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AKCIJSKI NAČRT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 
V OBČINI IDRIJA 

 
 
 
 

Pripravili:  
ZAVOD ZA TURIZEM IDRIJA  
mag. Valerija Verhovnik, Direktorica 
Mirka Rupnik, Zeleni koordinator   
v sodelovanju s člani Zelene ekipe           Idrija, 09.12.2019 
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POVZETEK 
 
Čas izvedbe načrta:  24.09.2019 do 31.12.2021 
 
Število kriterijev:  51 
 
Število nalog:   75 
 
Planirane ure:                   17.774 
 
Planirana finančna sredstva: 16.916.536,00 
 
Zeleni koordinator:  Mirka Rupnik, Zavod za turizem Idrija  

(imenovana 7.11.2018 s sklepom župana Občine Idrija, št.: 322-0010/2014-88) 
 

Zelena ekipa:   Gregor Prezelj, Karmen Makuc, Tatjana Bedene Benčina, Janja Hadalin, 
     Maja Petrovčič, Maja Majnik, Aleš Lapajne, Nataša Kumar, Tadej Rupnik, 
     Matevž Straus, Mateja Rejc, Marko Leoni, Igor Bonča, Nada Golija Vastič, 
     Saša Bevk 

(imenovana 7.11.2018 s sklepom župana Občine Idrija, št.: 322-0010/2014-88) 
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POJASNILO 
 
Naloge zelenega koordinatorja so določene v Priročniku za pridobitev znaka Slovenia Green 
(https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/dokumenti/zelena-shema/prirocnik_za_pridobitev_znaka_slovenia_green_2017.pdf), obsegajo pa predvsem: 

✓ Vodenje projekta Zelena shema slovenskega turizma v destinaciji; 
✓ Udeležba na podpornih delavnicah; 
✓ Oblikovanje Zelene ekipe in koordinacija dela Zelene ekipe; 
✓ Informiranje in osveščanje različnih akterjev z namenom pridobiti čim širšo podporo v destinaciji; 
✓ Vnašanje podatkov v spletno platformo Slovenia Green (https://www.slovenia-green.si/index_new.php?menu=home_greendestinations&lang=si); 
✓ Priprava akcijskih načrtov; 
✓ Priprava poročil o trajnostnih dosežkih; 
✓ Komuniciranje o trajnosti in ugotovitvah stanja lokalni javnosti in lokalni upravi; 
✓ Komunikacija z upravljavcem (STO) in akreditiranim partnerjem (GoodPlace); 

 
Odgovornosti članov Zelene ekipe so povezane z njihovimi pristojnostmi. Tako mora biti na primer predstavnik občinske skupine za odstranjevanje 
odpadkov sposoben sporočati podatke o stopnji recikliranja, predstavnik lokalnega ponudnika električne energije pa posredovati podatke o porabi 
energije. Ko se dejavnosti Zelene ekipe pomaknejo od začetnega zbiranja podatkov k analizi ugotovitev in določanju prednostnih ukrepov, mora 
Zeleni koordinator deležnike usmeriti k dogovoru o odgovornosti glede opredelitve ciljev, načrtovanja ukrepov za doseganje ciljev in izvajanja 
dogovorjenih ukrepov. 
 

Predlagam, da se, poleg sprememb in popravkov akcijskega načrta, na seji Občinskega sveta razmisli o tem ali bi 
zelenega koordinatorja zamenjali ter tudi ali imenovana Zelena ekipa ustreza aktivnostim, ki jih izvaja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/dokumenti/zelena-shema/prirocnik_za_pridobitev_znaka_slovenia_green_2017.pdf
https://www.slovenia-green.si/index_new.php?menu=home_greendestinations&lang=si
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Standard Slovenia Green sestavlja 107 kazalnikov, ki pokrivajo šest tematskih področij:  
 
1. Geografski podatki  
2. Narava in pokrajina  
3. Okolje in podnebje  
4. Kultura in tradicija  
5. Družbena klima  
6. Poslovanje turističnih podjetij  
 
Ob vsakem kazalniku je na spletni platformi tudi podrobnejši opis. Kazalnike delimo v tri kategorije:  

✓ kazalnik je že vnešen na spletno platformo; podatek je pridobljen iz mednarodnih, nacionalnih ali drugih javnih baz ali drugače izračunan 
in ga ni mogoče spreminjati;  

✓ kazalnik je že vnešen na spletno platformo; podatek je pridobljen iz mednarodnih, nacionalnih ali drugih javnih baz in ga je mogoče 
spreminjati;  

✓ kazalnik še ni vnešen na spletno platformo; podatek vnese destinacija sama. Nabor in število kazalnikov se z razvojem spletnega orodja 
spreminja. 

 
Zaradi treh različnih kategorij kazalnikov si poglavja numerično ne sledijo po vrstnem redu. 
 
Po izvedenih korakih 1-6 Zeleni koordinator zaprosi za uradno presojo. Prošnjo posreduje presojevalcu, ki mu je bil dodeljen. Prošnji koordinator 
priloži:  
1. kratko poročilo o izvedenih aktivnostih,  
2. analizo anket,  
3. dokazilo o podpisu Zelene politike.  
 
   
Ko destinacija prejme znak SGD Gold, Silver ali Bronze, prične teči obdobje do naslednje presoje. To lahko znaša najmanj dve leti (24 mesecev) 
in največ tri leta (36 mesecev). Prvi korak v obdobju do naslednje presoje je priprava akcijskega načrta ukrepov. Akcijski načrt 
ukrepov destinacija pripravi z orodji, ki jih nudi spletna platforma. Akcijski načrt ukrepov temelji na zbranih kvalitativnih in kvantitativnih 
podatkih, ki jih je destinacija vnesla na platformo, numerični oceni trajnosti in komentarjih presojevalca, vpisanih na platformo. V načrtu ukrepov 
destinacija opredeli aktivnosti, časovni okvir, finančni okvir in odgovorne osebe/organizacije. Destinacija si poleg ukrepov zastavi tudi konkretne 
cilje. Akcijski načrt ukrepov obsega obdobje najmanj 24 mesecev in največ 36 mesecev, kar je enako obdobju veljavnosti znaka. Destinacija 
akcijski načrt ukrepov sprejme v sodelovanju z Zeleno ekipo. 
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Akcijski načrt mora destinacija potrditi v občinskem svetu. 
Vsebina akcijskega načrta, ki je pred vami, je nastala iz informacij, ki jih je Zeleni koordinator pridobil od Zelene ekipe oziroma od ostalih 
zaposlenih na področjih, ki so vključena v akcijski načrt.   
 
Aktivnosti, ki so opisane pod posameznimi tematskimi področji, imajo vpisane še naslednje podatke: 

✓ odgovorne osebe oziroma organizacije/akterji za izvedbo aktivnosti 
✓ začetek in predviden konec aktivnosti 
✓ vrednost aktivnosti (opredeljene vrednosti zajemajo celotno vrednost aktivnosti, vključno s stroški dela in so izražene v EUR) 
✓ število potrebnih ur za izvedbo aktivnosti 

 
Vse aktivnosti vnesene v akcijski načrt so že predvidene v letnih planih dela posameznih akterjev. Za določene aktivnosti do danes nismo pridobili 
vrednosti in potrebnega števila ura za njihovo izvedbo. 
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0. PODATKI O DESTINACIJI 
Splošne informacije 

 
0.10 Spletna stran 

A. Nova spletna stran destinacije Idrija www.visit-idrija.si 
Izdelava nove spletne strani destinacije Idrija ter vnos vsebin, s posebno podstranjo o trajnostnem razvoju. 
ODGOVORNI:  Valerija Verhovnik, Tadeja Bezeljak, Mirka Rupnik – Zavod za turizem Idrija 
TRAJANJE:  01.03.2019 – 31.12.2020 
VREDNOST:  29.951,00 
ŠTEVILO UR:  1.566 

 
 

1. DESTINACIJSKI MANAGAMENT 
Predanost in organizacija 

 
1.4 Usposobljen Zeleni koordinator z zeleno ekipo 
 A.   Usposabljanje zelenega koordinatorja in članov Zelene ekipe 
 Stalno usposabljanje in izobraževanje Zelenega koordinatorja ter članov Zelene ekipe s področja trajnosti, glede na naloge, ki jih 
 posamezniki pokrivajo. 
 ODGOVORNI:  Komunala d.o.o., Občina Idrija,  
     Mirka Rupnik – Zavod za turizem Idrija 
 TRAJANJE:  27.11.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  465,00 
 ŠTEVILO UR:  32 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.visit-idrija.si/
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1.5 Sodelovanje s turističnim sektorjem 
A.   Sodelovanje s turističnim sektorjem 

 Redno obveščanje ter vključevanje ponudnikov v načrtovane aktivnosti Turističnega odbora ter Zavoda za turizem Idrija na  
 skupnih srečanjih ter poročanje preko različnih komunikacijskih kanalov in medijev. 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija 
 TRAJANJE:  02.10.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  1.672,00 
 ŠTEVILO UR:  128 
 

B.   Razvoj in aktivnosti Kolektivne blagovne znamke »Idrija izbrano« 
 Objava razpisa za leto 2019 za pridobitev pravice do uporabe znaka Kolektivne blagovne znamke »Idrija izbrano« - prijava 
 izdelkov, storitev, doživetij ali prireditev v ocenjevanje in pridobitev certifikata. Ponovitev razpisa vsako leto (vrednost je aktivnosti 
 je opredeljena za eno leto in zajema – stroške ocenjevalne komisije, stroške svetovanj ponudnikom, certificiranje, fotografiranje ter  
 izdelavo kataloga ponudnikov) 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija 
 TRAJANJE:  02.10.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  13.000,00 
 ŠTEVILO UR:  696 
 

C.   Delovna srečanja Turističnega odbora 
Redna mesečna srečanja Turističnega odbora, v katerem so, poleg glavnega koodinatorja Zavoda za turizem, še  glavni akterji 
turistične ponudbe v Idriji (Mestni muzej Idrija, CUDHg, Čipkarska šola Idrija, ICRA, Hotel Jožef, Kendov Dvorec, Marijan Podobnik 
kot predstavnik manjših turističnih ponudnikov, Katica Prezelj kot predstavnica podeželja in Karmen Makuc kot predstavnica Občine 
Idrija) 

 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija 
 TRAJANJE:  27.11.2019– 31.12.2021 
 VREDNOST:  1.440,00 
 ŠTEVILO UR:  48 
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Načrtovanje in razvoj 
 
1.6 Popis 
 A.   Popis zmogljivosti 

Popis turističnih zmogljivosti bo objavljen na portalu visit-idrija, ki se redno posodablja, s čimer zagotavljamo aktualne in ažurne 
podatke. (Poleg vseh podatkov o vseh turističnih nastanitvah, ponudnikih hrane in pijače, specializiranih trgovinah, ipd. se je izdelala 
podstran  z vgrajenim zemljevidom vseh ponudnikov, prevodi v tri jezike – ang, nem, ita, ter lektoriranje v vseh štrih jezikih, načrtuje 
pa se še  fotografiranje in objava enotnih fotografij) 

 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija 
 TRAJANJE:  28.01.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  2.300,00 
 ŠTEVILO UR:  200 
 
1.7 Analiza vplivov turizma 
 A.   Dopolnjevanje Analize vplivov turizma v destinaciji Idrija 
 Izdelava Analize vplivov turizma v destinaciji Idrija z  njenim stalnim dopolnjevanjem, ki bo beležila vpliv turizma na samo destinacijo 
 (beleženje števila prihodov, nočitev, povečanje obiska na turističnih atrakcijah, maksimalna obremenitev obiska, ipd.). 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija, Komunala d.o.o., Občina Idrija 
 TRAJANJE:  01.03.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  1.775,00 
 ŠTEVILO UR:  50 
 
1.8 Strategija razvoja turizma 
 A.   Uresničevanje Strategije razvoja turizma (SRTI) 
 Izvajanje strategije v skladu z akcijskim načrtom ter spremljanje in evalviranje ukrepov. 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija, Občina Idrija 
 TRAJANJE:  01.03.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  18.000,00 
 ŠTEVILO UR:  2.088 
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1.9 Preglednost in uresničevanje 
 A.   Vključevanje deležnikov 
 Vključevanje vseh deležnikov v uresničevanje ukrepov SRTI z rednimi delovnimi srečanji ter informiranjem preko različnih medijskih  
 kanalov, z namenom usklajenega delovanja na področju razvoja turizma. 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija, Občina Idrija 
 TRAJANJE:  28.1.2019 – 31.12.2021 
                 VREDNOST:                 2.400,00 
 ŠTEVILO UR:  200 
 
1.10 Načrt trajnostnega razvoja turizma 
 A.   Opredelitev ukrepov za trajnostni razvoj destinacije 
 Opredelitev ukrepov za trajnostni razvoj destinacije v SRTI ter njihovo izvajanje. Letni pregled izvajanja ukrepov na področju  
 trajnostnega turizma v destinaciji ter določitev dodatnih ukrepov, če je to potrebno. 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija, Občina Idrija, Komunala Idrija 
 TRAJANJE:  01.03.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  725,00 
 ŠTEVILO UR:  50 
 
 
1.11 Vključevanje deležnikov 
 A.   Vzpostavitev in delovanje Turističnega odbora Idrija 
 Imenovanje članov v Turistični odbor ter redna mesečna srečanja. 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija, Občina Idrija 
 TRAJANJE:  01.03.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  opredeljena na str. 7 točka C 
 ŠTEVILO UR:  opredeljene na str. 7 točka C 
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1.12 Usmerjanje turističnega obiska 
 A.   Usmerjanje turističnega obiska 
 Izvajanje aktivnosti opredeljenih v SRTI ter povezovanje s sosednjimi turističnimi destinacijami – Cerkno, Dolina Soče, Ljubljana,  
 Postojna) z osredotočanjem na povečanju turističnega obiska izven glavne turistične sezone, predvsem jeseni in pomladi ter povečanje 
 promocijskih aktivnosti usmerjenih v podeželje. 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija, Občina Idrija 
 TRAJANJE:  01.03.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  opredeljena na str. 7 točka C 
 ŠTEVILO UR:  opredeljene na str. 7 točka C 
 
1.13 Finančno načrtovanje 
 A.   Finančno načrtovanje 
 Zagotavljanje sredstev za trajnostni razvoj turizma v letnem proračunu Občine Idrija. 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  01.03.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  NP 
 ŠTEVILO UR:  NP 
 
 B.   Ustanovitev promocijskega sklada in priprava letnega načrta promocije 
 Ustanovitev promocijskega sklada in priprava letnega načrta promocije, s ciljem zagotovitve sredstev za učinkovito promocijo  
 destinacije. 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija, Občina Idrija 
 TRAJANJE:  01.03.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  opredeljena na str. 7 točka C 
 ŠTEVILO UR:  opredeljene na str. 7 točka C 
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1.14 Kazalniki 
 A.   Spremljanje trajnostnih kazalnikov 
 Vzpostavitev sistema kazalnikov za merjenje učinkovitosti trajnostnega turizma ter njihovo redno spremljanje na srečanjih Zelene  
 Ekipe na letni ravni. 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija, Zavod za turizem 
 TRAJANJE:  01.03.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  opredeljena na str. 7 točka C 
 ŠTEVILO UR:  opredeljene na str. 7 točka C 
 
1.15 Pregled in evaluacija 
 A.   Spremljanje doseganja ciljev 
 Četrtletno in letno spremljanje ciljev postavljenih v SRTI in akcijskem načrtu, s predstavitvijo v letnem poročilu Zavoda za turizem 
 Idrija in na občinskem svetu. 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija, Občina Idrija 
 TRAJANJE:  01.03.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  opredeljena na str. 7 točka C 
 ŠTEVILO UR:  opredeljene na str. 7 točka C 
 
1.16 Popravni ukrepi 
 A.   Evalvacija 
 Identifikacija vzrokov za nedoseganje zastavljenih ciljev in sprejem ustreznih popravnih ukrepov na rednem letnem sestanku  
 Zelene ekipe. 
 ODGOVORNI:  Zelena ekipa in koordinator 
 TRAJANJE:  01.03.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  368,00 
 ŠTEVILO UR:  32 
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1.17 Komunikacija 
 A.   Redno objavljanje prispevkov in poročil o trajnostnem razvoju 
 Redne objave prispevkov o trajnostnem razvoju v turizmu ter na drugih področjih v destinaciji preko različnih medijskih kanalov. 
 Priprava e-novičnika ter objave na spletnem portalu visit-idrija ter družabnih omrežjih.  
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija, Občina Idrija, Komunal d.o.o. 
 TRAJANJE:  01.03.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  1.104,00 
 ŠTEVILO UR:  96 
 
1.19 Interno poročanje 
 A.   Poročanje o trajnostnih dosežkih na občinskem svetu 
 Priprava in predstavitev letnega poročila o trajnostnih dosežkih občinskim svetnikom. 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija, Zelena ekipa s koordinatorjem 
 TRAJANJE:  02.12.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  620,00 
 ŠTEVILO UR:  40 
 
1.20 Javno poročanje 
 A.   Letno trajnostno poročanje destinacije Idrija 
 Priprava trajnostnega poročila destinacije Idrija z javno objavo. 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija, Zelena ekipa s koordinatorjem 
 TRAJANJE:  01.03.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  620,00 
 ŠTEVILO UR:  40 
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Zakonska in etična določila 
 
1.23 Etični kodeks 
 A.   Seznanitev deležnikov z etičnim kodeksom v turizmu in podpis le-tega 
 Predstavitev etičnega kodeksa v turizmu ter povabilo k podpisu za nastanitvene in gostinske obrate v destinaciji. Objava v medijih. 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija 
 TRAJANJE:  01.03.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  368,00 
 ŠTEVILO UR:  32 
 
 B.   Redno seznanjanje lokalnih turističnih vodnikov z etičnim kodeksom v turizmu 
 Letna predstavitev kodeksa na dopolnilih usposabljanjih za lokalne turistične vodnike ter podpis kodeksa za novo usposobljene  
 vodnike. V letu 2020 nova izvedba tečaja za lokalne turistične vodnike.  
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija 
 TRAJANJE:  02.10.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  1.868,00 
 ŠTEVILO UR:  32 
 
 
1.25 Kršitve zakonodaje ali kodeksa 
 A.   Zakonska in etična določila 
 Spremljanje kršitev zakonodaje in kodeksa ter ukrepanje v primeru kršitev. 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija, Občina Idrija 
 TRAJANJE:  02.10.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  368,00 
 ŠTEVILO UR:  32 
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2. NARAVA IN POKRAJINA 
Narava in njeno ohranjanje 

 
2.3 Eksotične živali in rastline 
 A.   Sprejem občinskega odloka in pravilnikov 
 Priprava in sprejem občinskega odloka in pravilnikov o upravljanju zelenih površin v destinaciji. 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  03.01.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  542,00 
 ŠTEVILO UR:  40 
 
2.5 Spremljanje vplivov turizma na naravo 
 A.   Priprava upravljavskega načrta za Krajinski park Zgornja Idrijca (KPZI) 
 Priprava upravljavskega načrta za KPZI: 
 Pripravljalna faza (določitev postopka priprave in vključitev deležnikov, določitev pravnih podlag in politik, ki vplivajo na pripravo, 
 pridobitev vseh potrebnih informacij o območju in njegovih značilnostih, vrednotenje stanja, ipd.) 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija, Zavod za turizem Idrija 
 TRAJANJE:  – 31.12.2021 
 VREDNOST:  12.900,00 
 ŠTEVILO UR:  1.032 
 

B.   Določitev upravljavca KPZI 
 Imenovanje upravljavca KPZI z občinskim odlokom. 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  01.02.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  135,00 
 ŠTEVILO UR:  10 
 

C.   Revidiranje analize vplivov turizma na naravo 
 Priprava revidirane analize vplivov turizma na naravo pred ponovno presojo. 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija, Zavod za turizem Idrija, Komunala d.o.o. 
 TRAJANJE:  29.11.2019 – 31.12.2021 
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 VREDNOST:  1.160,00 
 ŠTEVILO UR:  80 
 
2.6 Doživetja v naravi 
 A.   Doživetja v naravi 
 Organizacija sklopa izobraževalnih aktivnosti o trajnostnem razvoju za osnovnošolce v okviru projekta »Mreža šol« Unesco 
 Globalnega Geoparka Idrija na letni ravni (trije dogodki). 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija 
 TRAJANJE:  01.02.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  5.070,00 
 ŠTEVILO UR:  180 
 

B.   Osveščanje o ravnanju človeka v naravnem okolju 
Osveščanje obiskovalcev Centra za obiskovalce in Geoparka Idrija o varovanju narave in obnašanju v naravnem oziroma občutljivem 
okolju (vključena risanka Geoparka Idrija – Živa in Tonček o pravilnem ravnanju v naravi). 

 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija 
 TRAJANJE:  01.04.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  3.880,00 
 ŠTEVILO UR:  110 
 
 

Krajina in slikovitost 
 
2.8 Krajina in slikovitost 
 A.   Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN) 
 Občinski prostorski načrt usmerja gradnjo na obstoječa poselitvena območja, ki so v veliki meri komunalno opremljena.  
 Varuje se značilen vzorec poselitve – na podeželju se varuje kmetije v zaselkih, kjer se dopušča gradnjo v območju domačije 
 za naslednike. Ohranja se tudi posamične stanovanjske poselitve, medtem ko nova razpršena gradnja ni dovoljena. Občina sproti 
 preverja posamezne pobude občanov za spremembo namenske rabe. Uraden postopek sprememb z zakonodajo poteka približno tri 
 leta. Trenutno je postopek sprememb OPN v teku. 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  10.01.2019 – 31.03.2020 
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 VREDNOST:  5.416,00 
 ŠTEVILO UR:  400 (vštete samo občinske ure, saj z drugimi podatki ne razpolagamo) 
 
 

3. OKOLJE IN PODNEBNE 
Raba zemlje in onesnaženje 

 
3.1 Okoljska tveganja  
 A.   Izvajanje Operativnega programa varstva okolja (OPV) v Občini Idrija  
 Izvajanje ukrepov OPV in redno letno poročanje občinskim svetnikom o izvajanju OPV (strokovne podlage za preventivno 
 varovanje okolja v občini Idrija, kot ga predvideva program varstva okolja občine oziroma OPV). 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  02.10.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  5.416,00 
 ŠTEVILO UR:  400 (vštete samo občinske ure, saj z drugimi podatki ne razpolagamo) 
 
3.2 Onesnaženje zraka 
 A.   Izgradnja kolesarske povezave Podroteja – Spodnja Idrija 
 Z izgradnjo kolesarske povezave po dolini reke Idrijce bodo vzpostavljeni pogoji za zmanjšanje uporabe motornih vozil na kratke 
 Relacije. Negativni vplivi na kakovost zraka bodo zmanjšani. Projekt izvaja in financira Direkcija RS za ceste v sodelovanju z  
 Občino Idrija) 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  02.10.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  6.500.000,00 
 ŠTEVILO UR:  300 (vštete samo občinske ure, saj z drugimi podatki ne razpolagamo) 
 

B.   Uvedba sistema za izposojo električnih koles 
 Vzpostavitev infrastrukture, nakup opreme in vzpostavitev sistema, ki bo povečal možnosti za trajnostno mobilnost. Namen investicije 
 Je prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem izboljšanje kakovosti zraka v mestu Idrija. Učinkovitejša bo tudi povezanost
 urbanega mestnega jedra z obrobjem mesta, zmanjšano bo število prometnih zastojev, izboljšana kakovost življenjskega prostora v 
 mestu ter povečana prometna varnost. Investicija obsega izgradnjo petih kolesarnic ter nabavo 34 električni koles.  
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
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 TRAJANJE:  02.10.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  250.000,00 
 ŠTEVILO UR:  100 (vštete samo občinske ure, saj z drugimi podatki ne razpolagamo) 
 
3.3 Hrup 

A.   Izgradnja kolesarske povezave Podroteja – Spodnja Idrija 
 Z izgradnjo kolesarske povezave po dolini reke Idrijce bodo vzpostavljeni pogoji za zmanjšanje uporabe motornih vozil na kratke 
 relacije in posledično zmanjšanje vira hrupa. 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  02.10.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  opredeljena na strani 16, točka B 
 ŠTEVILO UR:  opredeljene na strani 16, točka B 
 
 

Upravljanje z vodami 
 
3.7 Spremljanje kakovosti vode  
 A.   Spremljanje kakovosti pitne vode  
 Redno spremljanje kakovosti pitne vode ter obveščanje javnosti preko medijev. 
 ODGOVORNI:  Komunala Idrija 
 TRAJANJE:  02.10.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  NP 
 ŠTEVILO UR:  40 
 
3.9 Ravnanje z odpadnimi vodami  
 A.   Ravnanje z odpadnimi vodami  
 Redno spremljanje stanja na področju ravnanja z odpadnimi vodami.  
 ODGOVORNI:  Komunala Idrija 
 TRAJANJE:  01.02.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  NP 
 ŠTEVILO UR:  100 
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B.   Izgradnja čistilne naprave Godovič  
 Priprava PZI projektov in izgradnja čistilne naprave v naselju Godovič. Začetek gradnje je predviden v letu 2020, zaključek leta 2021. 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  17.10.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  750.000,00 
 ŠTEVILO UR:  100 (vštete samo občinske ure, saj z drugimi podatki ne razpolagamo) 
 

C.   Izgradnja čistilne naprave Črni Vrh  
Priprava DGD projektov, sprememba OPN in izgradnja čistilne naprave v naselju Črni Vrh. Začetek gradnje je predviden v letu 2022,   
zaključek leta 2023. 

 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  17.10.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  860.000,00 
 ŠTEVILO UR:  150 (vštete samo občinske ure, saj z drugimi podatki ne razpolagamo) 
 
 
 

Trajnostna mobilnost 
 
3.10 Mehka mobilnost 
 A.   Uvedba sistema za izposojo električnih mestnih koles v destinaciji Idrija 
 Vzpostavitev infrastrukture, nakup opreme in vzpostavitev sistema, ki bo povečal možnosti za trajnostno mobilnost. Namen investicije 
 je prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem izboljšanje kakovosti zraka v mestu Idrija. Učinkovitejša bo tudi povezanost
 urbanega mestnega jedra z obrobjem mesta, zmanjšano bo število prometnih zastojev, izboljšana kakovost življenjskega prostora v 
 mestu ter povečana prometna varnost. Investicija obsega izgradnjo petih kolesarnic ter nabavo 34 električni koles.  
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  02.10.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  Opredeljena na strani 16, točka B 
 ŠTEVILO UR:  Opredeljene na strani 16, točka B 
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B.   Evropski teden mobilnosti 
 Vključevanje v vsakoletno akcijo »Evropski teden mobilnosti« ter priprava aktivnosti (izobraževanja in delavnice) za prebivalce 
 Občine Idrija. 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  02.10.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  677,00 
 ŠTEVILO UR:  50 (zajema samo ure Občine Idrija, saj z ostalimi podatki ne razpolagamo) 
 

C.   Projekt »E-KOLOško KOLOvratenje« 
 Razvoj novega turističnega produkta električnega kolesarskega turizma, ki bo v celostno doživetje povezal naravno, kulturno in  
 tehnično dediščino Idrije s turistično ponudbo na podeželju na ekološko odgovoren in trajnosten način, z ohranjanjem in varovanjem 
 narave. Nov produkt bo namenjen splošni javnosti, v prvi vrsti aktivnim turistom, mladim in starejšim, ki jim je zaradi naravne  
 specifičnosti idrijskega hribovja otežen dostop do podeželja brez uporabe avtomobila. Električni kolesarski turizem spodbuja trajnostne 
 rešitve mobilnosti in dostopa do težje dostopnih kulturnih in naravnih znamenitosti. Projekt  zajema nakup koles in opreme, izvedbo 
 testnih tur, ki vključujejo oglede naravne, kulturne in tehnične dediščine z delavnicami in prikazi izdelave lokalnih izdelkov,  
 izobraževanja na temo električnega kolesarstva in trženja ter predstavitev javnosti. 
 ODGOVORNI:  Mladinski center Idrija, Zavod za turizem 
 TRAJANJE:  01.12.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  37.114,00 
 ŠTEVILO UR:  1.140 
 
3.12 Potovanja in podnebje 
 A.   Projekt SECAP – Izdelava trajnostnega energetsko podnebnega načrta občine Idrija 
 Izdelava Trajnostnega energetsko podnebnega načrta občine Idrija zajema pripravo osnovne evidence emisij, pripravo 
 Ocene tveganja za trajnostno energijo in podnebne spremembe, izdelavo akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne 
 spremembe. 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  01.06.2019 – 30.06.2020 
 VREDNOST:  77.927,00 
 ŠTEVILO UR:  408 (zajema samo ure Občine Idrija, saj z ostalimi podatki ne razpolagamo) 
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Odpadki in njihova predelava 
 
3.14 Zmanjševanje količine trdih odpadkov 
 A.   Program promocije ločenega zbiranja odpadkov za osnovnošolce, ki bo vključen v letni delovni načrt 
 Priprava programa promocije ločenega zbiranja odpadkov za osnovnošolce, ki bo vključen v letni delovni načrt osnovnih šol 
 v destinaciji Idrija. 
 ODGOVORNI:  Komunala d.o.o. 
 TRAJANJE:  02.10.2019 – 31.12.2020 
 VREDNOST:  NP 
 ŠTEVILO UR:  100 
 

B.   Zmanjšanje količine trdih odpadkov 
 Priprava načrta z jasno opredeljenimi pravili in cilji pravilnega ločevanja odpadkov, zmanjšanja količine skupno nastalih odpadkov ter  
 postopki  za obveščanje in ozaveščanje, nadzor ter opozarjanje kršiteljev. 
 ODGOVORNI:  Komunala d.o.o. 
 TRAJANJE:  02.10.2019 – 31.12.2020 
 VREDNOST:  NP 
 ŠTEVILO UR:  80 
 

C.   Projekt »Zmanjšaj!« 
 Preko različnih metod ter praktično-izobraževalnih aktivnosti bodo partnerji v sklopu projekta ozaveščali širšo javnost o pomenu  
 zmanjševanja odpadkov in zmernega potrošništva. Cilji projekta so: 

- Spodbujanje prebivalcev k spremembam nakupovalnih navad; 
- Z aktivnim ozaveščanjem in prenosom znanja poskrbeti za ohranjanje in varovanje naravnih virov; 
- Z različnimi praktičnimi izobraževanji spodbuditi razvoj novih kompetenc in znanj, ki omogočijo posameznikom lažji vstop na  

trg dela; 
- Priprava smernic za organizacijo Mladinskega centra Idrija, hostla ter prireditev s čim manj odpadne embalaže; 
- Povečati prepoznavnost Idrije ter posledično vplivati na kakovost življenja v Idriji in okolici. 

 ODGOVORNI:  Zveza društev MC Idrija, Komunala Idrija, Radio Odmev 
 TRAJANJE:  17.10.2019 – 31.12.2020 
 VREDNOST:  31.740,00 
 ŠTEVILO UR:  2.300 
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3.15 Ločevanje odpadkov 
 A.   Čipiranje zabojnikov za komunalne odpadke 
 Zagotovitev tehnične in programske opreme za izvedbo čipiranja. 
 ODGOVORNI:  Komunala d.o.o. 
 TRAJANJE:  – 31.11.2021 
 VREDNOST:  NP 
 ŠTEVILO UR:  376 
 

B.   Vzpostavitev nadzora glede pravilnega ločevanja trdnih odpadkov za gospodinjstva 
 Nadzor nad pravilnim ločevanjem trdih odpadkov priprava obrazcev z obvestilom o kršitvi ter prijava inšpekciji. Določitev  
 postopkov nadzora,  zagotovitev opreme  za izvajanje nadzora, usposabljanje zaposlenih na Komunala d.o.o. in vključitev 
 občinske inšpekcije v nadzor. 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija, Komunala d.o.o. 
 TRAJANJE:  28.01.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  NP 
 ŠTEVILO UR:  456 
 

C.   Program promocije ločenega zbiranja odpadkov za osnovnošolce 
 Priprava programa promocije  ločenega zbiranja odpadkov za osnovnošolce v občini Idrija, ki bo vključen v letni delovni načrt. 
 ODGOVORNI:  Komunala d.o.o. 
 TRAJANJE:  02.10.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  NP 
 ŠTEVILO UR:  80 
 

D.   Obrazci za obveščanje o nepravilno  ločenih odpadkih 
 Vzpostavitev nadzora nad pravilnim ločevanjem odpadkov, priprava obrazcev z obvestilom o ugotovitvi nepravilno ločenih odpadkov 
 ter prijava ustrezni inšpekciji. Določitev postopkov nadzora, zagotovitev opreme za izvajanje le-tega, usposabljanje zaposlenih na  
 Občini Idrija in Komunali d.o.o. 
 ODGOVORNI:  Komunala d.o.o., Občina Idrija 
 TRAJANJE:  02.10.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  NP 
 ŠTEVILO UR:  40 
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3.16 Ravnanje z odpadki 
 A.   Redno osveščanje o ločevanju in zbiranju trdnih odpadkov 
 Priprava navodil in objavljanje prispevkov o ločevanju in zbiranju trdnih odpadkov v različnih medijih tako za gospodinjstva 
 kot za podjetja.  
 ODGOVORNI:  Komunala d.o.o. 
 TRAJANJE:  02.10.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  NP 
 ŠTEVILO UR:  96 
 
 

Energija in podnebne spremembe 
 
3.17 Spremljanje rabe energije 
 A.   Izvedba investicije izgradnje novega nizko-energetskega objekta otroškega vrtca s pripadajočo zunanjo ureditvijo 
 Gre za nizko energijski objekt, ki bo ustrezal standardom nizkoenergijske gradnje. Izgradnja novih prostorov otroškega vrtca in  
 rekonstrukcija dela OŠ Spodnja Idrija bo poleg neposrednih koristi za otroke in njihove starše posredno prinesla tudi druge koristi 
 prebivalcem Spodnje Idrije in celotni občini Idrija – nizki stroški vzdrževanja, manjša onesnaženost okolja, ipd.  
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  02.10.2019 – 31.12.2020 
 VREDNOST:  4.084.513,00 
 ŠTEVILO UR:  NP 
 

B.   Izdelava LEK 2019/2021 
 Izdelava novega Lokalno energetskega koncepta za obdobje do leta 2021 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  02.10.2019 – 31.10.2020 
 VREDNOST:  15.616,00 
 ŠTEVILO UR:  300 (vštete samo občinske ure, saj z drugimi podatki ne razpolagamo) 
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B.   Sistem pametnih elektroenergetskih omrežij 
 Vzpostavitev sistema pametnih elektroenergetskih omrežij, vgradnja sistemov za upravljanje z električno energijo v javnih ustanovah 
 in gospodarskih družbah. 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  02.10.2019 – 31.12.2020 
 VREDNOST:  4.000.000,00 
 ŠTEVILO UR:  400 (vštete samo občinske ure, saj z drugimi podatki ne razpolagamo) 
 

D.   Izobraževanje občinske uprave za UVE in OVE 
 Usposabljanje zaposlene osebe v občinski upravi za izboljšanje energetske učinkovitosti. Ozaveščanje zaposlenih v javni upravi in 
 gospodarstvu ter prebivalstva o energetski učinkovitosti. 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  02.10.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  677,00 
 ŠTEVILO UR:  50 (vštete samo občinske ure, saj z drugimi podatki ne razpolagamo) 
 

Prilagajanje na podnebne spremembe 
 
3.19 Prilagajanje na podnebne spremembe 
 A.   Izdelava Trajnostnega energetsko podnebnega načrta Občine Idrija 
 Priprava osnovne evidence emisij, priprava ocene tveganja za trajnostno energijo in podnebne spremembe ter izdelava  
 akcijskega načrta za trajnostno energijo in podnebne spremembe. 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  04.11.2019 – 30.06.2020 
 VREDNOST:  Opredeljena na strani 19, točka A 
 ŠTEVILO UR:  Opredeljene na strani 19, točka A 
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3.20 Osveščanje o podnebnih spremembah 
 A.   Osveščanje o podnebnih spremembah 
 Osveščanje o podnebnih spremembah 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  - 31.12.2021 
 VREDNOST:  NP 
 ŠTEVILO UR:  NP 
 
 
 

4. KULTURA IN TRADICIJA 
Kulturna dediščina 

 
4.1 Ohranjanje kulturne dediščine 
 A.   Center za obiskovalce Unesco Globalnega Geoparka Idrija z razstavo »Zapisano v kamninah« 
 Vzpostavitev Centra za obiskovalce, s predstavitvijo nastanka območja ter dediščine Geoparka Idrija. 
 Izobraževanje lokalnih vodnikov za vodenje po razstavi. 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija, Občina Idrija 
 TRAJANJE:  01.01.2018 – 31.12.2019 
 VREDNOST:  173.000,00 
 ŠTEVILO UR:  3.000 
 

B.   Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija 
 Priprava novega odloka za razglasitev kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija. 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  04.11.2013 – 31.12.2020 
 VREDNOST:  NP 
 ŠTEVILO UR:  NP 
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4.3 Upravljanje vplivov na turizem in kulturo 
 A.   Priprava revidirane analize vplivov turizma na kulturo 
 Do prenove presoje se pripravi revidirano analizo vplivov turizma na kulturo. 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija, Občina Idrija, Zelena ekipa 
 TRAJANJE:  – 31.12.2021 
 VREDNOST:  1.200,00 
 ŠTEVILO UR:  80 
 
 

Ljudje in tradicija 
 
4.4 Nesnovna dediščina 
 A.   Strategija za področje čipkarstva v Občini Idrija 
 Priprava strategije v sodelovanju s Čipkarsko šolo, Mestnim muzejem Idrija, Društvom klekljaric idrijske čipke in Občine Idrija. 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  – 31.12.2020 
 VREDNOST:  1.200,00 
 ŠTEVILO UR:  80 
 

B.   Odbor za označbo porekla idrijske čipke 
 Aktivno delovanje Odbora in širitev uporabe označbe porekla blaga »Idrijska čipka« v vse občine v območju Dežele idrijske čipke. 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  – 31.12.2021 
 VREDNOST:  NP 
 ŠTEVILO UR:  NP 
 

C.   Upravljanje z enoto nesnovne kulturne dediščine 
 Upravljanje z enoto, ki je na UNESCO reprezentativnem seznamu nesnovne kulturen dediščine človeštva. 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  – 31.12.2021 
 VREDNOST:  NP 
 ŠTEVILO UR:  NP 



26 
 

Akcijski načrt destinacije Idrija  

 
Družbena klima 

 
5.9 Osveščanje prebivalstva o trajnostnem turizmu 
 A.   Osveščanje prebivalstva o trajnostnem turizmu 
 Redne objave o izvedenih aktivnostih s področja trajnostnega turizma, objave poročil v različnih medijih, novinarske konference. 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija, Zavod za turizem Idrija, Komunala d.o.o. 
 TRAJANJE:  02.01.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  Vrednost aktivnosti je vključena v prejšnje, že navedene aktivnosti. 
 ŠTEVILO UR:  Število ur je vključeno v prejšnje, že navedene aktivnosti. 
 
5.11 Zadovoljstvo prebivalstva 
 A.   Ankete med prebivalci, obiskovalci in turističnim gospodarstvom 
 Izvedba različnih anket na različnih krajih, vključno s spletno anketo, njihova analiza, obdelava podatkov ter objava ugotovitev. 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija 
 TRAJANJE:  31.10.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  868,00 
 ŠTEVILO UR:  64 
 
 

Lokalna ekonomija 
 
5.14 Promocija lokalnih produktov in storitev 
 A.   Razvoj Kolektivne blagovne znamke (KBZ) »Idrija izbrano« 
 Objava razpisa za leto 2019 za pridobitev pravice do uporabe znaka Kolektivne blagovne znamke »Idrija izbrano« - prijava 
 izdelkov, storitev, doživetij ali prireditev v ocenjevanje in pridobitev certifikata. Ponovitev razpisa vsako leto (vrednost je aktivnosti 
 je opredeljena za eno leto in zajema – stroške ocenjevalne komisije, stroške svetovanj ponudnikom, certificiranje, fotografiranje ter  
 izdelavo kataloga ponudnikov) 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija 
 TRAJANJE:  02.01.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  Ovrednotena na strani 7, točka B 
 ŠTEVILO UR:  Ovrednotene na strani 7, točka B 
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Zdravje in varnost 
 
5.22 Ukrepanje v nesrečah 
 A.   Občinski program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
 Priprava občinskega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  09.01.2019 – 31.12.2020 
 VREDNOST:  NP 
 ŠTEVILO UR:  NP 
 

B.   Načrt usposabljanj in vaj občinskega štaba in enot Civilne zaščite 
 Priprava načrta usposabljanja in vaj občinskega štaba in enot Civilne zaščite do 2021. Določitev materialne formacije in načrt nabave 
 manjkajoče opreme do 2021. 
 ODGOVORNI:  Občina Idrija 
 TRAJANJE:  01.03.2019 – 01.01.2021 
 VREDNOST:  NP 
 ŠTEVILO UR:  NP 
 
 

Vključevanje turističnih podjetij 
 
6.1 Trajnostne sheme 
 A.   Pridobivanje mednarodnih znakov za ponudnike, ki jih priznava Zelena shema 
 Ozaveščanje in spodbujanje turističnih ponudnikov za vključitev v Zeleno shemo na rednih delovnih srečanjih in skozi objavo  
 uspešnih projektov, ki so na natečajih pobrali nagrade (Praznik idrijskih žlikrofov, Vandranje po gričih) 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija, Občina Idrija 
 TRAJANJE:  02.10.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  1.250,00 
 ŠTEVILO UR:  80 
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6.3 Raba vode 
 A.   Osveščanje ponudnikov o zmanjševanju porabe vode 
 Izvedba izobraževanj v sklopu rednih srečanj turističnih ponudnikov o zmanjševanju porabe vode in pomena le-tega. 
 ODGOVORNI:  Komunala d.o.o., Zavod za turizem Idrija 
 TRAJANJE:  – 31.12.2021 
 VREDNOST:  550,00 
 ŠTEVILO UR:  20 
 
6.4 Ravnanje z odpadnimi vodami 
 A.   Vgradnja vodomerov v zasebne vodne vire 

 Vzpostavitev nadzora nad količinami vode iz zasebnih vodnih virov z vgradnjo vodomerov vanje. Spremljanje porabe za pravilen 
obračun storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Pridobitev natančnejših podatkov o količini odpadnih vod pri uporabnikih, ki niso 
priključeni na javno kanalizacijo in tistih, ki za sanitarne namene uporabljajo lastne vodne vire. 

 ODGOVORNI:  Komunala d.o.o. 
 TRAJANJE:  02.10.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  NP 
 ŠTEVILO UR:  100 
 
6.8 Kodeks za turistične vodnike 
 A.   Kodeks za turistične vodnike 
 V program izobraževanja za lokalne turistične vodnike bo umeščena tudi seznanitev kandidatov z nacionalnim kodeksom ter  
 podpis kodeksa obnašanja. 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija 
 TRAJANJE:  20.01.2019 – 31.12.2020 
 VREDNOST:  230,00 
 ŠTEVILO UR:  20 
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6.9 Razvoj produktov 
 A.   Razvoj novih turističnih produktov 
 Razvoj novih turističnih produktov poteka: 

- Preko razpisov, ki jih izvaja Zavod za turizem; 
- Preko dela Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije; 
- Preko pridobitve certifikata »Idrija izbrano«; 
- V sklopu rednega dela Zavoda za turizem idrija. 

 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija, Občina Idrija 
 TRAJANJE:  – 31.12.2021 
 VREDNOST:  vrednost aktivnosti Zavoda za turizem je že upoštevana v aktivnosti uvedbe KBZ (str. 7, točka B) 
 ŠTEVILO UR:  ure Zavoda za turizem so že upoštevane v aktivnosti uvedbe KBZ (str. 7, točka B) 
 
 

Informacije in promocija 
 
6.14 Interpretativne informacije 
 A.   Zamenjava interpretativnih tabel 
 Izdelava in montaža treh tabel v Idrijski Beli, na Krekovšah in v Čekovniku do konca leta 2019. Načrtovana izdelava in zamenjava še 
 ostalih 9 poškodovanih tabel do konca leta 2021. 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija 
 TRAJANJE:  02.10.2019 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  18.411,00 
 ŠTEVILO UR:  50 
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Gostoljubje 
 
6.16 Spremljanje značilnosti turističnega obiska 
 A.   Izvajanje anket med obiskovalci 
 Zavod za turizem Idrija bo nadaljeval z rednim izvajanjem anket med obiskovalci destinacije Idrija. Rezultate bo javno objavljal 
 na spletni strani destinacije, kot tudi v svojih poročilih in v medijih. 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija 
 TRAJANJE:  01.01.2020 – 31.12.2021 
 VREDNOST:  vrednosti so že vključene v prejšnje naštete aktivnosti; 
 ŠTEVILO UR:  število ure je že vštetih v prejšnje naštete aktivnosti; 
 
6.17 Spremljanje zadovoljstva obiskovalcev 
 A.   Izvajanje anket med obiskovalci 
 Zavod za turizem Idrija bo nadaljeval z rednim izvajanjem anket med obiskovalci destinacije Idrija. Rezultate bo javno objavljal 
 na spletni strani destinacije, kot tudi v svojih poročilih in v medijih. 
 ODGOVORNI:  Zavod za turizem Idrija 
 TRAJANJE:  – 31.12.2021 
 VREDNOST:  vrednosti so že vključene v prejšnje naštete aktivnosti; 
 ŠTEVILO UR:  število ure je že vštetih v prejšnje naštete aktivnosti; 
 
 


