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ZADEVA:    Predlog za sprejem na 27. seji Občinskega sveta  

Občine Miren Kostanjevica                                                         
 
PRIPRAVIL/A:   Katja Fedrigo, vodja projekta KRAS-CARSO 
 
 
NASLOV:  Predstavitev strateških dokumentov, nastalih v okviru 

projekta KRAS-CARSO na temo skupnega prostorskega 
načrtovanja na območju matičnega Krasa 

   
 
 
POROČEVALEC/KA:  Katja Fedrigo, Karla Jankovič 
 
DELOVNO TELO:   Odbor za okolje in prostor 
 
PREDLOG SKLEPA:  
 
Občinski Svet Občine Miren-Kostanjevica sprejema strateške dokumente nastale v 
okviru projekta KRAS-CARSO na temo skupnega prostorskega načrtovanja na 
območju matičnega Krasa, in sicer: 

– Študija o prostorskem načrtovanju na Krasu – čezmejna analiza na 
slovenskem in italijanskem delu Krasa, 

– Priloga: Študija o prostorskem načrtovanju na slovenskem delu Krasa, 
– Celovit strateški načrt za prostorski razvoj Krasa – čezmejni dokument s 

karto »Kraške izjemnosti«, 
– Priloga: Celovit strateški načrt za prostorski razvoj slovenskega dela Krasa, 
– Smernice za prostorske akte v občinah na Krasu – čezmejni dokument, 
– Priloga: Smernice za prostorske izvedbene akte v občinah na slovenskem 

delu Krasa.  
 
 
                                                                                                         Ţupan   
        Zlatko Martin Marušič 
 



    PREDLOG 
 
 
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) in 110. člena 
Poslovnika  Občinskega sveta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008) je 
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na seji 16.10. 2013 sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 

 
 
 

1. člen 
 

Občinski Svet Občine Miren-Kostanjevica sprejema strateške dokumente nastale v okviru 
projekta KRAS-CARSO na temo skupnega prostorskega načrtovanja na območju matičnega 
Krasa, in sicer: 

– Študija o prostorskem načrtovanju na Krasu – čezmejna analiza na slovenskem in 
italijanskem delu Krasa, 

– Priloga: Študija o prostorskem načrtovanju na slovenskem delu Krasa, 
– Celovit strateški načrt za prostorski razvoj Krasa – čezmejni dokument s karto 

»Kraške izjemnosti«, 
– Priloga: Celovit strateški načrt za prostorski razvoj slovenskega dela Krasa, 
– Smernice za prostorske akte v občinah na Krasu – čezmejni dokument, 
– Priloga: Smernice za prostorske izvedbene akte v občinah na slovenskem delu 

Krasa.  
 
 

2. člen 
 

Ta sklep velja takoj. 
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OBRAZLOŢITEV: 
 
Projekt KRAS-CARSO je čezmejni projekt, ki obravnava homogeno območje Krasa kot 
enega izmed pomembnih čezmejnih območij med Slovenijo in Italijo. Cilj projekta je izvedba 
aktivnosti, ki podpirajo trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialno kohezijo s skupno 
strategijo na čezmejni ravni.  
 
Projekt izvaja 17 projektnih partnerjev, vodilni partner je Občina Seţana. Projekt KRAS-
CARSO je razdeljen v pet delovnih sklopov (v nadaljevanju DS), znotraj katerih so bili 
pripravljeni različni strateški dokumenti, ki se med seboj vsebinsko dopolnjujejo in predstavlja 
strokovno osnovo za nadaljnji prostorski razvoj in upravljanje Krasa:  

- Študija o Krasu – študija o okoljskih in naravnih značilnostih Krasa, 
- Smernice za upravljanje naravnih območij na Krasu, 
- Študija o prostorskem načrtovanju na Krasu,  
- Celovit strateški načrt za prostorski razvoj Krasa (v nadaljevanju CSN), 
- Smernice za prostorske akte v občinah na Krasu (v nadaljevanju Smernice),  
- Preverjanje moţnosti ustanovitve Evropskega zdruţenja za teritorialno sodelovanje,  
- Študija izvedljivosti vzpostavitve geoparka na Krasu, 
- Pobude za širjenje strategij za varčevanje z energijo, 
- Načrt za usklajeno upravljanje sprejemnih centrov. 

 
Obravnavani dokumenti so del DS 3 – Skupno prostorsko načrtovanje. 
 
Študija o prostorskem načrtovanju na Krasu analizira problematiko prostorsko razvojnega 
načrtovanja in stanje v prostoru ter je izhodišče za izdelavo CSN in za pripravo Smernic. 
Priča o prizadevanjih za to, da bi se kraški teritorij v Sloveniji obravnavalo kar se da celostno 
in tako izkoristilo njegove razvojne prednosti ter smiselno premagalo upravne ovire občinskih 
meja.  
CSN opredeljuje vsebine medobčinskega, čezmejnega pomena, ki presegajo merilo občin, 
zato jih je treba obravnavati na celovit način v kontekstu celotnega Krasa z medobčinskim, 
čezmejnim sodelovanjem in povezovanjem. V nasprotnem primeru se bo zaradi parcialnih 
posegov v prostor izničilo primerjalne prednosti in identiteto Krasa. Namen CSN je, na enem 
mestu in s konsenzom opredeliti skupna strateška izhodišča za trajnostni prostorski razvoj 
Krasa.  
Dokument sicer nima pravno formalnega značaja, vendar je pomembna podlaga za: 
- vrednotenje poseganja v prostor na območju Krasa tako za občine kot drţavo, 
- dogovor občin o njihovem skupnem in poenotenem pristopu k urejanju prostora v 

občinskih prostorskih aktih,  
- pripravo prostorskega dela Regionalnega razvojnega programa Juţne Primorske za 

obdobje 2014 – 2020, 
- pripravo medobčinskih in čezmejnih razvojnih projektov v naslednjem programskem 

obdobju.  
 
Smernice so ena od oblik implementacije ukrepov, opredeljenih v CSN. Pripravljene na dveh 
nivojih kot splošne smernice in podrobnejše smernice. Splošne smernice podajajo usmeritve 
za pripravo strokovnih podlag za občinske prostorske načrte (OPN), vključitev vsebin CSN in 
podrobnejših smernic v OPN ter pripravo regionalnih prostorskih načrtov (RPN). Podrobnejše 
smernice pa se nanašajo predvsem na vsebine, ki so bile na sestankih Skupine lokalni razvoj 
večkrat izpostavljene: 

- kriteriji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje podeţelskih naselij,  
- pogoji za oblikovanje objektov z upoštevanjem lokalnih posebnosti, 
- oblikovanje objektov v gospodarskih conah, 
- smernice za ohranitev krajine,  
- pogoji za izvajanje agromelioracij, 



- lokacijski kriteriji in merila za oblikovanje pomoţnih kmetijsko gozdarskih objektov v 
odprti krajini, 

- smernice za umestitev kampa kot ene od oblik turistične nastanitve v krajino. 
 
Med nastajanjem dokumentov so bile organizirane delavnice in javne obravnave, na katerih 
so sodelovali strokovnjaki in drugi deleţniki, ki so prispevali h končni vsebini dokumentov. 
 
Gradivo, ki je nastalo v okviru projekta KRAS-CARSO si lahko preberete na spletni strani 
projekta : http://www.krascarso-carsokras.eu/index.php/sl/uporabno. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sklep v predlagani vsebini. 
 
 
                                                       
Pripravila: 
 
Katja Fedrigo, 
vodja projekta KRAS-CARSO                                                     
 
   
                                                                                                              ŢUPAN    
 
                                                                                                      Zlatko-Martin Marušič  
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