TRAJNOSTNI AKCIJSKI NAČRT
UKREPOV TRAJNOSTNEGA TURIZMA 2022 – 2023
V DESTINACIJI RENČE - VOGRSKO
Občinski svet občine Renče - Vogrsko je dne 30.11.2021 sprejel akcijski načrt Ukrepov trajnostnega turizma v destinaciji
Renče – Vogrsko za obdobje 2022-2023. Akcijski načrt vsebuje ukrepe za izboljšanje trajnostnega turizma v naši destinaciji.
Zajema tista področja, kjer je destinacija najbolj šibka in na katerih je potrebno izboljšanje stanja. Do konca junija 2022
bo destinacija sprejela tudi strategijo razvoja turizma. Ravno tako bo destinacija, ki je vključena v skupni javni zavod za
turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, sprejela skupno strategijo do konca junija 2022. Ti dokumenti bojo ključno vodilo
razvoja destinacije v prihodnjih letih.
=
UVOD
V naslednjem letu bo destinacija sprejela Strategijo razvoja turizma v povezavi v novo ustanovljenem Zavodu za turizem Nova Gorica – Vipavska dolina, ki
se mu je pridružila tudi Občina Renče-Vogrsko. Ravno tako bo destinacija v naslednjem letu pripravila svojo strategijo razvoja turizma. Destinacija bo
pripravila poročilo o kazalnikih z grafičnim prikazom ključnih podatkov, kakor tudi o številu dogodkov in poslovnih priložnosti za vse vključene pri pripravi
nove strategije. V naslednjih letih bo destinacija pripravila izobraževalne delavnice in usposabljanja na temo varčevanja z vodo, ločevanja odpadkov in
učinkovite raba energije in to s primeri dobrih praks. Pripravila bo tudi trajnostno poročilo najmanj v dveh jezikih, v katerem bodo povzeti trajnostni
dosežki destinacije in ga javno objavila. V načrtu občine je tudi obnova vodovodnega omrežja v sklopu projekta Rekonstrukcija in novogradnja z namenom

hidravličnih izboljšav na vodovodnem sistemu Mrzlek ter izgradnja novega kanalizacijskega omrežja za od 400 do 600 enot. Destinacija bo poskrbela za
promocijo trajnostnih turističnih produktov ter spodbujala k trajnostnemu delovanju tudi turistično gospodarstvo.

PREGLED
Trajnostni zeleni koordinator: Matjaž Zgonik
KRITERIJI

VSEBINA

ODGOVORNA OSEBA

OBDOBJE
ZAČETEK/KONEC

0. PODATKI O DESTINACIJI
0.8. Zeleni USP

Destinacija bo določila lastni zeleni DNK

Matjaž
Zgonik; trajno
Delovna skupina za
turizem Občine Renče
– Vogrsko (predsednik
Milivoj Perkon; Javni
zavod za turizem Nova
Gorica in Vipavska
dolina
(direktorica
Erika Lojk)

1. DESTINACIJSKI MANAGAMENT
Predanost in organizacija
1.2. Struktura upravljanja
Destinacija je del skupnega javnega zavoda
za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.
Struktura upravljanja bo v začrtani smeri
skupnega javnega zavoda. Želja je, da v
destinaciji v naslednjih dveh letih postavili
razpršene turistične informacijske centre,

Javni zavod za turizem trajno
Nova
Gorica
in
Vipavska
dolina
(direktorica Erika Lojk),
Koordinator
Občine
Renče – Vogrsko –
Matjaž Zgonik

PLANIRANI
ZNESEK EUR

PLANIRANE
URE DELA

1.3.Vizija

kar v praksi pomeni, da bi vzpostavili po eno
delujočo točko v vsaki krajevni skupnosti
destinacije na najbolj obiskani lokaciji.
V sklopu nove turistične strategije v širši –
skupni turistični destinaciji Nova Gorica in
Vipavska dolina, del katere je občina Renče
Vogrsko, bo destinacija ob tesnem in
aktivnem sodelovanju z deležniki, pripravila
in sprejela novo vizijo. Ta bo sestavni del
strategije in bo javno objavljena.
Ravno tako bo v letu 2022 nastala občinska
strategija razvoja turizma v kateri bo
opredeljena tudi vizija.

1.4. Usposobljen zeleni koordinator z Zeleni koordinator se bo izobraževal na
zeleno ekipo
področju trajnostnega razvoja preko
organiziranih usposabljanj in delavnic (npr.
izobraževanje
GSTC,
brezplačno
izobraževanje, ki ga nudi Travelife za svoje
agencije (do katerega ima zeleni
koordinator
dostop),
delavnice
v
organizaciji STO idr.) Izobražujem se
občasno preko platforme Travelife.
Dodajam v priponki potrdila.
1.5. Sodelovanje s turističnim sektorjem
Destinacija bo organizirala letno srečanje s
turističnimi deležniki na katerem jim bo
predstavila letno poročilo o opravljenih
nalogah v preteklem letu ter predlog
programa dela za naslednje leto ter jih

Javni zavod za turizem Kot
Nova
Gorica
in opredeljeno v
Vipavska
dolina točki 1.8
(direktorica Erika Lojk),
Koordinator
Občine
Renče – Vogrsko –
Matjaž Zgonik
Za občinsko strategijo
razvoja turizma –
Matjaž
Zgonik
in
delovna skupina za
turizem Občine Renče
– Vogrsko (predsednik
Milivoj Perkon
Matjaž Zgonik
trajno

1.000,00
€/letno

Matjaž
Zgonik
in V letu 2022 in 200€
delovna skupina za naprej
turizem Občine Renče
– Vogrsko (Predsednik
Milivoj Perkon)

40/letno

pozvala k sodelovanju pri oblikovanju le
tega:
- Sestanki z javnim sektorjem
- Sestanki z deležniki
- Predstavitev aktivnosti preko
spletne
strani
in
aktivno
vključevanje s pobudami
- Delavnice
Načrtovanje in razvoj
1.6. Popis

1.8. Strategija razvoja turizma

Občina bo vzpostavila novo, lično in
moderno spletna stran Občine Renče –
Vogrsko znotraj katere bo izpostavila
področje turizma, trajnostne dosežke
občine, ZSST ter preko nje obveščala vse
ključne deležnike.
1. Destinacija bo realizirala namero o
izdelavi strategije - za območje vseh treh
občin vključenih v širšo destinacijo (NG,
Ajdovščina, renče – Vogrsko). Ta bo
zajemala vsa relevantna polja trajnosti.

Ana Vuk

Začetek
– 6.000€
februar 2021 /
Zaključek
–
december
2021

Javni zavod za turizem
Nova
Gorica
in
Vipavska
dolina
(direktorica Erika Lojk),
Koordinator
Občine
Renče – Vogrsko –
Matjaž Zgonik

Začetek
- 5.000€
januar 2022
Zaključek
–
konec junija
2022

Začetek
2. Ravno tako bo v letu 2022 nastala
januar 2022
občinska strategija razvoja turizma.
Za občinsko strategijo Zaključek
–
razvoja turizma – konec junija 1.000€
Matjaž
Zgonik
in 2022
delovna skupina za
turizem Občine Renče
– Vogrsko (predsednik
Milivoj Perkon

1.9 Vključevanje v procese načrtovanja

3. Poleg tega smo kot Občina pristopili k
izdelavi razvojne strategije Občine Renče – Matjaž Zgonik
Vogrsko za obdobje 2022 – 2027 v kateri bo
zastopano tudi področje turizma – pri tej
strategiji – aktivnosti so že v teku (anketa,
vabila in plakati za prve tri delavnice v treh
krajevnih skupnostih. (29.9., 30.9. in
1.10.21))
Vključevanje deležnikov v pripravo Matjaž Zgonik
strategije iz merila 1.8. je in bo
intenzivirano - destinacija bo vključila vse
deležnike prek delavnic in javnih razprav.
V sklopu strategije razvoja Občine za
obdobje 2022 – 2017 je bila že formirana
fizična in spletna anketa, vabila in plakati za
prve tri delavnice v treh krajevnih
skupnostih. (29.9., 30.9. in 1.10.21).
Opravljene so bile tudi vse tri delavnice z
občani in drugimi deležniki.
Z aktivnostmi se nadaljuje, pri čemer se v
proces načrtovanja dokumentov vključuje
vse ključne deležnike.

1.10. Načrt trajnostnega razvoja turizma

Destinacija bo/ je pripravila ta akcijski načrt Matjaž Zgonik
v skladu z vsemi zahtevami standarda in ga
bo potrdila na OS občine.

1.13. Finančno načrtovanje

V načrtu iz 1.10 – tem načrtu bo/je Vsak za svoje področje
destinacija opredelila tudi finančna proračuna
sredstva za uresničevanje ukrepov. Ta bo
vnesla tudi v finančni plan občine –
proračun.
Izpostavljamo
najbolj

Začetek julij
2021
/
Zaključek
7.492,12€
konec aprila
2022

Leto 2021 in
naprej

Predstavitev
na
občinski
seji
30.11.2021

pomembnejše projekte, ki so že umeščeni v
dvoletni proračun za leto 2022 in 2023:
1*- obnova vodovodnega omrežja v sklopu
projekta Rekonstrukcija in novogradnja z
namenom hidravličnih izboljšav na
vodovodnem sistemu Mrzlek.
2*- V načrtu občine je tudi izgradnja novega
kanalizacijskega omrežja za od 400 do 600
enot.
3*- Obnova ekoloških otokov
4*- Projekt digitalizacije

1*začetek 1* - 1.8
leto 2022 / mio Eur
zaključek do
julija 2023
2* - začetek 2* - 2.0
leto 2022 / mio Eur
zaključek do
julija 2023
3* - začetek 3*
leta
22
/ 15.000€
zaključek do
konca leta 22
4* - začetek 4*
sredina leta 22 30.000€
/ do konca leta
2023

Spremljanje in poročanje
1.14. Kazalniki

1.15. Pregled in evalvacija ciljev

Destinacija bo pripravila poročilo o zelenih Matjaž Zgonik
kazalnikih in ga objavila na občinski spletni
strani v slovenskem jeziku in dvojezično na
portalu, do katerega bodo dostopali (tudi)
turisti, v privlačni in pregledni obliki.
V strateškem dokumentu Strategija razvoja Matjaž Zgonik
Občine Renče – Vogrsko za obdobje 2022 –
2027 bodo opredeljeni tudi cilji razvoja
trajnostnega turizma, skladno z njimi pa
tudi v letnem proračunu občine.

Do konca leta 500 €
2022

Do konca leta
2022

1.16. Popravni ukrepi

1.19. Interno poročanje
1.20. Javno poročanje

Zakonska in etična določila
1.23. Etični kodeks

Ravno tako bodo cilji opredeljeni v obeh
strategija razvoja turizma (občinska in
destinacijska)
Destinacija bo redno opravlja evalvacije Matjaž Zgonik
strateškega dokumenta in ciljev – skladno z
dokumentom iz točke 1.15, ki ga bo
sprejela.
OS bo letno seznanjen s stanjem na Matjaž Zgonik
področju trajnostnega razvoja in dosežkov
Destinacija bo pripravila – skladno s kriteriji Matjaž Zgonik
(po obliki in dostopnosti) - javno poročilo o
trajnostnih dosežkih, v katerem bo
izpostavila glavne dosežke projekta
Slovenia Green v slovenskem in angleškem
jeziku. V lahko berljivi in lahko dostopni
obliki bo objavljeno na spletni strani,
spletnih kanalih ipd.
Destinacija bo - enako kot so Župan, člani Matjaž Zgonik
zelene ekipe in zaposleni na občini s
podpisom na dogodku o trajnosti podpisali
tudi etični kodeks v turizmu, ki ga je
pripravila Turistična zveza Slovenije,
povabil celotno turistično gospodarstvo in
druge deležnike v turizmu k podpisu
etičnega kodeksa, prilagojenega destinaciji
in njenim značilnostim.
Občina bo sodelovala pri pripravi novega
O D L O K A o lokalnih turističnih vodnikih
in turističnem vodenju v občinah
Ajdovščina, Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal
ob Soči, Brda, Šempeter - Vrtojba, Miren -

Leto 2022

enkrat letno
Do konca leta
2022

V letu 2022

100€

Kostanjevica, Renče - Vogrsko, Vipava,
Idrija, Cerkno in Nova Gorica. Odlok bo
podlaga za novo opravljanje tečajev za
turistične vodnike
1.24. Korupcija

Destinacija bo posodobila načrt integritete Ana Vuk
iz leta 2012 ter pripravila letna poročila
skrbnika načrta integritete o izvedenih
ukrepih.

Začetek
7.000€
avgust 2022 /
Zaključek maj
2023

2. NARAVA IN POKRAJINA
Narava in njeno ohranjanje
2.5. Spremljanje vplivov turizma na naravo

Doživetja v naravi
2.7. Raba živali v turistične namene

Krajina in slikovitost
2.8. Krajina in slikovitost

Destinacija bo določila dodatne ukrepe za Matjaž
Zgonik, Leto
varovanje narave in preprečevanje Oddelek okolje in 2023
negativnih vplivov turizma na naravo.
prostor; Režijski obrat

2022,

V letu 2022-2023 bo nadgrajen projekt Matjaž Zgonik
Konjeniške poti. Postavila se bo nova
spletna stran, obnovilo vse količke na
konjeniških poteh, postavili se bodo pitniki
za vodo.

Leto
2023

2022, 8.000€

V začetku leta 2022 bo občina zaključila z Matjaž Zgonik
aktivnostmi za ureditev spominskega parka
1. svetovne vojne Vinišče.

Leto 2022

14.700€

V proračunu za leto 2022 bo umeščena Renata Gutnik
optimizacija javne razsvetljave. – v prvi fazi
to pomeni opravljen popis obstoječe
celotne razsvetljave in digitalizacija samega

V letu 2022

15.000€

3. OKOLJE IN PODNEBJE
Raba zemlje in onesnaženje
3.4. Svetlobno onesnaževanje

popisa, vnos v sistem PISO ter nato v letu
2023 fazna zamenjava z varčnimi sijalkami
Upravljanje z vodami
3.9. Ravnanje z odpadnimi vodami

Trajnostna mobilnost
3.10. Mehka mobilnost

3.11. Javni prevoz

3.12. Potovanja in podnebja
3.13. Izravnava ogljičnega odtisa

Kar se tiče odpadnih voda so to projekti Ana Vuk
kanalizacije. Pridobila so se tudi evropska
sredstva. V letu 2022 se bo na novo
postavila kanalizacija za od 400 do 600
enot.

Od
začetka 2.0
leta 2022 do Eur
junija 2023

Občina bo pripravila celostno prometno Matjaž Zgonik
strategijo, ki bo obsegala tudi ukrepe glede
mehke mobilnosti. Mednje bo občina
umestila tudi postavitev najmanj dveh
avtomatiziranih izposojevalnic koles.V
proračun 2022 smo umestili sredstva za
CPS.
V sklopu skupne destinacijske strategije Matjaž Zgonik
razvoja turizma javnega zavoda Nova
Gorica in Vipavska dolina bo velik poudarek
tudi na trajnostni mobilnosti in
spodbujanju k uporabi okolju prijaznih
sredstev prevoza (ali pešačenja), tudi
javnega prevoza. Velik poudarek bo dan
tudi na obuditev železniških povezav v
destinaciji.

Začetek v maju 30.000€
2022
/
zaključek sredi
leta 2023

Leto 2022

Mio

Odpadki in njihova predelava
3.14. Zmanjševanje količine trdnih
odpadkov

Destinacija bo cilje, ki jih je Komunalno Oddelek
podjetje Nova Gorica sprejelo za leto 2021 prostor
v nadaljnjih letih izboljšala v smislu
povečanja % ločeno zbranih odpadkov ter
zmanjšanja količin odpadkov. Destinacija
bo skupaj z javnim podjetjem jasno
opredelila
kvantitativne
cilje
za
zmanjševanje količin trdnih odpadkov s
poudarkom na zmanjševanju količine
plastične embalaže. Pri tem bo sodelovala
pri aktivnosti za spodbujanje vseh 3 skupin
deležnikov, k odgovornemu ravnanju z
odpadki. V planu je, da destinacija letno
uredi in opremi po 3 ekološke otoke.
Ravno tako se bomo v letu 2022 prijavljali
na razpis s področja digitalizacije, kjer se bo
opremilo 12 najbolj obremenjenih
ekoloških otokov z digitalnimi senzorji in
dodatnimi navodili za spodbujanje občanov
k še bolj striktnem ločevanju odpakdov.

okolje

in Leto 2022 in 15.000€
leto 2023

3.15. Ločevanje odpadkov

Ravno tako se bomo v letu 2022 prijavljali Matjaž Zgonik
na razpis s področja digitalizacije, kjer se bo
opremilo 12 najbolj obremenjenih
ekoloških otokov z digitalnimi senzorji in
dodatnimi navodili za spodbujanje občanov
k še bolj striktnem ločevanju odpakdov.

Leto 2022 in 20.000€
leto 2023

Energija in podnebne spremembe
Prilagajanje na podnebne spremembe
3.19. Prilagajanja na podnebne spremembe Destinacija bo izdelala študijo vpliva Matjaž Zgonik
podnebnih sprememb na območje ter na
njeni podlagi pripravila ukrepe za
prilagajanje novi situaciji – tako glede
odprave poplavne ogroženosti, kot drugo.
V proračun za leto 2022 je že umeščen
projekt izvedbe protipoplavnega zidu z
mobilno steno na jezu v Renčah.
Pričakuje se nadaljevanje projekta Grevislin
– zelena infrastruktura, ohranjanje in
izboljšanje stanja ogroženih vrst in
habitatnih tipov ob rekah. Prijavljena sta
bila dva projekta:
- Grevislin – II. faza: ureditev desne
brežine reke Vipave pod jezom v
Renčah
- Grevislin – III. faza: ureditev leve
brežine reke Vipave med mlinom in
novim mostom v Renčah

Leto 2022 in 250.000€
leto 2023

Leto 2023
80.000€

40.000€
Leto 2023

13.000€
Leto 2022

3.20. Obveščanje
spremembah

o

Redno se umešča v proračun sredstva za
čiščenje in urejanje meteornih jarkov in s
tem blaženje poplavne varnosti.
podnebnih O podnebnih spremembah bo po študiji iz Matjaž Zgonik
3.19 organiziran posvet za deležnike in
turistično gospodarstvo, za prebivalce in
obiskovalce.

Leto 2022

4. KULTURA IN TRADICIJA
Kulturna dediščina
4.1. Ohranjanje kulturne dediščine

V letu 22 bodo dokončane aktivnosti za dve
enoti – muzej sanitete prve svetovne vojne
v stari vežici v Renčah ter spominski park 1.
svetovne vojne Vinišče, Renče

Javni zavod za turizem Leto 2022
Nova
Gorica
in
Vipavska
dolina
(direktorica Erika Lojk),
Koordinator
Občine
Renče – Vogrsko –
Matjaž Zgonik

Destinacija bo v strategiji razvoja turizma,
posebej opredelila pomen vpetosti
prebivalcev. Že v času nastajanje strategije,
pa bo temu procesu dala posebno
pozornost. Pri vse ključni razvojnih
dokumentih – obeh turističnih strategijah
in razvojni strategiji občine bodo vključeni
občani vseh treh krajevnih skupnosti.

Javni zavod za turizem Leto 2022
Nova
Gorica
in
Vipavska
dolina
(direktorica Erika Lojk),
Koordinator
Občine
Renče – Vogrsko –
Matjaž Zgonik

Ljudje in tradicija
5. DRUŽBENA KLIMA
Človekove pravice
Sodelovanje s skupnostjo
5.8. Vključevanje prebivalstva v
načrtovanje

15.000€

Za občinsko strategijo
razvoja turizma –
Matjaž
Zgonik
in
delovna skupina za
turizem Občine Renče
– Vogrsko (predsednik
Milivoj Perkon
5.9. Osveščanje prebivalstva o trajnostnem
turizmu

5.10.Prispevek deležnikov

5.11. Zadovoljstvo prebivalstva

Destinacija bo okrepila obveščanje Matjaž Zgonik in druge trajno
prebivalstva o trajnostnem razvoju turizma odgovorne
osebe
– predvsem preko delavnic.
preko
trajnostnih
projektov Občine
Destinacija bo obiskovalcem omogočila Matjaž
Zgonik; trajno
sodelovanje v različnih družbenih in Delovna skupina za
dobrodelnih iniciativah. Ti bodo lahko 365 turizem Občine Renče
dni v letu podprli izbrano lokalno iniciativo – Vogrsko (predsednik
in s tem pustili pozitiven pečat v lokalnem Milivoj Perkon; Javni
okolju.
zavod za turizem Nova
Gorica in Vipavska
dolina
(direktorica
Erika Lojk)
Destinacija bo nadaljevala z anketiranjem Matjaž Zgonik, Hana trajno
prebivalcev. Rezultate bo javno objavila - Šuligoj
na pregleden, privlačen način (slike, grafi),
kratko in na lažje dostopnem mestu. Članek
bo objavljen tudi v občinskem glasilu in
preko drugih kanalov za distribucijo.

Lokalna ekonomija
5.14. Promocija lokalnih produktov in Občina bo nadaljevala z aktivnostmi v Matjaž Zgonik
storitev
projektu platforme Tržnica na borjaču
(https://trznicanaborjacu.si/ ter s tem
aktivno rpomovirala LOKALNO (kjer so
vključene vse tri Občine, ki so tudi

trajno

1000€

Za
leto
2022
–
900€

5.15. Spremljanje ekonomskih učinkov

Družbeni vplivi
5.19. Sezonskost

soustanoviteljice javnega zavoda za
turizem Nova Gorica in Vipavska dolina).
Destinacija bo še naprej spremljala izbrane
kazalnike – tudi ekonomske kazalnike, kot
jih zahteva standard (anketno vprašanje),
kar bo tudi tudi opredeljeno v obeh
strategijah turizma, ki bodo nastale.

Matjaž
Zgonik; Leto 2022
Delovna skupina za
turizem Občine Renče
– Vogrsko (predsednik
Milivoj Perkon; Javni
zavod za turizem Nova
Gorica in Vipavska
dolina
(direktorica
Erika Lojk)

Destinacija bo v strategiji razvoja turizma Matjaž
Zgonik; Leto 2022
opredelila tudi ukrepe za zmanjševanje Delovna skupina za
sezonskosti - desezonalizacija.
turizem Občine Renče
– Vogrsko (predsednik
Milivoj Perkon; Javni
zavod za turizem Nova
Gorica in Vipavska
dolina
(direktorica
Erika Lojk)

Zdravje in varnost
6. POSLOVANJE TURISTIČNIH PODJETIJ
Vključevanje turističnih podjetij
6.1. Trajnostne sheme

6.2. Objava podjetij z zelenim znakom
6.3. Raba vode

Občina bo spodbujala trajnostno delovanje
in pridobivanje trajnostnih znakov pri
ponudnikih – predvsem preko delavnic.
Destinacija ponudnike z znakom Slovenia
Green posebej izpostavi in promovira.
Destinacija bo redno organizirala posvete
za turistično gospodarstvo, na katerem bo
govora tudi o oskrbi s pitno vodo in

Matjaž Zgonik

trajno

500 €

Matjaž Zgonik, Hana trajno
Šuligoj
Matjaž Zgonik
Leto 2022 in 500€
2023

ravnanju z odpadnimi vodami ter bo
pozivala podjetja k javni objavi podatkov o
rabi vode. Nadaljevalo se bo s projektom:
Dan Soče in sestrice Vipave.
6.4. Ravnanje z odpadnimi vodami
6.5. Odpadki
6.6. Energija in toplogredni plini

6.8. Kodeks za turistične vodnike

6.9. Razvoj produktov

Kot izhaja iz točke 3.14 in 3.15

Oddelek okolje in
prostor
Destinacija bo redno organizirala posvete Matjaž Zgonik
za turistično gospodarstvo, na katerem bo
govora tudi o odgovornem ravnanju z
energijo ter bo pozivala podjetja k javni
objavi podatkov.
Destinacija bo skupaj s turističnimi vodniki RRA
Severne
pripravila lastni kodeks za vodnike.
Primorske d.o.o. Nova
Gorica
ter O D L O K o lokalnih turističnih
vodnikih in turističnem vodenju v občinah
Ajdovščina, Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal
ob Soči, Brda, Šempeter - Vrtojba, Miren Kostanjevica, Renče - Vogrsko, Vipava,
Idrija, Cerkno in Nova Gorica. Odlok bo
podlaga za novo opravljanje tečajev za
turistične vodnike in tudi za sprejetje
novega kodeksa turističnih vodnikov.
Destinacija bo razvoj različnih turističnih
produktov opredelila v strateškem
dokumentu. Njihov razvoj bo upravljan in
voden na način, kot to zahteva trajnostni
standard.

Leto 2022 in 500 €
2023

Do konca leta
2022

Matjaž
Zgonik; Leto 2022 in
Delovna skupina za 2023
turizem Občine Renče
– Vogrsko (predsednik
Milivoj Perkon; Javni
zavod za turizem Nova
Gorica in Vipavska

dolina
(direktorica
Erika Lojk)
Informacije in promocija
6.13. Informacije o trajnosti

Gostoljubje
6.17. Spremljanje zadovoljstva
obiskovalcev

Na spletnih straneh destinacije in na drugih Matjaž Zgonik, Hana trajno
mestih bodo objavljeni napotki za Šuligoj
obiskovalce o tem, kako naj se v destinaciji
vedejo, da bodo podprli trajnostno zgodbo.
Destinacija bo tudi v naprej izvajala ankete, Matjaž Zgonik
v katerih bodo vprašanja vezana na
zadovoljstvo, pripravila bo tudi ukrepe, ki
izhajajo iz ugotovitev.

trajno

200 €

