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Naložba sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija 

 

VABILO na POSVET 

PRILOŽNOSTI IN IZZIVI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA 
 V ponedeljek, 31. januarja 2022, ob 18. uri – preko spletne povezave: 

https://us06web.zoom.us/j/82739251950?pwd=alArNjY3d1RDRy9qT29hS3RTSEEvQT09 

 

Pred tremi leti je Občina Miren-Kostanjevica vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma in po presoji 

vzpostavljenega trajnostnega modela razvoja občine in vodenja turistične destinacije Miren Kras prejela znak Green 

Destination Gold. Z vstopom v shemo smo se zavezali k doslednemu spodbujanju trajnostnega delovanja, 

združevanju trajnostnih prizadevanj vseh deležnikov ter promociji našega lokalnega značaja  in avtentičnih 

zelenih zgodb. Pomemben element izkazovanja naše trajnostne naravnanosti so  mednarodno priznani okoljski 

znaki in ponosni smo, da Miren Kras premore že tri okoljske certifikate,  dve nastanitvi Green Accommodation in 

znamenitost Green Attraction, hkrati pa nove priložnosti  tudi na področju gastronomije (Green Cousine). Z 

odličnimi primeri dobrih zelenih praks, Skupaj za zeleno prihodnost, Drevo za Cerje in Zgodbe iz lonca,  smo se  na 

Green Destinations Days  trikrat  zapored uvrstili med TOP 100 najbolj trajnostnih destinacij na svetu. 

Pred nami je obnova znaka z novimi zavezami za naslednje triletno obdobje, ki bodo v še večji meri naslavljale glavni 

izziv človeštva – povečane izpuste toplogrednih plinov, posebej CO2.  

Posvet prinaša osvetlitev problematike in priložnosti za nadaljnji trajnostni razvoj občine in turizma ter  konkreten 

doprinos posameznika in lokalne skupnosti k ohranjanju zdravega okolja. 

 

PROGRAM POSVETA 

18.00        Pozdrav župana Mauricija Humarja 

18.05 Rezultati Zelene sheme in okoljski znaki, mag. Ariana B. Suhadolnik, Zelena koordinatorka  

18.15        Odgovorno ravnanje do okolja in družbe, dobre prakse (Astrid Prašnikar, ROS. TURIST) 

18.25        Odgovorna raba vode, ravnanje z odpadnimi vodami in trdimi odpadki (Mitja Gorjan,  

                   Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica) 

18.35 Odgovorno ravnanje s trdimi odpadki (Dario Rolih, Javno podjetje Komunala Nova Gorica) 

18.45         Prilagajanje na podnebne spremembe (mag. Boris Šušmak, Društvo DOVES-FEE Slovenija) 

18.55 Odgovorna raba energije in zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov ( Janez Melink, GOLEA) 

19.05 Trajnostna mobilnost v občini in zmanjševanje odvisnosti od fosilnih goriv ( Suzana Vidmar   

         Kovšca GOLEA, VZ-TRAJNOST) 

19.15 Pravično in enakopravno zaposlovanje, zagotavljanje varnosti pri delu in poslovanju   

        (Astrid Prašnikar, ROS. TURIST – Inštitut za odgovorni turizem)  

19.30        RAZPRAVA 

Zaželeno, da prisotnost potrdite do 12.00 ure 31. 1. 2022 na elektronski naslov nika@mirenkras.si. 

Veselimo se vaše udeležbe in aktivne vključitve v razpravo. 

 

S  spoštovanjem,      

mag. Ariana B. Suhadolnik, l.r.                                Mauricij Humar,l.r. 

zelena koordinatorka Miren Krasa           župan Občine Miren-Kostanjevica 


