogodkov, izobraževanj, predstavitev posvečenih
kulturni dediščini, da bo v letu 2018 pripravila strateški načrt za razvoj kulturnega turizma v
občin ter objavila poziv občanom, da sodelujejo pri pripravi popisa nesnovne kulturne
dediščine našega območja.
O vseh nadaljnjih aktivnosti v okviru projekta bo občinski svet obveščen. Prav tako bomo
občinski svet seznanili s predlaganim akcijskim planom, ki ga bomo pripravili v prihodnjih
mesecih.
Pripravila: Ester Mihalič

županja:
Saša Likavec Svetelšek

