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Skupina lokalni razvoj strateškega projekta CARSO – KRAS za celovito
prostorsko zasnovo matičnega Krasa
Potem ko za seboj pušča prvi rezultat investicijske narave (Informacijski
center Krasa v stari stavbi Občine Sežana), se je v letošnjem letu
čezmejni strateški projekt CARSO - KRAS1 začel, sočasno z ostalimi
aktivnostmi, soočati z iskanjem rešitev za celovito prostorsko zasnovo
matičnega Krasa. V okviru projekta temu namenjen delovni sklop se
namreč pojavlja kot odgovor na čedalje večjo potrebo po pridobitvi
skupnih načinov in instrumentov za čezmejno homogeno prostorsko
načrtovanje.
Upravna razdelitev med Slovenijo in Italijo je namreč pomenila pripravo
dokumentov prostorskega načrtovanja, ki se razlikujejo v načelih in
načinih izvajanja, zaradi česar je prostorsko urejanje čezmejnega Krasa
neenotno.
Obenem se vedno znova ugotavlja, da se neenotnost kljub sprejetim
strateškim usmeritvam prostorskega načrtovanja v Republiki Sloveniji v
prvi vrsti pojavlja že na nacionalni ravni, saj v tem primeru primanjkuje
ustrezen instrument kot osnova regionalno usklajeni prostorski politiki, ki
bi vzdrževala pregled nad celotnim prostorom in na dogovorni ravni
usmerjala družbeno ekonomski razvoj v vidiku dolgoročnega trajnostnega
prostorskega razvoja.
Zaradi kompleksnosti in edinstvenosti Krasa, potrebuje to območje
smotrno upravljanje s prostorom, ki bo zagotavljajo celovit razvoj
območja. Vzpostavitev trajnostnega načrtovanja rabe prostora pa je
možno le s skladno prepletenostjo varstvenih, razvojnih in drugih
ukrepov, tako da iz njih izhajajoče zahteve ne povzročajo posledic na
socialne, gospodarske in okolje varstvene razmere, temveč nudijo
usklajene rešitve. Razvojna strategija območja Krasa je bila sicer
zastavljena že v predhodnih projektih, vendar zaradi različnih vzrokov
kasneje žal neuveljavljena tako, kot bi sicer lahko bila.
Strateški projekt CARSO - KRAS zato predstavlja vnovično možnost
interesnega povezovanja oziroma soočanja z različnimi pogledi in mnenji
ter iskanje alternativnih rešitev. V ta namen, torej s ciljem usklajenega
načrtovanja prostorskih ureditev in celovite prostorske zasnove matičnega
Krasa, je Vlada Republike Slovenije oktobra 2010 izdala Sklep o
ustanovitvi medresorske koordinacijske skupine2 in strokovne projektne
skupine3, katerih naloga je poskrbeti za zagotovitev vseh sektorskih vsebin
za realizacijo zadanega cilja. Z namenom pognati kolesje v želeno smer
se je konec letošnjega aprila na pobudo Občine Sežana, vodilnega
partnerja projekta, ob podpori predstavnice Ministrstva Republike
Slovenije za okolje in prostor ter predstavnice Službe vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, prvič sestala
slovenska Skupina lokalni razvoj projekta CARSO - KRAS. K srečanju so bile
povabljene tudi ključne strokovne in druge institucije4, katerih področja
bistveno vplivajo na urejanje prostora na operativni ravni.
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V okviru srečanja je Katja Fedrigo, vodja projekta CARSO - KRAS
predstavila vsebino in akcijski plan projekta s poudarkom na »Skupnem
prostorskem načrtovanju«. Sledila je razprava, v kateri je bil vnovič
poudarjen pomen vključevanja različnih lokalnih akterjev, katerih
sodelovanje bo našlo svoj prostor v okviru srečanj in javnih predstavitev.
Od tu lahko mirno povzamemo, da so zbrani v okviru prvega srečanja
Skupine lokalni razvoj projekta CARSO - KRAS s predlogi in sugestijami
vstopili na »kraško«pot, ki jo označuje enoten cilj – kakovostno življenje
na Krasu.
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1
Projekt CARSO - KRAS je sofinanciran iz Programa čezmejnega sodelovanja SlovenijaItalija 2007-2013;
2
Generalni direktorji oz. njihovi pooblaščeni predstavniki Direktorata za prostor,
Direktorata za okolje in Direktorata za javne službe in investicije Ministrstva za okolje in
prostor, Direktorata za energijo in Direktorata za turizem Ministrstva za gospodarstvo,
Direktorata za ceste, Direktorata za železnice in žičnice ter Direktorata za civilno letalstvo
Ministrstva za promet, Direktorata za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo,
Direktorata za kmetijstvo in Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko;
3
Člani medresorske koordinacijske skupine, člani Skupine lokalni razvoj projekta Carso Kras (predstavniki partnerjev projekta) ter predstavniki drugih občin in ustanov, ki
delujejo na širšem območju matičnega Krasa;
4
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (KSS Sežana), Javni zavod Park Škocjanske jame,
Kobilarna Lipica, ZRC SAZU (Inštitut za raziskovanje Krasa), ZRC SAZU (Razvojni forum
Kras), Zavod za varstvo kulturne dediščine (OE Nova Gorica), Civilna iniciativa Kras,
Inkubator d.o.o. ter Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana.
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