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Odbor za okolje in prostor  
      
OBČINSKEMU SVETU   
OBČINE MIREN KOSTANJEVICA 
 
 

POROČILO 
 
Odbor za okolje in prostor je na 13. redni seji, ki je bila dne 14. 10. 2013, ob 17.00 uri 
obravnaval gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica in ob obravnavi 
točke: 
 
2.Predstavitev strateških dokumentov nastalih v okviru projekta Kras – Carso  na temo 
skupnega prostorskega načrtovanja na območju matičnega Krasa: 

 Študija o prostorskem načrtovanju na Krasu - čezmejni dokument,  

 Študija o prostorskem načrtovanju na slovenskem delu Krasa, 

 Celovit strateški načrt za prostorski razvoj Krasa – čezmejni dokumet, 

 Celovit strateški načrt za prostorski  razvoj slovenskega dela Krasa, 

 Smernice za prostorske izvedbene akte v občinah na Krasu – čezmejni dokument. 
sprejel naslednji  
SKLEP: »Odbor za okolje in prostor predlaga občinskemu svetu naj sprejme strateške 
dokumente nastale v okviru projekta Kras – Carso na temo skupnega prostorskega 
načrtovanja na območju matičnega Krasa in sicer Študijo o prostorskem načrtovanju 
na Krasu - čezmejni dokument, Študijo o prostorskem načrtovanju na slovenskem 
delu Krasa, Celovit strateški načrt za prostorski razvoj Krasa – čezmejni dokument, 
Celovit strateški načrt za prostorski  razvoj slovenskega dela Krasa in Smernice za 
prostorske izvedbene akte v občinah na Krasu – čezmejni dokument. Pri obrazložitvi 
dokumentov se Občinskemu svetu pojasni, da se ti dokumenti lahko dopolnjujejo z 
ustreznimi dopolnitvami in popravki.«   
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 7 navzočih članov Odbora za okolje in 
prostor. 

 
3.Predstavitev predloga za vzpostavitev geoparka Kras – Carso sprejel naslednji: 
SKLEP: »Odbor za okolje in prostor podpira vzpostavitev Geoparka Kras – Carso, za 
kar se pripravi predlog sporazuma, ki naj bo usklajen z občinskimi sveti vseh kraških 
občin.« 
Sklep je bil sprejet s 7 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 7 navzočih članov Odbora za okolje in 
prostor. 
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