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Zadeva: POBUDA ZA AKTIVNO VKLJUČITEV ZAINTERESIRANIH DELEŽNIKOV 

PRI OBLIKOVANJU JAVNE TURISTIČNE INFRASTRUKTURE  

 

 

 

Spoštovani g. župan Andrej Sila, spoštovani g. Aleš Vodičar, spoštovana ga. Katja Kralj, 

 

na podlagi 6. člena Statuta Kulturno-razvojnega društva Venček iz Dutovelj, na vas 

naslavljamo javno pobudo za aktivno vključitev zainteresiranih poslovnih subjektov in 

lokalnega prebivalstva pri oblikovanju javne turistične infrastrukture na ožjem delu 

matičnega Krasa ter ločeno predloge za sanacijo degradiranega centra vasi Dutovlje.  

 

V preteklih štirinajstih dneh sta se za Kras zgodila dva prelomna trenutka. Prvi, podpis 

pogodbe v vrednosti več milijonov evrov, financiranih iz javnega proračuna za izgradnjo 

kolesarske poti med Sežano in Komnom. Ta po vaših besedah predstavlja dodano 

vrednost in razvojni potencial za Kras, predvsem v duhu razvoja turizma na Krasu. Drugi 

dogodek pa je objava Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno 

turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah, v vrednosti 10 

milijonov evrov, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, na katerega se lahko 

prijavljajo ne le vodilne destinacije temveč tudi posamezne lokalne skupnosti. Možne so 

prijave projektov v vrednosti od 10.000 do 350.000 evrov, sofinancirane v deležu do 80%.  

 

Oba dogodka pomenita za prebivalce Krasa, turistične ponudnike, vinarje, gostince, 

kmete in druge podporne izvajalce storitev veliko prelomnico. Kulturno-razvojno društvo 

Venček vidi v projektu nove kolesarske poti GEOMOB številne razvojne priložnosti za 

razvoj vasi in dvig kvalitete življenja ob tej kolesarki poti, predvsem v smeri trajnostnega, 

dolgoročnega razvoja. Kolesarska pot bo povezala dve kraški občini na podeželju in 

pripeljala na Kras številne zaželene turiste, ki mislijo zeleno in delujejo trajnostno. 

Kolesarska pot v občini Sežana je pretežno umaknjena v naravno okolje in vodi mimo 

urbanih naselij. Vmesni dve postajališči (Marija Terezija in Kosovelje) bosta nudili 

občasen postanek kolesarjem. Vendar, ali nam je v interesu, da se turisti na teh dveh 

počivališčih spočijejo in gredo naprej, mimo naših lepih vasi, ki nudijo avtentično 

enogastronomsko ponudbo, s še ohranjeno kraško arhitekturno dediščino, unikatnimi 

doživetji in mimo prvinskega lokalnega utripa, ki daje naši krovni turistični znamki 

edinstveno konkurenčno prednost? 

 

V Strategiji razvoja in trženja turizma destinacije Kras in Brkini 2022–2028 se je tudi 

Občina Sežana zavezala, da bo prioritetno obravnavala naslednje izzive:  
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- prepoznavnost destinacije po pršutu in teranu ter druge 

elemente, kot so: človek – prebivalec destinacije, kamen in dediščino 

kamnoseštva, sadjarstvo, začimbe, zdrava prehrana, 

- zagotavljanje turistične infrastrukture, kot so tematske, pohodniške in 

kolesarske poti, 

- oblikovanje integralnih turističnih produktov (povezovanje, izkoriščanje 

sinergij, potencialov), 

- organiziranost: povezovanje na operativni in finančni ravni. 

 

Na tri, ključne celoletne destinacijske stebre ste postavili: 1. avtohtono 

gastronomijo, 2. kulturno dediščino in 3. naravno dediščino z aktivnostmi v naravi 

(pešpoti, kolesarstvo …). Naša nova kolesarska pot združuje vse tri stebre, vendar ji je 

potrebno dodati vsebino, ki bo poti dala smisel, doživetja, privlačnost, dinamiko in 

ustvarila integralen turistični produkt, po katerem bodo povpraševali butični gostje. 

Zaledje nove kolesarske poti od Sežane do Kosovelj ne nudi le enega, ampak več 

integralnih turističnih produktov, ki se med seboj lahko dopolnjujejo in nadgrajujejo. 

Turistični ponudniki, vinarji, gostinci in drugi deležniki si želimo povezovanja in 

soustvarjanja integralnih turističnih produktov vendar o kolesarski poti in o konkretnih 

načrtih nismo obveščeni. Zato smo k naši pobudi pritegnili tudi deležnike iz sosednjih 

krajevnih skupnosti.  

 

Prosimo vas, da z vašimi strateškimi zavezami, ob novih dejstvih glede izgradnje 

kolesarske poti GEOMOB in ob dostopnem javnem financiranju javne infrastrukture za 

turistične namene, organizirate in izvedete v čim krajšem času:  
 

1. javno predstavitev poteka nove kolesarske poti GEOMOB z  

2. delavnicami za deležnike, turistične ponudnike, enogastronomske ponudnike in 

druge potencialne ali obstoječe izvajalce podpornih storitev (turistične vodnike, 

turistična društva ipd.) ter lokalne skupnosti po posameznih krajevnih skupnostih 

ob tej poti (Križ, Tomaj, Dutovlje, Pliskovica), za namen podjetniškega odkrivanja, 

povezovanja med ponudniki in lokalnim prebivalstvom, s ciljem prevetritve 

različnih interesov, potreb in pobud po načelu od spodaj navzgor, 

3. po izvedbi točk 1. in 2. elaborat rezultatov opravljenih srečanj in predstavitev 

ter akcijski načrt s konkretno oblikovanimi vsebinskimi predlogi novih 

projektov in finančnim okvirjem za skupno prijavo Občine Sežana ali prijave 

posamičnih lokalnih skupnosti- Krajevnih skupnosti na omenjeni javni razpis, 

glede na potrebe posamezne lokalne skupnosti in povezovanja med njimi.  

  

Pričakujemo, da bosta pri tem aktivno sodelovali obe naslovljeni instituciji ter prevzeli 

pripravo in oddajo vlog za javni razpis MGRT. K pobudi prilagamo pridobljene izjave 

Krajevnih skupnosti. K tej pobudi prilagamo ločeno še dodatno razvojno pobudo samo za 

vas Dutovlje- za kritični del vaškega trga v naselbinski dediščini, ki ostaja degradiran.  

 

Prosimo za vaš pisen odziv z načrtom aktivnosti v roku 8 dni od prejema tega dopisa. 

 

 

V Dutovljah, 8.1.2023     Programska razvojna skupina   

Kulturno razvojnega društva Venček 


