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1 STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE 

1.1 IZHODIŠČA IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE  

1.1.1 Izhodišča  

Prostorska strategija izhaja iz upoštevanja družbenih, gospodarskih in okoljskih dejavnikov prostorskega razvoja. 
Na prostorski razvoj Slovenije vplivajo spremenjene družbenoekonomske in pravne razmere ter z njimi povezane 
razvojne opredelitve države, pospešen razvoj tržnega gospodarstva, spremenjen geopolitični položaj Slovenije in 
na novo vzpostavljeni mednarodni odnosi, procesi globalizacije in vključevanja v Evropsko unijo ter prehod v 
informacijsko družbo. Ob tem imajo pomembno vlogo procesi regionalizacije in večanje vloge regionalne ravni, 
krepitev pomena prostorskih razmerij kot lokacijskih dejavnikov, demografski trendi, migracije ter spremembe v 
gospodarski in socialni strukturi prebivalstva, spreminjanje vrednot in načina življenja, povečana mobilnost 
slovenskih podjetij in slovenskega kapitala, večja vloga tujega kapitala, prilagajanje evropskim standardom in 
merilom ter uveljavljanje novih informacijsko komunikacijskih tehnologij prometa in zvez. 

Prostorska strategija upošteva zahteve po zagotavljanju in varstvu kakovosti okolja. Ohranjanje narave, varstvo 
prostorske identitete in kulturne dediščine ter varstvo in izboljšanje kvalitete bivalnega in delovnega okolja so 
temeljne razvojne zahteve, ki jih prostorska strategija vključuje kot sestavni del usmerjanja prostorskega razvoja. 

Slovenija je kot članica Evropske unije integrirana v širši evropski prostor in je del evropskih prostorsko-razvojnih 
procesov. Slovenija sprejema in upošteva usmeritve širše družbene skupnosti za vzdržen prostorski razvoj. 

1.1.2 Stanje 

Nekatera območja Slovenije, zlasti obmejna in hribovita, se zaradi slabše prometne dostopnosti in težkih 
življenjskih razmer praznijo. Razpršena poselitev prinaša tudi večje družbene stroške, ki nastajajo zaradi strožjih 
zahtev na področju varstva okolja, povečane uporabe prevoznih sredstev zaradi dnevne migracije in zaradi zahtev 
po kvaliteti bivanja. Območja praznjenja obsegajo že skoraj 40% površja slovenske države. Prebivalstvo na teh 
območjih ne more več vzdrževati ne lokalne infrastrukture, ne kulturne krajine. Posledica je izrazito zaraščanje z 
gozdom, ki pokriva že več kot 56% ozemlja Slovenije. 

1.1.3 Težnje  

Razvojne težnje v urbanih in podeželskih poseljenih območjih so spontani razvoj v urbaniziranih in 
suburbaniziranih območjih, stagnacija ali upadanje na manj urbaniziranih ali neurbaniziranih območjih, 
depopulacija in gospodarska stagnacija v odmaknjenih podeželskih območjih. V urbaniziranih, ravninskih in 
dolinskih območjih je pričakovati nadaljnje naraščanje prebivalstva (po nekaterih ocenah po letni stopnji celo do 
+0,5%), na podeželju pa še naprej upadanje (po letni stopnji tudi do –2%). S tem so povezani negativni vplivi 
urbanizacije, ki se kažejo v prostorskih zgostitvah prebivalstva in dejavnosti kot izvor onesnaženja, degradacij 
okolja ter vir socialnih problemov. 

Prepočasno posodabljanje železniškega prometnega omrežja in stalno povečevanje cestnega prometa povzroča 
zahteve po novi infrastrukturi. Javni potniški promet izgublja pomen, vse bolj se uveljavlja uporaba osebnega 
prometa. 

Dostop do telekomunikacijske infrastrukture postaja nujni pogoj za uspešen razvoj številnih dejavnosti 
(industrija, trgovina, bančništvo, šolstvo, …) v prostoru, zato pomanjkljiva telekomunikacijska opremljenost 
določenih območij v državi lahko pomeni resno oviro pri nadaljnjem razvoju teh območij ali posameznih 
dejavnosti. 

1.1.4 Cilji 

 Racionalen in učinkovit prostorski razvoj 



SD 06 OPN Idrija 

LOCUS prostorske informacijske rešitve d.o.o. 

 

 

 

6 I 17 
 

 Razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij 
 Večja konkurenčnost slovenskih mest v evropskem prostor 
 Kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij 
 Skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi 
 Medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij 
 Povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi 
 Preudarna raba naravnih virov 
 Prostorski razvoj usklajen s prostorskimi omejitvami 
 Kulturna raznovrstnost kot temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti 
 Ohranjanje narave 
 Varstvo okolja 

1.2 ZASNOVA PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE S PRIORITETAMI 
IN USMERITVAMI ZA DOSEGO CILJEV PROSTORSKEGA RAZVOJA 
SLOVENIJE 

 

Slovenija mora kot del velikih evropskih regij – alpske, mediteranske, podonavske in srednjeevropske – prevzeti 
aktivno vlogo in izkoristiti svoj položaj. S sosednjimi državami se spodbuja oblikovanje čezmejnih regij, zlasti na 
hribovitih, težje dostopnih območjih s številnimi problemi gospodarskega in demografskega nazadovanja. Za 
reševanje skupnih vprašanj se spodbuja oblikovanje razvojnih programov in projektov tudi na drugih obmejnih 
območjih z Avstrijo, Italijo in Madžarsko, zlasti pa na meji Evropske unije, to je na meji s Hrvaško. 

Oblikovanje regij z deli sosednjih držav bo usmerjeno tudi v pritegnitev slovenskih manjšin, to je v reintegracijo 
slovenskega kulturnega prostora, kar ima za Slovenijo tudi gospodarski, kulturni, zgodovinski in politični pomen. 
V ta namen se krepi prometno dostopnost obmejnih regij in povezuje njihova središča s slovenskimi regijami. 

1.2.1 Policentrični urbani sistem in regionalni prostorski razvoj 

Poselitveni razvoj se prednostno usmerja v izbrana naselja, v katerih se skrbi za zadostno ponudbo stanovanj, 
delovnih mest in raznovrstnih dejavnosti ter za ustrezno infrastrukturno opremo. V okviru policentričnega 
urbanega sistema se razvija omrežje ustrezno opremljenih središč, ki omogočajo vsem prebivalcem udobno, 
cenovno ugodno, varno in okoljsko sprejemljivo dostopnost do javnih funkcij, delovnih mest, storitev in znanja. 
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Omrežje funkcionalno in fizično povezanih središč se načrtuje tako, da je razmestitev storitvenih, oskrbnih in 
drugih dejavnosti ter prometnih in komunikacijskih povezav prostorsko usklajena, se med seboj dopolnjuje in 
omogoča uravnoteženost življenjskih in gospodarskih pogojev v mestih in na podeželju, oskrbi za kvaliteto 
prostora in okolja. 

 

 

Zasnova policentričnega urbanega sistema v Sloveniji, na katerem ima Idrija vlogo središča regionalnega pomena. 

1.2.2 Povezan in usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omrežja ter izgradnja 
gospodarske javne infrastrukture 

Cestno, železniško, letalsko in pristaniško omrežje se načrtuje v funkciji povezanosti slovenskega prostora in 
medsebojne povezanosti posameznih regij, kakor tudi povezanosti Slovenije z mednarodnim prostorom. Razvija 
se učinkovite prometne povezave med mesti in njihovimi zaledji ter mesti in obrobnimi, manj razvitimi regijami, 
kar je eden od pomembnih dejavnikov policentričnega razvoja, ki prispeva h krepitvi konkurenčnega položaja teh 
regij ter s tem k socialni, ekonomski in prostorski koheziji. Pri načrtovanju visoko kakovostne infrastrukture se 
mora s sektorskimi politikami zagotoviti, da bo infrastruktura spodbujala razvoj in integriranost virov šibkejših in 
obmejnih regij z območjem osrednje Slovenije. 
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1.2.3 Krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine 

Slovensko krajino razvijamo kot naravno krajino predvsem na odmaknjenih in ohranjenih območjih, kot kulturno 
krajino na tradicionalnih kmetijskih območjih oziroma slovenskem podeželju, kot urbano krajino v okolici večjih 
mest, na območjih z visokim pridelovalnim potencialom tal za kmetijsko rabo pa kot kmetijsko intenzivno krajino. 
S prostorskim razvojem se v vsakem od teh območij zagotavlja ohranjanje ključnih prepoznavnih krajinskih 
značilnosti. 
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1.2.4 Prostorski razvoj v območjih s posebnimi potenciali in problemi 

 

Hribovita in gorska območja se zaradi naravno-geografskih značilnosti kot so višina, strmine, relief in podnebje, 
posledic naravnih nesreč, zmanjševanja poseljenosti soočajo z gospodarskimi, družbenimi in okoljevarstvenimi 
problemi. Na takih območjih se zagotavlja osnovno gospodarsko in družbeno infrastrukturo, ustrezno upravljanje 
z naravnimi viri, pri čemer se upošteva ohranjanje narave in kulturne dediščine. Spodbuja se ekološko naravnan 
turizem, ekološki način kmetovanja, uporabo obnovljivih virov energije, za kar je na teh območjih praviloma več 
možnosti, ter zagotavlja podporo gorskim in hribovskim skupnostim. 

1.3 RAZVOJ PROSTORSKIH SISTEMOV Z USMERITVAMI ZA RAZVOJ 
NA REGIONALNI IN LOKALNI RAVNI 

1.3.1 Razvoj poselitve 

Razvoj poselitve zagotavlja umeščanje dejavnosti, stanovanj in infrastrukture v omrežju naselij in komunalno 
opremljene površine za bivanje, proizvodnjo, oskrbo in storitve na primernih lokacijah ter površin za rekreacijo 
in preživljanje prostega časa. 

Poselitveni razvoj se načrtuje v skladu s prostorskimi možnostmi in omejitvami in tako, da se preprečuje 
prostorske konflikte in navzkrižja med različnimi rabami, zagotavlja kvalitetnejše in privlačnejše bivalno in 
naravno okolje, ustvarja možnosti za gospodarski razvoj in družbeno pravičnost, zagotavlja racionalno širjenje 
naselij, poudarja notranji razvoj naselij, pri katerem je pomembno ustvarjanje nove kvalitetnejše strukture in 
rabe urbanega prostora ter ohranjanje kulturne, predvsem stavbne in naselbinske dediščine, biotske 
raznovrstnosti in naravnih vrednot. 

Usmeritve za razvoj poselitve so osnova za dolgoročno usmerjanje razvoja poselitve na regionalni in lokalni ravni 
in njeno spremljanje. Upoštevajo se zmogljivosti prostora, racionalnost opremljanja zemljišč, značilnosti 
obstoječega omrežja naselij in obstoječe pozidave. Predstavljajo osnovo za usmerjanje investicij v gradnjo in 
prenovo stanovanjskih in nestanovanjskih stavb ter objektov gospodarske javne infrastrukture. 
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Spodbuja se tako aktivno zemljiško politiko, ki omogoča uveljavljanje usmeritev na področju poselitve, prispeva 
k skladnemu regionalnemu razvoju in spodbujanju mednarodnekonkurenčnosti. Država in lokalne skupnosti, v 
skladu s svojimi pristojnostmi, omogočajo pogoje za aktivno sodelovanje lastnikov zemljišč in investitorjev na 
področju urejanja in opremljanja zemljišč v obliki javno zasebnega partnerstva. Država in lokalne skupnosti 
skrbijo za pridobivanje zadostne količine zemljišč, zlasti za neprofitno stanovanjsko gradnjo in delovanje javnih 
služb. Finančna sredstva, ki jih lokalne skupnosti pridobivajo iz naslova gospodarjenja z zemljišči, se prioritetno 
namenjajo za izvajanje aktivne zemljiške politike, prednostno pa se zagotavlja izdelavo prostorskih izvedbenih 
aktov in na njihovi osnovi ustrezno opremljanje zemljišč. 

Del novih zemljišč naj bo v funkciji sanacije obstoječega stanja, ki vključuje aktiviranje prostorskih in drugih 
potencialov obstoječih objektov. Večji obseg zemljišč se nameni razvoju gospodarstva, zlasti na območjih z 
dobrimi prometnimi povezavami in primernimi prostorskimi možnostmi. Za učinkovito gospodarjenje z zemljišči 
v okviru aktivne zemljiške politike se v večji meri kot do zdaj uporablja informacijske sisteme. 

 

Razvoj mest in naselij 

Naselja se med seboj razlikujejo po funkciji in vlogi v omrežju naselij ter po velikosti, urbanistični ureditvi in 
arhitekturi. Za načrtovanje razvoja poselitve se tipe naselij opredeli na podlagi fizionomskih, morfoloških in 
funkcijskih meril. Merila, na podlagi katerih se razvršča naselja v različne tipe naselij, so zlasti velikost naselja, 
raznovrstnost dejavnosti, možnost zaposlitve, privlačnost naselja, morfološke značilnosti, usmerjenost naselja. 
Kazalci so zlasti število in struktura prebivalcev, velikost poseljenih površin, gostota poselitve na poseljenih 
površinah, usmerjenost v storitvene ali proizvodne dejavnosti, število zaposlenih, raznovrstnost dejavnosti in 
njihovo število. Na podlagi meril in kazalcev se naselja razvršča v velika, srednja in mala mesta, v druga urbana in 
podeželska naselja, vasi in zaselke. Predvsem urbana naselja se opredeljuje kot bolj ali manj pomembna središča, 
v katerih se skrbi za zadosten stanovanjski fond, razvija storitvene ter proizvodne dejavnosti in delovna mesta.  

Kulturna dediščina v naseljih in druga kvalitetna stavbna dediščina oblikujeta značilno podobo posameznih naselij 
ali širših območij. Z vidika prostorskega urejanja se naselja razvrsti na naselja s stavbno dediščino, ki je spoznana 
kot kulturna dediščina, naselja, ki so del širše prostorske identitete in naselja, katerih fond in struktura druge 
stavbne dediščine predstavljata vrednoto v arhitektonskem in urbanističnem smislu in se zanje načrtuje ustrezno 
obliko prenove. Prenovo se izvaja v vseh območjih s kvalitetno stavbno dediščino, ki se jo kot posebno vrednost 
opredeli kot del osnovne celostne identitete v krajinskem, naselbinskem ali arhitekturnem merilu, oziroma je s 
predpisom zavarovana kot naselbinska ali stavbna  dediščina. 
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Ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti se izvaja z načrtnim urejanjem in prenovo naselij. Arhitekturna 
prepoznavnost se odraža v regionalnih urbanističnih in arhitektonskih značilnostih posameznih območij. Pri 
prenovi, načrtovanju, oblikovanju in urejanju naselij se upošteva ohranjeno in prepoznavno kulturo stavbarstva 
preteklih obdobij in pri tem uravnovesi sodobna tehnološka in oblikovna izhodišča z obstoječimi vrednotami. S 
posebno občutljivostjo se posodablja posamezne značilne arhitekturne stvaritve, ki imajo pričevalno vrednost in 
ponazarjajo značilnosti obdobja, v katerem so nastale, predvsem arhitekturo novejših obdobij, ki (še) ni 
zavarovana na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine. Pri posodabljanju se ohranja in varuje 
značilnosti, členjenost, strukturo in druge podrobnosti posameznega območja oziroma objekta. 

Ohranja se različnosti in posebnosti odprtega in grajenega prostora tako, da se upošteva topografija, originalnost, 
celovitost prepoznavnosti in kontinuitete prostora. V naseljih se poudarjeno ohranja, varuje in prenavlja stavbno 

dediščino kot vrednoto nacionalnega in evropskega naselbinskega pomena. Zaradi varovanja kakovostnih 
značilnosti naselij, zlasti tistih, ki so del naselbinske dediščine, se upošteva in ohranja njihov naselbinski videz. 
Odstopanje je možno le v primeru, da pomeni novo oblikovno in prostorsko kakovost in je ta sprejemljiva tudi iz 
vidika varstva kulturne dediščine. 

1.3.2 Razvoj gospodarske javne infrastrukture 

Infrastrukturni sistemi omogočajo povezanost in oskrbo urbanih in podeželskih območij ter omogočajo 
povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi. Infrastrukturne sisteme se načrtuje 
tako, da prispevajo k razvoju policentričnega omrežja mest in drugih naselij, h kvalitetnemu razvoju in privlačnosti 
mest ter drugih naselij, k skladnemu razvoju območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi ter k 
medsebojnemu dopolnjevanju funkcij podeželskih in urbanih območij. 

Z usklajenim razvojem prometne, energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture se zagotavlja 
gospodarske možnosti in privlačno bivalno okolje. Razvoj gospodarske javne infrastrukture se praviloma usmerja 
v skupne koridorje, ob upoštevanju omejitev, ki izhajajo iz zahtev za ohranjanje biotske raznovrstnosti, naravnih 
vrednot, iz zahtev za varstvo naravnih virov ter varstvo kulturne dediščine. 

Razvoj prometne infrastrukture 

Cestno omrežje 
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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. 

Na omrežje daljinskih cestnih povezav mednarodnega pomena se navezujejo cestne povezave čezmejnega 
pomena med drugim v smereh od Razdrtega preko Nove Gorice in naprej proti Vidmu. 

Letališča in helioporti 

Na področju letalstva se razvija letališča in heliporte skladno z omrežjem urbanih središč, mednarodnimi 
standardi in ustreznimi navezavami na evropske koridorje.  

Kolesarsko omrežje 

Zasnovo kolesarskega omrežja tvori omrežje državnih daljinskih in glavnih kolesarskih povezav, ki povezujejo 
urbana središča in turistična naselja ter se navezujejo na daljinski evropski kolesarski povezavi številka 8 in 9, ki 
potekata skozi Slovenijo. 

Glede na prostorske možnosti ter razpoložljivo cestno infrastrukturo se za kolesarske poti izkoristi obstoječe, z 
motornim prometom neobremenjene ali malo obremenjene prometnice. Nove kolesarske poti se izgrajuje tam, 
kjer teh možnosti ni. 

Omrežja regionalnih kolesarskih povezav se razvija v smereh daljinskih in glavnih cestnih povezav ter se jih 
navezuje na evropske kolesarske povezave. Na območju mest in drugih naselij se izgrajuje kolesarsko omrežje 
tudi za dnevno migracijo na krajših razdaljah. S kolesarskimi stezami in pasovi se opremi najpomembnejše smeri 
osebnega prometa v urbanih območjih ter se jih navezuje na postajališča javnega potniškega prometa in parkirne 
površine za motorna vozila. 

Razvoj energetske infrastrukture 

Energetski sistem je sklop posameznih energetskih infrastrukturnih sistemov, ki omogočajo oskrbo države z 
elektriko, zemeljskim plinom, nafto in naftnimi derivati, toploto, obnovljivimi in drugimi viri energije. Pri 
pridobivanju, pretvorbi, prenosu, distribuciji in uporabi energije, ki povzročajo praviloma nezaželene in 



SD 06 OPN Idrija 

  

 

dolgoročne vplive na okolje in prostor, se upošteva načela vzdržnega prostorskega razvoja in spoznanje o 
omejenosti virov ter možnosti izrabe vseh realnih potencialov na področju učinkovite rabe energije. 

Med obnovljive vire energije uvrščamo vodni potencial, biomaso, energijo vetra, geotermalno energijo, sončno 
energijo, toploto okolja in odpadno toploto ter energijo, ki se sprošča pri sežiganju odpadkov, ki jih ni mogoče 
reciklirati. Pri načrtovanju se zagotavlja prednost rabe teh virov energije pred fosilnimi viri energije. 

Elektroenergetski sistem 

Elektroenergetski sistem tvorijo objekti, omrežja in naprave za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne 
energije. Elektroenergetski sistem se razvija in dograjuje tako, da zagotavlja varno in zanesljivo oskrbo z 
električno energijo v vseh regijah, mestih in naseljih v državi. Pri načrtovanju oskrbe z električno energijo, ki 
zajema proizvodnjo, prenos, distribucijo in porabo energije, mora biti poleg energetske učinkovitosti, 
gospodarnosti ter okoljske in družbene sprejemljivosti izkazan pozitiven vpliv na regionalni in urbani razvoj. 

Proizvodnja električne energije se prvenstveno ohranja v obstoječih hidroelektrarnah na reki Dravi, Savi in Soči, 
ki se jih s permanentnim vzdrževanjem, saniranjem, posodabljanjem in optimiranjem izrabe energetskega 
potenciala, prilagaja potrebam slovenskega elektroenergetskega sistema. Gradnja novih hidroelektrarn se 
načrtuje na reki Savi. Morebitno hidroenergetsko izrabo zgornjega dela reke Mure se preveri v sklopu celostne 
rešitve za sanacijo poglabljanja njenega dna. Rešitve se prilagodi morebitnim drugim rabam vode ob upoštevanju 
ohranjanja biotske raznovrstnosti. Za zagotavljanje vršne energije se preveri izgradnjo črpalnih hidroelektrarn ob 
rekah Dravi, Savi in Soči. 

Pri prenosnem in distribucijskem elektroenergetskem omrežju se poleg obnove in sanacije dogradi omrežje, 
zgradi in okrepi interkonekcijske povezave s sosednjimi državami, predvsem z Madžarsko in Italijo ter izvede 
prehod z 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo. Z uvajanjem novih tehnologij na področju prenosa in 
distribucije električne energije se maksimalno izkoristi obstoječe trase in infrastrukturne koridorje, nove pa 
načrtuje tam, kjer ni drugih možnih rešitev. Pri prostorskem umeščanju se proučijo najugodnejši poteki tras, ki 
morajo poleg funkcionalno tehnoloških vidikov upoštevati prostorsko prilagojenost urbanemu razvoju in 
skladnost s prostorskimi možnostmi in omejitvami. 

1.3.3 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. 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije opredeljuje v občini Idrija kulturno in naravno krajino. Kulturna krajina 
skupaj s stavbno, naselbinsko in krajinsko dediščino oblikuje kulturno prepoznavnost Slovenije. Kulturna krajina 
se razvija predvsem na območjih, ki so odmaknjena od večjih urbanih območij – na gričevnatih, hribovitih, 
planotastih in kraških območjih ter slabše odcednih ravnicah. Prevladujoča značilnost je mozaični preplet gozda, 
agrarnih krajinskih vzorcev in tradicionalne poselitvene strukture. Zanjo se predvideva razvoj temelječ na kulturni 
in krajinski raznolikosti in lokalnih virih.  

Pomemben del občine pa sodi v naravno krajino, za katero so značilne naravne kakovosti prostora, ki izhajajo iz 
naravne ohranjenosti, biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, ter so pomembne tudi za prepoznavnost 
Slovenije. Zanjo pa predvideva razvoj v skladu z naravno dinamiko na odmaknjenih in goratih območjih, kjer je 
človekov razvoj omejen zaradi prevladujočih naravnih značilnosti, oteženih pogojev za bivanje in delo ali 
dinamičnih naravnih procesov. Poseljenost, v kolikor ni ogrožena z nevarnimi naravnimi procesi, se ohranja iz 
narodno obrambnih vidikov, s tem da se izboljšuje prometno povezanost do lokalnih središč, spodbuja posebne 
razvojne programe s področja ekološkega kmetovanja ali sonaravnega turizma. 

Ena glavnih značilnost Slovenije je pestra in mozaična sestava njenih krajin, ki jo označujeta majhno merilo in 
drobna členjenost krajinskih prvin (ekosistemov).  
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Vzroki za veliko krajinsko pestrost izhajajo iz geološke in reliefne raznolikosti, podnebnih razlik ter pedološke 
podlage in stičišča štirih biogeografskih regij, kar je botrovalo razvoju pestrih in raznolikih ekosistemov.  

Mozaičnost majhnih in raznolikih enot je posledica naravnih danosti ter večtisočletne stalne, a spreminjajoče se 
človekove rabe prostora - kmetijske in gozdarske rabe tal, ki sta se razvili v skladu z naravnimi danostmi, 
tradicionalnih poselitvenih vzorcev, v zadnjem času pa predvsem intenzivne urbanizacije in gradnje 
infrastrukture.  

Kulturna krajina ima najugodnejšo zgradbo takrat, ko so v njej uravnoteženi pridobitno-poselitveni, ekološki in 
kulturni vidik, kar pomeni, da je gospodarsko učinkovita, prežeta z naravnimi prvinami in izkazuje skladno 
podobo. Delitev krajin je veliko, kar je odvisno od tega, kako na probleme v krajini gledajo različne stroke.  

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, v kraških 
krajinah notranje Slovenije, v alpskih ter predalpskih krajinah med katere se uvršča tudi območje občine Idrija.  

V predalpskih krajinah se upošteva organizacijo prostora v gorskih in hribovitih območij, za katere je značilen 
»celek«, ranljivost podzemnih voda in strukturno vrednost avtohtone vegetacije na ravninskih predelih. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Raba naravnih virov 
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Naravni viri, tla, voda, zrak, gozd, mineralne surovine in prostor so pomembni za prostorski razvoj države in 
kvaliteto bivanja, pri čemer se zagotavlja tako stopnjo samooskrbe in neodvisnost države od tujih virov, ki jo je 
glede na razpoložljivost gospodarsko izkoristljivih naravnih virov, družbeno sprejemljivost izrabe in čim manjše 
okoljske vplive mogoče doseči. 

Gozdovi so po površini najobsežnejša raba prostora in največji naravni sistem. Zaradi velike gozdnatosti Slovenije 

se ne spodbuja povečevanja gozdnih površin. Povsod tam, kjer je to možno glede na naravne danosti in hkrati ni 
v nasprotju z varstvom drugih virov, pa se lesno proizvodnjo spodbuja, vendar tako, da se zagotavlja čimbolj 
sonaravne načine lesne proizvodnje. Za lesno proizvodnjo se nameni gozdove, ki imajo dovolj veliko lesno zalogo, 
razen varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov. V gozdovih s posebnim namenom se lesno proizvodnjo izvaja v 
skladu z njihovim posebnim namenom. 

Za rekreacijo se skladno s prostorskimi možnostmi in omejitvami namenja Sočo, zgornje dele Save, Krko, Kolpo, 
Ljubljanico, Savinjo, druge manjše reke ter Bohinjsko, Blejsko, Cerkniško jezero in jezera antropogenega 
nastanka, nastala na primer z zajezitvami ali zaradi rudarjenja. Med rekreacijska območja na vodah z ustrezno 
kvaliteto vode se lahko uvrsti območja, kjer je mogoče organizirati oblike dostopa, ki ne pomenijo spreminjanja 
morfoloških značilnosti voda in kjer rekreacijska raba voda ni v nasprotju z ranljivostjo vodnih ekosistemov, 
kulturnih in doživljajskih značilnosti vodnih ter obvodnih krajin. Zaradi zmanjševanja pritiskov turističnih 
dejavnosti na morsko obalo se za rekreacijske dejavnosti spodbuja izrabo celinskih voda. 

Razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti 

Prostorski razvoj turističnih dejavnosti ter potrebne infrastrukture se omogoča predvsem v okviru temeljnih 
turističnih območij, in sicer Julijskih Alp, Obale, Krasa, Goriške, Ljubljane, Maribora s Pohorjem, Pomurja, 
Obsotelja, Dolenjske, slovenskega podeželja in mest z zaledjem. V navedenih območjih se razvija kulturni, 
zdraviliški, podeželski, rekreativni, doživljajski, ekološki, igralniško zabaviščni in poslovni turizem ter druge oblike 
turizma skladno s prostorskimi značilnostmi in omejitvami. 

Turistične dejavnosti se usmerja tako, da je v turistično ponudbo vključenih kar se da veliko število območij z 
regionalnimi posebnostmi, kjer je mogoče oblikovati kakovostne in raznolike in regionalno prepoznavne 
turistične produkte s čim manjšimi vplivi na sestavine okolja, naravo in kulturno dediščino. Zagotavlja se 
programsko povezanost in dopolnjevanje turistične ponudbe, optimalno koriščenje turistične infrastrukture ter 
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spodbujanje prestrukturiranja turističnih območij na Obali in v Julijskih Alpah v smeri okoljske, programske in 
storitvene kakovosti. S preprečevanjem pretiranih zgostitev turističnih programov in turistične infrastrukture v 
prostoru se zmanjšuje pritisk na obremenjenih območjih, kot sta obrobje Julijskih Alp in Obala. Izkoristi se 
razvojne možnosti, ki jih imajo za turistične ali prostočasne dejavnosti različne sestavine kulturne dediščine ali 
krajina. 

V alpskem in drugem gorskem svetu, kjer za to obstajajo prostorske možnosti, se razvija zimsko športne in 
dopolnjujoče celoletne aktivnosti. Prostorske ureditve, namenjene zimskim športom, se načrtuje tako, da jih je 
mogoče uporabljati v drugih letnih časih za druge dejavnosti in da njihova ureditev ne sproža drugih neželenih 
posledic ali erozijskih procesov. 

Na Obali in v Julijskih Alpah, predvsem v dolinah Save Bohinjke, Save Dolinke in Soče se turistične in prostočasne 
dejavnosti kvalitativno programsko prestrukturira in prostorsko uravnoteži. 

2 IZHODIŠČA IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA 
STATISTIČNE REGIJE 

Goriška statistična regija se deli na štiri območja. To so: Zgornje Vipavsko, Zgornje Posočje, Novogoriško območje 
in Idrijsko cerkljanska regija. 

Občina Idrija leži v severnem delu Idrijsko cerkljanske regije, ki je geografsko zaključena celota in jo sestavljata 
dve občini: Cerkno in Idrija.  

Iz Regionalnega programa prostorskega razvoja območja doline Idrijce lahko razberemo naslednje težnje in cilje: 

 Z vidika mednarodnega sodelovanja je obravnavano območje znotraj in s centralno lego vseh Evropskih 

pobud, tako da je potrebno območje vključevati v vse Evropske regijske projekte predvsem z vidika 

pridobivanja EU sredstev. Na »regijskem« nivoju območje gravitira na Severno primorsko regijo s 

središčem nacionalnega pomena Novo Gorico, vendar s policentrično zasnovo urbanega sistema (Idrija 

in Tolmin predstavljata središči regionalnega pomena). Območje se povezuje z regionalno obodno 

povezavo v smeri Nova Gorica, Kranj, Postojna.  

 Naselja oziroma območja poselitvenega razvoja se bodo koncentrirala v posamezna obstoječa naselja – 

zaposlitvene centre. Z vidika arhitekturnih regij in ohranjenosti krajin se bo ohranjalo identiteto in 

prednostno prenavljalo naselja z arhitekturno identiteto. 

 Z vidika prometa je močan poudarek – 2.prioriteta na razvoju čezmejnega prometa – »Keltika« in 

notranjega obroča povezave z Gorenjsko in Notranjsko.  

 Na področju energetike je predviden 400 kv VN daljnovod in povezava Idrije s priključkom na zemeljski 

plin. Pri ravnanju z odpadki je Idrijsko območje uvrščeno v območje Severno Primorske regije.  

 Na področju krajinske makroregije območje spada v Predalpske krajine z območji naravnih kakovosti na 

JZ in S delu in krajinsko območje s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni. 

 Z vidika naravnih virov je območje kmetijstva v spodnjem toku Idrijce omejeno zaradi varstva voda, 

gozdarstvo pa delno z varstvom gozdov. Večino gozdov prestavlja lesnoproizvodne gozdove. Z vidika 

prostočasnih dejavnosti je območje v celoti opredeljeno kot jedrno območje. Pri vodnem potencialu je 

območje pomemben vir v razpoklinskih in kraških vodonosnikih z velikim številom čistih vodnih virov. 

V regiji sta dve občinski središči, vendar je v vseh pogledih Idrija bolj izpostavljena kot regionalno središče. Edina 
izpolnjuje kriterij mesta, da ima več kot 3.000 prebivalcev in gostoto prebivalstva več kot 30 preb/ha in sicer 
5.878 prebivalci. Večja urbana naselja so še Sp.Idrija s 1.860, Cerkno s 1.680, Most na Soči s 466, Kneža s 213 in 
Podbrdo s 752 prebivalci (SURS- popis prebivalstva 2002). Vsa ostala naselja so naselja in vasi, ki imajo manj kot 
500 prebivalcev. 

Glavno prometno žilo in povezavo z ostalimi regijami predstavlja magistralna cesta 2.reda M102 t.i. »Keltika«, ki 
poteka od Logatca do Bovca. Povezovalna cesta ne predstavlja sodobne cestne povezave na avtocestni križ ali 
povezav med regijami. 
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Na regionalni ravni je bil v letu 2002 izdelan Regionalni razvojni program statistične regije Goriške 2002-2006. 
Temeljni namen in strateški cilji razvoja regije, ki izhajajo iz RRP so: 

 uresničevanje inovacijsko-tehnološkega preboja regije, 

 izboljšanje kadrovskega potenciala regije, 

 razvoj odličnosti in konkurenčnosti v turizmu, 

 ohranjanje poseljenosti in spodbujanje ekonomske diverzifikacije podeželja, 

 optimalno varstvo okolja in skladen prostorski razvoj, 

 zagotovitev uravnotežene infrastrukturne opremljenosti regije, 

 povezovanje med razvojnimi akterji in oblikovanje regijske identitete 

 


