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OKOLJE IN OKOLJSKA INFRASTRUKTURA 

 

 

 

Prednosti 
- ugodna geografska lega, 

- ohranjena narava z veliko pestrostjo habitatnih tipov in vrst, 

- zavarovana območja. 

- bogata kulturna dediščina, 

- dobra prometna dostopnost do večjega dela regije, 

- možnost koriščenja raznolikih trajnostnih virov energije (sonce, veter, biomasa). 

 

 

 

Slabosti 
- slaba prometna dostopnost do občine Ilirska Bistrica, 

- nejasne pristojnosti občin in države pri izvajanju ukrepov ohranjanja okolja in urejanja 
komunalne infrastrukture, 

- neustrezno in neusklajeno prostorsko planiranje, 

- nevključenost prostorskega planiranja in strategije varovanja okolja v gospodarski razvoj, 

- nezadostna skrb za varovanje naravnega okolja in zmanjšanje njegovega onesnaževanja, 

- neobstoj strategij prostorskega razvoja na območjih Natura 2000, 

- nedefinirani programi upravljanja z zavarovanimi območji, 

- velik urbani pritisk na Slovensko Istro, 

- zastareli finančni mehanizmi, 

- razpršenost finančnih sredstev, 

- preobremenjenost delov regije s turističnim obiskom, 

- nerešena vprašanja lastništva velikega dela nepremičnin, 

- visoke cene zemljišč v določenih delih regije, 

- neenakomerna poseljenost, 

- neizkoriščeni trajnostni viri energije, 

- neozaveščenost prebivalstva o pomenu varovanja narave in kulturne dediščine. 
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Priložnosti 
− razvojne možnosti javnega potniškega prometa (tudi v čezmejnem prostoru), 

− preureditev tradicionalnih naselij v okolja za kakovostno življenje in delo, 

− razvojne možnosti ob revitalizaciji starih mestnih jeder, 

− trženje narave in ohranjene kulturne dediščine, 

− izvajanje novih dejavnosti v prenovljenih objektih kulturne dediščine, 

− čezmejno sodelovanje pri usklajenem načrtovanju prostorskega razvoja, 

− prisotnost univerze. 

 

 

 

Nevarnosti 
- neustrezni posegi v prostor, 

- neupoštevanje potreb lokalnega prebivalstva pri načrtovanju in izvajanju okoljskih politik, 

- povečanje stroškov v regiji zaradi počasnega sprejemanja zakonodaje in neizvajanja okoljskih 
naložb, 

- za občine finančno prezahtevna zakonodaja o izgradnji komunalne infrastrukture, 

- nezadostna finančna podpora za vlaganja v revitalizacijo objektov kulturne dediščine. 


