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1. Poselitev v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije

Merila za vrednotenje razvoja, stanja in teženj v prostoru izhajajo iz smotrov, ciljev in usmeritev 
Strategije prostorskega razvoja Slovenije. Pomen meril ni le v ocenjevanju stanja in teženj v prostoru, 
temveč pomenijo tudi izhodišče za oblikovanje usmeritev nadaljnjega prostorskega razvoja in urejanja 
prostora na obravnavanem območju.  

Slika 1: SPRS, Zasnova policentričnega urbanega sistema in razvoj širših mestnih območij  
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Slika 2: SPRS, Razvoj mest in drugih naselij.  

V SPRS s področja poselitve ni posebnih meril in določil za občino Miren - Kostanjevica. Občina se 
nahaja v bližini Nove Gorice, ki se na državni ravni razvija kot močno gospodarsko in kulturno 
središče, ki bo sposobno enakovredno sodelovati s čezmejnimi območji v Italiji in kot pomembno 
regionalno prometno vozlišče. Razvoj Nove Gorice močno vpliva na razvoj občine Miren – 
Kostanjevica, tudi na področju poselitve. 

2. Infrastruktura v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije

Prometna infrastruktura v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 

Osnovno državno cestno omrežje tvori omrežje daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena, 
omrežje cestnih povezav čezmejnega pomena in omrežje cestnih povezav nacionalnega pomena. 
Cestno omrežje med seboj prometno povezuje slovenska središča mednarodnega pomena, slovenska 
središča nacionalnega pomena in regionalna središča ter jih povezuje z mednarodnim evropskim in 
čezmejnim prostorom. 

Regionalna središča Slovenije se prometno povezujejo med seboj ter se navezujejo na omrežje 
daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena oziroma omrežje cestnih povezav čezmejnega 
pomena ter na cestna omrežja sosednjih držav s cestnimi povezavami nacionalnega pomena. V občini 
Miren – Kostanjevica od Sežane do Nove Gorice. 

Osnovno železniško omrežje tvori omrežje daljinskih železniških povezav mednarodnega pomena, 
omrežje  daljinskih železniških povezav nacionalnega pomena in omrežje regionalnih železniških 
povezav. 
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SPRS določa, da se na transevropsko daljinsko hitro železniško povezavo v okviru V. panevropskega 
prometnega koridorja, ki povezuje Benetke preko Ljubljane in Zagreba z Budimpešto, se proti severu 
povezuje z zmogljivimi daljinskimi železniškimi povezavami v smereh od Ljubljane proti Münchnu in od 
Zidanega mosta do Maribora in naprej proti Dunaju, naveže tudi Novo Gorico. 

Ostala nacionalna in nekatera regionalna središča Slovenije se navezuje na daljinske železniške 
povezave mednarodnega pomena z daljinskimi železniškimi povezavami nacionalnega pomena. 
Obstoječo železniško infrastrukturo se rekonstruira, posodablja in tam, kjer je potrebno, dogradi ter 
zagotovi učinkovitejše železniške povezave  - tudi v smereh od Nove Gorice do priključka na 
železniško progo (V. koridor) na italijanski strani in od Nove Gorice do Sežane kot tudi od Nove Gorice 
prek Tolmina do Jesenic. 

V Sloveniji in v povezavi s sosednjimi državami se zagotavlja neposredne železniške povezave 
gospodarskih con in posameznih gospodarskih subjektov na železniško omrežje s ciljem boljše 
dostopnosti in preusmerjanja prometnih tokov s cestnega na železniško omrežje.  

Slika 3: SPRS, Usmeritve za razvoj prometnega sistema 

Energetska infrastruktura v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 

Na področju pridobivanja električne energije za območje občine Miren – Kostanjevica v SPRS ni 
nobenih usmeritev.  

Kot v vseh ostalih občinah je treba spodbujati rabo obnovljivih virov energije, tako da se poveča njihov 
delež v primarni energetski bilanci države. Fosilna goriva se nadomešča z rabo tehnološko in 
gospodarsko izkoristljivih potencialov obnovljivih virov. 
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Pri prenosnem in distribucijskem elektroenergetskem omrežju se poleg obnove in sanacije dogradi 
omrežje,  zgradi in okrepi interkonekcijske povezave z Italijo, tudi preko občine Miren - Kostanjevica 
ter izvede prehod z 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo.  

Čez območje občine Miren - Kostanjevica prenosno plinovodno omrežje ni načrtovano. 

Slika 4: SPRS, Usmeritve za razvoj energetskih sistemov 

Oskrba s pitno vodo v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 

Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se spodbuja obnova in posodobitev vodooskrbnih 
sistemov ter njihovo povezovanje v bolj racionalne, učinkovite in strokovno nadzorovane sisteme. 
Sistem javne oskrbe s pitno vodo se razvija v smeri zagotavljanja oskrbe na celotnih poselitvenih 
območjih. 

Za kakovostno zadovoljevanje potreb po pitni vodi se varuje vse obstoječe in potencialno pomembne 
vodne vire in spodbuja varčno in smotrno rabo pitne vode. Kot vir tehnološke, požarne oziroma druge 
vode, ki ni namenjena pitju, se uporabi vire kot so padavinska voda, prečiščena odpadna voda in 
morska voda. 

Na vodovarstvena območja se usmerja dejavnosti, ki omogočajo prostorski razvoj in skladno z 
vodovarstvenim režimom ne ogrožajo kvalitete vodnih virov. Na obstoječih močno urbaniziranih ali 
kmetijskih območjih se v primeru ogroženosti vodnih virov uvaja ukrepe aktivne zaščite in umetnega 
bogatenja podzemne vode. 
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Probleme vodooskrbe se prioritetno rešuje na vododeficitarnih območjih. V ta območja se ne usmerja 
novih velikih porabnikov vode, pri obstoječih pa se spodbuja uporabo najnovejših tehnologij in 
najboljših tehničnih rešitev pri pripravi in uporabi pitne in tehnološke vode. 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 

Na območjih strnjene pozidave se zagotavlja odvajanje odpadne in padavinske vode, ki se zaključi z 
ustrezno čistilno napravo, povsod drugod pa se uredi individualno čiščenje odpadne vode. Odvajanje 
in čiščenje odpadne in padavinske vode se prednostno uredi na območjih središč nacionalnega, 
regionalnega in medobčinskega pomena ter turističnih naselij, še posebej pa v naseljih na območjih, ki 
so s področnimi predpisi opredeljena kot občutljiva in vodovarstvena območja. 

Dotrajane in preobremenjene kanalizacijske sisteme se sanira in posodobi. Sanacijo se prednostno 
izvede na občutljivih in vodovarstvenih območjih. 

Padavinsko in odpadno vodo se odvaja ločeno, kjer je to ekonomsko upravičeno in tehnično možno. 
Padavinsko vodo se čim dlje zadrži na mestu, kamor je padla, zaledne vode pa površinsko odvaja 
mimo naselij do najbližjega površinskega odvodnika. 

3. Krajina v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije

Splošna krajinska prepoznavnost 

Splošna kulturna in simbolna krajinska prepoznavnost Slovenije se oblikuje na ravni alpske, 
predalpske, subpanonske, kraške in primorske krajinske regije. 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) določa merila za določitev 
nacionalno pomembnih krajinskih območij v Sloveniji, ki so pomembna za prepoznavnost, in jih tudi 
poimensko navaja ter grafično prikazuje.  

Na državni ravni pomembna krajinska območja tvorijo območja, ki vključujejo prepoznavne in 
reprezentativne dele slovenske krajine z dobro ohranjenimi krajinskimi sestavinami, zlasti pa so to 
območja izjemnih krajin z redkimi ali enkratnimi vzorci krajinske zgradbe in prostorsko poudarjena 
kulturna dediščina z visoko pričevalno oziroma spomeniško vrednostjo, pogosto v kombinaciji z 
izjemnimi oblikami naravnih prvin oziroma naravnimi vrednotami. 

Nacionalno pomembna krajinska območja se določi na osnovi meril: številčnost in kvaliteta stavbne 
dediščine, prisotnost kulturne krajine, prezentirana kulturna dediščina in muzejska mreža, medsebojna 
povezanost kulturne dediščine in teritorialna zaključenost etnografskega prostora, ohranjenost 
prostora in prostorska identiteta, simbolni pomen naravnih prvin, visoka doživljajska vrednost in 
reprezentativnost območja na ravni Slovenije. 

Za ohranjanje in razvoj teh območij SPRS zahteva ustrezno načrtovanje in programiranje, dopušča pa 
tudi možnost zavarovanja. SPRS navaja splošne usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti krajinskih 
območij, ki jih je treba upoštevati v programih in načrtih posameznih sektorjev in lokalnih skupnosti, ter 
usmeritve za zagotavljanje ohranjanja prepoznavnih značilnosti v subpanonskih krajinah, v primorskih 
krajinah in v kraških krajinah notranje Slovenije ter v alpskih in predalpskih krajinah.  

SPRS prikazuje tudi območja naravnih kakovosti krajine, med katerimi SPRS navaja tudi druga, 
manjša, pretežno naravno ohranjena območja na celotnem območju Slovenije. 

SPRS določa, da so ohranjena biotska raznovrstnost in naravne vrednote pomemben del naravnih 
kakovosti krajine in da se ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot zagotavlja tudi 
s prostorskim razvojem, ki te kvalitete spoštuje in jih na ustrezen način vključuje.  

Celotno območje Krasa je opredeljeno kot krajinsko območje s prepoznavnimi značilnostmi na 
nacionalni ravni. 
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Splošne usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti krajinskih območij so opredeljene v SPRS. 

Slika 5: Prepoznavnost z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine ter naravne kakovosti 

krajine. 

Razvoj krajine 

Razvoj krajine je preurejanje, obnavljanje ali ohranjanje prostorskih razmerij v krajini zaradi umeščanja 
novih ali posodabljanja obstoječih dejavnosti z upoštevanjem zatečenih naravnih in kulturnih 
značilnosti v krajini. Razvoj krajine je optimalen, kadar z umeščanjem dejavnosti dosegamo, da je 
krajina funkcionalen, ekološko in oblikovno uravnotežen sistem prostorskih struktur, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje, kadar razvoj v največji možni meri ohranja naravno zgradbo, 
kulturne plasti ter zagotavlja prostor za odvijanje naravnih procesov, in kadar razvoj krajine omogoča, 
da je ta nosilka nacionalne in lokalne identitete. 

Krajina se razvija v treh prevladujočih smereh, in sicer: kot pretežno naravna krajina, kot pretežno 
kulturna krajina ter kot pretežno urbana in kmetijsko intenzivna krajina.  
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Slika 6: Zasnova krajine, SPRS 




