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OBČINSKEMU SVETU OBČINE HRPELJE-KOZINA
ZADEVA: Informacija o izvedenih aktivnostih občine Hrpelje – Kozina (H-K) v sklopu
Zelene sheme slovenskega turizma ter
Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje razvoja trajnostnega turizma v občini v obdobju
2018-2020.
Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, županja
Poročevalec: Ester Mihalič, občinska uprava
V obravnavo: Odbor za turizem, kmetijstvo, medobčinske in mednarodne odnose
Pravna osnova: 8. in 16. člena Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 51/15)
Namen: Obravnava in sprejem sklepa
Obrazložitev :
Uvodna pojasnila – Zelena shema
Občina Hrpelje - Kozina je spomladi leta 2017 vstopila v certifikacijsko shemo Slovenia Green
Destinations, ta pod svojim znakom združuje vsa prizadevanja destinacij in ponudnikov za
trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Nosilec Zelene sheme slovenskega turizma je Slovenska
turistična organizacija, ki podeljuje tri različne znake (zlat, srebrn in bronast). Občina je ob
vstopu imenovala zelenega koordinatorja in oblikovala zeleno ekipo.
Izvedene so bile številne v shemi predvidene aktivnosti
 Imenovanje Zelenega koordinatorja – Ester Mihalič in Zelene ekipe
 Podpis Zelene politike-27. september 2017 v Parku Škocjanske jame
 Organizacija posveta za zasebne ponudnike: Spodbujanje turističnih ponudnikov za
razvoj trajnostnih modelov-27. september 2017 v Parku Škocjanske jame
 Sodelovanje z drugimi kraško-brkinskimi občinami za pripravo vloge
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Priprava in analiza anket prebivalstva, turističnega gospodarstva in obiskovalcev
Priprava dokumenta Analize stanja v destinaciji
Zbiranje podatkov, dokazil in priprava odgovorov na preko 100 vprašanj, ki so se
navezovale na trajnostni turizem in management, v skladu s standardom
Vnašanje odgovorov v zato namenjeno spletno platformo
Seznanjanje prebivalstva s potekom projekta in seznanjanje o pomenu trajnostnega
turizma

Destinacija je bila s strani ocenjevalcev ocenjena v petih kategorijah - Destinacijski
management, Narava in pokrajina, Kultura in tradicija in Družbeno ekonomska situacija. Ocene
so na lestvici od 1 do 10.
Marca 2018 je destinacija prejela na podlagi vnesenih podatkov in dokazil SREBRNI znak
Slovenia Green Destinations. Znak SGD silver dobi destinacija, ki vsaj v dveh od petih kategorij
prejme oceno 8,0 ali več, pri čemer je vsaj ena od teh treh kategorij direktno vezana na turizem
(Destinacijski management, Družbeno - ekonomska situacija). Znak pa podeli Slovenska
turistična organizacija.
Rezultati presoje za občino Hrpelje-Kozina
Kategorija

Skupna ocena

Destinacijski management

8,2

Narava in pokrajina

8,1

Okolje in podnebje

7,7

Kultura in tradicija

9,0

Družbeno ekonomska situacija

6,6

TOTAL

7,7

GSTC Certified compliance level

81.1%

V okviru ocene je bilo med komentarji in priporočili destinaciji navedeno tudi:
 Da občina trajnostnega koncepta poslovanja v turizmu še ne aplicira v celotno
poslovanje občine
 Kot največjo pomanjkljivost v destinaciji na nivoju managementa se izpostavlja
odsotnost strateškega dokumenta za razvoj turizma, zaradi česar je razvoj turizma
posledično ne-strateško voden
 Odsotnost ukrepov na področju spodbujanja turističnega gospodarstva – tudi zaradi
odsotnosti strateškega dokumenta, kjer destinacija dosega najnižjo oceno

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

Destinacija bi ob ohranitvi obstoječega nivoja trajnosti, sprejemu strateškega
dokumenta razvoja turizma in pridobitvi vsaj enega certificiranega ponudnika
nastanitev, ob enakih kriterijih lahko dosegla znak GOLD.

Kazalniki
Na izračun ocene so poleg politik standarda vplivali tudi KAZALNIKI. Najbolj negativno so
na oceno destinacije vlivali naslednji:
 odstotek nepozidanih površin
 odstotek odplak iz destinacije, ki se pred odvajanjem očistijo do sekundarne stopnje
 Število pomembnih zgodovinskih in spomeniških stavb
 Število muzejev
 Število certificiranih nastanitvenih objektov
 Število certificiranih turističnih agencij
Nadaljnje aktivnosti
 Destinacija je dolžna sprejeti akcijski plan ukrepov na področjih, kjer se je slabše
odrezala ter jih uresničevati v nadaljnjih 2 letih
 Priprava akcijskega plana, potrjenega na občinskem svetu ter oddaja akreditiranemu
partnerju je predvidena do februarja 2019
 V obdobju do naslednjega ocenjevanja, ki bo čez približno dve leti mora destinacija
spremljati stanje na prej omenjenih področjih
 Občina mora opredeliti svoj lokalni značaj in zeleni USP
 Občina mora oddati zahtevek za terenski obisk ocenjevalca
Na podlagi navedenega dajem Občinskemu svetu v seznanitev informacijo o aktivnostih občine
Hrpelje-Kozina v Zeleni shemi slovenskega turizma v letih 2017 in 2018 ter predlagam, da
sprejme Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje razvoja trajnostnega turizma v občini HrpeljeKozina 2018-2020. Ker je bil akcijski načrt pripravljen za obravnavo in sprejem na OS že konec
leta 2018 in so se takrat tudi že izvedli določeni ukrepi, zaradi lokalnih volitev pa še ni prišlo
do obravnave in potrditve na OS, predlagamo, da se potrdi dokument z letnico kot je bil
pripravljen – torej 2018-2020.
Županja:
Saša Likavec Svetelšek
Pripravil:
Ester Mihalič
Občinska uprava, Zeleni koordinator
Priloga:
- Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje razvoja trajnostnega turizma v občini Hrpelje-Kozina
2018-2020,
- predlog sklepa.
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Predlog sklepa
Številka: 322 – 9 / 2017 - 9
Datum:
Na podlagi 8. in 16. člena Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na ………... seji dne ……….. sprejel

SKLEP
1.
Občinski svet se je seznanil z aktivnostmi Občine Hrpelje - Kozina v sklopu Zelene sheme
slovenskega turizma ter o pridobitvi znaka Slovenia Green Destinations.

2.
Občinski svet občine Hrpelje-Kozina sprejme Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje razvoja
trajnostnega turizma v Občini Hrpelje - Kozina 2018-2020.

Ta sklep velja takoj.

Županja
Saša Likavec Svetelšek

Sklep se dostavi:
- direktorju občinske uprave
- občinski upravi

Vložiti: zbirka dokumentarnega gradiva

