OBČINA HRPELJE - KOZINA
Hrpelje, Reška cesta 14
SI - 6240 KOZINA

T: 05 6800 150
F: 05 6800 180
E: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
www.hrpelje-kozina.si

Občina Hrpelje – Kozina
Županja Saša Likavec Svetelšek
Občinska uprava
Poročevalka: Ester Mihalič

Hrpelje, 5. 6. 2018
Številka: 322 – 3 / 2018
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina
Odbor za turizem Občine Hrpelje - Kozina
Informacija: Strategija razvoja in trženja turistične destinacije Občine Hrpelje – Kozina
Aktivna delavnica in vabilo za nadaljnje aktivno sodelovanje pri pripravi strategije
Na Občini Hrpelje - Kozina sledimo smernicam Slovenske turistične organizacije, ki zadnja
leta dela po usmeritvah trajnostnega turizma. Tako smo v začetku letošnjega leta pridobili
srebrni znak – potrditev za svoja prizadevanja na področju trajnostnega razvoja turizma.
Znak smo prejeli na podlagi ocen, ki smo jih dobili z izpolnjevanjem določenih pogojev po
100-ih kriterijih s petih različnih področij: narava, okolje, kulturna dediščina, skupnost in
varnost ter turizem in poslovanje. Pri dokazovanju o izpolnjevanju pogojev smo sodelovali z
našimi javnimi zavodi, turističnimi ponudniki, društvi, organizacijami in drugimi javnimi
ustanovami.
Nadaljnje delo na tem področju predvideva PRIPRAVO AKCIJSKEGA PLANA, ki bo
vključeval vse, kar nam danes še manjka. Prvi element med temi je STRATEGIJA
RAZVOJA IN TRŽENJA DESTINACIJE, ki bo vključevala tudi opredelitev našega
lokalnega značaja in prodajne priložnosti, ki bo enkratna in značilna prav za nas.
Pripravo strategije smo v občinski upravi zaupali Astrid Prašnikar in Dominiku Picigi.
Obadva sta strokovna delavca na področju pravnega in poslovnega svetovanja in imata
številne izkušnje na turističnem področju. Astrid Prašnikar je bila med drugim naša zunanja
sodelavka pri prijavi OHK v Zeleno shemo. Astrid Prašnikar, diplomirana pravnica,
predavateljica s področja prava in lokalne samouprave, avtorica in soavtorica različnih
strategij in razvojnih dokumentov, direktorica Študentskih domov Univerze na primorskem UP, Glavni tajnik UP, državna sekretarka za področje lokalne samouprave ter upravno
notranjih zadev, direktorica občinske uprave Mestne občine Koper,
Dimitrij Piciga, mag.ekonomije, direktor HIT d.d. Nova Gorica, izvršni direktor Kompas d.d.
Ljubljana, direktor STO Slovenija, direktor Kompas Holidays division, Kompas d.d.
Ljubljana, vodja Turistične dejavnosti pri Globtour d.o.o., vodja prodaje in Marketinga Hoteli
Bernardin Portorož.

OBČINA HRPELJE - KOZINA
Hrpelje, Reška cesta 14
SI - 6240 KOZINA

T: 05 6800 150
F: 05 6800 180
E: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si
www.hrpelje-kozina.si

Občina Hrpelje - Kozina, nima sprejetega strateškega dokumenta za razvoj turistične
dejavnosti oz. trajnostnega turizma v destinaciji. Odločitev, da pristopimo k pripravi turistične
strategije, je pomembna za našo občino, saj bomo na podlagi analize stanja opredelili naše
cilje, pričakovane rezultate, naše poslanstvo, vizijo, vrednote, pa tudi opredelili prednostna
razvojna področja kar predstavlja formalno osnovo za kandidiranje in črpanje finančnih
sredstev iz evropskih skladov. V postopek priprave razvojnega dokumenta morajo biti
vključeni vsi deležniki. Prav zato smo zastavili aktivnosti tako, da se do junija 2018 izvedejo
delavnice - UVODNA (vodstvo občine, vodje področij, ostali zaposleni, ki opravljajo dela in
naloge povezane s trajnostnim razvojem in turizmom) in JAVNA RAZPRAVA/OMIZJE
(udeleženci uvodne delavnice, destinacijski deležniki , zunanji člani delovnih teles in komisij
(občinskega sveta idr.) povezani s trajnostnim razvojem destinacije in turizmom, vabilo
občanom, vabljeni gostje), izvede se OBLIKOVANJE ZAKLJUČKOV na podlagi
izvedenih delavnic, omizja, javne razprave ter oblikovanje IZHODIŠČ - PREDLAGANIH
STRATEŠKIH SMERNIC IN UKREPOV za pripravo strateškega dokumenta . V 2.
polovici leta 2018 bomo pristopili k ANALIZI STANJA, OBLIKOVANJU PREDLOGA
STRATEGIJE RAZVOJA IN TRŽENJA TURIZMA, JAVNI RAZPRAVI PREDSTAVITEV PREDLOGA STRATEGIJE, OBLIKOVANJU KONČNEGA
BESEDILA STRATEGIJE IN PREDSTAVITVI STRATEGIJE ter pripravi
UKREPOV ZA URESNIČEVANJE STRATEGIJE. Predvidene aktivnosti se izvedejo do
konca leta 2018.
Na aktualni redni seji občinskega sveta bosta izvajalca na kratko predstavila dejavnosti za
izdelavo Strategije, nekaj ključnih podatkov svetovnih trendov v turizmu ter postavila nekaj
vprašanj, s katerimi želita aktivno vključiti svetnike v snovanje strategije naše destinacije na
turističnem področju.
Občinska uprava, Ester Mihalič

