
 
 

Datum: 18.04.2018 

 

ZAPISNIK 

1. srečanja članov Zelene ekipe Občine Miren-Kostanjevica, 

ki je bil dne, 18.04.2018 ob 14.30 uri v prostorih Občine Miren-Kostanjevica 

Vabljeni 

Zelena koordinatorka Ariana B. Suhadolnik,  Dr. Simon Kušar, Blanka Šuler, Boštjan  Frančeškin, Roberta Filipič, 

Nevenka  Vuk, Suzana Černe, Mojca Šubic, Ernesta Drole, Kaja Peras 

Opravičeno odsotni:  

Suzana Černe, Mojca Šubic, Ernesta Drole 

 

Dnevni red: 

1. Predstavitev projekta ZSST ( Zelena shema slovenskega turizma) 

2. Naloge Zelene ekipe 

3. Razdelitev aktivnosti in določitev rokov za izvedbo 

4. Razno 

Ad 1: 

Zelena koorinatorka ( v nadaljevanju ZK) predstavi : 

 namen in cilje Zelene sheme slovenskega turizma, 

 zaporedne korake  procesa (ki ima za cilj poleg ozaveščanja javnosti o  elementih trajnostnega 
razvoja,  oblikovanje trajnostno naravnane občine  in pridobitev znaka Green Destination), 

 roke izvedbe ( zaključek NOV 2018), 

 ter  vlogo in naloge ZELENE EKIPE .   

Poudari, da se bo  projekt izvajal postopno, da  roki niso prenapeti, hkrati pa se bodo naloge izvajale  v 

sodelovanju z zunanjimi institucijami. 

Ad2 in Ad 3: 

Člani izpostavijo, da prejetega gradiva, ki je bilo priloženo vabilu niso uspeli prebrati ( z izjemo dr.Kušarja), zato 

se pristonim razdelijo sklopi vprašanj  v tiskani obliki , skladno s področjem  imenovanja. 

Pri pregledu vprašalnikov se čalni seznanijo z dejsti: 

-  da večina pozna odgovore v več sklopih,  



 
- da je veliko vprašanj »zaklenjenih«, kar pomeni, da so odgovori že vnešeni s strani certifikacijske 

ustanove 

- da bo pri veliko vprašanjih potrebna pomoč strokovnih institucij ( Zavod za varovanje okolja, Zavod za 

kmetijstvo, Komunala, Elektro, Arso,...) 

ZK povdari, da morajo biti vsi odgovori podprti z javno objavljenimi podatki, dejstvi, dokumenti, sklici. 

Dr Kušar predlaga, da se vsa vprašanja povzame v enoten dokument in omogoči dostop vsem članom. 

Ad 4:  

ZK zeleni ekipi predstavi kako se elementi ZSST  po posameznih področjih manifestirajo v praksi ( PPT). 

SKLEPI 

Sklep 1: Vsak član pregleda vse sklope  ( skupaj 107 vprašanj ) in odgovori na tista vprašanja, ki pokrivajo 

njegovo strokovno področje dela. 

Sklep 2: Do 30.4. bo na spletu objavljen skupni dokument , člani dobijo po mailu gesla za dostop. 

Sklep 3: Člani zelene ekipe do 10.5. pregledajo vsa vprašanja in se vpišejo pod tista, na katera bodo lahko do 

konca junija  podali odgovore  ( Če odgovore  poznajo, zaželeno, da jih vpišejo v celoti že 10.5., sicer samo IME 

člana). 

Sklep 4: ZK preveri možnost pridobitve vzorca izpolnjenjega vprašalnika katere od destinacij, ki je proces že 

opravila. 

Sklep 5: ZK 10.5. pregleda odgovore članov in na podlagi števila odprtih vprašanj sprejme odločitev o terminu 

2. srečanja. 

Srečanje je bilo zaključeno ob 15.30 uri. 

Zapisala: Kaja Peras 

 

Prilogi:  

- PPT ZSST 

- Lista pristonosti 

 

 


