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OBČINA SVETA ANA 
    Občinski svet 
 
Številka: 032-1/2022 
Datum: 17. 1. 2023 

 
Na podlagi 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020) 
 

sklicujem 
 

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Sveta Ana, ki bo v 
 

 sredo, 25. januarja 2023, ob 16. uri, 
 

v prostorih Občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, sejna soba. 
 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Ugotovitev sklepčnosti  
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 1. redne seje   
3. Potrditev dnevnega reda  
4. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora občine Sveta Ana 
5. Sklep o imenovanju stalnih delovnih teles občinskega sveta Občine Sveta Ana 
6. Predstavitev proračuna občine za leto 2023 
7. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne 

lokalne skupnosti za leto 2023 
8. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Krivi Vrh 
9. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Rožengrunt 
10. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Žice 
11. Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji    

Občini Sveta Ana   
12. Pobude in vprašanja 
 

  

 
 

 
 

 Martin BREZNIK, univ. dipl. prav., dipl. ekon.,  

                                                                            ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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POJASNILO K PREDLAGANEM DNEVNEM REDU: 
 

 

 

K točki 2 
Gradivo je priloženo. 

K točki  4 
Gradivo je priloženo.  

K točki 5 
Gradivo je priloženo. 

K točki 6 

https://www.sv-ana.si/obcina/proracun 

K točki 7 
Gradivo je priloženo. 

K točki 8 
Gradiva je priloženo.  

K točki 9 
Gradivo je priloženo. 

K točki 10 
Gradiva je priloženo.  

K točki 11 
Gradivo je priloženo. 
 

https://www.sv-ana.si/obcina/proracun
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            2 
OBČINA SVETA ANA         
   Občinski svet          
 
Številka: 032-1/2022   
Datum:  13. 12. 2022                                            
 
 

ZAPISNIK 
 

1. REDNE (KONSTITUTIVNE) SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETA ANA, 
KI JE BILA 12. DECEMBRA 2022 

 

Seja je potekala v sejni sobi občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, Sveta Ana. 

 

Sejo je vodil najstarejši član občinskega sveta Viktor Kapl.  

 

Prisotni novoizvoljeni člani OS:  
Karina Lorenčič, Karl Škrlec, Breda Špindler, Viktor Kapl, Silvo Nikl, David Roškarič, 
Valentina Ornik, Špela Čeh in Jernej Polanec. 
 
Ostali prisotni: 

Silvo Slaček - župan, Martin Breznik – novo izvoljeni župan,  
občinska uprava: Renata Trajbar Kurbus - direktorica občinske uprave,  
Stanka Ferš, Petra Golob.  
Občinska volilna komisija: Aleksander Tušek, predsednik, mag. Nataša 
Ciraj, nam. predsednica ter ostali člani komisije: Tadeja Radovanović, 
Petra Kapl, Lara Trojner, Anja Špindler, Polona Kaučič Muršec, Jožef 
Roškar. 
 

Seja se je pričela ob 16.00 uri ob navzočnosti devet (9) novoizvoljenih svetnikov.  
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
1. Ugotovitev  števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta 
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana 
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve 

župana (mandatna komisija) 
 

prekinitev seje 
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1. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov za člane občinskega sveta 
2. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 
3. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI) 

 
 

 
K točki 1 
UGOTOVITEV  ŠTEVILA NAVZOČIH NOVOIZVOLJENIH ČLANOV OBČINSKEGA 
SVETA 
 
Ugotovi se, da so navzoči vsi novoizvoljeni člani občinskega sveta, ki so se izkazali s 
potrdilom o izvolitvi in ugotovi se, da je najstarejši član občinskega sveta  Viktor Kapl, 
ki bo sejo vodil.  
 
 
K točki 2 
POROČILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE O IZIDU VOLITEV V OBČINSKI SVET 
IN VOLITEV ŽUPANA 
 
Predsednik občinske volilne komisije Aleksander Tušek, povzame vsebino poročila o 
izidu volitev za župana in občinski svet.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
 
K točki 3 
IMENOVANJE KOMISIJE ZA POTRDITEV MANDATOV ČLANOV SVETA IN 
UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA (MANDATNA KOMISIJA) 
 
Predsedujoči, Viktor Kapl poda predlog za izvolitev začasne mandatne komisije in sicer 
v  kot je bil usklajen na pripravljalnem sestanku.  
 
Drugih predlogov ni bilo, zato je občinski svet sprejel naslednji sklep: 
 
Sklep št. 1 
Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 
40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - 
ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 9. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine 
Sveta Ana (MUV št. 21/2020), Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji konstitutivni 
seji, dne 12. 12. 2022 sprejme  sklep o imenovanju začasne tričlanske mandatne 
komisije v sestavi: 

• Silvo Nikl, predsednik 

• Karina Lorenčič,  članica 

• David Roškarič - član. 
 

Navzočih je bilo devet (9) novo izvoljenih svetnikov. 
Za je glasovalo devet (9)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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prekinitev seje 

 
 
Mandatna komisija se je sestala in pregledala poročila ter potrdila o izvolitvi za člane 
občinskega sveta in župana.  
 
K točki 4 
POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN POTRDITEV MANDATOV ZA ČLANE 
OBČINSKEGA SVETA 
 
Predsednik začasne mandatne komisije poda poročilo in pove, da noben izmed  
podeljenih mandatov ni sporen, zato komisija predlaga, da se vsi mandati potrdijo.  
 
 
Sklep št. 2 
Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS,  št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - 
ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-
A, 80/20 - ZIUOOPE) in Poročila  Občinske volilne komisije Občine Sveta Ana in 9. 
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020), Občinski 
svet Občine Sveta Ana na svoji konstitutivni  seji, dne 12. 12.  2022 potrdi mandate 
novoizvoljenih članov Občinskega svet in sicer:  

 
- David Roškarič, 16. 4. 1992, Kremberk 44, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., 
- Karina Lorenčič, 14. 2. 1975, Lokavec 41c, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., 
- Karl Škrlec, 7. 9. 1965, Lokavec 37, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., 
- Špela Čeh, 4. 8. 1992, Froleh 18, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., 
- Jernej Polanec, 9. 1. 1988, Sv. Ana v Slov. gor. 27, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., 
- Viktor Kapl, 24. 4. 1956, Dražen Vrh – del 56, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., 
- Breda Špindler, 11. 4. 1967, Zg. Ščavnica 31, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., 
- Silvo Nikl, 28. 12. 1976, Zg. Ščavnica 1, 2233 Sveta Ana v Slov. gor., 
- Valentina Ornik, 9. 3. 1992, Ledinek 51, 2233 Sveta Ana v Slov. gor. 

 
 

Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo devet (9)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
K točki 5 
POROČILO MANDATNE KOMISIJE IN UGOTOVITEV IZVOLITVE ŽUPANA 
 
Sklep št. 3 

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 
84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in Poročila  
Občinske volilne komisije Občine Sveta Ana ter devetega člena Poslovnika 
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Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020), Občinski svet 
Občine Sveta Ana na svoji konstitutivni  seji, dne 12. 12. 2022 sprejme 
ugotovitveni sklep o izvolitvi za župana – za župana Občine Sveta Ana je 
izvoljen g. Martin BREZNIK, Rožengrunt 1a, Sveta Ana v Slov. gor. 

 
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo devet (9)  svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
K točki 6 
ZAHVALA PREJŠNJEMU ŽUPANU 
 
Novoizvoljeni župan Martin Breznik se zahvali prejšnjemu županu Silvu Slačku in mu 
podeli slovesno plaketo. 
Silvo Slaček nagovori zbrane, čestita novemu županu in zaželi nove občinskemu svetu 
uspešno delo. 
 
 
K točki 7 
SLOVESNA PRISEGA NOVEGA ŽUPANA IN NAGOVOR 
 
Župan Martin Breznik nagovori na novo potrjen občinski svet in prebere slovesno 
izjavo.  
 
 
K točki 8 
IMENOVANJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 
IMENOVANJA (KMVI) 
Predsedujoči poda predlog, da se v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja imenujejo svetniki Viktor Kapl, Špela Čeh in Valentina Ornik.   
 
Drugih predlogov ni bilo, zato predsedujoči, da predlog na glasovanje.  
 
Sklep št. 4 
Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - 
ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-
A, 80/20 - ZIUOOPE), Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) in 12. člena 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020), Občinski svet 
Občine Sveta Ana na svoji konstitutivni seji, dne 12. 12. 2022 sprejme sklep o 
imenovanju komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v sestavi: 

• Viktor Kapl, predsednik 

• Špela Čeh, članica 

• Valentina Ornik, članica.   
 
Navzočih je bilo devet (9) svetnikov. 
Za je glasovalo devet (9)  svetnikov. 
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Sklep je bil sprejet. 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red seje. Predsedujoči je sejo zaključil ob 16.45 uri. 
 

 
 
Zapisala: 
Renata Trajbar Kurbus 
 
 
 
 

 
 Viktor KAPL 

 Predsedujoči  
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OBČINA SVETA ANA                              
    Občinski svet 
 

Številka:  011-2/2022 
Datum: 17. 1. 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREDLOG   
SKLEPA  O  

IMENOVANJU NADZORNEGA ODBORA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava občine Sveta Ana  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi določil 32. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 
- ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-
A, 80/20 - ZIUOOPE) in 38. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV št. 8/2019), Občinski 
svet Občine Sveta Ana sprejme sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora občine 
Sveta Ana, kot je predložen.  
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Predlog sklepa 
 
 
Na podlagi določil 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS,  Zakon o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 
11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 38. člena Statuta 
Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019), Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 2. redni 
seji, dne …………….2023 sprejme  
 
 
 
 

SKLEP  
O  IMENOVANJU ČLANOV  
NADZORNEGA ODBORA 

  
1. člen 

 
Za člane Nadzornega odbora občine Sveta Ana se imenujejo:   
 
 

1. Gabrijela KONRAD 
2. Lucija TROJNER 
3. Milan RAJTER. 

 
2. člen 

 
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju in se objavi v Medobčinskem uradnem 
vestniku. 

 
 
 
Številka: 011-2/2022 
Sveta Ana v Slov. gor.,   
 
 
 
 
 
 
 Martin BREZNIK, univ. dipl. prav., dipl. ekon. 

 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA  
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Obrazložitev 
 
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.  

Nadzorni odbor ima 3 člane, ki jih na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja (v nadaljevanju: komisija), imenuje občinski svet izmed občanov. 

Predsednika nadzornega odbora izvolijo člani izmed sebe, na svoji konstitutivni seji (39. 

člen Statuta). Način imenovanja, naloge nadzornega odbora itd. ureja Statut v členih od 

37. do vključno 53. člena. Nadzorni odbor pa delo podrobneje uredi tudi s poslovnikom.  

 

Kandidacijski postopek v skladu z določili Poslovnika občinskega sveta  občine Sveta 

Ana izpelje  komisija (39. členu Statuta).  

 

Komisija je na svoji 1. redni seji dne 21. 12. 2022 pripravila poziv za posredovanje 

predlogov in ga posredovala vsem političnim strankam in neodvisnim listam zastopanim 

v občinskem svetu. Rok za oddajo predlogov je bil 4. 1. 2023 do 12. ure. Predlogom je 

bilo potrebno predložiti soglasje kandidata. 

 

Komisija je na svoji 2. redni seji dne 16. 1. 2023 obravnavala vse predloge in pripravila 

predlog sklepa.  

 

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sklep kot je predložen. 
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         5                                                                                                                                                                                                           

OBČINA SVETA ANA                              
    Občinski svet 
 

Številka:  011-2/2022 
Datum: 17. 1. 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

SKLEP  
O IMENOVANJU STALNIH DELOVIH TELES OBČINSKEGA SVETA 

OBČINE SVETA ANA  
 
 
 
 
 

PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveta Ana  
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 
40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - 
ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 24. in 25. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 
8/2019), Odloka o  ustanovitvi stalnih odborov Občinskega sveta občine Sveta Ana 
(Uradni list RS, št. 28/2003) ter  določil Poslovnika občinskega sveta Občine Sveta 
Ana (MUV, št. 21/2020) se sprejme predlog o imenovanjih v Statutarno pravno komisiji, 
Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo, Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za 
gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in turizem, kot so predloženi. 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

 
 

Predlog sklepa 
 

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - 
ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-
A, 80/20 - ZIUOOPE), Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019), 58. in 59. člena 
Poslovnika Občinskega sveta občine Sveta Ana (MUV, št. 21/2020) je Občinski svet 
Občine Sveta Ana na svoji 2. redni seji, dne ………………….2023 sprejel 
 
 
 
 

SKLEP 
 O IMENOVANJU ČLANOV   

STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE 
 
 

1. člen 
 
V Statutarno pravno komisijo se imenujejo:  
 

1. Valentina ORNIK, predsednica 
2. David ROŠKARIČ, član  
3. mag. Nataša Ciraj, članica.  

 
 

2. člen 
 

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju. 
 
 
 
Številka: 011- 2/2022 
Sveta Ana v Slov. gor., 25. januar 2023 
 
 
 
 
 Martin BREZNIK, univ. dipl. prav., dipl. ekon. 

 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA  
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Predlog sklepa 
 

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - 
ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-
A, 80/20 - ZIUOOPE), določil Odloka o  ustanovitvi stalnih odborov Občinskega sveta 
občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 28/2003) in 62. člena Poslovnika Občinskega 
sveta  (MUV, št. 21/2020) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 2. redni seji, dne 
………………….2023 sprejel 
 

 

 
 
 

SKLEP 
 O IMENOVANJU ČLANOV  

ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR 
IN INFRASTRUKTURO  

 
 

1. člen 
 

V Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo se imenujejo:   
 
1. Viktor KAPL, predsednik 

2. Karl ŠKRLEC, član 

3. Damjan BRANCELJ, član 

4. Bernard ŠKAMLEC, član. 

 

2. člen 
 

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju. 
 
 

 
 
Številka: 011-2/2022 
Sveta Ana v Slov. gor.,  25. januar 2023 
 
 
 
 
 Martin BREZNIK, univ. dipl. prav., dipl. ekon. 
 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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Predlog sklepa 
 

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - 
ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-
A, 80/20 - ZIUOOPE), določil Odloka o  ustanovitvi stalnih odborov Občinskega sveta 
občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 28/2003) in 62. člena Poslovnika Občinskega 
sveta  (MUV, št. 21/2020) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 2. redni seji, dne 
………………….2023 sprejel 
 
 
 
 
 

SKLEP 
 O IMENOVANJU ČLANOV  

ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
 
 

1. člen 

 
 

V Odbor za družbene dejavnosti se imenujejo:  
 

1. Karina LORENČIČ, predsednica 

2. Jernej POLANEC, član  

3. Bernarda POTOČNIK, članica 

4. Urban KOLMAN, član. 

 

2. člen 
 

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju. 
 
 

 

 
 
Številka: 011-2/2022 
Sveta Ana v Slov. gor., 25. januar 2023 
 
 
 
 
 Martin BREZNIK, univ. dipl. prav. dipl. ekon.,  
 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA  
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Predlog sklepa 
 

Na podlagi določil Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - 
ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-
A, 80/20 - ZIUOOPE), določil Odloka o  ustanovitvi stalnih odborov Občinskega sveta 
občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 28/2003) in 62. člena Poslovnika Občinskega 
sveta  (MUV, št. 21/2020) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji 2. redni seji, dne 
………………….2023 sprejel 
 
 
 
 

SKLEP 
 O IMENOVANJU ČLANOV  

ODBORA ZA GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO 
 IN TURIZEM  

 
1. člen 

 
V Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem se imenujejo:  
 
1. David ROŠKARIČ, predsednik 

2. Silvo NIKL, član 

3. Tadeja MIHELIČ, članica 

4. Marjan KRAMBERGER, član. 

 

2. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju. 

 
 
Številka: 011-2/2022 
Sveta Ana v Slov. gor., 25. januar 2023  
 
 
 
 
 Martin BREZNIK, univ. dipl. prav., dipl. ekon. 

 ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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Obrazložitev 
 

Statut občine Sveta Ana določa, da ima Občina Sveta Ana stalne in občasne komisije 
in odbore kot svoja delovna telesa. Stalno delovno telo občinskega sveta sta Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in Statutarno pravna komisija. Občinski 
svet je z Odlokom o ustanovitvi stalnih odborov Občinskega sveta občine Sveta Ana 
ustanovil še: Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo, Odbor za družbene dejavnosti 
in Odbor za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo in turizem.  V odloku je določeno 
število, sestava in delovno področje odbora.  
  
Kandidacijski postopek v skladu z določili Poslovnika občinskega sveta  občine Sveta 

Ana izpelje  Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.   

 

Komisija je na svoji 1. redni seji dne 21. 12. 2022 pripravila poziv za posredovanje 

predlogov in ga posredovala vsem političnim strankam in neodvisnim listam 

zastopanim v občinskem svetu. Rok za oddajo predlogov je bil 4. 1. 2023 do 12. ure. 

Predlogom je bilo potrebno predložiti soglasje kandidata. 

 

Komisija je na svoji 2. redni seji dne 16. 1. 2023 obravnavala vse predloge in pripravila 

predlog sklepa.  

 

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sklepe kot so predloženi. 
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         6                                                                                                                                                                                                          

OBČINA SVETA ANA                              
    Občinski svet 
 

Številka:  410-20/2022 

Datum: 17. 1. 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREDSTAVITEV PRORAČUNA  
OBČINE SVETA ANA  

ZA LETO 2023 
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         7                                                                                                                                                                                                          

OBČINA SVETA ANA                              
    Občinski svet 
 

Številka: 410-20/2022 
 

Datum: 17. 1. 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE  
NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 

SAMOUPRAVNE LOKALNE SKUPNOSTI ZA LETO 2023 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan občine Sveta Ana  
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava občine Sveta Ana  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Na podlagi  24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20), 2. in 3. člena 
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 31/18), 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV št. 21/2020) in Odloka o 
proračunu Občine Sveta Ana za leto 2023 (MUV št. 25/2022), Občinski svet Občine 
Sveta Ana sprejme Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem samoupravne lokalne skupnosti za leto 2023, kot je predložen.  
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NAČRTOVANJE RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM 
SAMOUPRAVNE LOKALNE SKUPNOSTI ZA LETO 2023 – 

spremembe in dopolnitve 

Občinski svet Občine Sveta Ana je na svoji 21. redni seji dne 16. 11. 2022 sprejel Odlok o 
proračunu občine Sveta Ana za leto 2023 (MUV, št. 25/2022). Med obveznimi prilogami 
proračunu je tudi Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem samouprave lokalne skupnosti za 
leto 2023 (v nadaljevanju: načrt). 
 
Na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 

skupnosti  (ZSPDSLS-1,  Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20) načrt 

ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje:  
- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in  
- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

 
Načrt sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, odgovornega za 
izvrševaje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, v rokih, določenih za sprejetje 
proračuna samoupravne lokalne skupnosti za tekoče oziroma prihodnje proračunsko leto. Svet 
samoupravne lokalne skupnosti lahko določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
pod določeno vrednostjo sprejme organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih 
lokalnih skupnosti. 

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja  in načrt razpolaganja z zemljišči se pripravita 
na predpisanem obrazcu.  

Tekom proračunskega leta prihaja do sprememb in dopolnitev Načrta, saj vseh potreb ni 
mogoče predvideti ob pripravi proračuna.  

Načrt se tokrat spreminja in dopolnjuje zaradi izkazane možnosti nakupa poslovnega prostora 
na naslovu Kremberk 36 a, gre za poslovne prostore Pošte Slovenije in parkirišče ob stavbi. 
Lastnik želi prostor prodati.  

Prav tako se načrt spreminja zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim v 
neposredni lokala Borza. Spremembe se nanašajo tudi na ureditev javne poti JP 704 660. 

Posledično se bo ustrezno dopolnil proračun za leto 2023 in Načrt razvojnih projektov.  
 
 
 
 
 
Priloga: 

- Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja – januar 2023 
- Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja z zemljišči – januar 2023 
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Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja – spremembe in dopolnitve januar 2023 
 
BODOČI LASTNIK: OBČINA SVETA ANA  
 

Zap. 
št.  
 

Upravljalec  Vrsta 
nepremičnine 

Samoupravna 
lokalna 

skupnost 

Okvirna 
površina 
nepremičnine  

Predvidena 
sredstva  

1.  Občina Sveta 

Ana 

513-289-8 – 

poslovni prostor na 

naslovu Kremberk 

36 A, Sveta Ana – 

prostori  Pošte 

Slovenije 

Sveta Ana  121,70 m2 65.000,00 po 

cenitvi1 

2.  Občina Sveta 

Ana 

513 328/8 – 

stavbno zemljišče 

– parkirišče - 

lastnik Pošte 

Slovenije 

Sveta Ana 68 m2 2.400,00 po 

cenitvi2 

3.  Občina Sveta 

Ana  

514 177/11 – 

parkirišče pri Bar 

borza – lastnika 

Kolman Sonja, 

Vladimir 

Sveta Ana 55 m2 Menjalna 

pogodba 

4.  Občina Sveta 

Ana  

514 177/6 – 

nezazidano 

stavbno zemljišče 

– lastnik Kolman 

Vladimir 

Sveta Ana 81 Menjalna 

pogodba 

5.  Občina Sveta 

Ana 

514 177/7 – 

zazidano stavbno 

zemljišče, 

parkirišče – lastnik 

Kolman Vladimir 

Sveta Ana 93 Menjalna 

pogodba 

 

6.  Občina Sveta 

Ana  

514 177/7 – 

zazidano stavbno 

zemljišče, 

parkirišče – lastnik 

Kolman Vladimir 

Sveta Ana 11 Menjalna 

pogodba 

7.  Občina Sveta 

Ana 

514 177/9 – 

zazidano stavbno 

Sveta Ana 9 Menjalna 

pogodba 

 
1 Po cenitvi lastnika nepremičnine  
2 Po cenitvi lastnika nepremičnine 
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zemljišče, 

parkirišče – lastnik 

Kolman Vladimir 

8.  Občina Sveta 

Ana  

508 326/8 – del 

javne poti – 

lastnica MCartur 

Tanja 

 

Sveta Ana  Ureditev javne 

poti JP 704 

660 

Rožengrunt – 

Grabe - 4 

9.  Občina Sveta 

Ana 

508 322/8 del 

javne poti – 

lastnica MCartur 

Tanja 

 

Sveta Ana  Ureditev javne 

poti JP 704 

660 

Rožengrunt – 

Grabe - 4 

10.  Občina Sveta 

Ana 

508 328/6 del 

javne poti – lastnik 

Kraner Davorin 

 

Sveta Ana  Ureditev javne 

poti JP 704 

660 

Rožengrunt – 

Grabe - 4 

11.  Občina Sveta 

Ana 

508 352/3 del 

javne poti – lastnik  

RS 

 

Sveta Ana   Ureditev javne 

poti JP 704 

660 

Rožengrunt – 

Grabe - 4 
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Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja z zemljišči – spremembe in dopolnitve januar 2023 
 
LASTNIK: OBČINA SVETA ANA  
 

Zap. 
št.  
 

Upravljalec  Samoupravna 
lokalna 

skupnost 

Šifra in ime 
k.o. 

Parcelna 
številka 

Površina 
parcele v 

m2 

Ocenjena, 
posplošena 

ali 
orientacijska 

vrednost 
nepremičnine 

1.  Občina 

Sveta Ana 

Sveta Ana  514 Krivi 

Vrh  

185/21 18 Menjalna 

pogodba 

2.  Občina 

Sveta Ana 

Sveta Ana 514 Krivi 

Vrh 

171/14 88 Menjalna 
pogodba 

3.  Občina 

Sveta Ana 

Sveta Ana 514 Krivi 
Vrh 

171/13 134 Menjalna 
pogodba 

4.  Občina 

Sveta Ana  

Sveta Ana  508 
Rožengrunt 

380/3  Ureditev javne 

poti JP 704 

660 – 

menjalna 

pogodbe 

5.  Občina 

Sveta Ana  

Sveta Ana  508 
Rožengrunt 

380/1  Ureditev javne 

poti JP 704 

660 – 

menjalna 

pogodbe 

6.  Občina 

Sveta Ana  

Sveta Ana  509 Zg. 
Ščavnica  

372/7 152 Neposredna 

pogodba 
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                                                                          8 
   

                                                                
OBČINA SVETA ANA                                                

       Občinski svet 

           
Številka: 478-26/2022  
Datum: 17.  1. 2023 
 
 
 
 
 

 

PREDLOG 
SKLEPA O 

UKINITVI JAVNEGA DOBRA 
 

 
v katastrski občini 514 – KRIVI VRH    
 

• parcela št. 185/21  (ID 7270492) v izmeri 18 m2  
• parcela št. 171/14 (ID 7270505) v izmeri 88 m2 
• parcela št. 171/13 (ID 7270504) v izmeri 134 m2 

 
 

 

 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveta Ana  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 - ZUreP-
3) in določil Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se sprejme sklep, kot je 
predložen. 
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Predlog 

Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 - ZUreP-
3) in določil Statuta  Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019),  je občinski svet Občine 
Sveta Ana na svoji 2. redni seji, dne ……………..2023 sprejel 

 

S K L E P 
o ukinitvi statusa grajeno javno dobro 

 
1. člen 

 
S tem sklepom se ukine status grajeno javno dobro nepremičninam: 

 
v katastrski občini 514 – KRIVI VRH  
 

• parcela št. 185/21  (ID 7270492) v izmeri 18 m2  
• parcela št. 171/14  (ID 7270505) v izmeri 88 m2  
• parcela št. 171/13  (ID 7270504) v izmeri 134 m2  

 
 

  
vpisane v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro lokalnega 
pomena v lasti občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, 
2233 Sveta Ana, matična št.: 1332074, do celote. 
 
 

2. člen 
 

Po uveljavitvi tega sklepa Občinska uprava občine Sveta Ana po uradni dolžnosti izda 
odločbo o ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena za nepremičnini iz 1. 
člena tega sklepa.  
 
 

3. člen  
 

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan 
po objavi. 

 

Številka: 478 -26/2022 
Sveta Ana v Slov. gor., dne ………….. 2023 

                      
                                                                
 

                                                             Martin BREZNIK, univ. dipl. prav., dipl. ekon.,  
      ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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OBRAZLOŽITEV 
 
 

Zemljišče parc. št. 185/21 k. o. 514 – Krivi Vrh, je na podlagi Odločbe o podelitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena Občine Sveta Ana številka 47801-
001/2008 z dne 21. 4. 2008 grajeno javno dobro lokalnega pomena. Zaznamba je 
vpisana v zemljiški knjigi. Zaznamba javnega dobra je prav tako pri zemljiščih parc. št. 
171/13 in 171/14 k. o. 514 - Krivi Vrh., odločba št. 37101-4/2014-2 z dne 15. 10. 2014. 
 
V skladu z določili Zakona o urejanju prostora – ZUreP  se objektu oziroma delu 
objekta, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena,  takšen 
status lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa 
po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki ji je status podelil. 

Predmetna zemljišča v naravi predstavljajo del občinske lokalne ceste LC 203 101 Sv. 
Ana - Ledinek.  

Po sprejetju sklepa občinska uprava občine Sveta Ana izda ustrezno upravno odločbo, 
po pravnomočnosti le-te se bo v zemljiški knjigi izbrisala zaznamba javnega dobra za 
zgoraj navedeno zemljišče.  

Zemljišča bodo predmet menjalne pogodbe. S pogodbo se bo uredilo zemljiškoknjižno 
stanje z dejanskim, uredila se bo menjava predmetnih zemljišč za zemljišča v lasti 
zakoncev Kolman. 

Za podpis pogodbe je pooblaščen župan občine Sveta Ana.  

Vsled navedenega občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sklep, kot je predložen. 

 

 

 

Pripravila: 

Renata Trajbar Kurbus 
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                        9                                                 
OBČINA SVETA ANA                                                

       Občinski svet 

           
Številka: 478-1/2023  
Datum: 17.  1. 2023 
 
 
 
 
 

 

PREDLOG 
SKLEPA O 

UKINITVI JAVNEGA DOBRA  
 

 
v katastrski občini 508 – ROŽENGRUNT   
 

• parcela št. 380/1  v izmeri  m2  
• parcela št. 380/3 v izmeri  m2 

 
 
 

 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveta Ana  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 - ZUreP-
3) in določil Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se sprejme sklep, kot je 
predložen. 
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Predlog 

Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 - ZUreP-
3) in določil Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019),  je občinski svet Občine 
Sveta Ana na svoji 2. redni seji, dne ……………..2023 sprejel 
 
 

 

S K L E P 
o ukinitvi statusa grajeno javno dobro 

 
1. člen 

 
S tem sklepom se ukine status grajeno javno dobro nepremičninam: 

 
v katastrski občini 508 – ROŽENGRUNT 
 

• parcela št. 380/1  (ID… ) v izmeri … m2  
• parcela št. 380/3  (ID….) v izmeri  ….m2  

 
 

  
vpisane v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro lokalnega 
pomena v lasti občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, 
2233 Sveta Ana, matična št.: 1332074, do celote. 
 
 

2. člen 
 

Po uveljavitvi tega sklepa Občinska uprava občine Sveta Ana po uradni dolžnosti izda 
odločbo o ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena za nepremičnini iz 1. 
člena tega sklepa.  
 
 

3. člen  
 

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan 
po objavi. 

 

Številka: 478 -1/2023 
Sveta Ana v Slov. gor., dne  

                      
                                                                
 

                                                             Martin BREZNIK, univ. dipl. prav., dipl. ekon.,  
      ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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OBRAZLOŽITEV 
 
 

Zemljišče parc. št. 380  k. o. 508 – Rožengrunt v naravi predstavlja občinsko javno pot 
JP 704 660 in je na podlagi Odločbe o podelitvi statusa grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena Občine Sveta Ana številka 47801-001/2008 z dne 21. 4. 2008 
grajeno javno dobro lokalnega pomena. Zaznamba je vpisana v zemljiški knjigi.  
 
Z namenom ureditve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim je bila opravljena 
geodetska odmera  trase javne poti. GURS je izdala odločbo št. 02152-2139/2022-
2552-6 z dne 8. 12. 2022 s katero je prišlo do delitve obstoječe parc. št. 380 k. o. 508  
Rožengrunt tako, da so nastale nove parcele št. 380/1, 380/2 in 380/3 vse k. o.  508 
Rožengrunt. 
 
S predmetno odločbo so nastale nove parcele št. 322/8, 326/8 in 328/56 ter 352/3 vse 
k. o. 508 Rožengrunt, po katerih dejansko poteka občinska javna pot JP 704 660 in so 
trenutno v lasti fizičnih oseb. Do datuma priprave gradiva odločba GURS še ni 
pravnomočna zato v tem trenutku še ne razpolagamo s podatkom o površini in ID 
številko, saj parcelacija še ni sprovedena v zemljiški knjigi. 
 
Z izvzemom iz javnega dobra se bo z ustreznimi pogodbami uredilo lastniško občinske 
javne poti.  
 
V skladu z določili Zakona o urejanju prostora – ZUreP  se objektu oziroma delu 
objekta, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena,  takšen 
status lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa 
po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki ji je status podelil. 

Po sprejetju sklepa bo občinska uprava občine Sveta Ana izda ustrezno upravno 
odločbo, po pravnomočnosti le-te se bo v zemljiški knjigi izbrisala zaznamba javnega 
dobra za zgoraj navedeni zemljišči.  

Za podpis pogodbe bo pooblaščen župan občine Sveta Ana.  

Vsled navedenega občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sklep, kot je predložen. 

 

 

 

Pripravila: 

Renata Trajbar Kurbus 
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                                                                          10
    

                                                                
OBČINA SVETA ANA                                                

       Občinski svet 

           
Številka: 478-3/2023  
Datum: 17.  1. 2023 
 
 
 
 
 

 

PREDLOG 
SKLEPA O 

UKINITVI JAVNEGA DOBRA 
 

 
v katastrski občini 514 – ŽICE    
 

• parcela št. 577/4  (ID 7079405) v izmeri 143 m2  
 

 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska uprava Občine Sveta Ana  
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 - ZUreP-
3) in določil Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) se sprejme sklep, kot je 
predložen. 
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Predlog 

Na podlagi 262. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 - ZUreP-
3) in določil Statuta  Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019),  je občinski svet Občine 
Sveta Ana na svoji 2. redni seji, dne ……………..2023 sprejel 

 

S K L E P 
o ukinitvi statusa grajeno javno dobro 

 
1. člen 

 
S tem sklepom se ukine status grajeno javno dobro nepremičninam: 

 
v katastrski občini 524 – ŽICE 
 

• parcela št. 577/4  (ID 7079405) v izmeri 143 m2  
 

  
vpisane v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro lokalnega 
pomena v lasti občine Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, 
2233 Sveta Ana, matična št.: 1332074, do celote. 
 
 

2. člen 
 

Po uveljavitvi tega sklepa Občinska uprava občine Sveta Ana po uradni dolžnosti izda 
odločbo o ukinitvi statusa grajeno javno dobro lokalnega pomena za nepremičnini iz 1. 
člena tega sklepa.  
 
 

3. člen  
 

Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan 
po objavi. 

 

Številka: 478 -3/2023 
Sveta Ana v Slov. gor., dne  

                      
                                                                
 

                                                             Martin BREZNIK, univ. dipl. prav., dipl. ekon.,  
      ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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OBRAZLOŽITEV 
 
 

Zemljišče parc. št. 577/4 k. o. 524 – Žice, je grajeno javno dobro. Zaznamba je vpisana 
v zemljiški knjigi.  
 
V skladu z določili Zakona o urejanju prostora – ZUreP  se objektu oziroma delu 
objekta, ki ima pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena,  takšen 
status lahko odvzame z odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega organa 
po uradni dolžnosti izda tisti upravni organ, ki ji je status podelil. 

Predmetna zemljišča v naravi predstavljajo del opuščenega vodotoka.  

Po sprejetju sklepa občinska uprava občine Sveta Ana izda ustrezno upravno odločbo, 
po pravnomočnosti le-te se bo v zemljiški knjigi izbrisala zaznamba javnega dobra za 
zgoraj navedeno zemljišče.  

 

Vsled navedenega občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sklep, kot je predložen. 

 

 

 

Pripravila: 

Renata Trajbar Kurbus 
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OBČINA SVETA ANA         
              Občinski svet 
 
 
Številka:  32201-1/2018 
Datum:  17. 1. 20232 
 

 
 
 
 
 
 

PREDLOG 
AKCIJSKEGA NAČRTA UKREPOV 

ZA SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA 
V DESTINACIJI OBČINA SVETA ANA  

 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana 
 
GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave, Renata Trajbar Kurbus 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sveta Ana  (MUV, št. 8/2019) Občinski svet Občine Sveta 
Ana, sprejme Akcijski načrta ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji 
Občina Sveta Ana, kot je predložen  
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Predlog sklepa 
 
 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sveta Ana (MUV, št. 8/2019) je Občinski svet Občine 
Sveta Ana na 2. redni seji, dne ……..  2023 sprejel 
 
 
 

SKLEP  
O POTRDITVI 

AKCIJSKEGA NAČRTA UKREPOV 
ZA SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA 

V DESTINACIJI OBČINA SVETA ANA  
 
 

1. člen 
 

Občinski svet Občine Sveta Ana se je seznanil z informacijo o vključenosti Občine Sveta Ana 
v Zeleno shemo slovenskega turizma ter o izvedenih aktivnostih in pridobitvi srebrnega znaka 
Slovenia Green. 
 

2. člen 
 

Občinski svet Občine Sveta Ana sprejme Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega 
razvoja turizma v destinaciji Občina Sveta Ana za obdobje 2022 – 2025. 
 

3. člen 
 
Sklep prične veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu Občine Sveta Ana. 
 
 
 
 
 
 
Številka: 32201-1/2018 
Sveta Ana v Slov. gor., dne ……………..2023 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             Martin BREZNIK, univ. dipl. prav., dipl. ekon.,  
     ŽUPAN OBČINE SVETA ANA 
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OBRAZLOŽITEV 
 

Občina Sveta Ana je v začetku leta 2018 vstopila v Zeleno shemo slovenskega 
turizma. Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je certifikacijski program, ki sodi 
pod krovno znamko SLOVENIA GREEN.  
ZSST je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v 
Sloveniji na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in 
ekonomskem in je v lasti Slovenske turistične organizacije (STO).  
STO shemo upravlja, pripravlja izobraževanja in vzpostavlja promocijske kanale na 
mednarodnem turističnem trgu za promocijo destinacij in ponudnikov, ki imajo znak 
SLOVENIA GREEN. Trajnostno poslovanje destinacije na področju turizma se presoja 
z mednarodnimi orodji Green Destinations Standard in ETIS. 
 
V letu 2022 je občina zaprosila za obnovo ocene oz. znaka in ponovno prejela srebrni 
znak. Vse zbrane podatke je destinacija vnesla na platformo Slovenia Green. Vnose 
pred podelitvijo znaka pregleda akreditirani preveritelj iz Zavoda Tovarna trajnostega 
turizma GoodPlace, Ljubljana. Slovenska turistična organizacija na osnovi ocen podeli 
znak Slovenia Green Destination gold, silver in bronze. 
Ocena je destinaciji izdana v petih kategorijah: Destinacijski management, Narava in 
pokrajina, Okolje in podnebje, Kultura in tradicija ter Družbeno-ekonomska situacija. 
Ocene so na lestvici od 1 do 10. 
 
Znak SGD silver dobi destinacija, ki v najmanj dveh od petih kategorij prejme oceno 
8,0 ali več, pri čemer je vsaj ena od teh dveh kategorij direktno vezana na turizem 
(Destinacijski management ali Družbeno-ekonomska situacija).  
 
 
Rezultati presoje za destinacijo Občina Sveta Ana 
 
KATEGORIJA SKUPNA OCENA 
Destinacijski management 9.0 
Narava in pokrajina 9.4 
Okolje in podnebje 7.00 
Kultura in tradicija 10.00 
Družbeno klima 8,6 
Poslovanje turističnih podjetij 7.5 
Skupno 8.6 
 
»GSTC Certified« Compliance level1    76,9 %. 
 
Za vzdrževanje znaka Slovenia Green Destination mora destinacija predvsem 
uresničevati ukrepe iz akcijskega načrta, o čemer tudi redno poroča upravljavcu ZSST 
in akreditiranemu partnerju.  
 

 
1 GSTC Certified« Compliance level1 pove, koliko meril destinacija v popolnosti izpolnjuje 
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Nadalje mora destinacija ob sprotnem vnašanju podatkov na platformo, na letni ravni, 
do 31.01. naslednjega leta, pripraviti in oddati Poročilo o uresničevanju ukrepov iz 
Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v destinaciji 
Občina Sveta Ana. 



Slovenia Green - Audit report

 

Zelena shema slovenskega turizma

Poročilo o presoji

 

Sveta Ana
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1. Uvod

Poročilo vsebuje rezultate presoje po standardu Slovenia Green v destinaciji Sveta Ana.

Standard Slovenia Green uporabljamo v projektu Zelena shema slovenskega turizma za
a) analizo stanja trajnostnega poslovanja v destinaciji,
b) pripravo načrta izboljšav na področju trajnostnega turističnega poslovanja.

Zelena shema slovenskega turizma je sistem oziroma certifikacijska shema, ki pod znamko SLOVENIA
GREEN (1) združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, (2) destinacijam in
ponudnikom ponudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in (3) skozi znamko
SLOVENIA GREEN zeleno delovanje tudi promovira.

Nosilec Zelene sheme slovenskega turizma je Slovenska turistična organizacija. Ta podeljuje znak Slovenia
Green Destination platinum, gold, silver in bronze. Barva znaka je odvisna od podatkov, ki jih destinacija
vnese na platformo.

Vnose pred podelitvijo znaka pregleda akreditirani preveritelj iz Zavoda Tovarna trajnostega turizma
GoodPlace, Ljubljana. Vnosi so označeni z zeleno, rumeno in rdečo lučjo.

zelena luč - merilo je v popolnosti izpolnjeno
rumena luč - merilo je deloma izpolnjeno
rdeča luč - merilo ni izpolnjeno

Merila za podelitev znaka SGD platinum, gold, silver in bronze

Ocena je destinaciji izdana v šestih kategorijah: Destinacijski management - DM, Narava in pokrajina,
Okolje in podnebje, Kultura in tradicija, Družbena klima in Poslovanje turističnih podjetij - PTP na lestvici
od 1 do 10. Dodatno je izdana povprečna ocena šestih kategorij.

Destinacijam se podelijo znaki v skladu s spodnjimi merili:

 

znak SG
Destination…

povprečje šestih
kategorij

ocena nad 8,1 v… vsaj en ponudnik z
znakom SG
Accommodation

platinum ≥ 9,1 kategoriji DM in PTP obvezno
gold ≥ 8,1 kategoriji DM ali PTP obvezno
silver ≥ 7,1 kategoriji DM ali PTP neobvezno
bronze ≥ 6,1 neobvezno neobvezno
Dodatni pogoj: ocena v vsaki posamezni kategoriji je najmanj 6,1.
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2. Terenski obisk

Pričujoče poročilo o trajnostnem poslovanju za destinacijo Sveta Ana je osnovano na terenskem obisku. 

Preveritelj je pri pripravi končnih priporočil upošteval tako podatke, ki jih je zeleni koordinator vnesel na
platformo Slovenia Green, kot tudi informacije, pridobljene med obiskom na terenu.
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3. Podatki o presoji

General

Name destination Sveta Ana

Lead auditor preverljiteljica Ana Zupan

Date(s) onsite audit 17.3.2022

Scope of the certification

Scope of the audit Občina Sveta Ana

Audit result Slovenia Green Destination - Silver

Locations visited 

Name Location Date
Očinska stavba Sv. Ana Sv. Ana 17-03-2022
Čajnica in zelišča Kolarič Sv. Ana 17-03-2022
del vinogradniške učne poti Sv. Ana 17-03-2022
Ekološka kmetija pri Fridi Zg. Ročica 17-03-2022
Gostilna Eder Sv. Ana 17-03-2022
Klet z vinoteko v občinski stavbi Sv. Ana 17-03-2022

Persons met / consulted 

Name Position Date
Renata Trajbar Kurbus zelena koordinatorka in direktorica

občinske uprave
17-03-2022

Petra Golob članica Zelene ekipe, občinska
uprava

17-03-2022

mag. Sara Berglez Zajec zunanja sodelavka 17-03-2022
Viktor Kapl domačija Kapl, turistični vodnik 17-03-2022
g. Silvo Slaček župan 17-03-2022
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Danica in Jože Kolarič Čajnica in zelišča Kolarič 17-03-2022
Franc in Miroslava Ruhitel Ekološka kmetija pri Fridi 17-03-2022
Feliks Berič predsednik Turističnega društva,

član zelene ekipe
17-03-2022
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4. Rezultati presoje

Award scores

Destinacijski management 9.0

Narava in pokrajina 9.4

Okolje in podnebje 7.0

Kultura in tradicija 10.0

Družbena klima 8.6

Poslovanje turističnih podjetij 7.5

Total 8.6

“GSTC Certified” Compliance level* 76.9%
 

*“GSTC Certified Compliance level" pove, koliko meril destinacija v popolnosti izpolnjuje. 100 % izpolnjevanje meril prinese destinaciji prepoznavnost s strani organizacije Global Sustainable Tourism Council (GSTC).
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Slovenia Green - ocene

V spodnji tabeli so povzeti rezultati presoje in izpolnjevanje zahtev standarda Slovenia Green.

Theme Actions Achievements

0. Podatki o destinaciji 14 10 4

1. Destinacijski management 26 22 3 1

2. Narava in pokrajina 8 7 1

3. Okolje in podnebje 20 12 4 4

4. Kultura in tradicija 5 5

5. Družbena klima 22 18 2 2

6. Poslovanje turističnih podjetij 19 12 3 3 1
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5. Priporočila

 Approved      Partial compliance      Non compliance

1. Destinacijski management
Destinacijski management

1.2. Strukture upravljanja Razvoj in promocija turizma delujeta v sklopu
občine in ne v okviru samostojnega zavoda.
Destinacija se povezuje z TICom Lenart in se za
izvajanje usmerjenega destinacijskega
managementa povezuje z Razvojno agencijo,
zato vam kriterija ne priznamo. Za dvig ocene
mora destinacija za razvoj in promocijo turizma
zadolžiti izbrano organizacijo (javno ali
zasebno) oz. vzpostaviti turistično informacijski
center.

1.4. Usposobljen zeleni koordinator z zeleno
ekipo

Iz priloženih dokazil ni razvidno, da bi se zelena
koordinatorka v zadnjih treh letih zadostno
udeleževala izobraževanj na temo trajnostnega
turizma, zato vam kriterij delno priznamo.
V prihodnje je pomembno, da se zelena
koordinatorka in člani Zelene ekipe aktivno
izobražujejo o trajnostnem turizmu, za lažje
poročanje pa svetujemo vodenje evidence
usposabljanj in hrambo dokazil ter sprotno
nalaganje na platformo. 

Destinacijski management

1.7. Analiza vplivov turizma Veselijo ugotovitve analize, da ne zaznavate
večjih negativnih vplivov turizma, zato kriterij
izploljujete. V naslednjih letih spremljajte
morebitne spremembe in analizo ob vsakokratni
presoji revidirajte.

1.8. Strategija razvoja turizma Destinacija je od prejšnjega ocenjevanja
sprejela Strategijo trajnostnega turizma Občine
Sveta Ana 2022-2025, prvi strateški dokument,
ki celostno obravnava področje trajnosti, zato
kriterij polno izpoljuje. V prihodnjih letih
sledite ciljem, zastavljenim v strategiji. 

1.12. Usmerjanje turističnega obiska Ker ocenjujete, da v destinaciji ne beležite
problemov prekomernega obiska, kriterij
izpolnjujete. Tudi v bodoče spremljajte
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morebitne negativne vplive turizma na naravne,
kulturne in družbene vire in ustrezno ukrepajte. 

1.13. Finančno načrtovanje Sredstva za delovanje na področju turizma so
zagotovljena v okviru občinskega proračuna.
Stari finančni načrt je v izteku, novi finančni
načrt za izvedbo strategije pa je del strategije in
je v fazi priprave, zato vam kriterij delno
priznamo. Za dvig ocene, naj destinacija
sprejme finančno strategijo (predvidena
sprejetje do jeseni leta 2022) za razvoj turizma
in uresničevanje trajnostnih ukrepov, ne
pozabite tudi na oblikovanje postavk za
promocijo turizma in Zelene destinacije in
priložite dokazila. 

Destinacijski management

1.14. Kazalniki Destinacija spremlja relevantne trajnostne
kazalnike kar dokazuje tudi z javnoobjavo v
lični obliki. Tudi v bodoče svetujemo reden
monitoring kazalnikovin javno objavo podatkov
(svetujemo, da objav ne skrivate v zavihek
zelena shema). 

1.17. Komunikacija Destinacija javnost obvešča o trajnostnih
aktivnostih, vendar iz priloženih dokazil
nirazvidna redna komunikacija v vseh letih
poročanja, zato vam kriterij delno priznamo,
ker imate še prostor za izboljšave. Za dvig
ocene svetujemo, da destinacija vse deležnike
aktivno in redno obvešča o trajnostnih politikah,
aktivnostih in rezultatih tako v zavihkih na
spletni strani kot preko ustaljenih kanalih
obveščanja.

1.20. Javno poročanje Kriterij vam v celoti priznamo, vendar vam
svetujemo, da dosežke s področja trajnostnega
turizma javno in redno (ne le vsake tri leta)
komunicirate in da so hitro/vidno dostopni na
spletni strani destinacije (ne skrivajte ga v
zavihek zelena shema) v več jezikih.

2. Narava in pokrajina
Narava in pokrajina

2.8. Krajina in slikovitost Občina nima veljavnega OPN-ja. Glede na
predložitev dokazil o novem OPN in drugih
prostorskih aktih v destinaciji, vam kriterij
delno priznamo. S sprejetjem novega OPN in
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ustrezno regulacijo oglaševanje na zunanjih
površinah pa se bo dvignila tudi ocena. 

3. Okolje in podnebje
Okolje in podnebje

3.10. Mehka mobilnost V destinaciji se izvajajo ukrepi na področju
mehke mobilnosti z gradnjo pohodniške in
kolesarske infrastrukture. V Strategiji
trajnostnega turizma Občine Sveta za leto
2022-2025 je za leto 2023 planiran tudi načrt
mehke mobilnosti in infratsruktire, ki bo vplival
na dvig ocene pri ponovni presoji, trenutno pa
merilo delno izpolnjujete.

3.11. Javni prevoz Destinacija rabe javnega prevoza med
obiskovalci in domačini trenutno ne spodbuja
dovolj aktivno, na tem področju vas čaka še
nekaj izzivov. Za dvig ocene sprejmite in
izvedite ukrepe tako med domačini kot med
turisti. Tudi dostopnost iz Ljubljane z javnim
prevozom je zelo zamudna, zato kriterija
trenutno ne izpoljujete. 

3.12. Potovanja in podnebje Merila ne izpolnjujete, saj nimate izdelane
strategije, kako meriti in minimizirati ogljični
odtis svojih obiskovalcev. Merjenje ogljičnega
odtisa obiskovalcev je zahteven projek,
svetujemo spremljanje dogajanja na tem
področju in postopno snovanje aktivnosti.

3.13. Izravnava ogljičnega odtisa Merila ne izpolnjujete, saj ne izravnavate
ogljičnega odtisa obiskovalcev. Ko boste poznali
odtis (merilo 3.12), boste zanj lahko ponudili
tudi izravnano (v obliki odkupa, donacije,
zasaditve dreves ipd.)

Okolje in podnebje

3.14. Zmanjševanje količine trdnih odpadkov Iz predloženih dokumentov ni razvidno, da ima
destinacija zastavljene cilje za zmanjševanje
količin trdnih odpadkov (ne sprašujemo po
deležu ločeno zbranih frakcij), taro kriterija ne
izpoljujete. Za dvig ocene naj podjetje,
pristojno za odvoz odpadkov, v sodelovanju z
vašo občino, postavi jasno dolgoročne cilje
zmanjševanja količin trdnih odpadkov.

Okolje in podnebje
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3.18. Zmanjševanje odvisnosti od fosilnih goriv Občina o izvajanju LEK-a redno poroča,
manjka poročilo za leto 2021, zato kriterij delno
izpolnjuje. Ne pozabite na nova dokazila in
poročanja, ko sprejmete nov LEK. 

Okolje in podnebje

3.19. Prilagajanje na podnebne spremembe Destinacija se zaveda pomena prilagajanju na
podnebne spremembe, še posebej za kmetijske
površine, ki so pomemben del destinacije, kar je
tudi zapisala v Strategiji turizma pod poglavjem:
Vplivi podnebnih sprememb na razvoj turizma v
destinaciji. Za polno izpolnjevanje kriterija naj
destinacija izdela strokovno analizo (npr. Arso
ali Umanotera), iz katere bo razvidno, kako
bodo podnebne spremembe v prihodnosti
vplivale na razvoj turizma in zapiše ukrepe.  

3.20. Osveščanje o podnebnih spremembah Destinacija prebivalce osvešča in obvešča o
podnebnih spremembah, še posebej z
izpostavitvijo primera projekta "vino prijazno
do okolja", zato kriterij delno izpoljuje. V
prihodnje svetujemo okrepljeno komunikacijo
in osveščanje o podnebnih spremembah za vse
tri skupine deležnikov, še posebej za
obiskovalce (npr. potujoča razstava o podnebnih
razmerah, angleško/nemško dostopnaopozorila
itd.).

4. Kultura in tradicija
Kultura in tradicija

4.4. Nesnovna dediščina Odnos destinacije do nesnovne dediščine je
spoštljiv in pomemben del Strateškega
turističnega dokumenta občine, saj je kultura
osrednji turistični produkt. Iz dokazil je
razvidno, da je SEM nedavno potrdil pobudo za
vpis Slovenjegoriške gibanice v register
nesnovne dediščine, zato vam kriterij. Do
naslednjega ocenjavanja priložite ustrezna
aktualna dokazila. 

5. Družbena klima
Družbena klima

5.8. Vključevanje prebivalstva v načrtovanje V bodoče vam svetujemo, da prebivalcem
ponudite še več priložnosti za vplivanje na
razvoj turizma (npr. na javnih posvetih, raznih
kanalih itd.). Kot nakazujejo rezultati anket in

            Page 12/16



Slovenia Green - Audit report

sami opažate, pa mora destinacija okrepiti svojo
komunikacijo vezano na delo DMO in trajnostni
razvoj turizma ter izpostaviti možnosti
prebivalcev za sodelovanje pri načrtovanju
razvoja turizma. Imate še veliko prostora za
izboljšave, zato kriterij delno izpoljujete. 

5.10. Prispevek deležnikov Poročanje ni podprto z zadostnimi dokazili, zato
je merilo neizpoljeno. Okrepite in snujte nove
družbene ali trajnostne iniciative, h katerim
boste povabili vse 3 skupine deležnikov in jim
ponudili možnosti sodelovanja. V prihodnje
poskrbite, da bodo prispevki obiskovalcev k
trajnostnim iniciativam jasno skomunicirani
tudi s tujimi obiskovalci (npr. zbiralnik
prostovoljnih prispevkov v tujem jeziku). Na
tem področju imate še dovolj prostora za
izboljšave. Cerkveni prispevki v to kategorijo
ne sodijo. 

5.11. Zadovoljstvo prebivalstva Kot sami navajate, je potrebno dvigniti
pripravljenost za sodelovanje prebivalcev v
anketi, saj je vzorec premajhen. Za dvig ocene
vam priporočamo, da še naprej redno spremljate
zadovoljstvo prebivalcev s turističnim razvojem
in destinacijskim managementom po ustaljenih
poteh in kanale še bolj izkoristite ter jih v
bodoče priložite kot dokazila.

Družbena klima

5.15. Spremljanje ekonomskih učinkov Merilo zahteva redno kvantitativno spremljanje
štirih kazalnikov (jasno definirani v merilu), kar
je velik zalogaj in izziv celo na ravni države.
Zato priporočamo, da pričnete postopno, s
spremljanjem enega ali dveh kazalnikov in
priložite ustrezna dokazila, trenutno pa merila
ne izpolnjujete. 

6. Poslovanje turističnih podjetij
Poslovanje turističnih podjetij

6.3. Raba vode Zeleni napotki in nasveti za ponudnike so korak
v pravo smer. Do prihodnjega ocenjevanja
okrepite komunikacijo in aktivnosti, s katerimi
vsa turistična podjetja (v obliki delavnic,
predavanj) osveščate o racionalni rabe vode in
jih pozivate k javljanju porabe vode, trenutno
pa kriterij delno izpoljujete. 
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6.4. Ravnanje z odpadnimi vodami V prihodnje zasnujte aktivnosti posebej za
turistično gospodarstvo. Zustreznimi, turističnim
deležnikom prilagojenimi, vsebinami lahko zelo
učinkovitoosveščate tudi o tematiki, kot so
odpadne vode, in nato bodo tudi rezultati ankete
boljši. Trenutno merila ne izpolnjujete. 

6.6. Energija in toplogredni plini Trenutno ne izkazujete dovolj namenskih
aktivnosti za turistično gospodarstvo, zato
merila ne izpolnjujete v celoti. Velja
priporočilo, da okrepite sodelovanje
sturističnimi deležniki na področju energije in
toplogrednih plinov in jih spodbudite k javni
objavi podatkov. 

6.7. Pravično in enakopravno zaposlovanje Poročanje  ne vključuje dovolj aktivnosti, ki so
namenjene turističnemugospodarstvu, zato je
merilo neizpolnjeno. Za dvig ocene naj
destinacija aktivneje pristopi k osveščanju
turističnega gospodarstva o najmanj eni izmed
tem, ki jih navaja vprašanje. 

Poslovanje turističnih podjetij

6.16. Spremljanje značilnosti turističnega
obiska

Iz dokazil in analiz ankete ni razvidno, koliko
obiskovalcev je rešilo anketo. Kot ste zapisali,
ste anketo v zimskem času ponovili. Kriterija ne
izpolnjujete, saj sklepamo, da je vzorev
premajhen. Tudi objava z rezultati anket je
skopa. Svetujemo, da še naprej spremljate
značilnosti turističnega obiska in rezultate
objavljate na bralcu prijazen in zanimiv način. 

6.19. Dostopnost Za dvig ocene naj destinacija sprejme politiko
in ukrepe, ki jih bo izvajala za zagotavljanje
univerzalnega dostopa in to komunicira na
spletni strani, trenutno pa kriterij delno
izpoljuje. 
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6. Dodatne informacije

Overall impression

Destinacija Sv. Ana je pri ponovni presoji trajnosti v letu 2022 dosegla povprečno oceno šestih
kategorij 8,6. V kategorijah Destinacijski management dosega oceno 9.2. V destinaciji ni ponudnika
z znakom Slovenia Green Accomodation, zato skladno s trenutnimi merili za podelitev znaka
Slovenia Green destinacija prejme znak Slovenia Green Destination Silver. Za zlati znak ji manjka
le ena certificirana nastanitev.

Destinacija ima najboljši rezultat v kategoriji Kultura in tradicija, kjer dosega najvišjo oceno (10), kar
kaže na velike napore varovanja kulturne dediščine, ki je steber turistične ponudbe v destinaciji.

Visoka ocena v Kategorije narava & pokrajina (9,4) kaže na ustrezne temelje pri zagotavljanju ustreznih
politik in ukrepov za varovanje in upravljanje naravnih virov. Destinacija trenutno še ne beleži negativnih
vplivov turizma. Tudi v bodoče spremljajte vplive turizma na naravne, kulturne in družbene vire in ustrezno
ukrepajte. 

Destinacija ima odlične rezultate v kategoriji Destinacijski management (9,0) kar izkazuje visoko raven
trajnostnega poslovanja v turizmu. Gre za manjšo občino, ki nima vzpostavljenih organizacijskih struktur,
primerljivih z večjimi in turistično močnejšimi destinacijami. Trenutno se razvoja turizma loteva predvsem
prek evropskih projektov, s katerimi pridobiva vire za razvoj in promocijo. Steber destinacijskega
managementa je močan, kar kaže tudi sprejetje prvega samostojni strateški dokument - Strategijo
trajnostnega razvoja turizma občine Sv. Ana 2022-2025.

Prav tako v kategoriji Družbena klima destinacija z oceno (8,6) izraža odgovoren pristop pri naslavljanju
družbenih vplivov. Za izboljšanje rezultatov naj destinacija spremlja ekonomske učinke, načrtuje družbene
ali trajnostne iniciative za vse 3 skupine deležnikov.

Destinacija v kategoriji Poslovanje turističnih podjetjih dosega oceno (7,5), zato vas svetujemo, da se še
posebej posvetite temu področju. Za turistično gospodarstvo organizirajte izobraževanja, ki bodo pokrila
teme rabe vode, energije in ravnanja z odpadnimi vodami. Poskrbite, da boste redno anketirali prebivalce,
obiskovalce in turistična podjetja (pazite na zadostno velik vzorec) in rezultate anket upoštevali pri
načrtovanju in vpeljavi sprememb v vaše poslovanje.

Največ prostora za izboljšave imate predvsem v kategoriji Okolje in podnebje (7,0). Do naslednjega
ocenjevanja razmislite o kako boste, vezano na podnebne spremembe, v prihodnje razvijali in načrtovali
turizem, o izračunu ogljičnega odtisa in osveščanju vseh deležnikov o tematiki. Več pozornosti namenite
tudi razvoju mehke mobilnosti in prilagoditvi javnega prevoza za obiskovalce.
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Additional remarks

Svetujemo vam, da še aktivneje pristopite k spodbujanju turističnega sektorja k pridobivanju trajnostnih
znakov, saj vam za zlati znak manjka ena certificirana nastanitev. Zelena koordinatorka in zelena ekipa naj
se v bodoče dodatno izobražujejo na področju trajnosti in znanje implementirajo med vse deležnike. Z
okrepljenimi trajnostnimi aktivnostmi lahko do naslednje presoje dosežete boljše rezultate.

Auditor recommendation

V nadaljevanju še nekaj splošnih priporočil za izboljšavo vnosov v platformi in vaše nadaljnje delo:

Upoštevajte priporočila iz tega poročila v čim večji meri in jih smiselno vključite v pripravo
akcijskega načrta;
Bodite pozorni, da akcijski načrt pripravite s pomočjo platforme in v skladu z vsemi navodili – ne
pozabite finančno ovrednotiti ukrepov;
Pri odgovorih na merila vedno preberite tudi navodila v zavihku Guidance in vse relevantne podatke
jedrnato vnašajte direktno v polje Reporting;
V obdobju do prihodnje presoje redno aktualizirajte vnose oz. sproti brišite zastarele ter dodajajte
nova dokazila, ko bo prihajalo do sprememb;
Za obveščanje in komunikacijo v zvezi z Zeleno shemo in trajnostjo na splošno bolje izkoristite
vzpostavljene kanale, predvsem podstran Zelena shema na spletni strani destinacije in sledite
navodilu (dostopnost, vsebina, večjezičnost).
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Introduction

Overview

Action plan period: 01-03-2022 to 31-12-2025

Status overview: 10-11-2022
Criteria involved: 46
Criteria with all tasks completed: 0

46
Tasks involved: 65
Tasks completed: 0

65

Sustainability coordinator: Renata Trajbar Kurbus

Staff members involved: Stanka Ferš, Irena Golob, Renata Trajbar Kurbus, Petra Golob, Silvo Slaček, Anita Rojko, 

Staff hours planned: 3357
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Financial resources planned: 79420 EUR
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Action plan
0. Podatki o destinaciji
         No tasks planned
1. Destinacijski management
 Predanost in organizacija Responsible Start / End EUR Hours

 

1.2 Strukture upravljanja
 A. Razvoj in promocija turizma

Ustanovi se občinska enota (TIC), ki v sklopu svoje dejavnosti izvaja promocijo
destinacije, povezuje ponudnike in koordinira strateške aktivnosti. Kot
strokovno podporo ali za pomoč pri izvajanju nalog se po potrebi angažira
zunanja strokovna podpora.

Petra Golob;
Renata Trajbar
Kurbus;

 01-10-2023 /
29-01-2024

1000 20

 

1.4 Usposobljen zeleni koordinator z zeleno ekipo
 A. Tematski načrt izobraževanja Zelene ekipe

Izdelava tematskega načrta izobraževanja Zelene ekipe za triletno obdobje

Petra Golob;
Renata Trajbar
Kurbus;

 01-01-2022 /
31-12-2022

0 5

 B. Izobraževanje zelenega koordinatorja
Zeleni koordinator nadaljuje z rednim usposablanjem s področja trajnostnih
vsebin

Renata Trajbar
Kurbus;

 01-01-2023 /
31-12-2025

1200 60
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1.5 Sodelovanje s turističnim sektorjem
 A. Poslovna partnerstva za turistični razvoj

B2B srečanja in javni pozivi pridobivanje zasebnih ponudnikov za partnerstvo
pri turističnih projektih in projektih, ki se navezujejo na turistično ponudbo

Silvo Slaček;
Renata Trajbar
Kurbus;

 ongoing 200 800

 B. Opolnomočenje turističnih deležnikov
Izdela se triletni načrt izobraževanj za opolnomočenje turističnih deležnikov in
izvedeta vsaj eden tematski sklop letno.

Renata Trajbar
Kurbus; Petra
Golob;

 ongoing 1800 90

 

 Načrtovanje in razvoj
1.6 Popis
 A. Aplikacija Klopotec

Vnos in urejanje podatkov ponudnikov v aplikacijo Klopotec
Petra Golob;  31-01-2022 /

31-05-2024
0 40

 B. Umestitev turistične ponudbe v aplikacijo TZS: Slovenski turistični vodnik
Vnos znamenitosti in ponudbe destinacije Občina Sveta Ana v aplikacijo
Slovenski turistični vodnik ažuriranje podatkov

Petra Golob;
Renata Trajbar
Kurbus;

 01-01-2023 /
31-12-2025

0 40

 C. Uskladitev in dopolnitev popisov
Uskladitev in dopolnitev popisov na spletni strani

Renata Trajbar
Kurbus; Petra
Golob;

 01-02-2023 /
31-12-2024

0 20

 

1.8 Strategija razvoja turizma
 A. Realizacija ukrepov predeljenih v Strategiji trajnostnega turizma Občine

Sveta Ana 2022-2025
Spremljanje in evalvacija opredeljenih ukrepov

Renata Trajbar
Kurbus;

 ongoing 0 40
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1.10 Načrt trajnostnega razvoja turizma
 A. Potrditev Akcijskega načrta

Občinski svet na seji sprejme in potrdi akcijski načrt za trajnostni razvoj
turizma v občini Sveta Ana za obdobje 2022-2025

Silvo Slaček;
Renata Trajbar
Kurbus;

 01-12-2022 /
31-03-2023

0 4

 

1.11 Vključevanje deležnikov
 A. Mreženje deležnikov

Uvedba organiziranih dogodkov za mreženje deležnikov. Organizacija dveh
dogodkov letno eden v družabno pogovorni obliki, drugi pa v obliki terenskega
spoznavanja obstoječih lokalnih turističnih produktov ali spoznavanja dobrih
praks.

Silvo Slaček;
Renata Trajbar
Kurbus;

 ongoing 300 45

 

1.13 Finančno načrtovanje
 A. Zagotovitev sredstev v proračunu

Sredstva s področja turizma so predvidena v proračunu občine za posamezno
leto. Oblikuje se postavka za promocijo turizma in Zelene destinacije

 01-12-2022 / 0 5

 B. Finančna strategija
Priprava finančne strategije za razvoj turizma in uresničevanje trajnostnih
ukrepov

Stanka Ferš;
Renata Trajbar
Kurbus;

 10-12-2022 /
31-03-2023

0 40

 

 Spremljanje in poročanje
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1.14 Kazalniki
 A. Vzpostavitev sistema sistematičnega merjenja statističnih podatkov vezanih

na turizem
Akumulacija uporabnih podatkov in sistematično zbiranje kazalnikov
opredeljenih v Strategiji trajnostnega turizma 2022-2025. Dogovor z RASG in
pričetek izvajanja.

Petra Golob;
Renata Trajbar
Kurbus;

 01-04-2022 /
31-01-2024

0 10

 

1.15 Pregled in evaluacija ciljev
 A. Letno poročanje

Priprava letnega poročila o uresničevanju ukrepov iz akcijskega načrta, ki se
pošlje na STO, do 31. 1. vsako leto

Renata Trajbar
Kurbus;

 24-01-2023 /
02-02-2025

0 30

 

1.16 Popravni ukrepi
 A. Doseganje ciljev v akcijskem načrtu

Redno revidiranje in ustrezno ukrepanje ob nedoseganju ciljev
Renata Trajbar
Kurbus;

 01-01-2022 /
31-12-2023

0 30

 

1.17 Komunikacija
 A. Obveščanje javnosti

Obveščanje javnosti poteka preko Ovtarjevih novic in preko občinske spletne
strani

Petra Golob; Anita
Rojko; Renata
Trajbar Kurbus;

 ongoing 0 40
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1.19 Interno poročanje
 A. Obveščanje občinskega sveta

Občina Občinskemu svetu predstavi naloge in korake za vzdrževanje znaka
Slovenia Green. Občinski svet sprejme akcijski načrt.

Silvo Slaček;
Renata Trajbar
Kurbus;

 20-12-2022 /
01-06-2023

0 8

 

1.20 Javno poročanje
 A. Trajnostno poročilo

Objavljajo se vsi večji dosežki na področju trajnostnega turizma. Na dve leti se
izdela in javno objavi trajnostno poročilo

Petra Golob;
Renata Trajbar
Kurbus;

 01-01-2022 /
01-03-2024

0 40

 

 Zakonska in etična določila
1.21 Pregled zakonskih določil
 A. Promocija etičnega kodeksa

Predstavitev etičnega kodeksa zaposlenim v turizmu, letni posvet
Renata Trajbar
Kurbus;

 11-12-2022 /
30-10-2025

0 20

 

1.23 Etični kodeks
 A. Predstavitev etičnega kodeksa zaposlenim v turizmu

Udeležencem letnih posvetov turističnih deležnikov se predstavi etični kodeks in
se jim ga da v podpis

Petra Golob;
Renata Trajbar
Kurbus;

 01-04-2022 /
15-12-2025

0 8

 

2. Narava in pokrajina
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 Narava in njeno ohranjanje
2.5 Spremljanje vplivov turizma na naravo
 A. Izvedba čistilnih akcij

Letne čistilne akcije ter po potrebi tudi interventne ob pojavu točkovnega
onesnaženja.

Renata Trajbar
Kurbus;

 ongoing 600 0

 B. Identifikacija okoljevarstvenih projektov
Identifikacija projektov in priprava seznama projektov na zalogo.

Petra Golob;
Renata Trajbar
Kurbus;

 01-09-2022 /
30-11-2023

0 25

 

 Krajina in slikovitost
2.8 Krajina in slikovitost
 A. Sprejem OPN

Sprejem OPN
Irena Golob;
Renata Trajbar
Kurbus;

 11-12-2019 /
06-09-2023

0 20

 B. Odstranitev infrastrukturnih tujkov iz naravnega okolja
Odstranitev starih žičnih vodov, ki niso več v uporabi in druge obremenjujoče
infrastrukture za okolje.

Silvo Slaček;
Renata Trajbar
Kurbus;

 01-09-2022 /
01-01-2024

1000 20

 

3. Okolje in podnebje
 Raba zemlje in onesnaženje
3.3 Hrup
 A. Ohranjanje zvočne neonesnaženosti

Priprava občinskega odloka ali drugega ustreznega akta, ki preventivno regulira
onesnaženost destinacije s hrupom

Renata Trajbar
Kurbus;

 01-02-2022 /
28-02-2023

0 30
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3.4 Svetlobno onesnaženje
 A. Menjava žarnic javne razsvetljave

Sprotna menjava žarnic javne razsvetljave za bolj varčne
 01-01-2022 /
31-12-2024

1000 20

 

 Upravljanje z vodami
3.9 Ravnanje z odpadnimi vodami
 A. Sofinanciranje izgradnje MKČN

Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje izgradnje MKČN za območjih
destinacije, ki nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijo

Stanka Ferš; Silvo
Slaček; Renata
Trajbar Kurbus;

 01-01-2022 /
31-12-2024

15000 40

 

 Trajnostna mobilnost
3.10 Mehka mobilnost
 A. Vlaganje v prometno in signalizacijsko infrastrukturo

Pregled, dopolnitev in poenotenje označb in kažipotov ter redno vzdrževanje
makadamskih poti.

Irena Golob; Anita
Rojko; Renata
Trajbar Kurbus;

 01-03-2022 /
01-11-2025

20000 80

 B. Mreža E-koles & koles
Kolesarske poti do atrakcij, povezovalne poti, cestne povezave, ureditve
parkirišč ob znamenitostih. Za trajnostno mobilnost znotraj destinacije se ojača
mreža koles in e-koles na več mestih v destinaciji, tako ob atrakcijah v javni
lasti, kot tudi pri zasebnikih. Kolesa so namenjena rezidentom in turistom.

Renata Trajbar
Kurbus; Stanka
Ferš; Irena Golob;
Petra Golob;

 01-10-2022 /
31-12-2024

3000 60

 C. Digitalizacija označenih pohodniških in kolesarskih poti Renata Trajbar
Kurbus;

 01-01-2023 /
01-05-2024

1000 35
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Digitalizacija označenih pohodniških in kolesarskih poti za navigacijske potrebe

 D. Načrt mehke mobilnosti
Izdelava načrta, ki destinacijo usmerja v trajnostni promet s poudarkom na e-
vozilih, pešpoteh in kolesarstvu.

Stanka Ferš; Irena
Golob; Petra
Golob; Silvo
Slaček;

 01-09-2023 /
01-07-2024

1000 80

 

 Odpadki in njihova predelava
3.14 Zmanjševanje količine trdnih odpadkov
 A. Načrt zmanjševanja količine odpadkov

Postavitev dolgoročnih ciljev zmanjševanja količin trdnih odpadkov (v
sodelovanju s podjetjem Saubermacher)

Stanka Ferš; Irena
Golob; Renata
Trajbar Kurbus;

 01-12-2022 /
31-12-2023

0 10

 

 Energija in podnebne spremembe
3.17 Učinkovita raba energije
 A. Ukrepi za znižanje rabe energije

Izobraževanje deležnikov za varno in racionalno rabo energije
Irena Golob;
Renata Trajbar
Kurbus;

 10-01-2023 /
20-01-2025

400 50

 

 Prilagajanje na podnebne spremembe
3.19 Prilagajanje na podnebne spremembe
 A. Strokovna analiza podnebnih sprememb in vplivov na turizem

Izdela se strokovna analiza vezana na vpliv podnebnih sprememb v prihodnosti
na razvoj turizma in zapis ukrepov.

Renata Trajbar
Kurbus; Petra
Golob;

 16-10-2023 /
15-11-2023

1000 20
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3.20 Osveščanje o podnebnih spremembah
 A. Obveščanje javnosti o podnebnih spremembah

Uvedba mesečnih prispevkov v javnem mediju (FB kanal ipd.) o
okoljevarstvenih temah.

Renata Trajbar
Kurbus;

 ongoing 0 70

 

4. Kultura in tradicija
 Kulturna dediščina
4.3 Upravljanje vplivov turizma na kulturo
 A. Obnova in revitalizacija označitev turistične ponudbe

Ureditev usmerjevalnih in informativnih tabel na turističnih točkah, posebnih
lokacijah in ob znamenitostih. Obnova dotrajanih, optimizacija postavitev,
težnja k enotni podobi v skladu s CGP. Priporoča se izdelava projektne naloge
in načrta aktivnosti. Redno čiščenje in pregled obstoječih tabel vsaj 2x letno.

Renata Trajbar
Kurbus;

 ongoing 1500 60

 

 Ljudje in tradicija
4.4 Nesnovna dediščina
 A. Tradicionalne prireditve

Izvedba tradicionalnih prireditev: Anin teden, Anina paleta in paletka, Postičevi
dnevi itd.

 ongoing 5000 100

 B. Analiza izvorne lokalne prehranske dediščine
Izvedba raziskave in izdelava raziskovalne naloge s recepturami na temo
prehranske dediščine Sv. Ane

Petra Golob;
Renata Trajbar
Kurbus;

 01-03-2022 /
31-12-2024

1200 60
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5. Družbena klima
 Sodelovanje s skupnostjo
5.9 Osveščanje prebivalstva o trajnostnem turizmu
 A. Spoznavanje lokalne ponudbe

Uvedba dneva odprtih vrat oz. uvedba vodenih ogledov po domačem kraju s
ciljem spoznavanja domače ponudbe. V okviru dogodka tudi osveščanje
prebivalcev o trajnostnem razvoju in pomenu turizma v občini. Optimalen je
kontinuiran dogodek 1x letno v času pomankanja dogodkov (npr. april), KS se
izmenično menjavajo.

Petra Golob;
Renata Trajbar
Kurbus;

 ongoing 600 35

 B. Zelena turistična čajanka
Vpeljati organizirano zeleno turistično čajanko, kjer se enkrat letno srečajo
predstavniki turističnega sektorja in opravijo pregled zelenih prizadevanj v
destinaciji ter oblikovanje konkretne predloge za nadaljnjo delo

Petra Golob;
Renata Trajbar
Kurbus;

 01-04-2022 /
15-03-2024

400 60

 C. Mesečno osveščanje prebivalstva o okoljevarstvenih temah
Uvedba mesečne rubrike v javnem mediju (Ovtarjeve novice, FB kanal ipd.) o
okoljevarstvenih temah. Naredi se načrt na letni ravni ter po mesecih določi
avtorje in tematiko.

Petra Golob;  15-05-2022 /
01-05-2025

0 100

 

5.10 Prispevek deležnikov
 A. Jaz za Ano

Vzpostaviti družbeno iniciativo kot finančni ali prostovoljski mehanizem za
celoletno participacijo na področju ohranjanja in vzdrževanja dediščine

Renata Trajbar
Kurbus;

 01-03-2023 /
31-12-2023

200 40

  01-03-2023 / 120 30
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B. Družbena iniciativa
Vzpostavitev sistema za prostovoljno sodelovanje deležnikov pri družbeni
iniciativi

31-12-2023

 

5.11 Zadovoljstvo prebivalstva
 A. Izvedba anket o zadovoljstvu prebivalstva

Redno spremljanje zadovoljstva prebivalcev s turističnim razvojem prek tipskih
anket

Renata Trajbar
Kurbus;

 01-12-2022 /
01-10-2024

0 20

 

 Lokalna ekonomija
5.13 Optimizacija doprinosa zasebnega sektorja
 A. Krepitev splošnega (ne zgolj projektnega) turističnega sodelovanja med

sosednjimi destinacijami
Izvedba sklopa delovnih srečanj s sosednjimi destinacijami za skupno
načrtovanje tematske ponudbe, identifikacija vsaj treh možnih tematsko
usmerjenih vsebinskih sodelovanj. Načrtovanje skupnega tematskega trženja
ponudbe.

Renata Trajbar
Kurbus; Silvo
Slaček;

 ongoing 0 40

 

5.14 Promocija lokalnih izdelkov in storitev
 A. Promocija v okviru skupne blagovne znamke Štajerska

Vzpostavitev skupne regionalne blagovne znamke Štajerska in promocija v
okviru le-te. Podlaga so tradicionalne, zgodovinske in kulturne značilnosti, z
namenom oblikovanja skupne ponudbe, skupnega razvoja in izvajanja skupnih

Petra Golob;
Renata Trajbar
Kurbus;

 01-12-2022 /
31-12-2025

5000 120
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regijskih aktivnosti, kar bo omogočilo pozicioniranje na nacionalnem in
mednarodnih trgih.

 B. Digitalne promocijske aktivnosti
Izvedba ukrepov opredeljenih v strategiji: ukrepi v okviru 5. sklopa (trženje in
promocija) v tabeli ukrepov

Petra Golob;
Renata Trajbar
Kurbus;

 01-03-2023 /
30-11-2025

5000 150

 C. Krovna destinacijska predstavitvena brošura
Izdelava sodobne predstavitvene brošure, ki na krovni ravni predstavlja
destinacijo in njen imidž.

Renata Trajbar
Kurbus;

 01-09-2023 /
20-12-2024

800 40

 

 Družbeni vplivi
5.19 Sezonskost
 A. Večanje prepoznavnosti dogodkov

Načrtovanje letnih aktivnosti v okviru organizacije dogodkov, oblikovanje
strategije izvedbe in želenih ciljev, spremljanje aktivnosti in merjenje
učinkovitosti. Dopolnitev dogodkov v mrtvi sezoni (januar-april).

Renata Trajbar
Kurbus; Petra
Golob;

 ongoing 3000 80

 B. Ureditev infrastrukture za avtodome
Ureditev vsaj enega postajališča z avtodome z oskrbo ter ureditev parkirišča
brez oskrbe za avtodome na vsaj dveh lokacijah v destinaciji

Renata Trajbar
Kurbus; Irena
Golob;

 15-09-2022 /
31-03-2024

2000 30

 C. Dvig števila ponudnikov nastanitvenih kapacitet
Oblikovanje podpornih mehanizmov in identifikacija možnosti financiranja
(javno, zasebno, javno-zasebno, projektno ipd.).

Renata Trajbar
Kurbus; Silvo
Slaček;

 01-10-2022 /
31-10-2024

0 40

 

6. Poslovanje turističnih podjetij
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 Vključevanje turističnih podjetij
6.1 Trajnostne sheme
 A. Spodbujanje ponudnikov za pridobitev zelenih znakov kakovosti

Vzpostavitev mehanizmov za spodbujanje ponudnikov za pridobitev zelenih
znakov kakovosti

Renata Trajbar
Kurbus; Petra
Golob;

 01-03-2022 /
15-10-2024

2000 0

 

6.3 Raba vode
 A. Osveščanje turističnega sektorja

V obliki delavnic oz. predavanj osveščanje o racionalni rabe vode in
spodbujanju k beleženju porabe

Silvo Slaček;
Renata Trajbar
Kurbus;

 01-01-2023 /
31-12-2024

200 30

 

6.4 Ravnanje z odpadnimi vodami
 A. Osveščanje turističnega sektorja o ravnanju z odpadnimi vodami

Predstavitev in pomen ter prednosti učinkovitega razvanja z odpadnimi vodami,
predavanje na rednih srečanjih deležnikov v turizmu

Silvo Slaček;
Renata Trajbar
Kurbus;

 01-01-2023 /
31-12-2024

0 35

 

6.5 Odpadki
 A. Osveščanje turističnega sektorja

Predstavitev in pomen ločevanja odpadkov, ponovna uporaba odpadkov, za
udeležence rednih srečanj v turizmu

Silvo Slaček;
Renata Trajbar
Kurbus;

 01-03-2023 /
31-12-2024

0 12
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6.6 Energija in toplogredni plini
 A. Osveščanje o racionalnem ravnanju z energijo in toplogrednih plinov

V okviru rednega letnega srečanja deležnikov v turizmu bo destinacija osveščala
udeležence o racionalnem ravnanju z energijo in toplogrednih plinov

Silvo Slaček;
Renata Trajbar
Kurbus;

 01-01-2023 /
31-12-2023

0 12

 

6.7 Pravično in enakopravno zaposlovanje
 A. Obveščanje iz področja pravičnega in enakopravnega zaposlovanja

Izvedba tematskega osveščanja iz področja varnosti pri delu, enakopravnosti pri
zaposlovanju in priložnostih za usposabljanje.

Petra Golob;
Renata Trajbar
Kurbus;

 01-02-2023 /
28-02-2025

300 8

 

6.8 Kodeks za turistične vodnike
 A. Promocija Etičnega kodeksa

Promocija kodeksa na vseh s turizmom povezanih dogodkih
Renata Trajbar
Kurbus;

 ongoing 0 10

 

6.9 Razvoj produktov
 A. Segmentacija tematske ponudbe in produktov po ciljnih skupinah

Segmentacija tematske ponudbe za ciljno skupino dnevnih izletnikov, ki
prihajajo z avtobusom, naključnih posameznih izletnikov, ki prihajajo v
destinacijo s kolesom ali kot pohodniki ter izdelava programov za goste, ki so v
destinaciji nastanjeni in bivajo več dni. Pripravi se razvojni dokument in
izdelajo konkretni tematski doživljajski produkti.

Petra Golob;
Renata Trajbar
Kurbus;

 01-09-2022 /
31-12-2023

500 65
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 Informacije in promocija
6.14 Interpretativne informacije
 A. Opolnomočenje sektorja za podajanje turističnih informacij

Izvaja se letno opolnomočenje zaposlenih pri turističnih ponudnikih za
podajanje informacij o turistični ponudbi destinacije Sveta Ana

Petra Golob;
Renata Trajbar
Kurbus;

 01-02-2023 /
31-12-2024

0 70

 

6.15 Zelena destinacija
 A. Razvoj destinacijske blagovne znamke

Razvoj turistične blagovne znamke in določitev CGP, ki bo jasno komuniciral
edinstven, trajnosten in zelen značaj destinacije

Renata Trajbar
Kurbus; Petra
Golob;

 01-03-2023 /
31-12-2024

3000 60

 

 Gostoljubje
6.16 Spremljanje značilnosti turističnega obiska
 A. Izvedba ankete za obiskovalce

Izvajanje ankete za obiskovalce za pridobitev povratnih informacij
Renata Trajbar
Kurbus;

 01-12-2022 /
01-10-2024

0 50

 

6.17 Spremljanje zadovoljstva obiskovalcev
 A. Delavnica ponudnikov za varčevanje z okoljskimi viri

Izvedba delavnic za ponudnike nočitvenih kapacitet in druge zainteresirane, na
kateri bodo izdelani vsebinski pripomočki, ki bodo koristil pri ozaveščanju
turistov.

Renata Trajbar
Kurbus; Petra
Golob;

 01-03-2022 /
30-04-2022

100 20

 B. Izvedba ankete za obiskovalce Renata Trajbar  01-12-2022 / 0 25
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Izvedba ankete za obiskovalce z namenom sistematičnega spremljanja učinkov
prizadevanj destinacije za zeleni turizem

Kurbus; 01-10-2024
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