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Izvleček
Turistični potencial jezera Mola
Jezero Mola je umetno jezero v Brkinih. Njegova primarna naloga je zadrževanje visokih voda
in bogatenje nizkih. Turistični potencial jezera je precejšen in Turistični center Mola bi
pomenil velik preobrat za jezersko območje in za občino Ilirska Bistrica. Zaključimo lahko, da
so načrti za turistični center skladni s smernicami prostorskega planiranja, navedenimi v
literaturi in realizacija centra ne bi imela bistvenih vplivov na naravno okolje, pričakovani pa
so nekateri vplivi na družbo. Obstaja tudi možnost pojava konfliktnih situacij zaradi različnih
interesov rabe prostora. Možnosti za razvoj jezerskega območja in občine Ilirska Bistrica so
številne, potrebni so le še potencialni investitorji.
KLJUČNE BESEDE: Ilirska Bistrica, jezera, turistična geografija, razvoj turizma, razvoj
podeželja

Abstract
Touristic potential of Lake Mola
Lake Mola is an artificial lake in the Brkini area. Its primary purpose is to retain high water
levels and to enrich low water levels. Touristic potential of the lake is significant and the
Touristic centre Mola would be a huge turning point for the lake area and for the
Municipality of Ilirska Bistrica. It could be concluded that the plans for the touristic centre
are in accordance with spatial planning guidelines from literature and the realization would
not have significant impacts on the natural environment while some impacts on the society
are expected. It is also possible that there would occur some conflicts due to different
interests of land use. Possibilities for the development of the lake area and of the
Municipality of Ilirska Bistrica are numerous, the only requirement are potential investors.
KEY WORDS: Ilirska Bistrica, lakes, geography of tourism, tourism development,
development of rural areas
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1.

Uvod
1.1. Namen in cilji zaključne seminarske naloge

V občini Ilirska Bistrica turizem nikoli ni spadal med poglavitne dejavnike prostorskega
razvoja, njegova vloga pa se je v času po osamosvojitvi še zmanjšala. Turistična ponudba je
omejena na preverjene območne zanimivosti z že uveljavljenim turističnim obiskom. Ta
privablja domačine iz bližnje in daljne okolice ter enodnevne turiste, ki se odločijo raziskati
sicer izredno slikovito pokrajino na poti proti jadranski obali.
Kljub stranski vlogi turizma v občini pa ima ta velik potencial in mnogo kulturnih ter zlasti
naravnih vrednot, ki so trenutno zapostavljene. Eden izmed potencialov na področju razvoja
turizma je tranzitni turizem, ki zaživi zlasti v poletnem času in izkorišča prehodno lego med
Kvarnerjem, Tržaškim zalivom in osrednjo Slovenijo. Med druge potencialne veje turizma
spada še izletniški turizem, ki privablja obiskovalce k uživanju v slikoviti pokrajini Brkinov,
omogoča sprostitev ter uživanje v kulinarični ponudbi. Ne nazadnje pa je treba opozoriti tudi
na vedno večjo vlogo športnega turizma, ki privablja kolesarje, ribiče, pohodnike in planince
ter ljubitelje vodnih športov, ki odkrivajo rekreacijski potencial Reke in njenih jezer. Tu v
ospredju nastopata akumulaciji Klivnik in Mola. Priložnosti slednje so strnjene v načrt
oblikovanja Turističnega središča Mola, ki bi s svojimi aktivnostmi poskusilo obiskovalce na
območju zadržati tudi več kot le en dan.
Namen diplomskega dela je vzeti pod drobnogled ožje območje akumulacijskega jezera Mola
v kontekstu občine Ilirska Bistrica ter proučiti njegov turistični potencial. S pregledom javno
dostopnih načrtov želim preveriti ustreznost lociranja samega kompleksa, opozoriti na
morebitne okoljske pritiske ter predlagati možne rešitve.

Cilji:
 Narediti pregled turizma na območju jezera Mola in v občini Ilirska Bistrica.
 Opozoriti na potencialne možnosti razvoja turizma ob jezeru Mola.
 Analizirati posege, ki bi lahko imeli negativen vpliv na okolje.
 Podati relevantne rešitve in predloge, ki bi pripomogli k razvoju turizma v občini
Ilirska Bistrica in na območju Turističnega središča Mola.
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1.2. Delovne hipoteze
 Turistično središče ne bo imelo bistvenega vpliva na naravnogeografske značilnosti
pokrajine, medtem ko bo vpliv viden na družbenogeografskih elementih.
 Ob Jezeru Mola je možen pojav konfliktne rabe zaradi nasprotujočih si interesov
uporabnikov.
 Občina Ilirska Bistrica ima veliko neizkoriščenega turističnega potenciala.

1.3. Metode dela
Koraki izdelave diplomskega dela so naslednji. Najprej je prišel na vrsto pregled in izbor
obstoječe literature, ki se vsebinsko nanaša na obravnavano tematiko. Literatura zajema
spekter strokovnih člankov, učbenikov in diplomskih del ter ostale literature iz knjižnice
Makse Samsa v Ilirski Bistrici ter iz geografskega oddelka na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Podatke so nam posredovali tudi na Občini Ilirska Bistrica ter v Ribiški družini Bistrica.
Osrednji del zaključne seminarske naloge je bil ustvarjen s pomočjo intervjujev ter analize
izbrane literature. Intervjuja sta bila izvedena dva, prvi s predsednikom ribiške družine Mola,
drugi pa s predstavnico Oddelka za gospodarstvo in finance na Občini Ilirska Bistrica.
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2.

Fizičnogeografske značilnosti

Proučevano območje akumulacijskega jezera Mola spada v občino Ilirska Bistrica.
Obravnavano območje zajema jezero Mola, neposredno okolico akumulacije in predvideno
območje načrtovanega Turističnega središča Mola. Vključuje pa tudi območje morebitnih
vplivov, ki bi bili posledica turističnega razvoja.
Občina Ilirska Bistrica leži na jugu Slovenije in v Notranjsko-kraški statistični regiji, poleg
občin Bloke, Cerknica, Loška dolina, Pivka in Postojna. Sama regija je površinsko sicer ena
izmed manjših regij, glede na gostoto poselitve naša najredkeje poseljena regija in tudi ena
gospodarsko najšibkejših. Regionalno gospodarstvo je šibko, podjetja pa med najmanjšimi v
državi. Visoke vrednosti pa dosega po deležu samih kmetijskih zemljišč in kmetijskih zemljišč
z ekološko pridelavo ter izstopa glede na stopnjo delovne aktivnosti, ki je najvišja prav v tej
regiji (Slovenske regije …, 2014). Občina meri 480 km2 in se glede na površino uvršča na
drugo mesto med slovenskimi občinami, glede na število prebivalcev pa se s 13.923 občani
uvršča na devetintrideseto mesto. Gostota poselitve znaša 29 prebivalcev na km 2 (Statistični
urad …, 2002).
Slika 1: Občina Ilirska Bistrica

Vir: Atlas okolja, 2015

Območje akumulacijskega jezera Mola leži na obrobju Brkinov, flišne pokrajine, ki ji
nadmorska višina do 800 m daje značilen gričevnato-hribovit značaj (Senegačnik, 2012).
Pogosto se pojavlja vprašanje poteka dejanskih meja Brkinov, saj zelo redko nastopajo kot
samostojna enota, najpogosteje so v regijo vključeni skupaj z dolino reke Reke. Na
severovzhodni strani je potek meje vprašljiv in je kot glavni kriterij predlagan stik pobočja z
dolinskim rečnim dnom. Na severozahodni in jugozahodni strani lahko razmejitev poteka
glede na matično podlago, po zunanjem robu eocenskega fliša, pri čemer bi apnenčasti del
ostal izločen iz regije, s čimer se poveča notranja fizičnogeografska homogenost. Težavo pa
predstavlja severozahodni del, kjer sledi reliefno nadaljevanje pobočij in slemen na
3

apnenčastem delu. Po drugem kriteriju bi se lahko za problematičen predel uveljavila tudi
razmejitev po meji uravnanega sveta, pri čemer pa bi bila v regijo vključena tudi apnenčasta
območja (Barborič …, 2002). Groba razmejitev bi lahko območje na severni strani omejila z
Divaškim Krasom, na jugu s Čičarskim hribovjem, na vzhodu z reko Reko in na zahodu z
Matarskim podoljem. Razdelimo ga lahko na štiri enote, in sicer severni del, med potokoma
Sušico in Padež, južno sleme, ki zajema osrednji del Brkinov med vasmi Harije in Tatre; sledi
zahodni del med potokom Suhorščica in reko Reko, zadnji del pa obsega območje južno od
Harij (Hobič, 2014).

2.1. Kamninska in geološka sestava
Za večino občine so značilne kamnine mezozoiske in kenozoiske starosti, zlasti so zastopane
spodnje- in zgornjekredne ter paleogenske kamnine. Večji del občine je zakrasele, s
podzemnim vodnim pretokom; izjemo predstavlja osrednji del s porečjem reke Reke, kjer
prevladuje površinski odtok. Za celotno območje je značilna izrazita prepredenost s prelomi
(Knez, 2011). Eocenska flišna matična podlaga, ki prevladuje v Brkinih, ne predstavlja enotne
kamnine, pač pa gre za skladovnico pomešanih plasti laporja, peščenjaka in vložkov apnenca
ter tudi drugih kamnin (Senegačnik, 2012). V njih zasledimo drobce paleocenskih fosilov in
številnih planktonskih foraminifer. Tovrstne flišne kamnine, starosti približno 45 milijonov
let, spadajo med najmlajše v občini (Knez, 2011). Zaradi nepropustnosti se je razvil površinski
vodni odtok, izoblikoval grape in doline, ob teh pa naplavne ravnice (Senegačnik, 2012).
Nezanemarljiv vpliv na območje ima tudi dolina reke Reke oziroma Notranjske Reke, ki s
svojim kraškim povirjem in posledično nihajočim pretokom močno vpliva na življenje v
ilirskobistriški kotlini. Ta predstavlja najširši del doline, za katerega so značilne redne
poplave. Reka je izoblikovala tudi največjo slovensko slepo dolino, ki na prehodu flišnih in
apnenčastih pokrajin izgine v Škocjanskih jamah. Izoblikoval se je tako imenovani kontaktni
kras, ki velja za enega najlepših primerov pri nas. Proti podolju usmerjeni brkinski potoki so
izoblikovali niz 13 vzporednih dolin. Potoki namreč z nepropustne flišne podlage pritečejo na
apnenčasto površje, ki je prekrito z naplavinskimi nanosi. Tam se dolina razširi in se s strmim
apnenčastim pobočjem slepo konča, voda pa ponikne. Končni široki deli dolin se vrezujejo od
40 m do 80 m globoko pod okoliškim vegastim površjem Podgrajskega podolja. Te ravnice
predstavljajo eno izmed redkih možnosti za njivsko obdelavo, zato se na njihovih obrobjih
pogosto pojavljajo naselja. Med najbolj znani dolini spadata Brezovica in Odolina
(Senegačnik, 2012).
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Slika 2: Geološka zgradba občine Ilirska Bistrica

Vir: Uljan, 2003

2.2. Prsti
Na flišni podlagi so se razvila večinoma humozna silikatna oziroma kisla tla, ki jih pokriva
tanek, organski humusni sloj. Pod njim se nahaja slabo preperela flišna podlaga, na kateri je
rodovitna, lahka in peščena prst, ki lahko na slemenih doseže tudi debelino več kot pol
metra. Na strmejših pobočjih pa najdemo tudi evtrično in distrično rjavo prst ter distrično
sprano prst. Ta se s strmino tanjša in mestoma prehaja v skoraj skeletna tla (Uljan, 2000).
V dolinah so na holocenskih rečnih nanosih nastali gleji in oglejene prsti, ki so na sušnejših
območjih primerni za njivsko obdelavo, medtem ko so se v ožjem dnu dolin oblikovale težje
ilovnate prsti (Uljan, 2000).
Zaradi erozijske neodpornosti in razgibanega površja je prisotno obdelovanje tal na kulturnih
terasah (Senegačnik, 2012).
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2.3. Podnebje
Brkini spadajo med obsredozemske pokrajine, pri čemer nam predpona ob- pove, da ne gre
za tipične sredozemske pokrajine. Značilnosti so sicer prisotne, vendar v omiljeni obliki
oziroma deloma spremenjene. Prav Brkini imajo od vseh obsredozemskih pokrajin najmanj
mediteransko podnebje, njegove značilnosti pa se kažejo zlasti v nižjih temperaturah
(Senegačnik, 2012). Srednja januarska temperatura zraka zavzema vrednosti okrog 0 °C,
srednja julijska pa 17–18 °C. Povprečna letna temperatura zraka v Brkinih tako znaša 8–9 °C
na nadmorski višini od 500 m n. v. do 700 m n. v. (Klemenčič, 1959). Količina padavin je
večja, z viškom jeseni in ne več pozimi, natančneje novembra, medtem ko se v Brkinih
pojavljata še dva manj izrazita viška spomladi, in sicer aprila in junija. Nižek padavin pa se
pojavlja v maju in juliju. Razlikuje se tudi rastlinstvo, katerega vegetacijska doba je sicer
zaradi višjih zimskih temperatur nekoliko daljša, vendar se že kažejo znaki vpliva celinske
notranjosti (Senegačnik, 2012). Velik podnebni vpliv predstavlja lega v zaledju Kvarnerskega
in Tržaškega zaliva, ne gre pa zanemariti niti vpliva reliefa in nadmorske višine. Nižinski
predeli kažejo značaj mediteranskosti, višje ležeči pa bolj celinske značilnosti (Šebenik, 1996;
Klemenčič, 1959). Podnebna prehodnost se odraža tudi v vetrovnosti, saj se vpliv vetrov kaže
z morske strani, od koder pihajo toplejši vetrovi (jugo) in s celine, kjer prevladujejo učinki
burje (Šebenik, 1996).
Glede na Köppenovo klimatsko klasifikacijo ima celotno območje občine do višine približno
1000 m zmerno toplo vlažno klimo s toplim poletjem (Cfb), višje nastopi vlažno borealno
podnebje s toplim poletjem (Dfb). Na višini približno 1200 m nastopi vlažno borealno
podnebje s svežim poletjem (Dfc), ki nad 1500 m preide v snežno klimo (E) (Uljan, 2000).

2.4. Hidrogeografske značilnosti
2.4.1. Reka
Notranjska Reka, kot jo tudi drugače poimenujemo, je najdaljša ponikalnica klasičnega Krasa.
Njen pretok uravnavata akumulaciji Klivnik in Mola. Izvirni del in deli povirja segajo onkraj
meje, na sosednjo Hrvaško (Eksperimentalno …, 2015). V povirnem delu ima 27 desnih
pritokov, njihove dolžine pa večinoma ne presegajo 2 km. Kljub majhni vodnatosti imajo
zaradi reliefnih razmer veliko erozijsko moč, saj so strmci pritokov veliki (Počkar …, 2014).
Med glavne pritoke pa uvrščamo potoke Molja, Bistrica, Sušica – Mrzlek, Padež in Sušica. Tok
Reke poteka po Brkinski sinklinali, sestavljeni iz neprepustnih eocenskih flišev, obdanih z
dvema mezozojskima kraškima formacijama. Voda iz severne formacije površinsko napaja
kraški izvir Bistrice, pritoka Reke, in odteka proti Donavskemu bazenu. Voda iz južne
formacije pa odteka proti Jadranskemu morju. Velikost njenega povodja znaša 422 km2,
gostota rečne mreže pa približno 1,7 km/km2. Reka ponikne v Škocjanskih jamah in ponovno
izvira v Italiji, v kraških izvirih reke Timave ter se kmalu izlije v Tržaški zaliv (Eksperimentalno
…, 2015).
Na območju porečja deluje tudi hidrološki in meteorološki monitoring. Za Reko je značilno
občutno nihanje pretoka med letnimi časi. Sredozemski dežni rečni režim se izraža v nižku
pretoka poleti, med julijem in avgustom, višek pa doseže jeseni, v novembru
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(Eksperimentalno …, 2015). Zelo hitro se odzove na obilnejše padavine, zato lahko njen
značaj opredelimo kot hudourniški. Razmerje med povprečnim letnim najmanjšim in
največjim pretokom znaša namreč 1 : 105 (Počkar …, 2014).

Slika 3: Mesečno spreminjanje srednjega pretoka v vodomerni postaji Cerkvenikov mlin
(obdobje 1969–1998)
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Vir: Eksperimentalno …, 2015, str. 3

Vzdolž njenega toka se nahaja več hidrotehničnih objektov, med drugim tudi za izkoriščanje
hidrotehničnega potenciala, ki pa so večinoma že opuščeni. V Ilirski Bistrici so bili zgrajeni
tudi protipoplavni nasipi z namenom zavarovanja industrijskega predela mesta
(Eksperimentalno …, 2015).
Reka je dolgo časa spadala med bolj onesnažene slovenske reke. Glavni vir onesnaževanja
sta predstavljali lesna in kemična industrija. Dandanes se je stanje Reke močno izboljšalo.
Vzrok temu je sprememba tehnologij in tudi propad same industrije. Od leta 1969 poteka
tudi sistematski monitoring kakovosti (Eksperimentalno …, 2015). Le-ta je del državnega
imisijskega monitoringa kakovosti površinskih voda in vključuje spremljanje kemijskega in
ekološkega stanja vodnih teles štirikrat letno. Po podatkih iz leta 2013 je jezero Mola doseglo
dobro kemijsko stanje, ekološko stanje pa zaradi metodoloških razlogov ni bilo določeno
(Ocena stanja …, 2014).
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Slika 4: Povodje Notranjske Reke na karti padavinskih območij
Slovenije

Vir: Eksperimentalno …, 2015, str. 2

Slika 5: Meteorološke in vodomerne postaje na povodju Notranjske Reke

Vir: Eksperimentalno …, 2015, str. 2.
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2.4.2. Človekovi posegi in kakovost voda
Povirne hidrološke značilnosti Reke pomembno vplivajo na razmere v spodnjem delu
porečja. V povirju si sledi deset gručastih vasi, ki so večinoma odmaknjene na stik
ravninskega dela s pobočjem ali celo na njegovo vznožje. Izgonske struge predstavljajo
najstarejše posege prebivalcev v vodotoke rečnega povirja in marsikje so na določenih
odsekih še vedno ohranjene. Kot druge posege lahko navedemo še mostove, prepuste,
vodne regulacije strug skozi večino vasi, izravnave, upočasnitve toka in umetni rečni okljuk.
Obsežnejše posege pa predstavljajo hidromelioracije in komasacije kmetijskih zemljišč. S tem
posegom so želeli izboljšati vodne značilnosti tal zaradi zastajanja voda na zemljiščih (Počkar
…, 2014).
Potencialno nevarnost za onesnaževanje vodotokov predstavljajo neurejene razmere glede
čiščenja in odvajanja odpadnih voda, saj lahko neurejenost slednjega predstavlja resno
grožnjo, ki je še posebej kritična na lokacijah neposrednega odvajanja v vodotoke. Precej vasi
kanalizacijskega omrežja namreč še nima urejenega. Nevarnosti predstavljajo še promet,
kmetijstvo, gozdarska dejavnost in divja odlagališča odpadkov (Počkar …, 2014).
Izsledki meritev so pokazali, da so pritoki pod naselji v slabšem kakovostnem stanju. Mejne
vrednosti so občasno presegle koncentracije nitratov, amonijevih ionov in fosfatov ter manjši
delež kisika. Kljub temu pa onesnaževanje ni zelo izrazito in tako nima bistvenega vpliva na
kakovost Reke dolvodno (Počkar …, 2014).
Za izboljšanje stanja bi bilo treba pretočne greznice zamenjati z nepretočnimi in njihovo
praznjenje izvajati skladno s predpisi. Kot naložba za prihodnost pa ostaja izgradnja
kanalizacijskega omrežja s priključitvijo na centralno čistilno napravo (Počkar …, 2014).

2.4.3. Jezera
Jezera označujemo kot naravne oziroma umetne kotanje, ki se nahajajo na kopnem površju
in nimajo neposredne povezave z morjem. V vdolbini je značilna stoječa voda, ki se počasi
izmenjuje in ima obdobno nehomogeno vertikalno sestavo. Značilna so za vse podnebne
pasove in različne nadmorske višine. So pomemben pokrajinotvorni element in ekosistemska
sestavina. Pomembno vlogo imajo pri uravnavanju rečnih režimov in so pomemben
sladkovodni vir. Nezanemarljiva je tudi njihova prometna pomembnost in turistična
privlačnost (Plut, 2000). Jezera glede na nastanek jezerske kotanje delimo na tektonska,
erozijska, akumulacijska in umetna (Plut, 2000). Slednja nastanejo z vodnimi zgradbami,
kamor uvrščamo stalne in začasne jezove ter dolinske pregrade (Firbas, 2001). Njihovo
število čedalje bolj narašča zaradi potreb industrije, za zmanjševanje poplav, namakanje,
oskrbovanje naselij z vodo, proizvodnje električne energije in ribolova ter športnorekreacijskega pomena. Tovrstne antropogene vodne akumulacije predstavljajo razmeroma
nov pokrajinski pojav, pri katerem odtočni del vodne bilance uravnava človek. Čeprav v
zadnjem času prevladuje gradnja manjših jezer, lahko vodne akumulacije še vedno pomenijo
nenadno spremembo za pokrajino, ki lahko ogrozi njeno ravnotežje. Velike vodne
akumulacije so lahko zaradi potresov, izjemnih poplav in onesnaževanja zelo ranljive. Zaradi
velikih vodnih gmot lahko pride do velikih pritiskov na podlago in okolico, kar lahko privede
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do iskanja novega naravnega ravnovesja, ki se kaže v drhtenju in premikih podlage ter
težnostnih motnjah (Plut, 2000).
Po mnenju Firbasa (2001, str. 24) je prvotna naselitev močno vplivala na spremembe
ravninskih naselitvenih in obdelovalnih predelov. Tovrstne ravnine in doline, ki so sicer
svojevrstna naravna posebnost, so spadale med neugodne za življenje in delo, zato je prišlo
do vodnih regulacij preobremenjenih rečnih strug ter grajenja pregrad za zadrževanje visokih
voda. Med pozitivne učinke lahko štejemo tudi razvoj različnih gospodarskih in prostočasnih
dejavnosti, v primeru proučevanega območja jezera Mola in jezera Klivnik, ki se nahaja v
njegovi neposredni bližini, gre poleg že omenjene vloge zadrževalnikov predvsem za
rekreacijo, čolnarjenje, potapljanje in ribolov.

2.4.4. Značilnosti umetnih jezer
Umetna jezera postajajo v svetu vse pogostejši geografski element. Njihov pomen se s časom
vse bolj krepi in akumulacije postajajo eden od pomembnih načinov urejenega vodnega
izkoriščanja (Radinja, 1978).
Od naravnih se razlikujejo predvsem v tem, da niso v popolnem ravnovesju z naravnim
okoljem, kot so naravna jezera, saj je pri prvih odtočni del vodne bilance uravnavan s strani
človeka, kar je odločilno za vodni režim in razvoj večine procesov in pojavov. Razliko lahko
opazimo že pri izoblikovanosti akumulacij, saj so njihove oblike značilno podolgovate, z
izrazito podolžno asimetrijo zaradi enostranske nagnjenosti potopljene rečne doline. To je
vzrok za največjo globino v spodnjem delu oziroma takoj za pregrado, medtem ko se z
oddaljenostjo globine zmanjšujejo. Ker človek regulira vodno gladino akumulacij, to vpliva na
manjšo stabilnost vodnih plasti, zlasti na njihov temperaturni režim. Temperaturne in druge
slojevitosti ni oziroma je slabše izražena in nestalna. Razlike pa se pojavljajo tudi v
horizontalni smeri, saj se gostota vode spreminja zlasti podolžno, čemur je vzrok že
omenjena asimetričnost in razlike v segrevanju vode glede na oddaljenost od jezu in dotoka
glavnega vodnega vira. Svojevrstnost procesov pa je tudi posledica prisotnosti prsti in
vegetacije, ki jo je zalila voda. Te se odražajo v drugačni kemijski sestavi vodnih plasti in
sedimentaciji. Ena od pomembnih značilnosti pa je tudi pospešeno zasipavanje. Akumulacije
imajo z naravnimi jezeri sicer skupno lastnost, in sicer stoječo vodo, po drugi strani pa na
jezero bolj spominja njihova zunanja podoba, saj se notranje poteze od slednjih precej
razlikujejo tako po nastanku kot tudi glede na strukturne lastnosti. Zakonitosti prvega
določajo družbene zakonitosti, nadaljnji razvoj pa pogojujejo naravni procesi, ki pa so prav
tako pod velikim vplivom človeka, ki s svojim vpletanjem vpliva na posamezne naravne
pojave, na primer odtok, vodno bilanco in temperaturni režim, kot tudi na celoten razvojni
proces. Za akumulacije je značilen relativno hiter, nenaden nastanek in za pokrajino
predstavljajo nenaden pojav, ki lahko omaja ali celo poruši naravno ravnotežje. To se lahko
kaže v erozijsko-akumulacijskih, klimatskih, pedoloških, bioloških in ekoloških ter drugih
procesih (Radinja, 1978).
V dobro razvitih industrijskih družbah so akumulacije v hitrem porastu, tako po številu kot
tudi po količini vode. Male zajezitve pogosto služijo za lokalne potrebe oziroma za ublažitev
hudourniških, erozijskih in drugih potez, ki so potencialna nevarnost za povzročanje
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degradacijskih procesov v manjših porečjih. Koristne so tudi za izboljševanje vodnih razmer
večjih rek in pokrajinsko regeneracijo, saj kljub svoji tehnični naravi uravnovešajo vodno
kroženje ter blažijo denudacijske in erozijske procese. Zaradi tehnične in finančne
nezahtevnosti se njihovo število hitro veča, prav tako pa tudi njihova raznovrstnost.
Posledično je pregled nad njimi čedalje težji (Radinja, 1978).
Glede na prostorsko oziroma gradbeno zasnovo ločimo dve vrsti akumulacij, in sicer dolinske
in kotlinske. Dolinske akumulacije, med katere uvrščamo tudi akumulacijo Mola, so
najštevilčnejše in najbolj tipične. Nastanejo z izgradnjo dolinske pregrade in zajezitvijo
rečnega pretoka, ki posledično zalije določene dolinske dele. Druga vrsta nastane iz naravnih
jezer, katerim človek s svojimi posegi poveča površino. Tretja vrsta akumulacij pa združuje
značilnosti obeh (Radinja, 1978).
Akumulacije se med seboj razlikujejo tudi po svojih funkcijah. Sprva enostranska vloga,
energetska ali namakalna, se je razvila v mnogo širše smeri. Zaradi velikosti in finančnih
vložkov so uporabne tudi za osuševanje tal, preprečevanje poplav, plovbo, ribištvo, oskrbo s
tehnološko, komunalno vodo ter ne nazadnje za turizem in rekreacijo, odvisno od razvitosti
in usmerjenosti akumulacij in pokrajin. Ne smemo pa pozabiti na prekrivanje interesov, ki je
posledica različne vodne rabe, in posledično neskladnost, ki lahko privede do konfliktnih
situacij. Tovrstni problemi se pojavljajo tudi marsikje drugod po svetu (Radinja, 1978).

2.4.5. Jezero Mola
Jezero Mola, ki leži 5 km jugozahodno od Ilirske Bistrice, je bilo zgrajeno leta 1979 z
zajezitvijo potokov Klivnik in Molja, pri čemer je bilo potopljenih tudi nekaj hiš. Ob najvišjem
vodostaju jezerska gladina doseže nadmorsko višino 450 m, največja globina tedaj znaša 16
m (Potapljaški atlas …, 2014). Površina znaša 68 ha, iz njega pa se spušča 15 l/s, kar je
predpisano najmanjša količina vode. Voda v jezero priteka iz sosednje akumulacije Klivnik,
izpust iz Mole pa regulira pretok Reke. Bogatenje se prične ob predpisani najmanjši meji
rečnega pretoka 0,925 m3/s (Kobold, Švab, 2009). V neposredni bližini se nahajajo naselja
Harije, Soze, Sabonje in Studena Gora ter Velika in Mala Bukovica. Locirano je na vzhodni rob
osrednjega brkinskega slemena. Na severni strani se nahaja odtok več manjših potokov, ki se
nadaljujejo v dolino potoka imenovanega Klivnik, z ojezeritvijo vode jezera Klivnik. Obrežje
Mole je zelo razgibano, obseg jezera meri 10 km, dolžina znaša 3000 m, najširši del pa ima
300 m. Njegova glavna naloga je zadrževanje visokih voda in bogatenje nizkih, zato lahko
vodna gladina niha tudi do 5 m. Brežine so zato strme in porasle z malo oziroma skoraj nič
vegetacije. Pri tem je izjema le plitvejši severovzhodni del jezera, ki ga porašča trstičje. Mola
predstavlja tudi bogat življenjski prostor vodnemu živalstvu (Firbas, 2001).
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Slika 6: Karta jezera Mola

Vir: Geopedia, 2015

Slika 7: Jezero Mola

Avtorica: Eva Šabec, 2015

12

3.

Družbenogeografske značilnosti

Brkini s svojo obrobnostjo predstavljajo stičišče in hkrati ločnico naravnih, poselitvenih,
gospodarskih in kulturnih enot ter upravnopolitičnih tvorb. To dejstvo je vplivalo na notranje
procese ter na zmožnost zunanjega povezovanja. Tovrstne značilnosti lahko delujejo
spodbujajoče, lahko pa zavirajo regionalni razvoj (Baša, 2011), kot na primer dejstvo, da je
pokrajina razdeljena med štiri občine, in sicer Divačo, Ilirsko Bistrico, Hrpelje-Kozino in Pivko.
Povsod predstavljajo periferno in nerazvito pokrajino (Barborič …, 2002).
Velik gospodarski vpliv se je širil zlasti iz Trsta, ki je po koncu napoleonskih vojn postal glavno
uvozno-izvozno pristanišče. Prišlo je do povečanja prometa in novih možnosti sezonskih
zaposlitev ob gradnji železnice Reka–Trst. Temu obdobju je sledila splošna gospodarska kriza
in izseljevanje v primorska mesta in čezoceanske dežele (Barbič, 1996). Vodno izobilje je v
preteklosti predstavljalo temelj gospodarskega razvoja. Voda je predstavljala vir preživetja in
energije, saj je poganjala številne mline in pile (žage), tako za samooskrbo kot tudi za trženje
storitev. Številčnost tovrstnih objektov je posledica bogate surovinske zaloge snežniških
gozdov in relativno stalne količine vode. Po terezijanskem katastru je bilo v 18. stoletju v
kraju prisotnih 16 mlinov, vrhunec razvoja pa je prineslo 20. stoletje in premožnejši lastniki
so lahko začeli tudi že najemati delovno silo. Njihovo delovanje pa ni bilo vedno sočasno,
zlasti zaradi finančnih težav so bili nekateri prisiljeni začasno prekiniti z obratovanjem. Vzdolž
celotne Reke so se pojavljali tudi jezovi, preko katerih je voda odtekala na vodna kolesa. V
začetku 20. stoletja je bilo na Reki prisotnih trinajst jezov. Tovrstne obrti so se obdržale do
obdobja po drugi svetovni vojni, kasneje pa je prišlo do zamiranja zaradi industrializacije in
koncentracije lesne industrije (Baša, 2011).

3.1. Demografske značilnosti
Gospodarski vzpon Trsta je močno vplival na populacijsko sestavo Brkinov. Na prelomu 19. in
20. stoletja je bilo število prebivalcev v Brkinih največje. Z nastopom splošne gospodarske in
agrarne krize se je pričela depopulacija ozemlja in selitve v primorska mesta, kot sta Reka in
Trst, ter v čezmorske dežele. K degradaciji so pripomogli še prva svetovna vojna, okupacija s
strani sosednje Italije in priključitev Trsta k Italiji. Prebivalci so upali na jugoslovansko pomoč,
vendar je bila ta kljub množičnemu sodelovanju v narodnoosvobodilnem boju preskromna in
ni uspela zaustaviti odseljevanja ter pripomoči k razvoju območja (Barborič …, 2002).
Z vidika razvoja območja potenciala ne predstavlja le število, pač pa tudi
družbenogospodarska sestava prebivalstva. Staranje prebivalstva je pojav, značilen za vse
gospodarsko razvite države, in je v Brkinih izrazito presežen. Pozitivnih sprememb glede
ustalitve in revitalizacije brez državnih ukrepov in ukrepov prizadetih občin ne moremo
pričakovati. Podpovprečne vrednosti dosega tudi izobrazbena sestava, medtem ko delež
zaposlenega prebivalstva sega nad povprečje. Razloge za to lahko pripisujemo visokemu
številu delovno aktivnega prebivalstva, slabim naravnim pogojem za preskrbo le iz kmetijstva
ali gozdarstva in možnost delovnih migracij v bližnja zaposlitvena središča (Kozina, Sežana,
primorska mesta). Slednje prispeva tudi k dejstvu, da se mnoga naselja preobražajo v spalna
naselja, v zgoraj omenjenih zaposlitvenih središčih pa si mladi pogosto poiščejo stalno
zaposlitev in bivališče, kar prispeva k razkroju kmečkih gospodinjstev. Ta posledično ostanejo
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brez naslednikov. Kmetijska pokrajina tako postopoma propada, zaraščanje je namreč
prisotno že od 2. svetovne vojne naprej. Nazadovanje je opazno tudi v govedoreji, saj
sušnost tal in ozračja vpliva na slabo kvaliteto sena. Prevladuje torej samooskrbno kmetijstvo
in pridelava osnovnih poljščin za prodajo na bližnjih trgih. Na območju so dobri pogoji za
uspevanje sadja in gojenje drobnice, v manjši meri pa tudi žit in vrtnin. Te dejavnosti
predstavljajo potencialno možnost in priložnost za Brkine, pod pogojem vključitve na
ustrezne trge, ki jih predstavljajo zlasti večja mesta Koper, Reka in Trst. Eno od možnosti
predstavlja tudi turizem kot priložnost za prodajo kmetijskih pridelkov (Barbič, 1996).

3.2. Značilnosti poselitve
Vasi v Brkinih so pod vplivom značilnosti osrednjeslovenskega in tudi mediteranskega
oblikovanja (Belingar, 2014). Prevladuje obcestni tip vasi, ki se je razvil v zvezdasto obliko.
Vaško jedro je razpotegnjeno vzdolž glavne prometnice (Barborič …, 2002). Takšna oblika je
posledica gričevnate pokrajine, prepredene z gostim rečnim omrežjem, zaradi česar so se
vasi razvile na slemenih. Med seboj so strnjene in povezane s slemensko cesto šele od konca
sedemdesetih let 20. stoletja (Belingar, 2014). Večina hiš je tradicionalno zgrajenih iz fliša
(Barborič …, 2002).

3.3. Sadjarstvo
Uspevanje vinogradov ovirajo že nekoliko previsoke nadmorske višine, ponujajo pa se dobre
možnosti za sadjarstvo, še posebej jabolka in slive. Pojavlja se predvsem v toplem pasu, med
500 in 650 m nadmorske višine. Močen upad je doživelo po drugi svetovni vojni, vendar je v
zadnjem času zopet nekoliko napredovalo (Senegačnik, 2012). Gre za eno redkih območij v
Sloveniji, kjer sadje uspeva na tolikšni nadmorski višini, in sicer do 700 m nadmorske višine.
Ostro podnebje z velikimi dnevnimi temperaturnimi amplitudami, zadostna količina padavin
in sončnih dni ter primerna flišno-glinasta tla odločilno pripomorejo k dobri kakovosti sadja.
Začetki gojenja segajo že v 18. stoletje zaradi državnih spodbud in z namenom preprečevanja
erozije, za kar so sadna drevesa zelo primerna. Brkinski sadjarji so že v 19. stoletju prodajali
svoje pridelke v Trst, Reko, Dunaj, Pariz in tudi London. Ponujali so tudi suho sadje in
brkinsko slivovko, ki je danes tudi zaščitena z geografskim poreklom. Med sadnimi vrstami
prevladujejo predvsem jablane, češplje in hruške ter češnje. Zaradi spremenljivih tržnih cen
se veliko kmetij usmerja k predelavi sadnih izdelkov (Krepfl, 2014).

3.4. Promet
Čeprav Brkinov ne prečka nobena magistralna ali regionalna cesta in se ceste v regiji po
hierarhiji uvrščajo med lokalne ceste, je za dolino Reke značilen tudi velik prometni pomen. V
bližini se nahajajo tri pomembne prometne poti v Sloveniji, med najpomembnejše uvrščamo
avtocesto, glavno slovensko prometno os v smeri severovzhod–jugozahod. Na jugozahodni
strani poteka magistralna cesta Trst–Reka, na vzhodu Brkinov pa od Pivke preko Ilirske
Bistrice do Opatije poteka cesta proti Hrvaški. Kljub pomembnim prometnim potem Brkini še
vedno veljajo za oddaljeno in prometno odmaknjeno regijo. Odmaknjenosti pa ni moč
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zaznati samo s prostorskega vidika, pač pa tudi z miselnega, saj je slaba notranja prehodnost
posledica reliefne razčlenjenosti, ki se odraža v infrastrukturi (Barborič …, 2002).

3.5. Turizem
Podeželski turizem je dejavnost, ki jo lahko poleg kmetijstva in gozdarstva prištevamo k
razvojnim dejavnostim na podeželju. Ugodno vpliva tako na finančno stanje ponudnikov kot
tudi na trajnostni razvoj podeželja in države same. Med priložnosti, ki jih tovrstni turizem
lahko izkoristi, prištevamo pristne stike z neokrnjeno naravo, šport, rekreacijo, ekološko
pridelano hrano in številne naravne ter kulturne znamenitosti, ki predstavljajo veliko
prednost pri razvoju podeželja. Razvoj samega turizma je povezan s socialnim kapitalom, kar
pomeni notranjo povezanost vaščanov ter njihovo sodelovanje z lokalno skupnostjo na
mikroravni, občinskim območjem na mezoravni ter državni in mednarodni okvir na
makroravni. Kot partnerji nastopajo nevladne organizacije in posamezniki, lokalna
samouprava in državna uprava ter strokovnjaki s pripravo analiz. Sodelovanje prispeva k
razvoju lokalne ekonomije in od lokalnih prebivalcev je odvisna atmosfera, ki jo občutijo
obiskovalci. Partnerstvo torej pomembno pripomore h krajevnemu razvoju (Barborič …,
2002).
3.5.1. Turizem v Brkinih
S kmetijsko dejavnostjo se je ustvarjala kulturna pokrajina, katere privlačnost je vzrok
vračanja priseljencev, ki hiše svojih prednikov obnavljajo in uporabljajo za preživljanje
počitnic. Prisotni pa so tudi obiski enodnevnih, predvsem nedeljskih turistov, katerih velik
delež prihaja iz sosednje Italije. Ti s svojimi pohodi v brkinske gozdove predstavljajo motnjo
prebivalcem, zato skušajo težišče prenesti na organizacijo prireditev, kot je na primer
kmečka tržnica, kjer domačini svoje pridelke in izdelke ponudijo obiskovalcem (Barbič, 1996).
Omejene naravne danosti, kot na primer strmina pobočij, težja dostopnost, površinska
omejenost in slabša kakovost zemljišč, so vplivale na majhnost kmetij in razdrobljenost
posesti ter odseljevanje prebivalstva. Po drugi strani pa je bilo ravno to vzrok za današnjo
neonesnaženost zraka, zemljišč in vode ter neintenzivno kmetijsko pridelavo, brez
uničevanja in ogrožanja živih bitij. Prav ta nerazvitost območja je morda njegova največja
prednost pri izkoriščanju turističnega potenciala. Glede na veliko povpraševanje po zdravem
in naravnem prehranjevanju ima območje dobro priložnost za razvoj organske pridelave živil
na neonesnaženih prsteh. Potencial pa predstavljajo tudi tradicionalne kmetijske pridelave
pridelkov, nabiralništvo in oglarstvo ter rastlinska in živalska pestrost površinskega in
podzemnega sveta (Barbič, 1996).
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3.5.2. Statistični pregled turizma v občini Ilirska Bistrica
Pogled na statistične podatke o občini Ilirska Bistrica, s katerimi razpolaga Statistični urad
Republike Slovenije, razkriva skromno turistično ponudbo, ki je na voljo obiskovalcem.
Preglednica 1: Prihodi in prenočitve turistov

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Hoteli in podobni nastanitveni objekti
Ostali nastanitveni objekti
Hoteli in podobni nastanitveni objekti
Ostali nastanitveni objekti
Hoteli in podobni nastanitveni objekti
Ostali nastanitveni objekti
Hoteli in podobni nastanitveni objekti
Ostali nastanitveni objekti
Hoteli in podobni nastanitveni objekti
Ostali nastanitveni objekti
Hoteli in podobni nastanitveni objekti
Ostali nastanitveni objekti

Prihodi turistov
DOMAČI TUJI
333 1483
803
200
309 1344
804
206
176 1254
451
195
145 1735
277
156
158 1581
344
452
188 2446
138
416

Prenočitve turistov
DOMAČI
TUJI
574
2090
1699
416
561
1909
1699
451
358
1719
1171
382
255
2227
340
306
300
2200
482
773
379
3116
314
578

Vir: SURS

Razpredelnica kaže, da tuji gostje večinoma obiskujejo hotele in podobne namestitvene
objekte, ki zajemajo tudi motele, penzione, gostišča in prenočišča. Domači gostje pa so
pogosteje naseljeni v ostalih nastanitvenih objektih, ki zajemajo apartmaje, turistične
kmetije, zasebne sobe, planinske domove itd.
Pri prenočitvah turistov je prav tako več tujih gostov, ki so v večji meri nameščeni v hotelih in
ostalih nastanitvenih objektih. Domači turisti so med letoma 2008 in 2012 pogosteje izbirali
namestitev v ostalih nastanitvenih objektih, kasneje pa se je delež obeh zmogljivosti počasi
izravnaval in v letu 2013 dosegel zelo podobne vrednosti.
Med letoma 2009 in 2010 je opazen nenaden upad števila domačih turistov, tako med
prihodi kot tudi med prenočitvami. Trend v kategoriji ostalih nastanitvenih objektov še
naprej upada, medtem ko v kategoriji hotelov in podobnih nastanitvenih objektov počasi
narašča. Pri tujih gostih preskok ni prisoten v tolikšnem obsegu. Razlog za tovrsten padec
obiska lahko pripišemo gospodarski krizi, ki je okrnila tako ponudbo kot tudi turistični obisk.
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Preglednica 2: Prenočitvene zmogljivosti

Hoteli in podobni
nastanitveni objekti
Ostali nastanitveni
objekti

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Število objektov
5
5
5
5
5
6
7
Število sob
49
49
47
47
47
52
59
Število ležišč
126 125 124 124 124 147 161
Število objektov
...
...
...
...
...
...
...
Število sob
31
31
34
27
29
29
34
Število ležišč
141 143 152
96 115 109 119

Vir: SURS

Na področju prenočitvenih zmogljivosti v časovnem obdobju petih let ni prišlo do bistvenih
sprememb. Na področju hotelov in podobnih nastanitvenih objektov se je število
nastanitvenih objektov povečalo za dva, medtem ko za ostale nastanitvene objekte podatki
Statističnega urada Republike Slovenije niso objavljeni. Blago povečanje je opazno tudi pri
številu sob. V primeru ostalih nastanitvenih objektov se v letih 2008 in 2009 število sob ni
spreminjalo, v letu 2010 je prišlo do porasta, ki pa mu je sledil padec v letu 2011 in postopno
naraščanje med letoma 2012 in 2014. Število ležišč v grobem sledi gibanju števila sob in
objektov tako v hotelih in podobnih nastanitvenih objektih kot tudi v ostalih nastanitvenih
objektih. Izjema je le obdobje od leta 2012 do 2014, kjer kljub povečanju števila objektov in
sob število ležišč ostaja manjše kot pred padcem števila, med letoma 2008 in 2010.
Nenaden upad med letoma 2009 in 2010, ki bi bil soroden ugotovitvam prejšnje tabele, tu ni
prisoten. Opazen je le manjši upad kapacitet v kategoriji hotelov in podobnih nastanitvenih
objektov, medtem ko je pri ostalih nastanitvenih objektih zabeležen celo porast kapacitet, ki
mu sledi hiter padec leta 2011 in blaga rast v prihodnjih dveh letih. Tudi na tem področju bi
bilo mogoče razloge pripisati gospodarski krizi, saj so bili ponudniki zaradi zmanjšanega
turističnega obiska prisiljeni k zmanjšanju oziroma ukinitvi svojih turističnih kapacitet.
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3.5.3. Turistične zanimivosti v občini Ilirska Bistrica
Občina Ilirska Bistrica razpolaga z mnogimi zanimivimi točkami turističnega obiska, ki pa so
večinoma poznane le občanom iz pripadajoče in sosednjih občin. Opazna pa je postopna rast
obiska turistov, željnih uživanja v neokrnjeni naravi. V nadaljevanju je opisanih nekaj ključnih
točk turističnega obiska.

 Mašun
Mašun je kraška kotanja, ki leži na nadmorski višini 1024 m, obkrožena s Snežniškimi
gozdovi. Predstavlja stičišče občin Ilirska Bistrica, Postojna, Cerknica in Pivka ter Loška
Dolina. Med obsežnimi gozdovi smreke in jelke območje ponuja številne možnosti rekreacije,
kot so tek, kolesarjenje, pohodništvo in sprehodi po gozdnih učnih oziroma ostalih poteh v
poletnem času, velika količina snega pozimi pa omogoča sankanje in tek na smučeh. Na
Mašunu se nahajajo tudi obnovljeni ostanki lovskega dvorca Schonborg, ki je bil nekoč last
Waldenburgov (Občina Ilirska Bistrica, 2015).
Slika 8: Mašun

Avtorica: Eva Šabec, 2010

 Sviščaki
Sviščaki predstavljajo počitniško naselbino z nekaj več kot 100 počitniškimi domovi, ki na
nadmorski višini 1204 metrov predstavlja izhodišče za vzpon na Snežnik. Planinski dom
ponuja okrepitev in prenočišča za tamkajšnje obiskovalce, prav tako pa je na razpolago nekaj
prostočasnih aktivnosti, kot so odbojka, balinanje in izposoja koles. V zimskem času je v
obratovanju smučišče, proge za tek na smučeh in sankanje, možna pa je tudi turna smuka s
Snežnika (Občina Ilirska Bistrica, 2015).
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Veliki Snežnik (1796 m) predstavlja najvišji vrh dinarskega pogorja v Sloveniji in hkrati
najvišjo goro izven alpskega prostora. Posebna klima z velikimi količinami padavin, močnimi
vetrovi in nevihtami je posledica prehodnosti med morjem in celino. Vrh Velikega Snežnika je
dostopen po več shojenih in označenih poteh. Tako Mali kot Veliki Snežnik sta zaradi
zanimivega rastlinstva zavarovana kot botanični rezervat, v obsežnih gozdovih pa domujejo
številne ptice, jelenjad, srnjad, divji prašiči in zveri, kot so volk, medved in ris (Knjiga o
Snežniku, 2000).
Slika 9: Planinski dom Sviščaki

Vir: Zeleni kras, 2015

 Kettejeva pot
Kettejevo pot je odprlo istoimensko društvo leta 2006 v počastitev 130. obletnice
pesnikovega rojstva. Pešpot povezuje Ilirsko Bistrico in Prem, kraje, s katerimi je bila
povezana Kettejeva mladost; začetek poti je izpred Osnovne šole Dragotina Ketteja.
Nadaljevanje vodi mimo stare ljudske šole in zavije proti Kettejevi ulici. Tu pot zapusti Ilirsko
Bistrico in se nadaljuje proti vasi Zarečje, kjer obiskovalce dolina Reke vodi proti
Novakovemu mlinu in mimo njega v vas Smrje ter proti Premu do Kettejeve rojstne hiše, ki je
od izhodišča oddaljena približno tri ure hoje (Občina Ilirska Bistrica, 2015).
Slika 10: Kettejeva pot

Vir: Občina Ilirska Bistrica, 2015
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 Historično jedro mesta Ilirska Bistrica
Center mesta ponuja sprehod mimo mestne knjižnice Makse Samsa, Hodnikovega mlina,
Vencinove hiše in preko mosta do slapa Sušec (Občina Ilirska Bistrica, 2015).
Slap Sušec predstavlja kraški izvir v zatrepni dolini, od koder voda priteče iz Snežniškega
masiva. Do njega vodi ozka pot, ki ji sledimo iz centra mesta. Slap se pojavi le ob večjih
deževjih, zlasti v jesenskem in zimskem času, ko je količina padavin največja. Takrat voda
pada čez skočnike, katerih višina znaša od dveh do petih metrov (Občina Ilirska Bistrica,
2015).
Slika 11: Ilirska Bistrica

Vir: Zeleni kras, 2015

 Brkinska sadna cesta
Brkinska sadna cesta med seboj povezuje kmetije, ki ponujajo lastno sadje, sadne ali
kmetijske pridelke in izdelke, ter turistične kmetije. Zagotavlja ustrezno kakovost in varstvo
okolja ter hkrati ohranja značilno kulturno dediščino. Vzpostavljena je bila z namenom
povezovanja ponudnikov, izboljšanja konkurenčnosti kmetijstva in varovanja okolja (Odlok o
območju …, 2007).
Slika 12: Brkini

Vir: Zeleni kras, 2015
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3.5.4. Priložnosti turizma v občini Ilirska Bistrica
Občina Ilirska Bistrica se nahaja v bližini jadranske obale, ki je priljubljena poletna
srednjeevropska turistična destinacija. Prav lega predstavlja velik turistični potencial, za
občino pa to pomeni možnost za razvoj tranzitnega turizma, ki je v manjši meri prisoten že
sedaj. Obisk občinskih zanimivosti zmanjšujejo že dolgoletno uveljavljene točke turističnega
obiska v sosednjih občinah, na primer Lipica, Škocjanske jame itd. (Barborič …, 2002).

4.

Območje Turističnega središča Mola z vidika prostorskega
planiranja rekreacije na prostem

Z razvojem območja jezera Mola je tesno povezan tudi rekreacijski vidik in potemtakem bi
koristil pregled metodoloških osnov, ki so potrebne za opredelitev območij z rekreacijskimi
površinami in strokovnih usmeritev razvoja rekreacije v našem prostoru (Jeršič, 1999). V
nadaljevanju so predstavljeni učinki, ki lahko nastanejo kot posledica rekreacijske rabe, in
navzkrižja, do katerih lahko privede prepletanje raznovrstnih dejavnosti.
Čeprav se na videz neškodljive rekreacijske dejavnosti ne kažejo kot bistven poseg v prostor,
lahko v primeru, da postanejo množične, pride do prekomernega obremenjevanja narave,
zlasti v ekološko občutljivih območjih. Aktivnosti, ki bi lahko povzročile tveganje, so rafting,
kolesarjenje izven cest, obiskovanje podzemnih jam, kopanje v jezerih in rekah ter športni
ribolov. Na drugi strani pa so dejavnosti, kjer ni večjih posegov v prostor, vendar se kaže
njihova površinska potratnost, tehnična zahtevnost, obremenitev naravnih sestavin s
hrupom, onesnaževanjem itd. (Jeršič, 1999).
Pogost pojav so tudi prostorska navzkrižja, do katerih pogosto pride pri prepletanju različnih
rekreacijskih dejavnosti, ki po eni strani zahtevajo čim bolj nedotaknjeno pokrajino, po drugi
strani pa je za določene dejavnosti potrebna posebna tehnična opremljenost in širitev
rekreacijskih možnosti z gradnjo objektov. Vse to lahko privede do različnih prostorskih
obremenitev in obremenitev ekosistemov, kot so prizadetost pokrajinskega izgleda zaradi
gradnje različnih naprav (žičnice, parkirišča, ceste, pristanišča), ki je lahko še posebej moteča
zaradi razpršene pozidave. Pojavljajo se tudi emisije prometa, ki nastanejo zaradi večjih
zgostitev slednjega pri prepletanju počitniške in izletniške rekreacije. Lahko pride do
prekomerne onesnaženosti zraka, hrupa, prenasičenosti prometnih površin ter voda in
okolice, zaradi evtrofikacije, odpadkov itd. Številne dejavnosti lahko pomenijo grožnjo ali
celo uničenje naravnih biotopov, saj so, kot že omenjeno, močno vezane na naravna in
občutljiva pokrajinska območja. Oviro rekreacijskemu potencialu lahko pomeni tudi
privatizacija zemljišč, ki javnosti otežuje dostop do primernih območij. Ta pojav je še posebej
pogost ob obalah rek, jezer in morij. Nezadovoljstvo obiskovalcev je lahko tudi posledica
občasne prenasičenosti območij, ki so primerna za rekreacijo, zlasti na obalah, razglednih
vrhovih in pešpoteh (Jeršič, 1999).
Naravne pokrajinske prvine predstavljajo neprecenljivo vrednost z vidika rekreacijskega
potenciala. Pomembno vlogo na tem področju igrajo doživljajske zmožnosti, pokrajinska
primernost, naravna zdravilna sredstva in »notranje« vrednosti. Doživljajske zmožnosti so
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odvisne od celostne podobe pokrajine ali njenih posameznih elementov (vodovja, vegetacije
itd.). Pomembne so za dejavnosti, kot so planinarjenje, sprehajanje, čolnarjenje na divjih
vodah itd. Ne nazadnje pa je treba omeniti še »notranjo« vrednost pokrajinskih sestavin, ki
opredeljuje njihovo primernost za spoznavanje ali proučevanje naravnih pogojev in procesov
oziroma spoznavanje in proučevanje naravnih procesov in njihovih učinkov. Na to področje
spada zlasti opazovanje rastlinstva in živalstva ter učinkov oblikovanja nežive narave (Jeršič,
1999).
Vse omenjeno temelji na navedbah iz publikacije Prostorsko planiranje rekreacije na prostem
(Jeršič, 1999). V nadaljevanju so na podlagi publikacije podane smernice s pogoji in načini
poseganja v prostor, skladno s cilji prostorskega planiranja. Delimo jih na napotke za
varovanje in negovanje rekreacijskih območij ter priporočila za notranje coniranje in
infrastrukturno opremljanje.

4.1. Generalne smernice za urejanje rekreacijskih območij
 Šotorišča (kampi)
Generalne smernice predvidevajo lociranje samega šotorišča le v zanj predvidenem območju
in ne na naravno občutljivih, zavarovanih območjih, kot so rečne, jezerske in morske obale,
izpostavljena pobočja in hrbti ter doline. Novi kampi s stalno nameščenimi prikolicami in
šotori morajo biti locirani izven preobremenjenih območij in zagotovljena mora biti osnovna
komunalna infrastruktura.
Šotorišče naj bo locirano na tleh, ki so varna pred udori, imajo globok nivo talne vode in
imajo majhno zmožnost zadrževanja vode, tako zaradi samega šotorišča kot tudi zaradi
izpostavljenosti insektom. Rastlinska odeja s traviščnim sestojem mora biti dobro
ukoreninjena, priporočljiva je tudi dodatna ozelenitev z drevjem in grmovjem. To pripomore
k vključitvi območja v obdajajočo pokrajino in nudi zaščito pred vetrom in drugimi
vremenskimi vplivi ter nudi dodatno zasebnost za postavitev lokacij šotorov. Površje mora
biti rahlo nagnjeno oziroma terasirano, s površino nad 0,5 ha in v zavetrni legi glede na
prevladujočo smer vetrov.
Za najučinkovitejše funkcioniranje kampa naj bo slednji coniran na tri območja, in sicer
hrupno cono, z vhodom, upravnimi, oskrbnimi, športnimi objekti in otroškimi igrišči. Mirna
cona naj bi obsegala območje parcel za šotore in prikolice s protihrupno zaščito in
odsotnostjo objektov, ki bi lahko kalili mir. Zunanja pomembnejša prometna infrastruktura
naj bi bila oddaljena od te cone vsaj 200 m. Prometna cona naj bi zavzemala vhodno pot in
parkirišča ter poti za pozno vračajoče se goste.
Infrastrukturna opremljenost kampa obsega sanitarne naprave, ki so elementarni del
opreme in določajo nivo kampa. Njihove kapacitete morajo ustrezati velikosti kampa.
Tovrstna opremljenost vključuje opremo za umivanje, stranišča, kanalizacijsko opremo,
sanitarije za invalide ter objekte za pranje, sušenje in likanje perila. V to kategorijo spadajo
še toplovodni priključki in ločenost stranišč od preostalih sanitarij. Upravni prostori so
navadno locirani ob samem vhodu, pomembna pa je tudi njihova arhitektonska vključenost v
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okolico. Oskrbni objekti, njihova velikost, oblika, obseg, raznovrstnost so odvisni od velikosti
kampa in oskrbne ponudbe v njegovi okolici. V to kategorijo spadajo še oskrba kampirnih
prostorov z osnovnimi priključki za pitno vodo, elektriko, plinom, kanalizacijo in ogrevanje v
hladnejših delih leta. Rekreacijske površine morajo omogočati rekreacijo za vse starostne
skupine – izbor dejavnosti mora biti torej pester. Locirane morajo biti na območju, kjer ne
motijo ostalih obiskovalcev. Zagotavljanje čistoče mora biti zagotovljeno z urejeno
kanalizacijo in odvozom smeti. Poskrbljeno mora biti za varnost v primeru požara, in sicer z
gasilnimi aparati, vodnimi hidranti, dodatnimi potmi in varnostnimi ukrepi pred nesrečami.
Kamp naj bo tudi opremljen z opremo prve pomoči oziroma sobo za prvo pomoč v večjih
kampih. Za prometno opremljenost mora biti poskrbljeno z utrjeno dovozno cesto in
pešpotjo v primeru naselja v neposredni bližini.
Glede na normative kakovosti se kampi glede na pravilnik kategorizacije nastanitvenih
obratov kategorizirajo. Na podlagi ocene pogojev opremljenosti in storitev za posamezno
kategorijo se razvrsti v kategorijo z eno, dvema ali tremi zvezdicami.
 Kopanje na prostem
Generalne smernice določajo, naj ostane vodno obrežje tako stoječih kot tekočih voda
nepozidano vsaj do globine 50 m, oziroma še bolje 150–200 m. Zaradi ekološke vrednosti je
pri manjših vodnih površinah toliko bolj kritična dvojnost funkcij, in sicer rekreacijske in
okoljevarstvene, saj prva ni zaželena na naravnih stoječih vodah, ki so manjše od 3 do 5 ha,
kar pa ne velja za umetne vodne površine. Izdelana mora biti razdelitev na cone z
rekreacijsko rabo in vodovarstveno cono. O tem se mora obvestiti tudi uporabnike z
ustreznimi informacijskimi elementi. Rekreacijska raba naj se prepove na predelih, kjer se
zadržujejo ptice ter na drstiščih v plitvinah, zlasti kjer je prisotno vodno rastlinstvo.
Nesprejemljivo je tudi približevanje obalam s trstičjem in grmišči s kopne in vodne strani.
Prostorski pogoji narekujejo, naj vodna globina znaša več kot 3 m vsaj na polovici površin,
medtem ko naj temperatura v poletnem času presega 18 °C. Vodna površina naj bo večja od
3 ha oziroma dvakrat več, če je jezero namenjeno tudi drugim dejavnostim. Dvojna raba
(rekreacijska in okoljevarstvena) je, kljub dobremu planiranju, učinkovita in smiselna šele na
vodnih površinah, ki so večje od 50 ali 100 ha. Zagotovljeno mora biti stabilno stanje vode,
brez nenadnega spreminjanja stanja in kakovosti vode, ki mora biti bakteriološko in estetsko
brezhibna. Tudi za pasivno doživljanje, torej za posedanje, sončenje, piknike, sprehode, mora
dosegati vsaj drugi oziroma tretji kakovostni razred. Iz tega so izključene vode z neprijetnim
vonjem in obremenjene s fosfati. Naravna vegetacija je zaželen element, ki pripomore k
estetiki območja, vendar pa je treba pri umetno zgrajenih plitvih vodah poskrbeti za
odstranjevanje vodnih in obrežnih rastlin. Če oblika obal in podvodni relief ne omogočata
dostopa do vode in vanjo, mora biti za to poskrbljeno s pomoli. Tla naj bodo suha in zračna,
območje pa mora biti nujno infrastrukturno opremljeno tudi z dostopnimi potmi in
sanitarijami. Urejeno mora biti ustrezno pobiranje odpadkov. V bližini so zaželeni športni
objekti, pešpoti in kolesarske steze ter pred vetrom zaščitena lega. Vodne površine morajo
biti dobro osončene. Na območju morajo biti odsotne druge rabe, ki bi povzročale konflikte
in povzročale težave zaradi hrupa, izpušnih plinov itd. Pri vsem tem pa je treba upoštevati,
da je idealno urejanje voda zaradi konfliktnih situacij težko dosegljivo.
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 Čolnarjenje
Generalne smernice določajo, naj se zaradi občutljivosti vodnih površin, zlasti manjših,
prouči, ali je sploh smiselno nameniti površine čolnarjenju. Na lokacijah, kjer se izvaja tudi
rekreacija, je smiselna razdelitev v cone, in sicer v območja, namenjena zaščiti narave, in
območja za rekreacijo, ki naj bodo ustrezno označena. Prednost pred individualno
rekreacijsko rabo morajo imeti javne (kolektivne) oblike. Dvojnost rabe je bolj kritična na
manjših in ekološko pomembnejših površinah, kjer naj ima zato prednost ekološka funkcija.
To načelo pa ne velja na umetnih vodnih telesih, ustvarjenih za potrebo rekreacije. Na
ustreznih območjih, ki so namenjena javnosti, je treba zagotoviti ustrezen dostop do obrežij
in urediti naprave, ki vzdržujejo ustrezne sanitarne pogoje. Prometna ureditev naj bi kar
najmanj prizadela zgoraj omenjeno rabo, predvsem osebne avtomobile je treba zadržati v
zaledju in s tem zavarovati območje pred hrupom.
Površina in globina vode ter hitrost toka morajo ustrezati določenim prostorskim pogojem.
Za čolnarjenje na mirnih vodah je predvidena vodna površina z najmanj 50 ha, bregovi pa
morajo omogočati gradnjo pomolov in drugih rekreacijskih objektov.

4.2. Analiza generalnih smernic za urejanje rekreacijskih območij
na primeru Turističnega središča Mola
Namen sledečega poglavja je ugotoviti, v kolikšni meri so v načrtih Turističnega središča
Mola upoštevane generalne smernice za urejanje rekreacijskih območij. Generalne smernice
so povzete na podlagi priporočil iz publikacije Prostorsko planiranje rekreacije na prostem
(Jeršič, 1999).
Šotorišča (kampi):
Za območje šotorišča (kampa) je predvidena utrditev in ozelenitev, brežine se utrdi z
zatravitvijo oziroma s suhim kamnitim zidom, kar pripomore k vključitvi območja v pokrajino.
Osrednja terasa, ki je namenjena avtodomom, je namenjena oskrbi s potrebno
infrastrukturo, kot je elektrika in pitna voda, medtem ko naj bi se sanitarije in druge storitve,
namenjene oskrbi ter drugim potrebam, nahajale v načrtovanem objektu TIC, ob ribiški koči.
Glavni pomislek, ki se ob tem poraja, je prevelika oddaljenost nekaterih delov kampa od
oskrbnega in komunalnega dela, vendar je, kot je v dokumentu zapisano, možna dodatna
komunalna opremljenost šotorišč in hišic na drevesu. Tla, na katerih je predvidena lokacija
kampa, so primerne kakovosti, saj so varna pred udori, prav tako pa jih ne ogroža nevarnost
dviga talne vode kot tudi ne zadrževanje vode zaradi dvignjenosti in rahlega naklona
območja. Slednje je zaradi dolinske lege zaščiteno tudi pred močnimi vetrovi. Celotno
območje se nahaja na mirnem delu turističnega območja in obsega vhod, oskrbne objekte,
ribiško kočo, čolnarno in informacijsko točko. Mirna cona parcel je torej oddaljena in ločena
od območja z dejavnostmi, ki bi lahko prispevale h kaljenju nočnega miru. Vprašljiva je le
oddaljenost cone od zunanje prometne infrastrukture na severovzhodnem delu šotorišča,
kjer je predvideno parkirišče, ter dodatna protihrupna zaščita območja s strani prometnih
površin, zlasti na severnem delu območja, kjer se nahaja tudi utrjena dovozna pot do
bližnjega naselja. Pešpot v tem primeru ni predvidena.
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Kopanje na prostem:
Za ureditev območja, ki bi bilo prijazno za kopalce, je predvidena sonaravna ureditev vodne
brežine, deloma je preureditev slednje možna, in sicer z brežino z nižjim naklonom in
ustrezno utrditvijo. Gladina jezera se določi na koti 433 m nadmorske višine in se lahko
spremeni do ±0,50 m zaradi tehnološko-tehničnih zahtev, prav tako je možna poglobitev in
čiščenje jezerskega dna, skladno s predpisi. Ureditev obale je predvidena za javno
dostopnost, kar vključuje tudi ureditev plaže z dvema višinsko ločenima ploščadma za
sončenje s širino največ 3 m. Lego prostorov za sončenje določajo meja načrtovanih parcel,
rob obstoječe vegetacije, kota terena, reliefni rob, čistine ali zagotovitev visokorasle
vegetacije za pregrado med prostori. Predvidene so tudi enotno urbano opremljene
sprehajalne poti, dostop do obale, parkovne, gozdne in travniške površine ter priključki na
gospodarsko javno infrastrukturo.
V skladu s splošnimi smernicami je upoštevana nepozidanost obvodne površine, vprašljiva pa
je večfunkcionalnost območja, ki predvideva prepletanje čolnarjenja, kopalne in ribiške
dejavnosti ter informiranje uporabnikov. Dvom pa vzbuja tudi približevanje nastanitvenega
dela kompleksa območju drstišča, kar bi lahko povzročilo negativen vpliv na ribjo populacijo
in s tem tudi na ribiško dejavnost.
Prostorskim pogojem ustrezajo tudi globina in temperatura ter površina jezera. Vrednosti
prve znašajo od 16 m ob pregradi pa do 9 m ob ribiškem domu. Ugodne vrednosti dosega
tudi temperatura, ki do globine nekaj metrov v poletnem času znaša 22 °C. Površina s 68 ha
ustreza tudi pogoju za večfunkcijsko rabo (Vidmar, 2014). Ocena stanja jezer kaže, da je voda
v dobrem kakovostnem stanju, pomisleke poraja le muljasto jezersko dno, ki bi lahko kopalce
odvrnilo iz estetskega vidika. Za sam dostop so predvidene ustrezne pešpoti, za dostop do
vode pa ureditev šestih pomolov. V bližini naj bi se nahajal tudi tematsko urejen prostor z
otroškim igriščem in prostorom za počitek. Dolinskost območja omogoča zaščito pred
močnim vetrom, prisojna lega pa zagotovitev dobre osončenosti površin.
Smiselno bi bilo razmisliti o smotrnosti ureditve kopališča, in sicer zaradi velikega nihanja
vodne gladine.

Čolnarjenje:
Glede na splošne smernice je vprašljiva razdelitev v cone, namenjene posameznim
aktivnostim, ki v projektu ni posebej omenjena. Zlasti to velja za območje drstišča, ki se mu
predvideni turistični kompleks močno približa, kar bi lahko vplivalo na njegovo ekološko
funkcijo. Predvidena je tudi zagotovitev ustreznega dostopa do obrežij in urejenost
sanitarnih pogojev. Lokacije parkirišč osebnih avtomobilov so rezervirane za zaledje, s čimer
je poskrbljeno za zavarovanje slednjega pred hrupom.
Aktivnosti ustreza tudi površina vodnega telesa, ki presega določenih 50 ha, ter bregovi, ki
omogočajo ureditev pomolov in drugih rekreacijskih objektov.
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5.

Ocena okoljskih vplivov izvedbe Občinskega prostorskega
načrta

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi okoljskega poročila, ki je bilo izdelano po
naročilu Občine Ilirska Bistrica, izvedlo celovito presojo vplivov projektov na okolje. V
nadaljevanju je bil narejen pregled področij, na katera bi lahko imela vpliv izvedba
Občinskega prostorskega načrta. Ta področja so: tla, površinske in podzemne vode, narava,
kulturna dediščina, zrak in podnebne spremembe, hrup, elektromagnetno sevanje,
svetlobno onesnaženje, ravnanje z odpadki, prebivalstvo in zdravje. Pri posameznih
aktivnostih in posegih so predlagane tudi alternative oziroma omilitveni ukrepi in ukrepi, ki
omogočajo izvedljivost določenih posegov ter monitoring za posamezne sestavine okolja
(Okoljsko poročilo, 2012).
 Tla
Izdelana je bila ocena vplivov izvedbe Občinskega prostorskega načrta na tla, kar pa se je
izkazalo kot nebistven vpliv, pod pogojem izvedbe omilitvenih ukrepov, kot so usmerjanje
poselitve na že obstoječa stavbna zemljišča z namenom ohranitve kmetijskih površin,
utrditev terena in stabilizacija pobočij za preprečevanje erozije in plazenja, ohranjanje
gozdnih površin z namenom zmanjšanja možnosti erozije pobočij in zasipavanja jezer ter
preprečitev onesnaževanja z izgradnjo ustrezne komunalne infrastrukture (Okoljsko poročilo,
2012).
Širjenje poselitve je predvideno na robu obstoječih naselij, obdanih s površinami najboljše
kakovosti za kmetijsko in ostalo rabo. Ta naselja se nahajajo na slemenih uravnanih planot,
kjer je prisotnost erozije manjša. Stabilnost tal in preprečevanje erozije ter plazenja pa
zagotavlja pokritost tal z gozdom, zato naj bi bile pri širitvah poselitve ohranjene vse gozdne
površine na večjih strminah, vključno s pobočji ob jezerih Mola in Klivnik (Okoljsko poročilo,
2012).
Med potencialne onesnaževalce tal uvrščamo kmetijsko dejavnost, ki lahko vpliva na njihovo
kakovost s presežki uporabe gnojil. Ta je treba uporabljati skladno s potrebami (Okoljsko
poročilo, 2012).
 Površinske in podzemne vode
Vpliv izvedbe Občinskega prostorskega načrta se je tudi v tem primeru izkazal za nebistven,
pod pogoji uresničitve omilitvenih ukrepov. Slednji predvidevajo gradnjo in obratovanje 5 m
stran od priobalnega zemljišča vodotoka. Na območju Mole in Klivnika je treba zgraditi
ustrezno komunalno infrastrukturo, ki bo preprečila onesnaževanje jezer ter vodotokov z
odpadno bazensko vodo, odpadno vodo iz bungalovov in parkirišča. Z izgradnjo ustreznih
odtokov, čistilnih in hladilnih naprav ter lovilcev olj bi ohranili kakovost voda in kemijske
procese v jezerski vodi. Dokler se lokacija ne opremi z ustrezno komunalno infrastrukturo, je
vzpostavitev dejavnosti onemogočena. Ker večina naselij v občini še nima zgrajenega
kanalizacijskega omrežja, je predvidena njegova izgraditev najkasneje do zakonsko
določenega roka leta 2017 (Okoljsko poročilo, 2012).
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Izsledki monitoringa kakovosti kažejo na pričakovano dobro kemijsko in ekološko stanje
voda, saj proizvodna območja in kmetijska raba bistveno ne vplivajo na kazalce kakovosti.
Prav tako z načrtovanimi širitvami in spremembami rabe prostora ni pričakovanih poslabšanj
(Okoljsko poročilo, 2012).
 Narava
Ob izvedbi omilitvenih ukrepov se vpliv Občinskega prostorskega načrta na biotsko
raznovrstnost in naravovarstvena območja ocenjuje kot nebistven. Omilitveni ukrepi
predvidevajo prehode in zaščitne ograje za neovirano prehajanje dvoživk preko trajnih
antropogenih ovir v prostoru. Pri ureditvi javne razsvetljave površin ali objektov naj se
uporablja svetila, ki dodatno ne osvetljujejo neba in širše okolice ter ne oddajajo svetlobe v
UV-spektru. V drugem delu noči pa naj ostane prižgano minimalno število luči. Treba je
zagotoviti tudi ustrezno ravnanje z odpadki, odvajanje odpadnih voda, opremiti parkirišča z
lovilci olj, izvajati gradbena dela, ki predvidevajo povečan hrup izven gnezditvene sezone ptic
(v zimski polovici leta) in ustrezno vzdrževati gozdni rob ter izvesti spravilo lesa v najkrajšem
možnem času. Poseke drevesne in grmovne vegetacije je potrebno izvesti izven gnezditvene
in sezone mirovanja. Treba je ohranjati pristno vegetacijo in v primeru zasaditev uporabiti le
avtohtone vrste. Pri prireditvah na prostem je treba upoštevati omejitve zvočne moči ter
časovne omejitve, prav tako je med gradnjo treba uporabljati stroje s čim manjšo zvočno
močjo. V primeru odkritja geomorfoloških naravnih vrednot med gradbenimi deli je o
odkritju je potrebno obvestiti pristojne, zavarovati območje in omogočiti raziskave (Okoljsko
poročilo, 2012).
Ukrepi so namenjeni zavarovanju življenjskega prostora velikih zveri (rjavi medved, volk in
navadni ris), ptic, netopirjev, metuljev in hroščev. Poleg tega so ukrepi tudi preventivne
narave z namenom ohranitve ustrezne distance zveri, predvsem medveda, in tako
zmanjšanja možnosti konfliktov. Ukrepi ščitijo tudi številne vrste ptic, kot so kosec, pisana
penica in rjavi srakoper. Zaradi svoje redkosti je na tem območju zlasti pomemben kosec
(Okoljsko poročilo, 2012).
 Kulturna dediščina
Nebistven je tudi vpliv Občinskega prostorskega načrta na ohranitev kulturne dediščine,
seveda ob pogojih izvedbe omilitvenih ukrepov. Razgledišča naj se nahajajo na ustrezni
razdalji, izven arheološkega območja. Pred posegi v območje je potrebno opraviti arheološke
raziskave in pridobiti informacije, potrebne za določitev ustreznih ukrepov, lahko tudi
nadzorovano odstranitev. Znotraj območja spomenikov so novogradnje prepovedane, prav
tako se mora gradnja odmakniti od objekta kulturne dediščine vsaj za 10 m (Okoljsko
poročilo, 2012).
 Zrak in podnebne spremembe
Vpliv Občinskega prostorskega načrta na tovrstne spremembe je bil ocenjen kot nebistven in
zanj niso predvideni nobeni omilitveni ukrepi. Občinsko območje je dobro prevetreno, s
čimer je zagotovljeno hitro mešanje zračnih tokov. S tem se zmanjša možnost nastanka
koncentracij onesnaževal v ozračju in čeprav se v občini nahaja nekaj obratov, ki so zavezanci
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za meritve monitoringa emisij snovi v ozračje, je bilo ugotovljeno, da do prekomernih emisij
ne prihaja. Ostali proizvodni objekti prav tako bistveno ne pripomorejo k emisijam, saj so
večinoma povezani s panogami drobnega gospodarstva, obrtjo in storitvenimi dejavnostmi.
Nekoliko negotovosti se pojavlja na področju večkratne prekoračitve koncentracije ozona,
zaradi večjega števila sončnih dni, in na področju emisij zaradi prometa, ki nastanejo kot
posledica povečanih prometnih obremenitev, zlasti v poletnem času. Izboljšanje obstoječega
stanja je predvideno s preusmeritvijo prometa izven naselja in posledičnim zmanjšanjem
emisij neposredno v naselju. Slabo je zastopana tudi raba obnovljivih virov energije. Manjša
uporaba slednjih pa je predvidena z izgradnjo plinovodnega omrežja, ki posledično pomeni
zmanjšanje emisijskih izpustov (Okoljsko poročilo, 2012).
 Hrup
Za področje hrupa so predvideni omilitveni ukrepi, sicer pa je njihov vpliv ocenjen kot
nebistven z vidika vpliva izvedbe Občinskega prostorskega načrta. Nekoliko večji vir hrupa
predstavljajo nekateri odseki glavnih in regionalnih prometnic ter železniška proga, ki pa je v
času izdelave te naloge v mirovanju. Potrebno je omeniti še nekatera območja industrijske
dejavnosti in širitev poselitvenih območij, kjer bi lahko bila raven hrupa nekoliko zvišana,
vendar brez večjega vpliva na življenjsko okolje. V zvezi z nadaljnjimi projekti bo potrebno
upoštevati ustrezno oddaljenost hrupnih dejavnosti od stanovanjskih površin in glede na
potrebe izdelati ustrezne meritve hrupa (Okoljsko poročilo, 2012).
 Elektromagnetno sevanje
Ob omilitvenih ukrepih je tudi ta vpliv ocenjen kot nebistven. Predvidena je umaknitev
območja rekreacijskih površin izven 40 m varovalnega pasu daljnovodnega omrežja in
izločitev predlagane širitve stanovanjske rabe v varovalni pas iz Občinskega prostorskega
načrta. S tem ukrepom bi se preprečila izpostavljenost ljudi elektromagnetnemu sevanju in
odpravila konfliktna raba v prostoru. Na preostalih območjih je raba opredeljena kot gozdna
ali kmetijska, torej je možnost tveganja izključena. Novi viri elektromagnetnega sevanja niso
predvideni (Okoljsko poročilo, 2012).
 Svetlobno onesnaženje
Ob izvedbi omilitvenih ukrepov je vpliv izvedbe Občinskega prostorskega načrta na svetlobno
onesnaženje nebistven. Preko izvedbe omilitvenih ukrepov je predvideno zmanjšanje porabe
električne energije za javno razsvetljavo in hkratno zmanjšanje svetlobnih emisij. Ker
trenutna poraba električne energije presega ciljne vrednosti, je med obveznimi ukrepi
vgraditev varčnih žarnic v svetilke, kar bi prispevalo k zmanjšanju porabe električne energije
ter zmanjšanju svetlobnega onesnaženja, saj je pri slednjih delež sevanja navzgor enak 0 %
(Okoljsko poročilo, 2012).
 Ravnanje z odpadki
Tovrsten vpliv izvedbe Občinskega prostorskega načrta je ocenjen kot nebistven in zanj niso
predvideni omilitveni ukrepi. Predvidene spremembe predvidevajo predvsem povečanje
količin komunalnih, gradbenih in odpadkov, ki so posledica turistične in gostinske dejavnosti.
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V največji možni meri jih je potrebno ločevati že ob procesu nastajanja, poskrbeti za
upravljanje z dodatno količino in nove objekte vključiti v že obstoječi organiziran občinski
odvoz (Okoljsko poročilo, 2012).
 Prebivalstvo in zdravje
Izvedba Občinskega prostorskega načrta naj bi ob ustreznih omilitvenih ukrepih nebistveno
vplivala na prebivalstvo in zdravje. Predviden je razvoj pomembnejših lokalnih središč in
usmerjanje poselitve v obstoječa stavbna zemljišča ter razširitve znotraj njih. S tem ukrepom
bi vplivali na ohranjanje poselitve in zmanjšali izseljevanje v večja urbana središča. Glede na
občinski prostorski načrt so občinska javna infrastruktura, izobraževalne in zdravstvene
ustanove ter javni prevoz v zadovoljivem stanju. Velik potencial ima zlasti razvoj turizma, kjer
se poudarja razvoj Mašuna, Sviščakov ter območja jezer Mola in Klivnik, nezanemarljiva pa je
tudi ohranjena naravna in kulturna dediščina. Z izvedbo Občinskega prostorskega načrta je
predvidevano izboljšanje turistično-rekreacijskega potenciala občine (Okoljsko poročilo,
2012).
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6.

Primer dobre prakse: Šmartinsko jezero

Nekoliko širši pogled, izven konteksta domače okolice, nam omogoča spoznanje ugotovitev
in idej drugih, ki so s svojimi pozitivnimi in tudi negativnimi izkušnjami poskušali doseči
podoben cilj. Njihova spoznanja je koristno proučiti in aplicirati na lastno področje ter vzeti v
obzir dodatne vidike in kriterije, ki so bili pri obravnavi našega primera morda zapostavljeni.
Slika 13: Šmartinsko jezero

Vir: Šmartinsko jezero, 2015

V našem primeru gre za urejanje okolice Šmartinskega jezera, ki je prav tako kot jezero Mola
umetnega nastanka. Nastanek sega v leto 1970, ko so želeli z zajezitvijo potoka Koprivnice
ustvariti novo vodno površino, da bi zagotovili tehnološke vode za potrebe celjske industrije.
Do tovrstne rabe nikoli ni prišlo, pač pa je na jezeru začel potekati proces sukcesije, ki je
ustvaril naraven videz jezera in začel privabljati obiskovalce. Danes se območje spreminja v
rekreacijsko, športno in turistično območje, priljubljenost 113 ha velikega jezera in njegove
okolice pa raste (Mladovan, 2010).
Šmartinsko jezero z okolico ima z jezerom Mola nekaj skupnih dejavnikov, ki višajo turistični
potencial obeh območij. Med tovrstne prednosti uvrščamo naraven videz jezera, razgibano
obalno linijo z veliko zalivi, obdanost z gozdom, stik z naravo, bližino večjih naselij (Celje v
primeru Šmartinskega in Ilirska Bistrica v primeru jezera Mola), priljubljenost območja za
preživljanje prostega časa in raznolikost rabe tal (travniki, njive, sadovnjaki, gozd, vodovje)
(Mladovan, 2010).
Opozoriti pa je treba tudi na določene slabosti, ki se pojavljajo tako na Šmartinskem jezeru
kot na jezeru Mola. Vprašljiva je kvaliteta vode, z vidika prometnega dostopa je treba
opozoriti na slabe cestne povezave (dotrajana, ozka cestišča) in na konfliktno rabo jezera ter
okolice zaradi nasprotujočih si interesov (npr. med ribiči, kopalci in čolnarji) (Mladovan,
2010).
Glede na točko razvoja turističnih dejavnosti lahko trdimo, da ima Šmartinsko jezero nekaj
korakov prednosti pred jezerom Mola. Ponudbo prvega lahko predstavimo skozi aktivnosti,
ki jih je moč združiti v različne skupine, in sicer vodne in obvodne aktivnosti ter rekreacijo,
kulinariko in ribolov (Šmartinsko jezero, 2015).
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Vodna doživetja vključujejo možnost izposoje čolnov, kajakov ali pedalinov v tamkajšnji
čolnarni. Po jezeru se je moč peljati tudi z ladjo, ki ponuja gostinske storitve, otroški kotiček,
brezplačni internet in mnoge druge aktivnosti. Ribolov na Šmartinskem jezeru je mogoč ob
nakupu ribiških dovolilnic, in sicer v bližnji okrepčevalnici in tamkajšnjem ribiškem domu, ki
ponuja še gostinske storitve, najem prostorov za piknik in možnost nočnega ribolova. Ob
jezeru se nahajajo tudi številni gostinski ponudniki, med katere uvrščamo turistično kmetijo,
ribiški dom, večnamenski prostor ob jezeru z ležišči, ladjo in ostale lokale ter gostišča v
neposredni bližini jezera. Ob njem sta urejeni tudi kolesarska pot in pešpot, ki vodita do
bližnje vasi in omogočata varen in označen prehod za pešce in kolesarje ob lokalni cesti, med
njivami in travniki. Vzdolž celotne dolžine poti so razporejene lesene klopi in informativne
table s poučno vsebino o jezeru samem in življenju v njem. Za rekreativno ponudbo je
poskrbljeno z že omenjeno pešpotjo, ki je namenjena za sprehode, tek, kolesarjenje in
treking ter z možnostjo izposoje vodnih plovil. Obiskovalcem pa je na voljo tudi začasno golf
igrišče in zorbing ter poleti z balonom (Šmartinsko jezero, 2015).
Podobno kot za jezero Mola je tudi Mestna občina Celje prepoznala turistični in rekreacijski
potencial, ki ga nudi Šmartinsko jezero. Leta 2006 je bil sprejet program z naslovom
Razvojno-programski načrt turističnega območja Šmartinskega jezera z zaledjem. Realizirani
sta bili dve fazi, in sicer sprehajalna ter kolesarska pot. Seznam vseh predvidenih dejavnosti
pa je občutno daljši in obsega Event center s pripadajočim razglednim stolpom in z
integrirano plezalno steno, odrom na jezeru, sankaško progo na tračnicah, marino, športna
igrišča in igrišče za golf. Predvidena je tudi ureditev javnega naravnega kopališča, Adventure
camp in seminarskega hotela s počitniškim naseljem, športnimi igrišči, manjšim kopališčem
in marino. Načrtovan je tudi razvoj turizma na kmetiji in ureditev prometne infrastrukture s
sprehajalnimi, kolesarskimi in tekaškimi potmi, ki je že delno realizirana. Predvidene zimske
aktivnosti vključujejo sprehajanje, sankanje, drsanje in tek na smučeh. Predvidena je tudi
ureditev vodnih poti in obnova okoliškega dvorca, z namenom razširitve kulturne ponudbe
(Mladovan, 2010).
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7.

Razvojne možnosti in predlogi za Turistično središče Mola

Lokacija jezera Mola je eno od zelo dobrih izhodišč za razvoj turizma, ki bi pomagal tranzitne
obiskovalce zadržati nekoliko dlje časa na tem območju. Z lego v bližini morja, hribov,
kraškega površja in ostalih turističnih zanimivosti ponudba ostaja dovolj raznovrstna za
privabitev različnih tipov turistov. Obstaja torej veliko možnosti za turistični razvoj območja
ob jezeru in posledično občine, ki bi jih bilo treba strniti v konkretne predloge. Nekaj od teh
predlogov, ki temeljijo na osebni presoji in bodo podani v nadaljevanju, bi lahko izzvalo
tehtnejši premislek in morda prispevalo k izvedbi novih korakov, skladnih z razvojnimi
možnostmi in potenciali.
Uresničitev Turističnega središča Mola bi pomenila pomemben doprinos tako za razvoj
okoliških vasi kot tudi za občino Ilirska Bistrica. Poraja pa se vprašanje o primernosti obsega
načrtovanega turističnega središča. Takšno je tudi mnenje gospodarja tamkajšnje ribiške
družine, g. Iztoka Grlja, ki je v pogovoru izrazil dvom o uresničitvi turističnega središča v
tolikšni meri, kot je podana v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, saj bi lahko bila
izvedba preveč obsežna z vidika zmogljivosti območja, tako z okoljskega kot tudi z
družbenega vidika (Grlj, 2015). Povečanje števila obiskovalcev bi lahko namreč povzročilo
negativen vpliv tako na vodovje in življenje v njem kot tudi na obremenjevanje tamkajšnjih
prebivalcev okoliških vasi.
Za manjšo obremenitev območja bi bila potrebna omejitev kapacitet kampa oziroma
šotorišča in osredotočenje zgolj na šotorišče, pri tem pa bi predel, namenjen avtodomom in
hišicam na drevesih, ostal nerealiziran in namenjen zelenim površinam.
Smiselno bi bilo razmisliti o smotrnosti ureditve zunanjega kopališča na jezeru. Dvomi se
pojavljajo zaradi možnosti močnega nihanja jezerske gladine, kar je še posebej aktualno ob
vse pogostejših ekstremnih vremenskih dogodkih, kot so suše v poletnem času in viški
padavin v spomladanskem in jesenskem času. Ob ureditvi kopališča na prostem bi bilo treba
omejiti nihanje vodne gladine na ±0,50 m, ob tem pa bi bila zapostavljena njegova glavna
naloga, in sicer zadrževanje visokih voda in bogatenje nizkih, pri čemer lahko nihanje vodne
gladine doseže tudi 5 m. Težave na tem področju bi lahko bile tako funkcionalnega kot tudi
estetskega značaja (muljasto dno), pri čemer bi bilo mogoče ureditev doseči s površino v
obliki lesene ploščadi, ki bi nadomeščala plažo, želje kopalcev pa bi lahko zadovoljili z že
načrtovano izgradnjo bazena v neposredni bližini. Večjo doživljajsko vrednost obeh
elementov, tako obvodne površine kot tudi bazena, bi dosegli z izbiro ustrezne lokacije, ki bi
omogočala razgled na jezersko površino. Iz morebitnih konfliktnih situacij zaradi
večfunkcionalne rabe bi bila kopalna vloga s tem izločena.
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Slika 14: Nizek vodostaj jezera Mola

Avtorica: Eva Šabec, 2015

Z izločitvijo kopališča iz predvidenih načrtov turističnega središča bi bilo treba tudi
optimalizirati število pomolov ob jezeru. Prvotno načrtovanih šest pomolov bi lahko omejili
na tri oziroma največ štiri in s tem nekoliko zmanjšali število posegov. Pomoli, namenjeni
privezom plovil, bi morali biti s svojo zasnovo prilagojeni velikim nihanjem jezerske gladine in
tako omogočati uporabo in delovanje v vseh razmerah.
V ponudbo bi lahko vključili tudi domačine in lastnike turističnih in ostalih kmetij iz bližnje
okolice, ki bi s svojimi domačimi izdelki oskrbovali gostišča in z medsebojnim povezovanjem
ter sodelovanjem s turističnim kompleksom prispevali k razširitvi turistične ponudbe. Na
podlagi ustnega dogovora že obstaja povezava med kmeti in ribiško družino, saj lahko na
okoliških kmetijah obiskovalci kupijo dovolilnice za ribolov. Glede na prejete informacije g.
Iztoka Grlja, gospodarja tamkajšnje ribiške družine, je bil za območje že izkazan interes s
strani obalnih turističnih agencij, ki bi tja vodile obiskovalce, vendar projekt ni obrodil sadov.
Z izgradnjo načrtovanega turističnega središča bi območje dobilo vso potrebno
infrastrukturo, ki bi omogočala različne oblike sodelovanj s turističnimi in drugimi agencijami
in organizacijami. Dodatno spodbudo bi dobili tudi okoliški kmetje, ki bi z nadaljnjim
vzdrževanjem in razvojem turističnih kmetij morda postali bolj dovzetni za možnosti
medsebojnega povezovanja, kar bi lahko pripomoglo k dvigu prepoznavnosti, razvoju lastne
blagovne znamke itd. (Grlj, 2015). Po informacijah, ki jih je posredovala ga. Tina Kocjan, med
gostinci ni zaznati interesa po povezovanju, prav tako naj bi bila slaba njihova odzivnost pri
morebitnih prošnjah glede sodelovanja pri tovrstnih projektih. Gostinski ponudniki so
povezani le v sklopu gostinske sekcije pri Obrtni zbornici (Kocjan, 2015).
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8.

Zaključek

Turistična dejavnost v občini Ilirska Bistrica ni bila nikoli posebej razvita. Turistične
zanimivosti obsegajo preverjeno lokalno ponudbo, ki izkorišča prednosti tranzitne lege in
bližino večjih turističnih središč. Med izdelavo naloge pa je bilo ugotovljeno, da ima tako
občina kot tudi območje ob jezeru Mola velik potencial za nadaljnji turistični razvoj, kar bi
bilo moč doseči brez negativnih vplivov na okolje.
Flišni Brkini, ki zavzemajo velik del občine Ilirska Bistrica, lahko s svojimi značilnostmi po eni
strani predstavljajo razvojno oviro, po drugi strani pa priložnost za izkoriščanje potencialov,
ki so bili do sedaj v veliki meri spregledani. Ena izmed teh potencialnih možnosti je zagotovo
razvoj turizma, ki lahko obrobnost obrne v svojo korist ter kot primarno ponudbo predstavi
možnost stika z neokrnjeno naravo, možnosti športnega in rekreativnega udejstvovanja,
ekološko pridelano hrano ter številne naravne in kulturne znamenitosti. Med pozitivnimi
posledicami turističnega razvoja območja lahko navedemo tudi večanje števila prebivalstva.
Zaznati je moč obnavljanje hiš prednikov, v katere se lastniki kasneje tudi vselijo ali pa jih
uporabijo za preživljanje prostega časa.
Pri statističnem pregledu turizma v občini Ilirska Bistrica je bilo ugotovljeno, da pri nočitvah
prevladujejo tuji gostje, ki večinoma obiskujejo hotele in podobne namestitvene objekte.
Domači gostje so pogosteje nameščeni v ostalih nastanitvenih objektih, ki zajemajo
apartmaje, turistične kmetije, zasebne sobe, planinske domove itd. Na področju
prenočitvenih zmogljivosti v časovnem obdobju petih let ni prišlo do bistvenih sprememb.
Število kapacitet je le malo variiralo, vzroke za to pa lahko pripišemo gospodarski krizi, saj so
bili ponudniki zaradi zmanjšanega turističnega obiska prisiljeni k zmanjšanju oziroma ukinitvi
svojih turističnih zmogljivosti.
Načrtovana izgradnja turističnega središča bi na območje jezera Mola prinesla določene
spremembe, ki bi se z različno intenzivnostjo odražale skozi naravnogeografske in
družbenogeografske značilnosti. S trditvijo, da izgradnja Turističnega središča Mola ne bo
imela bistvenega vpliva na naravnogeografske značilnosti pokrajine, nekoliko bolj pa se bo
vpliv odražal na družbenogeografskih elementih, lahko potrdimo prvo hipotezo. Izdelana je
bila ocena okoljskih vplivov, do katerih bi lahko prišlo pri izvedbi Občinskega prostorskega
načrta na tla, površinske in podzemne vode, naravo, kulturno dediščino, zrak in podnebne
spremembe, hrup, elektromagnetno sevanje in svetlobno onesnaženje ter na ravnanje z
odpadki, prebivalstvo in zdravje. Na vseh področjih se je vpliv izkazal kot nebistven ob
izvedbi ustreznih omilitvenih ukrepov. Izjema so področja, ki se dotikajo kakovosti zraka in
podnebnih sprememb ter ravnanja z odpadki, kjer omilitveni ukrepi sploh niso predvideni,
saj naj bi bili tovrstni vplivi zanemarljivi. Nekoliko večji vpliv pa je predviden na področju
družbenogeografskih elementov. Povečan obisk bi namreč lahko pomenil dodatno
obremenitev za tamkajšnje prebivalce, po drugi strani pa bi lahko prišlo do navzkrižij zaradi
rabe prostora, tako med prebivalci in turisti kot tudi med samimi turističnimi oziroma
prostočasnimi dejavnostmi. S to trditvijo lahko potrdimo tudi drugo hipotezo. Na konfliktno
rabo opozarjajo predvsem ribiči, katerim bi lahko preveliko nihanje jezerske gladine
pomenilo grožnjo za ribjo populacijo. Prav tako pa bi jim uresničitev izgradnje turističnega
središča zmanjšala razpoložljiv prostor in vnesla motnje z vpeljevanjem novih dejavnosti.
Številne možnosti razvoja slednjih se porajajo tudi ob pregledu turističnega potenciala v
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občini Ilirska Bistrica, ki lahko s svojo raznolikostjo pomeni precejšen doprinos k razvoju
same občine. Med številnimi točkami, ki omogočajo obisk razmeroma neokrnjene narave,
lahko izpostavimo Mašun in Sviščake, preko katerih je moč v kratkem času obiskati mesto
Ilirska Bistrica in njeno historično jedro, Brkinsko sadno cesto ali pa Kettejevo pot. Potrdimo
lahko tudi tretjo hipotezo, saj so to le nekatere izmed možnosti, katerih potencial je vredno
izkoriščati in ohranjati kot pomembno bogastvo kulturne dediščine.
Na podlagi pregleda napotkov za varovanje in negovanje rekreacijskih območij ter priporočil
za notranje coniranje in infrastrukturno opremljanje, povzetih iz strokovne literature, je bilo
ugotovljeno, da so pri urejanju rekreacijskih območij Turističnega središča Mola smernice in
napotki v večji meri upoštevani, in sicer na vseh treh obravnavanih področjih, ki vključujejo
šotorišča oziroma kampe, kopanje na prostem in čolnarjenje. Vprašljiva je le oddaljenost
mirne cone parcel šotorišča od zunanje prometne infrastrukture na severovzhodnem delu
šotorišča, kjer je predvidena izgradnja parkirišča. Koristna bi morda bila tudi namestitev
dodatne protihrupne zaščite zlasti na severni strani šotorišča, ob utrjeni dovozni poti do
bližnjega naselja. Pri načrtih, ki se nanašajo na ureditev kopališča, bi bilo morda smiselno
vključiti ponovni razmislek o smotrnosti ureditve kopališča zaradi velikega nihanja vodne
gladine jezera, kar bi lahko imelo negativen vpliv tako s strani funkcionalnosti kot tudi same
estetike. V projektu razdelitev v cone, namenjene posameznim aktivnostim, ni posebej
omenjena, zato bi bilo smotrno v projekt turističnega središča vključiti tudi razmislek o
coniranju območja, ki bi preprečeval konflikte med aktivnostmi. Tu lahko izpostavimo
območje drstišča, ki bi se mu izgradnja turističnega središča močno približala ter s tem
povzročila morebiten vpliv na njegovo ekološko funkcijo.
Pri urejanju območij je koristno preveriti izkušnje drugih, zato je bil narejen pregled
značilnosti ureditve Šmartinskega jezera, ki si z jezerom Mola deli marsikatero skupno
lastnost. Obe jezeri sta umetnega nastanka, imata razgibano obalno linijo, sta obdani z
gozdom in sta v bližini večjih naselij. Čeprav je Šmartinsko jezero, kar se tiče razvoja, nekaj
korakov pred jezerom Mola, je tudi na njem načrtovana še vrsta novih dejavnosti. Že sedaj
pa je mogoče med jezeroma potegniti vzporednico in narediti pregled dejavnosti, katerih
razvoj bi bil možen tudi na jezeru Mola. Te dejavnosti so: izposoja plovil, gostinske storitve,
adrenalinski park, otroška igrišča, obiski turističnih kmetij, kolesarske in pešpoti s klopmi in
informativnimi tablami, golf igrišče, zorbing in poleti z balonom.
Razvojne možnosti vodne in obvodne površine so velike in turistični razvoj območja bi bil
vsekakor dobrodošel z vidika razvitosti tako bližnjih naselij kot tudi občine same. Kljub vsemu
pa je treba v razpravo vnesti še nekaj razmislekov, ki se porajajo ob načrtih gradnje
Turističnega središča Mola. Vsekakor bi bilo potrebno razmisliti o obsežnosti načrtov, saj bi
lahko prišlo do preseganja zmogljivosti območja, tako z naravnega kot tudi z družbenega
vidika. Za zmanjšanje obremenitve bi bilo treba omejiti kapacitete kampa in razmisliti o
smotrnosti ureditve zunanjega kopališča ter optimizirati število pomolov. Večjo pozornost bi
bilo potrebno nameniti coniranju območja, da bi se izognili konfliktnim situacijam med
posameznimi dejavnostmi. V ponudbo bi lahko vključili tudi domačine in lastnike turističnih
kmetij iz bližnje okolice ter razmislili o možnostih povezovanja s turističnimi agencijami in
drugimi organizacijami. Povezovanje bi namreč lahko pomembno pripomoglo k
prepoznavnosti in razvoju območja.
Zaključimo lahko, da občina Ilirska Bistrica razpolaga z veliko neizkoriščenega turističnega
potenciala. Še posebej velja izpostaviti jezero Mola, ki bi se lahko s preudarnim
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načrtovanjem razvilo v za obiskovalce privlačno turistično točko. Razvoj bi imel ugoden vpliv
na razvoj vasi v bližnji okolici in ne nazadnje tudi na občino Ilirska Bistrica. Do zadovoljive
stopnje razvoja na področju turizma pa je treba v občini postoriti še veliko.
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9.

Summary

Tourism in the Municipality of Ilirska Bistrica has never been especially developed, although
the municipality and Lake Mola have large potential for touristic development.
The characteristics of the Brkini area represent a development obstacle on one side and a
great touristic potential on the other side. The Brkini area could offer a contact with pure
nature, sport and recreational activities, organic food and many other natural and cultural
attractions.
Statistic review shows the prevalence of foreign guests who usually find accommodation in
hotels and similar objects. Domestic tourists usually accommodate in apartments, tourist
farms, private rooms, mountain lodges, etc. Accommodation facilities have not changed
much over the past 5 years. Minor variations are the result of the economic crisis which
occurred over the past 8 years.
The Tourist centre Mola would bring certain changes to the lake area. Greater influence
would occur on social geography more than on physical geography, mostly because of the
increased number of visitors which means also an additional burden for the locals. There
could occur conflict situations because of the development of the Tourist centre Mola.
Fluctuations in water levels and a smaller available area for fishing/swimming could cause
major problems mostly with fishermen. The review of tourist spots in the Municipality of
Ilirska Bistrica showed various touristic potentials and cultural heritage worth preserving,
like Mašun, Sviščaki, Brkini fruit road, historical centre of Ilirska Bistrica and many others.
The overview of instructions and guidelines showed compliance with the plans for the
tourist centre on all three discussed areas: campsite, outdoor swimming area and boating.
The only questionable parameter is the distance between the quiet zone in the campsite and
the traffic infrastructure in the north-eastern part of the campsite with parking lots.
Additional sound insulation should also be considered on the northern side of the campsite
along access route to the nearby village. The outdoor swimming area should be reconsidered
due to large fluctuations in the lake levels which could cause negative functional and
esthetical impacts. The plans for the touristic centre should also consider zoning in the lake
area which would prevent conflicts between activities and negative effects especially with
the fish hatchery. The tourist centre is located very near and the ecological function could be
damaged.
The review of activities on the Šmartinsko Lake showed some of the potential activities
which could be developed on Lake Mola. Boat rent, food services, adrenalin parks,
playgrounds, tourist farms, bicycle trails, footpaths, information boards, golf course, zorbing
and balloon flights are some of the possible activities on or near Lake Mola.
The development opportunities of Lake Mola are numerous and the Municipality of Ilirska
Bistrica has a lot of undiscovered potential. With the proper planning, sustainable
performance and cooperation with the locals, the area could turn into an attractive
destination.
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