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Povzetek 

Turistična naloga na temo »Športna doživetja bogatijo mladinski turizem« opisuje načrt našega 

športnega festivala za mlade v Mirnu z imenom Mirentlon. Gre za tekmovanje mladih od 12 do 

30 let v treh športnih disciplinah: teku, nogometu in plavanju. Športno udejstvovanje mladih se 

nam zdi pomembno, saj tako poskrbimo za zdravje telesa in duha. S svojo idejo želimo 

spodbuditi k športni aktivnosti in prispevati k prepoznavnosti našega kraja v Sloveniji in širše. 

Ker Miren leži v bližini meje z Italijo, bi na dogodek poskušali privabiti tudi mlade iz Italije. Naš 

načrtovan dogodek združuje šport, turizem in druženje mladih in je trajnostno in sonaravno 

naravnan. Predstavili smo idejo festivala, ki povezuje že obstoječo, postavljeno infrastrukturo, 

vključuje obstoječa društva in druge turistične deležnike v občini.  

Ključne besede: tek, šport, športni poligoni, nogomet, triatlon, Miren  
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1 UVOD  

 

Za temo smo se odločili, ker mladi v našem okolju pogrešamo športno obarvan festival. Večina 

festivalov ne zajema takšnega pestrega dogajanja, kot bi ga naš športni festival z naslovom 

Mirentlon. V Mirnu je doma nogomet in nekateri posamezniki se ukvarjajo s tem priljubljenim 

športom. Naše razmišljanje in želja gresta v smeri povezovanja nogometa z drugimi športi ter 

dopolnitve obstoječe turistične ponudbe v občini Miren-Kostanjevica s festivalom za mlade. Po 

poletju 2022, ko je goriški Kras zajel požar, naše kraje večina slovenske in italijanske javnosti 

pozna po tej naravni nesreči. Želimo si, da smo prepoznavni še po čem drugem kot po požaru, in 

upamo, da se bo ta festival izvedel in v naslednjih letih tudi zaživel in postal tradicionalen.   
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2 NAČRTOVANJE PROJEKTA  

2.1 Zbiranje idej 
Najprej smo se seznanili z razpisom projekta in razmišljali o nečem zanimivem, zabavnem in 

športnem za nas mlade.  

 

Slika 1: Načrtovanje našega projekta 

Razmisli smo, kaj bi še lahko mladim domačinom in obiskovalcem lahko ponudili. Z metodo 

»brainstorming«, tj. možgansko nevihto, smo podali različne ideje, ki bi jih bilo mogoče izvesti.   

 

Začetne ideje:  

- supanje, zipline 

- festival (npr. kulinarični)  

- športni dogodek (celodnevni) 

- enodnevni izlet  

- kraški maraton 

- lov na zaklad 

- Cerje fun park 

- poletne sanke s Cerja  

- sanjski nogometaš 

Iz nabora idej smo izločili tiste, ki niso 

trajnostno naravnane oziroma bi pomenile 

velik poseg v prostor in zahtevale veliko časa 

in denarja. Osredotočili smo se na ideje, ki jih 

lahko realno izvedemo in ne pomenijo 

prevelikega posega v prostor.  

 

Slika 2: Nabor idej  
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Po premisleku in debati smo se odločili, da bomo razvili in čim prej tudi realizirali maraton z 

ovirami oziroma poligoni, torej dogodek, športni festival s pestrim športnim dogajanjem, tipično 

lokalno kulinarično ponudbo, praktičnimi delavnicami in aktivnim sodelovanjem društev, ki 

delujejo v občini Miren-Kostanjevica.  

Za lažji pregled napredovanja priprave projekta smo pripravili seznam oz. »check listo« 

dejavnosti, ki jih moramo opraviti.  

Kaj? Do kdaj? Kdo? 
opravljeno 
:)  

uvod: zakaj takšna tema naloge 27. 1. 2023  TRUE 

opisati obstoječo turistično ponudbo v občini (znamenitosti, 
dogodki) 27. 1. 2023  

TRUE 

priprava makete 20. 12. 2022 Zala TRUE 

narisati načrtovano pot  13. 1. 2023 Zala TRUE 

fotografirati teren, kjer bi bili poligon Grive 13.1. 2023 Nik in Tobias TRUE 

fotografije terena čez Vipavo  25. 1. 2023 Vid in Luka  TRUE 

poiskati primer športne torbe iz odpadnih oblačil 3. 2. 2023  TRUE 

zapisati ugotovitve po intervjuju z ga. Ariano B. Suhadolnik  20. 1. 2023 Vid TRUE 

načrtovati poligone (skica in opis) 27. 1. 2023 
Nik, Tobias, 
Luka, Vid  

TRUE 

opisati spremljajočo ponudbo na dogodku (katera društva bodo 
kaj prispevala)  20. 1. 2023 Lara in Melanija  

TRUE 

pripraviti pravila  20. 1. 2023  TRUE 

ime in logotip (simbol) turističnega produkta  27. 1. 2023 Zala, Zoja TRUE 

pripraviti načrt promocije  27. 1. 2023 Lara TRUE 

prošnja NK Adria - g. Erik Kovič - zapisati kaj potrebujemo 20. 1. 2023 Nik in Tobias TRUE 

Društvo žena Miren-Orehovlje - kratek pogovor po telefonu  27. 1. 2023 Lara, Melanija TRUE 

raziskati kaj vse potrebujemo za organizacijo takšnega dogodka  20. 1. 2023  TRUE 

aktivnosti, ki jih bomo trženje/promocijo naredili SAMI 20. 1. 2023 vsi  TRUE 

zaključek: kaj smo ugotovili, se naučili, v kolikšni meri dosegli svoj 
namen, temeljno spoznanje  25. 1. 2023  

TRUE 

pomnik Cerje - navedba vira 20. 1. 2023  TRUE 

napiši seznam sodelujočih društev - navedba vira 20. 1. 2023 Lara  TRUE 

poligon 1 - dopolnitev s konkretnimi nalogami  13. 1. 2023 Nik, Tobias TRUE 

poligon 2  20. 1. 2023 Vid, Luka TRUE 

opisati spremljajočo ponudbo na dogodku (katera društva bodo 
kaj prispevala)  20. 1. 2023 Lara in Melanija  

TRUE 

naštej aktivna doživetja v občini Miren Kostanjevica - navedba vira  20. 1. 2023  TRUE 

Oddaja turistične naloge 
15. februar 
2023  

TRUE 

Preglednica 1: Preverjanje opravljanja aktivnosti pri pripravi projekta 
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2.2 Obstoječa ponudba v občni Miren-Kostanjevica 
 

Pri načrtovanju projekta smo najprej preverili, kaj že vse imamo v turistični ponudbi in športnih 

društvih v občini Miren-Kostanjevica. Kaj hitro smo ugotovili, da je turistična ponudba v naši 

občini pestra. V letu 2022 je bila ob naši osnovni šoli zgrajena telovadnica, ki je primerna za 

različne športe in je ena največjih na goriškem območju. V naši telovadnici se lahko odvijajo 

različni športni dogodki v vsakem vremenu. Izpostavili bomo samo tisto ponudbo, s katero se 

lahko tudi mi neposredno povežemo.  

Nogometno društvo Adria Miren 

ND Adria je nogometni klub (tretja liga) v Mirnu, ki je septembra 2022 praznoval 100 let 

delovanja (ND Adria, 2023). Vsi mladi se lahko vpišejo v društvo in trikrat do štirikrat na teden 

trenirajo in odigrajo tekme na različnih nivojih. Organizirajo se različni nogometni turnirji, 

zmagovalna ekipa za nagrado dobi pokal. Vsako leto pa se v klubu na veliko noč izvaja 

tekmovanje v ciljanju pirhov, na katerem morajo tekmovalci s kovancem zadeti pirh tako, da 

kovanec ostane v njem. V prostorih in na igriščih ND Adria bo prizorišče dogajanja našega 

maratona.  

 

 

 

 

 

Slika3: Logotip NK Adria (ND Adria, 2023)      Slika 4: Prostori NK Adria v Mirnu (ND Adria, 2023) 

 

Reka Vipava  

Reka Vipava je pomemben del območja Mirna, saj je pogojevala poselitev in kmetovanje na tem 

območju. Danes reka Vipava pomeni tudi zelo pomemben del turistične ponudbe, ob njej je 

namreč speljana učna pot, v njej se ljudje na urejenih kopališčih lahko kopajo, primerna je za 

različne športe od ribolova (številne vrste sladkovodnih rib živi v reki Vipavi), muharjenja, 

supanja, veslanja po reki ipd. Pri našem dogodku bo igrala ključno vlogo, saj bo potrebno 

preplavati reko, da bodo tekmovalci lahko prišli do cilja.  
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Slika 5: Ribištvo v reki Vipavi  

 

Mirenski grad 

Mirenski grad je duhovno središče na manjši vzpetini nad Mirnom. Tu delujejo lazaristi, 

usmiljenke in Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Na Mirnskem gradu 

organizirajo različne delavnice, oratorije, duhovna srečanja, izvajajo učno pomoč, varstvo itd. V 

Mirenskem gradu je mogoče prenočiti in se okrepčati, prijazne redovnice pa poskrbijo za ogled 

gradu, pomagajo pomoči potrebnim s čiščenjem hiš, pranjem perila, hrano itd. Tu je tudi 

trgovina s spominki, kjer prodajajo umetniška dela, organizirajo tudi različne dogodke in 

festivale, dostop je mogoč za gibalno ovirane osebe (Mirenski grad, 2023). Mirenski grad si bodo 

obiskovalci lahko ogledali v času odvijanja maratona, saj se nahaja v neposredni bližini prizorišča 

dogajanja.  

 

Slika 6: Mirenski grad (Mirenski grad, 2023)  

 

Pomnik miru in razgledni stolp Cerje 

Na robu kraške planote je Cerje, kjer stoji Pomnik miru, postavljen vsem braniteljem slovenske 

zemlje v zgodovini naroda. V stolpu si lahko ogledamo pomembne zaklade zgodovine in 

umetnosti. S Cerja je čudovit in širok razgled na vse strani neba, od Vipavske doline vse do 
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Julijskih Alp, Furlanske nižine in Jadranskega morja. Pomnik miru je leta 2018 

prejel nagrado mednarodnega združenja Kultura-Natura za ohranjanje in valorizacijo kulturne 

dediščine in je nosilec priznanja turistične patrulje za najlepšo razgledno točko v Sloveniji po 

mnenju tujih gostov (Pomnik miru in razgledni stolp Cerje, 2022). Po glavnem dogajanju ali med 

dogajanjem, se lahko obiskovalci povzpnejo do stolpa na Cerju, saj je izhodišče v bližini 

prizorišča dogajanja.  

 

Slika 7: Pomnik miru na Cerju (Pomnik miru in razgledni stolp Cerje, 2022) 

Obstoječa turistična ponudba na območju občine Miren-Kostanjevica zajema pisano paleto 

doživetij za različne okuse. Na spletni strani Miren-Kras lahko najdemo informacije o vseh 

doživetjih. V nadaljevanju naštevamo nekaj najboljših doživetij na območju Mirna in Krasa, ki 

jih lahko doživijo obiskovalci našega območja (Top doživetja, 2023). 

Najboljša doživetja na območju Mirna in Krasa:  

- Karra – odkriti skriti Kras 

- Park miru med zemljo in nebom 

- Zakladi zgodovine in umetnosti 

- Zen na zeliščni kmetiji 

- ATV vožnja po Krasu: vodena doživetja 

- Čar divjine Miren-Kras 

- Podzemne skrivnosti  

- Med vojno in mirom na Krasu 

- Burja, pršut in teran 

- Po rodovitni dolini reke Vipave 

- Gremo zeleno: vodene kolesarske ture 

- Mirenski kostel: vodene e-kolesarske ture  

- V čevljih vojaka 1. sv. vojne 

- Skriti svet kraških jam  
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- Pisani svet porečja Vipave – tematska učna pot 

- Treki trening med drevesi 

- Poti miru na Krasu 

- Med kali in štirnami do duše Krasa 

- e-bike.si point Miren  

- Konjeniške poti skozi Miren Kras 

- Kajakaštvo in vodni športi  

- Učna pot Cerje  

- Pohodniške poti Miren Kras 

- Ribolov na reki Vipavi  

Obstoječa turistična ponudba v občini Miren-Kostanjevica zajema tudi prenočišča in gostinsko 

ponudbo, saj bodo na našem festivalu sodelovali tudi lokalni ponudniki prenočišč in gostinske 

ponudbe.   

2.2.1 Intervju z direktorico Zavoda za turizem Miren-Kras 

Začeli smo načrtovati, kako bi dogodek potekal. Kaj hitro smo spoznali, da smo si zadali veliko 

delo in bi nam prav prišli kakšni nasveti strokovnjakov oziroma nekoga, ki se na turizem v občini 

najbolje spozna. Za dodatne informacije in dragocene napotke za organiziranje dogodka smo se 

obrnili na Zavod za turizem Občine Miren-Kostanjevica. Obiskala nas je direktorica Zavoda ga. 

mag. Ariana B. Suhadolnik in nam podala informacije o delovanju Zavoda ter povedala, na kaj 

moramo biti pozorni pri organizaciji dogodka.  

Ga. Ariana nam je povedala, da Zavod za turizem Občine Miren-Kostanjevica izvaja upravljanje 

in trženje Pomnika miru na Cerju ter razvoja in promocije turistične destinacije Miren Kras. Z 

Zavodom bi naša projekta skupina sodelovala predvsem na področju promocije in trženja 

našega turističnega produkta (Suhadolnik, 2022).  

V okviru našega dogodka bi torej lahko sodelovali s promocijo dogodka. Razvoj in upravljanje 

Zavoda sta usmerjena v promoviranje in spodbujanje spoštovanja tradicije ter kulturne in 

naravne dediščine, ločevanja odpadkov, prireditev brez plastike ipd. Večino občine prekriva 

Natura 2000, kar še dodatno zahteva skrajno trajnostne in mehke oblike turizma.  

Razvoj turizma v občini Miren-Kostanjevica sloni na treh stebrih. Prvi steber je skrb in promocija 

kulturne dediščine (Mirenski grad, gradnja in ohranjanje suhih zidov na Krasu, Pomnik miru – 

Cerje), drugi steber je promoviranje aktivnosti v naravi (kolesarjenje, tek – tek z burjo, 

pohodništvo, aktivnosti na reki Vipavi) in tretji steber je gastronomija, saj so v Mirnu in na Krasu 

znani po dobri hrani in osmicah.  

Omeniti velja praznik špargljev, prireditev ob praznovanju 1. maja v Opatjem selu in 

mednarodni dan miru (povezovanje s potjo miru – Soške fronte). Občina Miren-Kostanjevica je 

prejela tudi zlati znak Green destination.  

Pri organizaciji našega dogodka moramo predvsem razmišljati trajnostno in pripraviti prireditev 

brez plastike, določiti moramo, komu je namenjen (mladim), da vemo, koga nagovarjamo. 

Organizirati je potrebno dobro promocijo in poskrbeti, da je organiziran v času, ko ni drugih 

pritrditev v občini.  
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Slika 8: Obisk ga. Ariane B. Suhadolnik na naši šoli (Avtorica fotografije: ravnateljica ga. 

Nikolaja Munih) 

3 NOV TURISTIČNI PRODUKT  

Pri načrtovanju našega dogodka smo se vprašali:  

- kakšno bo ime in logotip dogodka,  

- kdaj in kje bo ta dogodek potekal,  

- komu bo namenjen,  

- kje bo glavno dogajanje festivala, 

- kaj bo zajemal, 

- kako bo organiziran, 

- kako poskrbeti za dobro promocijo, 

- kaj bodo obiskovalci počeli, kako zadovoljiti obiskovalce in tekmovalce.  

Na vprašanja smo odgovorili v nadaljevanju.  

3.1 Ime in logotip 
Ime »Mirentlon« smo skovali iz imena kraja, kjer je naša osnovna šola Miren, drugi del pa izhaja 

iz besede »triatlon«, ki vključuje tek, nogometni poligon in plavanje. Odtis stopinje športnega 

copata pomeni pomembnost špota za naše zdravje, ki pusti odtis v kraju in pri posamezniku.  

3.2 Kraj in čas izvedbe  
 

Dogodek se bo izvedel zadnjo soboto v maju. Predvideno traso maratona smo vnesli v aplikacijo 

Google Earth, ki je prikazana na spodnji sliki.  Na Mirentlon se lahko prijavi vsaka mlada oseba, 

ki zna dobro plavati, je kondicijsko pripravljena in stara med 12 in 30 let. Poleg mladih iz bližnje 

in daljne okolice želimo, da se Mirentlona udeležijo tudi zainteresirani mladi iz Italije.  Pri 
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razmišljanju o trasi Mirentlona smo izdelali maketo, s katero smo si lažje predstavljali del trase 

Mirentlona.  

 

Slika 9: Maketa dela območja Mirentlona.  

 

3.3 Pravila Mirentlona 
 

Pravila in promocijo dogodka bi opravili preko FB strani ali skupine, ki bi jo ustvarili za ta namen.  

Pravila Mirentlona so:  

1. Mirentlon  je rekreativna prireditev, pri kateri je glavni cilj druženje, promocija kraja in 

motiviranje za športno udejstvovanje.  

2. Mirentlon je sestavljen iz teka, plavanja in spretnostnih poligonov, ki vključujejo 

elemente nogometa.  

3. Prireditev traja od 9.00 do 22.00.  

4. Prijave so mogoče do 15. maja, na spletni strani FB strani Mirentlon ali Zavoda za turizem 

Miren-Kras, kjer tekmovalci podajo sledeče osebne podatke: ime, priimek, datum 

rojstva, stalno prebivališče. Prijavnina znaša 10 eur. Prijavo za mladoletne opravijo starši 

ali skrbniki in podajo tudi svoje podatke.  

5. Tekmuje se na čas, start je z zamikom dveh minut. Kdor v najkrajšem času premaga 

celoten Mirentlon, je zmagovalec. Tekmuje se v kategorijah moški, ženske in štirih 

starostnih skupinah: 12–15 let, 16–19 let, 20–26 let in 27–30 let.  

6. Na začetku bo prikazana proga na panoju, s številkami bodo označene točke poligonov: 

start, poligon – nogomet, prečkanje reke Vipave in cilj.  
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7. Polnoletni tekmovalci pred tekmovanjem podpišejo izjavo, da tekmujejo na lastno 

odgovornost, za mladoletne tekmovalce to izjavo podpišejo straši.  

 

3.4 Potek Mirentlona  
 

Obiskovalci in tekmovalci se bodo zbrali pri nogometnem igrišču ND Adria, kjer bo potekalo 

prizorišče dogajanja. Tu se bodo tekmovalci prijavili, prejeli startne številke in vrečko 

presenečenja ter se seznanili s traso. Na panojih bo zemljevid z vrisanimi postajami, kjer so 

poligoni, ki jih bodo morali na poti opraviti. Seznanili se bodo z nalogami na poligonu in pravili. 

 

Slika 10: Predvidena trasa Mirentlona  

Po prijavi se tekmovalci zberejo na startu. Najprej skupina deklet v starostni skupini 12–15 let, 

nato skupina fantov v isti starostni skupini, sledi skupina 16–19 let, nato skupina 20–26 let in 

nazadnje skupina 27–30 let. Vrstni red tekmovalcev gre po startnih številkah tekmovalcev.  

Tekmovalci tečejo z dvominutnim zamikom. Na progi so s količki označene smeri poti, ki jim 

tekmovalci sledijo. Na križiščih so tudi prostovoljci in reditelji, ki skrbijo za to, da gredo 

tekmovalci po pravi poti. Proga bo označena s trakovi, da bo dobro vidna.  

Ob prihodu do nogometnega poligona na Grive tekmovalci začnejo takoj s premagovanjem 

poligona, ki vključuje predvsem spretnost igre z žogo. Pri tem ni pogoj, da zna tekmovalec igrati 

nogomet. Sodniki spremljajo in ocenjujejo pravilnost izvedbe poligona. Če tekmovalec naredi 

napako kjerkoli na poligonu, mu sodniki pripišejo minutne pribitke (glede na napake).  
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Slike 11, 12, 13: Prostor za nogometni poligon na Grivah (Avtor fotografij: Nik Fabjan) 

 

 

Slika 14: Načrt nogometnega poligona na Grivah  

Po opravljenem poligonu tekmovalci tečejo do naslednjega poligona, kjer morajo preplavati na 

drugi breg reke Vipave. Plavajo v začetni opremi. Po prihodu na drugi breg reke odtečejo do 

cilja, kjer jih čaka pogostitev. Po prihodu v cilj se tekmovalci preoblečejo v za to namenjenih 

prostorih.  
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Slika 15: Območje, kjer bo potrebno preplavati reko Vipavo (Avtor fotografije: Vid Koder)  

 

3.5 Potrebna dovoljenja  
 

Za organizacijo takšnega športnega dogodka je potrebno v prvi vrsti poskrbeti za varnost in 

dovoljenja.  

Parkirišča za obiskovalce in tekmovalce bi bila ob nogometnem igrišču ND Adria in ob občinski 

stavbi, pri Mirenskem gradu, izhodišču za na Cerje. Obiskovalce in tekmovalce bomo spodbudili 

k trajnostnemu prihodu na prireditev v obliki organiziranega avtobusnega prevoza, domačine 

pa spodbudili, naj na dogodek prikolesarijo ali pridejo peš.  

 

Ker predvidena trasa poteka tudi po glavni cesti oziroma jo prečka, je potrebno na občino oddati 

vlogo za izdajo soglasja za delno ali popolno zaporo lokalne ceste ali javne poti. 

Na občino je potrebno dogodek prijaviti, dobiti dovoljenje za zaprtje poti, usmerjevalce 

prometa, obvestiti policijo, upravno enoto, ki izda dovoljenja za izvedbo dogodka. Brez 

dovoljenj dogodka ne moremo izvesti. Pred dogodkom je potrebno oditi na teren, pregledati 

traso, ustrezno označiti teren, poskrbeti za varnost tekmovalcev, obiskovalcev in vseh ljudi.  

Na občino bi bilo potrebno oddati tudi obvestilo lokalni skupnosti o izvedbi prireditve, vlogo za 

izdajo soglasja za uporabo prostora za namen organizacije javne prireditve, prijavo uporabe 

zvočnih naprav, vlogo za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. 

Ker gre za športni dogodek, bo potrebno imeti zadostno število varnostnikov, rediteljev, ki bi 

tekmovalce in obiskovalce usmerjali. Prisotna bi morala biti policija, reševalci in gasilci. 
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Poleg našega splošnega usmerjanja v čim bolj ekološko in trajnostno prireditev je tudi s strani 

občine to določeno z odlokom in potrebno upoštevati: »V skladu z odlokom je na javnih 

prireditvah v Občini Miren-Kostanjevica obvezna uporaba izdelkov, kjer je možna ponovna 

uporaba ali pa so biorazgradljivi. Uporaba vključuje rabo, prodajo, oddajo v najem, posojanje, 

brezplačno deljenje in kavcijske oblike naštetih. Prav tako je obvezno jasno označevanje košev, 

kamor sodijo našteti odpadki, in sicer se ločeno zbirajo odpadni izdelki iz biorazgradljive plastike 

in biološki odpadki. Koši morajo biti ustrezno označeni. Organizatorje pozivamo, da v želji, da 

skupaj naredimo korak dlje v skrbi za okolje, določbe odloka upoštevajo.« (Javne prireditve, 

2023)  

 

3.6 Spremljajoče dejavnosti na Mirentlonu  
 

Na dogodku bodo tudi različne spremljajoče dejavnosti. Na nogometnem igrišču, kjer bo 

prizorišče dogajanja, start in cilj dogajanja, bodo stojnice s hrano in pijačo lokalnih društev. 

Namesto v plastičnih lončkih bodo pijačo stregli v emajliranih lončkih z logotipom dogodka in 

sponzorji. Prodaja lončkov bo delovala po kavcijskem sistemu, torej obiskovalci bodo kupili 

pijačo in ob tem plačali tudi lonček 10 eur. Lonček bodo na koncu lahko vrnili in se jim bo kavcija 

vrnila (10 eur) ali ga v primeru nevračanja odnesli domov za spomin.  

Tekmovalci bodo bidone za pijačo imeli s seboj ali jih bodo dobili v vrečki presenečenja ob prijavi 

oziroma bodo bidoni na voljo za nakup. Na bidonih bo ravno tako logotip Mirentlona.    

 
Slika 16: Emajlirani lončki za pijačo (Emajlirani 
lončki, 2023)  

       
 

Slika 17: Športni bidon (Športni bidon, 
2023)  

 
 

Mirentlon Mirentlon 
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K sodelovanju in sponzoriranju smo povabili ND Adria, ki bo posodilo in doniralo pripomočke in 

rekvizite za nogometni poligon (nogometne žoge, lestev, stožce, majhne gole) ter omogočilo 

dogajanje v njihovih prostorih in na nogometnem igrišču.  

Društvo žena Miren-Orehovlje bo za tekmovalce in obiskovalce pripravilo številne okusne 

dobrote, ki jih bo prodajalo na stojnici. Prav tako bo svojo stojnico imel Zavod za turizem Miren-

Kras, ki bo predstavil turistično ponudbo v občini.   

Spremljajoča ponudba na dogodku bi zajemala tudi zbiranje starih oblačil, iz katerih bodo na 

stojnici lahko obiskovalci izdelali svojo trobo za čevlje/copate. V Mirnu obratuje tovarna otroške 

obutve Ciciban, ki ima dolgo tradicijo, zato smo se odločili, da bomo v povezavi s to tradicijo 

izdelali promocijski izdelek v povezavi s čevlji, in sicer bomo izdelali vreče za športne copate, ki 

bi prišle prav tako tekmovalcem kot tudi obiskovalcem Mirentlona. Na vrečke bomo nalepili ali 

našili logotip Mirentlona, kot je primer prikazan na spodnji sliki.  

 

Slika 18: Primer priprave trajnostne vrečke za športne copate iz odrabljenih oblačil 

Spremljajoča ponudba bi zajemala tudi prodajo domačih in ročno narejenih izdelkov, emajliran 

lonček za pijačo, ponudbo domačih jedi, koše za recikliranje in zraven navodila za ločeno 

zbiranje odpadkov, kar bi imelo tudi izobraževalni namen.  

Na spletni strani občine Miren-Kostanjevica smo poiskali nekatera društva iz naše občine, ki bi 

lahko sodelovala na različne načine: Keramično društvo, ki bi promoviralo svoje izdelke, Društvo 

žena Miren-Orehovlje, ki bi poskrbelo za pripravo tradicionalnih jedi, Gasilsko društvo, 

Turistično društvo Dren, Turistično društvo Zarja, Športno društvo, Rdeči križ, Nogometni klub 

Mirentlon  
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Adria Miren in Nogometni klub Bilje. Svoje izdelke bi na dogodku lahko prodajal in promoviral 

tudi priznani oblikovalec Oskar Kogoj.  

3.6.1 Pogovor s predstavnicami Društva žena Miren-Orehovlje  

Kratek pogovor s predstavnicami Društva žena Miren-Orehovlje smo opravili kar telefonsko 

zaradi stiske s časom in bolezni. Društvo žena Miren-Orehovlje pripravlja tipične jedi s tega 

območja. Pomembno vlogo pri tem imajo šparglji, ki se v spomladanskem času znajdejo v 

različnih jedeh. Učenci so povprašali za različne recepte. Kakšne tradicionalne dobrote bi učenci 

pripravili tudi za našo predstavitveno tržnico. Na dogodku pa bo društvo žena pripravilo 

pogostitev za udeležence Mirentlona in obiskovalcem ponujalo različne tradicionalne jedi. 

 

3.7 TRŽENJE TURISTIČNEGA PRODUKTA  
 

Promocija dogodka je zelo pomembna. Pri tem bomo morebitne plakate naredili iz recikliranega 

papirja oziroma se posluževali predvsem »zelene« promocije (preko spleta). Logotip bomo 

natisnili ali prišili na vreče za športne copate, ki jih bomo naredili iz odrabljenega tekstila. Ker je 

pomembno, da za naš dogodek izve čim več mladih ljudi, se bomo posluževali predvsem 

socialnih omrežij. Opis dogodka bo tudi v italijanskem in angleškem jeziku. Za prevod bosta 

poskrbeli učiteljici italijanščine in angleščine na naši šoli. Naš turistični produkt bomo tržili 

preko:  

- socialnih omrežij: FB, Instagram, TikTok, Snapchat ipd.; 

- Zavoda za turizem Miren-Kras, reklamnih, panojev, nalepk na avtomobilih;  

- tiskovne konference, ki jo bomo organizirali teden pred dogodkom in z njo obvestili 

novinarje in celotno javnost;  

- Občinskega glasila, za obveščanje lokalnega prebivalstva.  

 

4 NAČRT PREDSTAVITVE NA TURISTIČNI TRŽNICI  

Okvirna vsebina in struktura predstavitve turističnega proizvoda  

Turistični produkt bo predstavljen na turistični tržnici z logotipom in imenom. Nameravamo 

postaviti, pokazati in izvesti del nogometnega poligona, kjer se bodo obiskovalci lahko 

preizkusili v nogometnih veščinah. Na računalniku na stojnici bo predstavljena trasa Mirentlona 

v Google Earth posnetku. Imeli bomo kulinarične dobrote iz Mirna in prikazali, kako iz 

odrabljenega tekstila pripraviti ekovrečko za športne copate. 

Na predstavitvi bo sodelovalo 8 učencev in tri mentorice.  
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5 ZAKLJUČEK 

Ugotovili smo, da je pri tovrstnih dejavnostih zelo pomembno timsko delovanje in povezovanje 

različnih deležnikov, npr. krajevnih skupnosti, društev, kluba, občine, direkcije za ceste itd. in 

povezovanje znotraj skupine.  

Naučili smo se, da je potrebno, da vsak član skupine prevzame nalogo, vlogo, ki jo sam obvlada 

in s katero lahko največ pripomore skupnemu delu in končnemu produktu.  

Svoj namen smo dosegli deloma, saj menimo, da bi s pogostejšimi srečanji in več časa lahko še 

bolj dodelali posamezne elemente našega turističnega produkta, kar bomo izpopolnili do 

predstavitve na turistični stojnici. Naš turistični produkt je zelo dobro zastavljen in ga je mogoče 

izvesti.  

Temeljno spoznanje, ki izhaja iz naloge, je, da smo sposobni s svojim znanjem in sposobnostmi 

veliko doprinesti v domačem kraju in smo lahko pri tem zelo kreativni. Pomembno je, da znamo 

naše želje, ideje in predloge pravilno predstaviti odločevalcem in lokalni skupnosti, saj lahko le 

s skupnimi močmi in zgledom pripomoremo boljši družbi in skupnosti.  
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7 PRILOGA 

Vprašalnik za direktorico Zavoda za turizem Miren-Kras:  

1. S čim se ukvarja Zavod za turizem občine Miren-Kostanjevica?  

2. Kaj potrebujemo za organizacijo dogodka?  

3. Kaj potrebujemo, kaj naj ponudimo ljudem, da bodo zadovoljni in se bodo dogodka 

udeležili? 

4. Katera turistična društva bi nam lahko pomagala? 

5. Kako se Zavod za turizem povezuje z nogometnim klubom Adira Miren?  

 

Vprašalnik za gospe iz Društva žena Miren-Orehovlje:  

1. S čim se ukvarja društvo in kako je organizirano?  
2. Katere so tipične mirenske jedi? 
3. Katere jedi običajno postrežete na raznih dogodkih, festivalih v občini? 

 

 

 

  

 

 

 


