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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s splošno informacijo o Geoparku KrasCarso in preteklem delu prejšnjega mandata.
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OBRAZLOŽITEV
V okviru ene izmed aktivnosti projekta KRAS-CARSO smo preverili možnosti vzpostavitve
geoparka na Krasu, saj strateški dokumenti izkazujejo skupni cilj: s povezovanjem in
usklajenim upravljanjem teritorija doseči trajnostni razvoj Krasa na regionalni oz. čezmejni
ravni.
Na osnovi obstoječega stanja ter rezultatov Študije izvedljivosti vzpostavitve geoparka na
Krasu
(študija
je
dostopna
na
tej
povezavi:
http://www.krascarsocarsokras.eu/index.php/sl/uporabno/102-tudija-izvedljivosti-vzpostavitve-geoparka-na-krasu),
se ugotavlja, da je najoptimalnejša možnost za dosego skupnega cilja vzpostavitev geoparka
Matični kras oz. čezmejnega geoparka Kras-Carso, ki obenem pomeni tudi izvedbeni del
strateškega projekta KRAS-CARSO.
Geopark, ki je sistematična oblika dolgoročnega upravljanja funkcionalno in geografsko
zaokroženega teritorija, bo na osnovi geološke in druge dediščine ter definirane teritorialne
razvojne strategije prispeval k spodbujanju družbeno ekonomskega razvoja (nova delovna
mesta, boljša kvaliteta življenja lokalnega prebivalstva itd.) ter ohranjanju in promociji
kraškega prostora, posredno pa tudi Vipavske doline.
Predlog za nadaljevanje projekta KRAS-CARSO:
Vzpostavitev geoparka Kras-Carso, ki bo deloval na osnovi upoštevanja strateških
dokumentov nastalih v okviru projekta KRAS-CARSO (Smernice za upravljanje naravnih
območij na Krasu, Celoviti strateškega načrta za prostorski razvoj Krasa, Skupne smernice
za prostorske izvedbene akte v občinah na Krasu in Smernice za varčevanje z energijo v
javnih upravah na Krasu), bo prispevala k povezovanju in usklajenem upravljanju teritorija s
čimer bo ohranjena osnovna identiteta matičnega Krasa. Z izvajanjem aktivnosti v okviru
Načrta za usklajeno upravljanje sprejemnih centrov, ki upošteva posebnosti posameznih
čezmejnih struktur, bo z vzpostavitvijo medsebojnega sodelovanja in dopolnjevanja ponudb
ter realizacijo skupnih storitev dosežena čim večja raznolikost turistične ponudbe. Z
nadaljevanjem projekta bo dana tudi možnost nadaljevanja aktivnosti namenjene
prepoznavnosti teritorija na osnovi skupne podobe.
V okviru Občinskega sveta prejšnjega mandata je bil sprejet sklep: »Občinski svet Občine
Miren-Kostanjevica podpira vzpostavitev geoparka Kras-Carso, za kar se pripravi predlog
sporazuma, ki naj bi bil usklajen z občinskimi sveti vseh kraških občin.«, zato Občinskemu
svetu predlagamo, da sprejme sklep v predlagani vsebini.

ŽUPAN
Mauricij Humar

Pripravila: Katja Fedrigo

Priloge:


Študija izvedljivosti vzpostavitve geoparka na Krasu (Ekonomsko-upravljalski del, Strokovni
del in participativni del).
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