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1. POSTOPEK PRIPRAVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

Občina Miren - Kostanjevica je na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS 33/07, 70/08 – ZVO-

1B in 108/09) s Sklepom o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta občine Miren - Kostanjevica 

(Ur. l. RS, 85/07) oktobra 2007 pričela postopek priprave občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem 

besedilu OPN). 

Občina je aprila 2009 pripravila osnutek OPN, ki ga je posredovala v smernice nosilcem urejanja prostora. 

Le ti so k osnutku OPN podali usmeritve in konkretizirali določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, 

ki se nanašajo na predvidene prostorske ureditve. Z nekaterimi izmed nosilcev urejanja prostora je občina 

opravila tudi usklajevanja. Zadnje smernice je občina prejela novembra 2009.   

V času pridobivanja smernic je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo tudi odločbo o potrebi izvedbe postopka 

celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu CPVO) za OPN občine Miren - Kostanjevica. 

Občina je kot pripravljalec akta morala za izvedbo postopka CPVO pripraviti okoljsko poročilo, v katerem so 

bili opredelili, opisani in ovrednoteni vsi pomembni vplivi izvedbe OPN na okolje. Okoljsko poročilo mora biti 

javno razgrnjeno hkrati z OPN. Preden se ga javno razgrne, pa mora Ministrstvo za okolje in prostor podati 

mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, s katerim se ugotovi, da je okoljsko poročilo pripravljeno v skladu z 

zakonodajo. OPN mora biti usklajen z ugotovitvami okoljskega poročila. 

Na podlagi prejetih smernic ter ugotovitev okoljskega poročila je občina pripravila dopolnjen osnutek OPN, ki 

je skupaj z okoljskim poročilom javno razgrnjen. 

Na oba akta lahko v času javne razgrnitve lahko kdorkoli poda pripombe. Občina se po končani javni 

razgrnitvi do pripomb opredeli, stališča do pripomb sprejme občinski svet. 

Na podlagi sprejetih stališč do pripomb bo občina pripravila predlog OPN, ki ga je potrebno ponovno 

posredovati k nosilcem urejanja prostora, da nanj podajo svoja mnenja. Po pridobitvi vseh pozitivih mnenj, 

se akt posreduje Ministrstvu za okolje in prostor, ki k aktu izda sklep o usklajenosti akta. Na podlagi 

takšnega sklepa lahko občina sprejme nov občinski prostorski načrt. 

Postopek priprave OPN: 
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2. TEMELJNA NAČELA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA 

Načelo trajnostnega prostorskega razvoja 

 Zagotavljanje kakovostnega življenjskega okolja. 

 Zagotavljanje rabe prostora, za sedanje in prihodnje generacije. 

 Usklajevanje razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami v prostoru. 

 Racionalna raba prostora za posamezne dejavnosti. 

Načelo javnosti 

 Omogočati izražanje interesov posameznic in posameznikov, skupin prebivalstva in udeležbo vseh 

zainteresiranih oseb v postopkih pripravljanja in sprejemanja prostorskih aktov. 

 Vsakdo ima pravico biti obveščen o postopkih priprave prostorskih aktov ter v teh postopkih 

sodelovati s pobudami, mnenji in na drugačne načine. 

Načelo usmerjanja prostorskega razvoja naselij 

 Prostorski razvoj se usmerja in načrtuje na prostih, degradiranih in nezadostno izkoriščenih 

površinah znotraj obstoječih naselij, pri čemer ima prenova prednost pred novogradnjo. 

 Širitev naselja je dopustna le, če znotraj obstoječega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni možen. 

Načelo prevlade javnega interesa 

 Upoštevati tako javni kot zasebni interes ter ju skladno s cilji prostorskega načrtovanja med seboj 

skrbno pretehtati, pri čemer zasebni interes ne sme škodovati javnemu. 

Načelo ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora 

 Prostorsko načrtovanje mora upoštevati vrednote in prepoznavnost obstoječih naravnih in grajenih 

struktur, ki sooblikujejo identiteto prostora in določajo njegove značilnosti. 

Načelo vključevanja varstva kulturne dediščine  

 Prostorske ureditve in posegi se načrtujejo tako, da se pri tem ohranjajo in prenavljajo območja in 

objekti obstoječe kulturne dediščine, še posebej naselbinske dediščine.  

 Prenova urbanih in drugih območij ter upoštevanje vrednot in razvojnih potencialov dediščine sta 

ključna inštrumenta celostnega ohranjanja kulturne dediščine. 

Načelo strokovnosti 

 Prostorski akti morajo temeljiti na strokovnih dognanjih o lastnostih in zmogljivostih prostora ter biti 

pripravljeni skladno s strokovnimi metodami prostorskega načrtovanja ter kakovostnega 

urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega načrtovanja. 
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3. VSEBINA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

OPN je temeljni in edini obvezen prostorski akt občine in se izdela za celotno območje občine. OPN je 

podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj (PGD) in izdajanje gradbenih dovoljenj (GD). 

Z njim se določajo usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoji in merila 

za njihovo izvedbo. 

Občinski prostorski načrt vsebuje strateški in izvedbeni del, oba v tekstualni in grafični obliki. 

TEKSTUALNI DEL  GRAFIČNI DEL 

 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja 

občine 

 Zasnova prostorskega razvoja občine 

 Zasnova gospodarske javne infrastrukture 

 Določitev območij naselij vključno z 

območji razpršene gradnje in razpršene 

poselitve 

 Usmeritve za razvoj poselitve in prenovo 

naselij 

 Usmeritve za razvoj v krajini 

 Usmeritve za varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, območja zaščite in 

reševanja  in območja za potrebe obrambe  

 Usmeritve za določitev namenske rabe 

zemljišč 

 Usmeritve za določitev prostorskih 

izvedbenih pogojev 

S
T

R
A

T
E

Š
K

I 
D

E
L

 

1. Zasnova prostorskega razvoja 

2. Zasnova prometnega omrežja 

3. Zasnova vodovodnega in kanalizacijskega 

omrežja 

4. Zasnova elektroenergetskega omrežja 

5. Usmeritve za razvoj poselitve in prenovo 

naselij 

6. Usmeritve za razvoj v krajini 

7. Usmeritve za določitev namenske rabe 

prostora in prostorskih izvedbenih pogojev 

 

 Namenska raba prostora 

 Splošni prostorski izvedbeni pogoji 

 Podrobni prostorski izvedbeni pogoji 

 Posebni prostorski izvedbeni pogoji po 

enotah urejanja prostora 

 Prostorski izvedbeni pogoji na območjih 

OPPN 

 Priloge: 

o Priloga 1: Dopustni zahtevni in 

manj zahtevni objekti 

o Priloga 2: Dopustni nezahtevni in 

enostavni objekti 

o Priloga 3: Usmeritve za OPPN ter 

posebni prostorski izvedbeni pogoji 

za posamezne enote urejanja 

IZ
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1. Pregledna karta občine z razdelitvijo na 

liste 

2. Pregledna karta s prikazom osnovnih 

namenskih rab in ključnega omrežja GJI 

3. Območja enot urejanja prostora, osnovne in 

podrobnejše namenske rabe in prostorskih 

izvedbenih pogojev 

4. Območja enot urejanja prostora in javne 

gospodarske infrastrukture 
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3.1 STRATEŠKI DEL OPN 

3.1.1 IZHODIŠČA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE – STANJE IN TEŢNJE 

POSELITEV 

 Urbana koncentracija v dolinskem delu občine (Miren, Orehovlje, Bilje), celotno območje Krasa, 

razen Opatjega sela, je opredeljeno kot demografsko ogroženo. 

 Oskrbne dejavnosti in zaposlitvene dejavnosti so skoncentrirane v Mirnu in Biljah. Miren kot 

občinsko središče je, predvsem v odnosu do sosednjih občinskih središč, glede oskrbe, 

zaposlitvenih možnosti ter ponudbe stanovanj še prešibak. 

 Opatje selo in Kostanjevica na Krasu zagotavljata le osnovno preskrbo prebivalstva na Krasu, 

Opatje selo se razvija kot zaposlitveno središče. Zaradi premajhnega števila prebivalcev v kraškem 

delu občine oskrbne in storitvene dejavnosti postajajo nerentabilne. 

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 

Promet 

 Problematična je regionalna cestna povezava Krasa s Posočjem, ki glede na količino prometa ne 

ustreza varnostnim in tehničnim kriterijem. Problematičen je predvsem del, ki teče skozi središče 

Mirna. Z namenom izboljšanja povezave z Novo Gorico je v gradnji Vrtojbenska obvoznica. 

 Obvoznice naselij Bilje ter Kostanjevica na Krasu, ki so bile opredeljene v predhodnem prostorskem 

aktu, so glede na trenutne prometne razmere nepotrebne. 

Energetska infrastruktura 

 Oskrba z električno energijo v občini je zadovoljiva. Porast porabe električne energije in gradnja 

proizvodnih objektov bosta v prihodnje narekovali krepitev transformacije 400/110 kV ter omrežja na 

vseh napetostnih nivojih.  

 Na področju pridobivanja in distribucije električne energije je v prihodnosti poleg obnove in sanacije 

omrežja pričakovati tudi dograditev omrežja ter prehod z 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo. 

Vsi daljnovodi kapacitete 110 kV se bodo prestrukturirali v daljnovode 2x110 kV,  

 Pojavljajo se težnje po izgradnji malih hidroelektrarn na reki Vipavi.. 

 Plinovodnega omrežja v občini ni.  

Komunalna infrastruktura 

 Vodovodna mreža je dobro razvita, vendar stara in dotrajana. Omrežje je v glavnem 

poddimenzionirano in komaj zagotavlja normalno oskrbo, protipožarne zaščite pa iz obstoječe 

vodovodne mreže ni moč zagotoviti.  

 Naselja v občini nimajo ustreznega kanalizacijskega omrežja in naprav. S kanalizacijo so delno 

opremljena le naselja Bilje, Miren in Orehovlje. Čistilna naprava je zgrajena le za naselje Bilje.  

 Zbrani odpadki se odlagajo na Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica v Stari Gori. V Mirnu 

deluje tudi zbirni center. Poleg običajnega odvoza odpadkov je za območje celotne občine 

vzpostavljen sistem ekoloških otokov.  



OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE MIREN – KOSTANJEVICA  – POVZETEK ZA JAVNOST 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o.  5/14 

 

Telekomunikacijska infrastruktura 

 Možnost telefonskega priključka obstaja na območju celotne občine. Možnost ADSL priključka je 

omejena le na območje naselij Miren, Orehovlje, Bilje ter Kostanjevica na Krasu. Optičnih povezav ni 

zagotovljenih še nikjer.    

 S signalom mobilne telefonije je pokrit večji del občine, pokrita oziroma slabše pokrita so manjša 

območja na Krasu. 

 RTV signal je zadovoljiv in pokriva celotno občino.  

KRAJINA 

Kmetijstvo 

 Kmetijstvo je glavni oblikovalec kulturne krajine. Intenzivno kmetijstvo zaznamuje predvsem nižinski 

ravninski del občine, kjer prevladujejo njive in sadovnjaki. Intenzifikacija kmetijske proizvodnje 

predstavlja veliko nevarnost za onesnaževanje tal zaradi uporabe umetnih gnojil in fitofarmacevtskih 

sredstev, s tem pa tudi nevarnost za onesnaževanje tako površinskih kot podzemnih voda. 

Kmetijska zemljišča se nahajajo večinoma izven območij naselij, v Biljah in Mirnu pa se zajedajo tudi 

v poseljena območja. Na teh območjih prihaja do konfliktov predvsem zaradi škropljenja. 

 Na Krasu je v nasprotju z intenzifikacijo kmetijske proizvodnje v ravninskem delu občine opaziti trend 

opuščanja kmetijske dejavnosti. Kmetijska zemljišča se zaraščajo, kulturna krajina se počasi 

spreminja v gozdnato. 

Gozdarstvo 

 Poleg kmetijstva, gozd zaradi svojega obsega in prostorske razporeditve postaja eden 

pomembnejših tvorcev krajinske identitete v občini, čeprav še pred 20 leti to ni bil. Danes gozdne 

površine zasedajo 65,31 % celotnega območja občine. Večino gozda se pojavlja v kraškem delu 

občine, dolinski del občine je skorajda brez gozda, pojavljajo se zgolj manjše zaplate med 

kmetijskimi površinami. 

Naravne in kulturne kakovosti 

 Celoten kraški del občine ima z vidika ohranjanja narave posebno vrednost in je v celoti opredeljen 

kot posebno varstveno območje Natura 2000 in ekološko pomembno območje. Na območju občine 

so evidentirane številne naravne vrednote. Celoten kraški del občine se nahaja na območju 

pričakovanih geoloških in geomorfoloških podzemeljskih naravnih vrednot. 

 Tudi izven varovanih območij se nahajajo habitatni tipi, ki jih je treba prednostno, glede na druge 

habitatne tipe, prisotne na celotnem območju Republike Slovenije, ohranjati v ugodnem stanju. 

 Na območju občine se pojavlja veliko število enot kulturne dediščine. Med objekti kulturne dediščine 

prevladujeta profana in sakralna stavbna dediščina.  

 Naravne danosti in kakovosti skupaj s kulturnimi kakovostmi območja predstavljajo velik potencial za 

razvoj turističnih in rekreacijskih dejavnosti, ki pa v občini niso izkoriščeni v zadostni meri. Čutiti je 

pomanjkanje razvojnih programov za posamezna, zaradi naravnih in kulturnih kakovosti vrednejša 

območja ter njihovo povezovanje.  

Turizem in rekreacija 

 Trenutna turistična in rekreacijska ponudba Krasa temelji na pohodništvu, kolesarjenju ter 

kmečkemu turizmu. Večina tematskih poti je posvečena zgodovinski dediščini prve svetovne vojne. 
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Na območju Lokvice in Temnice je spomenikov in sledov bojevanja še posebej veliko, mnogo 

zanimive dediščine pa je tudi v okolici drugih krajev na Krasu. 

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 Največjo nevarnost naravnih nesreč predstavljajo poplave v dolinskem ter požari v kraškem delu 

občine. 

3.1.2 CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE 

Cilji prostorskega razvoja občine Miren – Kostanjevica so opredeljeni z namenom zagotavljanja dobrih 

pogojev za bivanje ter gospodarski razvoj, ob hkratni skrbi za ohranjanje kvalitet okolja ter racionalne rabe 

prostora in njegove urejenosti. Upoštevajo načela trajnostnega prostorskega razvoja nacionalne zakonodaje 

in načela trajnostnega prostorskega razvoja, ki izhajajo iz evropskih in mednarodnih dokumentov in 

priporočil, razvojnih dokumentov nosilcev urejanja prostora ter njihovih smernic, rezultatov analize stanja in 

teženj prostorskega razvoja občine ter drugih strokovnih podlag. 

Cilji prostorskega razvoja občine Miren – Kostanjevica so: 

Uravnotežen razvoj urbanega sistema 

 Spodbujanje razvoja naselij v skladu z njihovo funkcijo v omrežju naselij, s poudarkom na 

uravnoteženem razvoju naselij obeh geografsko različnih območij Vipavske doline in Krasa.  

 Izboljšanje dostopnosti družbene javne infrastrukture ter oskrbnih in servisnih dejavnosti. 

 Nadgradnja prometnega omrežja, ki bo zagotavljalo ustrezne meddržavne, regijske, občinske in krajevne 

povezave, predvsem obvoznica mimo Mirna kot pomemben del 'Primorke' – nosilne prometne povezave 

med Posočjem in Krasom.  

 Krepitev sodelovanja in reševanja umestitve skupnih dejavnosti s sosednjimi občinami. 

Povečanje konkurenčnosti občine v slovenskem in čezmejnem prostoru 

 Zagotavljanje prostorskih možnosti za razvoj gospodarskih in poslovnih con v Mirnu, Biljah (dobra 

navezava na hitro cesto) in Opatjem selu.  

 Zagotavljanje prostorskih možnosti za razvoj športa in rekreacije (pohodniške poti, konjeniški športi, 

ribolov) ter za razvoj turizma (Cerje, Trstelj, Opatje selo), oboje vezano na naravne in ustvarjene danosti 

Krasa ter kakovosti krajine ob reki Vipavi v dolini. 

 Zagotavljanje prostorskih možnosti za razvoj izobraževalnih ter kulturnih ustanov s koncentracijo v 

občinskem središču Mirnu. 

 Zagotavljanje prostorskih možnosti za razvoj konkurenčnega kmetijstva ter dopolnilnih dejavnosti na 

kmetijah. 

 Zagotavljanje zadostnih količin stanovanj znotraj naselij. 

Racionalna raba prostora in naravnih virov 

 Spodbujanje gradnje v naseljih s poudarkom na organizirani stanovanjski gradnji večjih gostot  

(predvsem Miren, Bilje, Opatje selo, Kostanjevica na Krasu) ter zgoščevanje in prenove obstoječega 

stavbnega fonda. 

 Prestrukturiranje degradiranih urbanih površin ter opuščenih ali komunalno slabo opremljenih 

proizvodnih območij (obe območji gramoznice, industrijski coni v Biljah). 
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 Odpiranje novih zaposlitvenih možnosti blizu delovne sile (Miren, Opatje selo, Bilje). 

Razvoj za bivanje in delo privlačnih naselij  

 Zagotavljanje vključevanja kulturne dediščine v urejanje in prenovo naselij ter ohranjanje njihovih 

arhitekturnih kvalitet (predvsem naselbinska dediščina Temnice, Lipe in Opatjega sela ter območja 

kvalitet znotraj drugih naselij). 

 Zagotavljanje kvalitete bivanja v naseljih z ustrezno infrastrukturno opremljenostjo, z dostopnostjo do 

družbene javne infrastrukture, storitvenih dejavnosti in delovnih mest.  

Zagotavljanje urejenosti naselij z urbano opremo, z zelenimi površinami in ureditvami osrednjih delov naselij 

(Miren, Bilje, Kostanjevica na Krasu, Opatje selo, naselja naselbinske dediščine). 

Ohranjanje naravnih in kulturnih kakovosti 

 Zagotavljanje ustreznega vključevanja naravnih in kulturnih kakovosti v gospodarjenje z naravnimi viri in 

prostorom (pri koriščenju vodnega potenciala na reki Vipavi,…). 

 Zagotavljanje primernosti umestitve in oblikovanja novogradenj oziroma novih delov naselij, predvsem 

upoštevajoč naselbinsko kulturno dediščino kraških naselij. 

 Zagotavljanje varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti. 

 Zagotavljanje ohranjanja kulturnih krajin v občini (Vipavska dolina, Kras). 

Skrb za varstvo okolja  

 Zagotavljanje komunalne opremljenosti obstoječih in novih stavbnih zemljišč, s poudarkom na izgradnji 

kanalizacijskih sistemov. 

 Zagotavljanje ustreznega razvoja na območjih varstva pitne vode, pri čemer je potrebno predvsem 

zagotoviti zaščito podtalnice v nižinskem delu občine. 

 Zagotavljanje pogojev in spodbujanje uporabe javnih prevoznih sredstev. 

 Spodbujanje energetsko varčne gradnje. 

 Spodbujanje razvoja ekološkega kmetovanja. 

 Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije. 

 Energetska sanacija javnih stavb. 

S prostorskimi omejitvami usklajen prostorski razvoj 

 Usmerjanje prostorskega razvoja izven območij, ki jih ogrožajo naravne ali druge nesreče. 

 Izboljšanje zaščite zaradi naravnih ali drugih nesreč ogroženih območij, predvsem poplavnosti v 

nižinskem delu občine in požarne ogroženosti na Krasu. 

3.1.3 ZASNOVA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE 

Omrežje naselij 

Občinsko središče je Miren, ki se bo še naprej krepil kot občinsko najpomembnejše središče dejavnosti 

družbene infrastrukture, oskrbnih, storitvenih, upravnih in drugih dejavnosti ter občinsko najpomembnejše 

gospodarsko območje. 
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Pomembnejše lokalno središče je Kostanjevica na Krasu, ki predstavlja oskrbno in storitveno središče 

kraškega dela občine. 

Lokalni središči sta Bilje in Opatje selo. Naselje Bilje se bo razvijajo v tesni povezavi z Mirnom, predvsem na 

področju stanovanjske gradnje in zaposlitvenih možnosti. Opatje selo se bo razvijalo v povezavi s 

Kostanjevico na Krasu, kjer bo treba zaradi ustvarjanja možnosti za ohranjanje prebivalstva na območju, 

kljub premajhnemu gravitacijskemu zaledju, zagotavljati vse oskrbne in storitvene funkcije, ki ustrezajo nivoju 

lokalnih središč. Opatje selo naj se razvija kot zaposlitveno središče kraškega dela občine. 

Pomožna lokalna središča so Orehovlje, Sela na Krasu, Temnica in Vojščica. V teh naseljih je treba 

zagotavljati osnovno oskrbo prebivalstva, ki predstavlja zaledje pomembnejših lokalnih središč. 

 

Prometna infrastruktura 

Glavni prometni povezavi v občini bosta še naprej: 

 'Primorka' - povezava Krasa in Posočja. Prometnica je izrednega regionalnega pomena,  predvsem 

pa za občino predstavlja nosilno povezavo med nižinskim in kraškim delom občine. Ta prometna 

smer omogoča tudi najbližjo navezavo na omrežje hitrih in avtocest s priključkom v Vrtojbi.  

 povezava v smeri vzhod – zahod, ki povezuje Miren proti vzhodu z Vipavsko dolino in hitro cesto ter  

preko Sovodenj proti Tržiču.  

Obe povezavi omogočata priključitev na mednarodno pomembno povezavo čezmejnega pomena, ki 

povezuje Slovenijo in Italijo ter predstavlja pomembno povezavo z Ljubljano in Benetkami oziroma s Trstom. 

Omrežje državnih cest se bo dopolnilo z izgradnjo Vrtojbenske obvoznice, ki bo izboljšala povezavo Kras–

Posočje na odseku Miren–Šempeter–Nova Gorica.  

Za izboljšanje prometnih razmer v naseljih je potrebno zagotoviti  obvoznico Mirna, ki bi razbremenila cesto 

skozi center naselja in omogočila boljšo povezavo kraškega zaledja občine s prometnim omrežjem Vipavske 

doline.  
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Med rekonstrukcijami obstoječe cestne mreže je najpomembnejša rekonstrukcija ceste Lokvica–Devetaki 

(Italija), ki predstavlja velik potencial povezovanja Krasa z nižinskim delom občine preko Italije, ter 

povezovanje Komenskega krasa z Doberdobskim.  

V naseljih kraškega dela občine je potrebna rekonstrukcija cest skozi naselja. 

Najpomembnejša kolesarska povezava v občini naj postane daljinska kolesarska povezava Krasa s 

Posočjem.  

Okrepiti je treba tudi kolesarsko infrastrukturo med naselji, predvsem v nižinskem delu občine, ter njeno 

navezovanje na kolesarsko infrastrukturo sosednjih občin. Pomembno je predvsem povezovanje Mirna z 

Orehovljami in Biljami ter z Vrtojbo in Šempetrom. Razvoj turistične kolesarske mreže naj se nadaljuje v 

okviru projektov »Poti miru na Krasu« ter »Zgodovinske poti med Sočo in Krasom«.  

Občina Miren – Kostanjevica si bo prizadevala za spremembo potovalnih navad v občini. Spodbujala bo 

pešačenje, uporabo koles ter uporabo javnega potniškega prometa. 

 

Energetska infrastruktura 

Z zasnovo energetske infrastrukture se zagotavlja učinkovita, varna in zanesljiva oskrba z elektriko, 

zemeljskim plinom, nafto in naftnimi derivati, toploto ter obnovljivimi in drugimi viri energije. 

Električna energija 

Za pridobivanje električne energije se prioritetno obnavlja, posodablja, ekološko sanira oziroma nadomešča 

obstoječe proizvodne enote z novejšimi in učinkovitejšimi proizvodnimi objekti. 

Sistem prenosnega omrežja napetosti 110 kV in več se načrtuje in dograjuje tako, da omogoča vključitev 

novih proizvodnih virov in skupaj z distribucijskim omrežjem zagotavlja stabilno, zanesljivo in kvalitetno 

oskrbo naselij in drugih večjih porabnikov z električno energijo. 

Planirana je dograditev obstoječega 400 kV Divača–Redipuglia v 2 x 400kV. 

Vsi daljnovodi kapacitete 110 kV se bodo prestrukturirali v daljnovode 2x110 kV, pri čemer se morajo vsi 

vodi, ki znotraj naselij potekajo nadzemno, izvesti podzemno.  
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Za območja širitev naselij bo potrebno predvideti izgradnjo novih transformatorskih postaj s pripadajočimi 

srednje napetostnimi vodi. 

Reka Vipava z obstoječimi jezovi predstavlja velik potencial za izkoriščanje vodne energije v malih 

hidroelektrarnah. Poleg obstoječih malih hidroelektrarn v Orehovljah in Biljah je načrtovana še gradnja dveh 

malih hidroelektrarn v Mirnu – na jezu v Grapcih ter na jezu pri Šeli.  

Biomasa, tako iz gozda kot tudi lesni ostanki iz lesnopredelovalne industrije, predstavljajo velik energetski 

potencial v občini. Predvsem v industrijskih oziroma gospodarskih conah ter v območjih organizirane 

stanovanjske gradnje naj se načrtuje izgradnja sistemov daljinskega ogrevanja na biomaso. 

Ob upoštevanju oziroma nadgrajevanju lokalne arhitekturne tipologije je treba spodbujati uporabo sončne 

energije za proizvodnjo dodatne električne energije predvsem za ogrevanje sanitarne vode za individualno 

uporabo, za oskrbo servisnih objektov na športno rekreacijskih območjih ter za uporabo v kmetijski 

proizvodnji (rastlinjaki).  

 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki 

Oskrba s pitno vodo 

N vodovodnem omrežju so predvidene rekonstrukcije ali novogradnje poddimenzioniranega vodovodnega 

omrežja ter izgradnja novih vodovodnih sistemov za potrebe načrtovane gradnje. Veliki porabniki tehnološke 

vode se morajo usmerjati v izrabo manj kvalitetnih virov.  

Nadaljevati je treba tudi z raziskavami potencialnih virov pitne vode in zaščititi njihovo kvaliteto.  

Sprejeti je potrebno ustrezne varnostne ukrepe za zaščito podtalnice na Vrtojbensko – Mirenskem polju. 

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

Kanalizacijske sisteme je potrebno dograditi, prioritetno pa je treba izgraditi centralno čistilno napravo in 

kanalizacijsko omrežje s čistilnimi napravami v naseljih Opatje selo in Kostanjevica na Krasu. Čiščenje in 

odvajanje odpadnih voda v vseh ostalih naseljih je treba zagotavljati v skladu z operativnim programom 

čiščenja in odvajanja odpadnih voda. 
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Centralna čistilna naprava, ki bo služila čiščenju odpadnih voda za del Mestne občine Nova Gorica, del 

Občine Miren – Kostanjevica in Občino Šempeter – Vrtojba, je predvidena na mejnem območju občine Miren 

– Kostanjevica in občine Šempeter – Vrtojba.  

Ravnanje z odpadki 

Ravnanje z odpadki bo tudi na lokalnem nivoju sledilo strategiji ravnanja z odpadki, ki jo je sprejela Vlada RS 

in evropski zakonodaji. Količine komunalnih odpadkov bo mogoče zmanjšati z ustrezno organizacijo zbiranja 

posameznih vrst odpadkov in zagotovitvijo njihove snovne in energetske izrabe.  

Vsa obstoječa odjemna mesta v občini je treba prilagoditi zahtevam zakonodaje in potrebi po ločenem 

zbiranju odpadkov. 

 

3.1.4 USMERITVE ZA PROSTORSKI RAZVOJ OBČINE 

Poselitev 

Nova poselitev se usmerja predvsem v poselitvena območja urbanih naselij Miren in Bilje. Prvenstveno se 

zagotavlja boljšo izkoriščenost in kvalitetnejšo rabo praznih in neprimerno izkoriščenih zemljišč v naseljih, s 

spremembo rabe obstoječih objektov in zemljišč, z zgostitvami ekstenzivno izrabljenih poseljenih površin, s 

prenovo, obnovo, reurbanizacijo, rekonstrukcijo in sanacijo degradiranih območij. Ob tem je potrebno 

zagotoviti ustrezno razmerje med zelenimi in grajenimi površinami v naselju ter upoštevati identiteto naselja.  

Širitve naselij so dopustne v primeru, da znotraj naselja ni več primernih zemljišč oziroma prostih objektov za 

zagotavljanje pogojev za razvoj stanovanjskih, gospodarskih in drugih zmogljivosti. Širitve naselij so 

prvenstveno usmerjene v urbana naselja ter ostala oskrbna središča. Pri drugih naseljih so dopustne 

zaokrožitve naselij. Območja širitev naselij je treba načrtovati z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti. 

V podeželskih naseljih se razpoložljiva stavbna zemljišča prednostno namenja gradnji za potrebe kmečkih in 

polkmečkih gospodarstev in sicer za izvajanje kmetijske dejavnosti ter dopolnilnih dejavnosti povezanih s 

kmetijstvom, gozdarstvom in turizmom. V podeželska naselja se lahko umešča tudi okoljsko manj 

obremenjujoče trgovske, storitvene in obrtne dejavnosti ter manjši proizvodnji obrati. Ob tem je treba 

zagotavljati ohranjanje kulturnih in krajinskih kvalitet. 
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Kmetijska zemljišča znotraj naselij, ki predstavljajo pomembne strukturne člene naselij je potrebno ohranjati 

v primarni rabi. 

 

Krajina 

Kmetijstvo 

V občini Miren – Kostanjevica se kmetijske dejavnosti prednostno usmerja v Vipavsko dolino, kjer je 

proizvodni potencial tal največji. Na tem območju se dovoljujejo ukrepi za posodabljanje kmetijske 

proizvodnje, pri čemer je treba upoštevati omejitve kot so poplavna območja, ohranjanje narave, obstoječa 

krajinska struktura, mreža poti, prostorske smeri, naravni koridorji in logika krajinskega vzorca. Upoštevati je 

treba tudi ukrepe za učinkovito rabo vode v sušnih obdobjih. Na teh območjih je dopustna tudi vrtnarska 

proizvodnja.  

Kmetijske dejavnosti je treba spodbujati tudi na območjih s slabšim pridelovalnim potencialom, predvsem na 

območju Krasa, kjer se s tem omogoča ohranjanje kulturnih in simbolnih kakovosti krajine, biotske 

raznovrstnosti ter naravnih vrednot. 

Na Krasu se spodbuja pašna živinoreja ter ekološko kmetijstvo. Spodbuja se razvoj dopolnilnih dejavnosti na 

kmetijah, predvsem v povezavi s predelovanjem kmetijskih pridelkov ter mesnih in mlečnih izdelkov, lesa ter 

s kmetijstvom povezanega turizma. Spodbuja se preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč.  

Gozdarstvo 

Na območjih, kjer so ustrezne naravne danosti in ni konfliktov z varstvom drugih naravnih virov se spodbuja 

lesno proizvodnjo. Gozdovi, ki se jih namenja lesni proizvodnji so predvsem gozdovi na območju Trstelja in 

kraškega roba. 

Ravninskih gozdov, skupin dreves in posameznih dreves v kmetijski krajini se ne krči. Na krajinsko in 

ekosistemsko osiromašenih kmetijskih območjih je dovoljeno pogozdovanje z avtohtonimi vrstami. Gozdove 

v naseljih se ohranja in se jih vključuje v zelene sisteme naselij.   
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Vode 

Vode v občini se izkoriščajo za oskrbne, gospodarske in turistično-rekreacijske namene ob hkratni skrbi za 

varstvo njihove kakovosti ter njihovega krajinskega in doživljajskega pomena.  

Turizem in rekreacija v naravnem okolju 

Celoten kraški del občine se razvija kot turistično območje. Center razvoja turistične ponudbe predstavlja 

širše območje Cerja, kjer se zagotavljajo nastanitvene kapacitete, gostinska ponudba ter športno 

rekreacijske površine.   

Turistično ponudbo dopolnjujejo še turistični center Temnica, predvsem na področju gostinstva ter turistični 

center v Kostanjevici na Krasu, katerega ponudba bo temeljila na športu in rekreaciji ter kmečkem turizmu.  

Na območju se predvideva tudi več manjših točk turistične ponudbe, predvsem v obliki dopolnilnih dejavnosti 

na kmetijah, športno rekreacijske ponudbe ter kulturnih in naravnih znamenitosti. Med njimi je 

najpomembnejši Trstelj, ki kot najvišji hrib in razgledniška točka v občini predstavlja priljubljeno izletniško 

točko.  

Posamezne točke turistične ponudbe krasa bo povezovala mreža kolesarskih in pešpoti, ki se vzpostavljajo v 

okviru projekta »Poti miru na Krasu«. 

Kot turistično informacijska centra sta opredeljeni naselji Kostanjevica na Krasu in Temnica.  

Najpomembnejšo turistično točko dolinskega dela občine predstavlja Mirenski grad. Na reki Vipavi je zelo 

razširjeno športno ribištvo. 

 

3.2 IZVEDBENI DEL OPN 

3.2.1 NAMENSKA RABA PROSTORA 

Namenska raba prostora  je eden temeljnih mehanizmov urejanja prostora. 

Vrsta osnovne in podrobne namenske rabe prostora je opredeljena v tekstualnem delu OPN. 

Po enotah urejanja prostora je v grafičnem delu izvedbenega dela OPN opredeljena na parcelo natančno. 
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3.2.2 SPLOŠNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI 

Nanašajo se na celotno območje občine, ne glede na namensko rabo prostora in določajo pogoje glede 

namembnosti objektov in vrste posegov v prostor, lege objektov, velikosti objektov in prostorskih ureditev, 

oblikovanja objektov, priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo, omejitev zaradi gospodarske javne 

gospodarske infrastrukture, gradnje gospodarske javne infrastrukture, ohranjanja narave, varstva kulturne 

dediščine, okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, varovanja zdravja ter 

pogojev na območjih razpršene gradnje. 

3.2.3 PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI 

Nanašajo se na posamezno namensko rabo prostora in določajo dopustne dejavnosti, dopustne vrste 

objektov, dopustne gradnje in drugi posegi v prostor, podrobne prostorske izvedbene pogoje glede lege 

objektov, njihove velikosti in zmogljivosti ter podrobne prostorske izvedbene pogoje glede oblikovanja. 

3.2.4 POSEBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI 

Nanašajo se na posamezne enote urejanja prostora, kjer so potrebna podrobnejša oziroma drugačna 

določila od splošnih in podrobnih prostorskih izvedenih pogojev. 

3.2.5 PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI NA OBMOČJIH OBČINSKIH PODROBNIH PROSTORSKIH 

NAČRTOV (OPPN) 

Z OPN se načrtujejo tudi območja, za katera je potrebno pripraviti OPPN. OPN za območja predvidenih 

OPPN določa območje OPPN, usmeritve za izdelavo OPPN, gradnje in posege  do sprejetja OPPN ter 

načine in vrste pridobitve strokovnih rešitev. 

OPPN se za neko območje lahko izdela tudi,  če ni predviden v OPN. 

 

 

 

 

 

 


