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TURIZEM V OBČINI HRPELJE - KOZINA IN MOŽNOSTI ZA NJEGOV
NADALJNJI RAZVOJ
Izvleček:
Diplomsko delo zajema predstavitev naravno in družbenogeografskih značilnosti, zgodovine
razvoja tega območja, turističnih znamenitosti (naravnih in kulturnih), stanja sedanjega
turizma ter idejnih možnosti za njegov nadaljnji razvoj. Celotno stanje razvoja turizma na
območju občine Hrpelje - Kozina pa je ovrednoteno v SWOT analizi, kjer so zajete prednosti,
slabosti, pomanjkljivosti in nevarnosti.
Turizem v občini Hrpelje -Kozina ni temeljna gospodarska dejavnost (daleč v ospredju je
malo podjetništvo), vendar mu na Občini dajejo vse več poudarka, predvsem s povezovanjem
z ostalimi brkinskimi in kraškimi občinami ter vključevanjem v razne programe.
Obravnavano območje ima zelo ugodno lego (bližina avtoceste, železniške proge, regionalne
ceste Reka – Trst) in že zaradi tega ima turizem tu velike možnosti za uspeh. Potencialnim
vlagateljem je potrebno pokazati območje kot odlično turistično destinacijo zaradi
svojevrstnih naravnih in kulturnih znamenitosti, urejenih kolesarskih in pešpoti ter neposredne
bližine z naravo.
Občina Hrpelje - Kozina ima tako dobre možnosti za razvoj trajnostnega turizma.
KLJUČNE BESEDE: Hrpelje, Kozina, razvoj turizma, trajnostni turizem, turistična geografija

TOURISM IN THE MUNICIPALITY HRPELJE - KOZINA AND POSSIBILITIES
FOR HIS FUTURE DEVELOPMENT

Abstract:
This graduate work includes a presentation of natural and socio-geographical characteristics,
development history of the area, tourist attractions (natural and cultural), the current tourism
situation and outline options for its further development. The entire state of development of
tourism in the municipality Hrpelje-Kozina is evaluated in the SWOT analysis, which covered
the strengths, weaknesses, shortcomings and dangers.
Tourism in the municipality Hrpelje-Kozina is not a fundamental economic activity (in the
foreground are small businesses), but the Municipality gave an increased emphasis to this
field, particularly by linking with other Brkini and Karst communities and involvement in
various programs.
The area in question has a very favorable location (near highways, railroads, regional road
Rijeka - Trieste) and the simple reason that tourism here has great potential for success.
Potential investors need to show the area as a great tourist destination due to its unique natural
and cultural attractions, cycling and walking routes and proximity to nature.
The municipality Hrpelje-Kozina has good prospects for developing sustainable tourism.
KEY WORDS: Hrpelje, Kozina, tourism development, sustainable tourism, tourist geography
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Turizem v občini Hrpelje – Kozina in možnosti za njegov nadaljnji razvoj

1. UVOD
Slovenija sodi v primerjavi z ostalimi evropskimi državami med manjše glede na njeno
velikost, a na slabih 20.500 km2 združuje alpski in sredozemski svet, Panonsko nižino in
kraško pokrajino, kar jo uvršča med edinstvene primere v Evropi. Ravno ta njena prehodnost
z morjem na eni in visokimi gorami na drugi strani daje Sloveniji tisti poseben pečat, ki
privablja turiste od blizu in daleč ter s tem postavlja turizem med vodilne gospodarske
dejavnosti pri nas. Čeprav so v slovenskem turizmu najbolj znana in turistično najbolj
obiskana obmorska letovišča, smučarska središča in toplice, najdemo še veliko skritih
kotičkov, ki nudijo posamezniku sprostitev in ugodje.
Eden takšnih je tudi občina Hrpelje - Kozina. Nahaja se na križišču cest, ki vodijo iz Trsta
proti Reki in iz Kopra proti Ljubljani. Prav zaradi stika treh različnih svetov – Brkinov,
Čičarije in Krasa - lahko tu občudujemo slikovito pokrajino s številnimi potoki, kraškimi
oblikami in pestrostjo jamskega sveta. Piko na i pa dodajo še prijazni ljudje in odlična
kulinarika.
Občina Hrpelje - Kozina kot del širšega območja Brkinov in Krasa nudi številne razvojne
priložnosti na področju turizma, saj ga (območje Brkinov in Krasa) odlikujejo neverjetne
naravne znamenitosti, bogata kulturna dediščina in ugodna prometna lega ter bližina
turističnih destinacij, ki veljajo za najbolj obiskane v Sloveniji.
Napredek obravnavanega območja se kaže na vseh področjih, še zlasti pri razvoju
gospodarstva in malega podjetništva ter v skupnem sodelovanju kraških in brkinskih občin.
Za nadaljnji razvoj je tako ključnega pomena urediti območje, kar se da privlačno za tuje in
domače vlagatelje, ter s povezavo med drugimi občinami obnoviti stare ter urediti nove
dejavnosti, privlačne za turiste.
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1.1. Namen in cilji diplomskega dela

Namen diplomskega dela:
Namen diplomskega dela je predstaviti stanje turizma v občini Hrpelje - Kozina (v
nadaljevanju OHK) ter raziskati možnosti za njegov razvoj v prihodnosti.
Kljub temu, da je turizem v omenjeni občini stranska panoga, želim v diplomskem delu
predstaviti tako naravne kot tudi družbene potenciale za njegov razvoj, obstoječo turistično
ponudbo ter pregled dokumentov, ki narekujejo nadaljnji razvoj turizma na tem območju.
Sama pa bom skušala podati še nekatere predloge, ki bi se lahko izvedli na omenjenem
območju. S tem bi mogoče pritegnili še kakšnega turista več, ki bi užival v lepotah in
dejavnostih, ki bi mu bile ponujene v hrpeljski občini.

Cilji diplomskega dela:
-

Predstaviti fizično in družbenogeografske dejavnike proučevanega območja
Predstaviti turistični potencial v občini Hrpelje - Kozina
Analizirati obstoječo turistično ponudbo v občini Hrpelje - Kozina
Analizirati učinke dosedanjega turističnega razvoja
Analizirati občinske načrte glede razvoja turizma v prihodnje
Podati predloge za razvoj turizma v prihodnje

1.2. Metode dela ter uporabljeni viri in literatura
Diplomsko delo temelji na kabinetnem in terenskem delu. Pri opisu geografskih značilnosti
območja, analizi obstoječe turistične ponudbe in analizi statističnih podatkov bom uporabila
metodo zbiranja in pregledovanja literature in virov. Nekatere podatke bom kasneje preverjala
tudi terensko. Omenjeno metodo bom uporabila tudi v poglavju, v katerem bom podajala
svoje predloge o razvoju turizma v prihodnje. Za pregled stanja turizma v občini Hrpelje Kozina in njegovih nadaljnjih možnosti za razvoj sem uporabila kvalitativne metode, in sicer
SWOT analizo.
Pri iskanju literature se je pojavil problem, saj o obravnavanem območju ni veliko napisanega,
zlasti ne na temo turizma. V veliki meri sem si zato pomagala z zbiranjem podatkov preko
interneta (spletne strani posameznih vasi, društev, dogodkov, itd.). Nekaj podatkov sem
pridobila tudi iz ustnih virov, predvsem v poglavjih o zgodovini razvoja obravnavanega
območja in o projektih na temo turizma v občini Hrpelje - Kozina.
S pomočjo podatkov, pridobljenih s spletne strani Statističnega urada RS sem izdelala grafe,
ki prikazujejo prenočitvene zmogljivosti in število nočitev na obravnavanem območju.
Prikazani podatki so po mojem mnenju nekoliko neustrezni, zaradi njihovega načina
pridobivanja in odstopanja od dejanskih vrednosti.
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2. GEOGRAFSKI ORIS OBČINE HRPELJE - KOZINA
Občina Hrpelje - Kozina se razprostira od slovensko-italijanske meje preko Podgrajskega
podolja in južnega dela Brkinov skoraj do Podgrada, proti slovensko-hrvaški meji. Na
območju celotne občine živi nekaj manj kot 4200 prebivalcev. Leži na stičišču treh različnih
svetov – Brkinov, Krasa in Čičarije, kar ji daje izjemno pestrost naravnih lepot in raznolikost
živalskih ter rastlinskih vrst (Kastelic, Mihalič, 2010).
Karta 1: Občina Hrpelje - Kozina na karti Slovenije

Vir: Občina Hrpelje - Kozina, 2011
Karta 2: Občina Hrpelje - Kozina

Vir: Občina Hrpelje - Kozina, 2011
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2.1. Fizičnogeografski oris občine Hrpelje - Kozina

2.1.1. Naravnogeografske enote
Občino Hrpelje - Kozina sestavljajo štiri večje naravnogeografske enote, in sicer:
2.1.1.1. Podgorski kras, Podgrajsko podolje, Čičarija
Sestavljajo kraško pokrajino med flišnimi Koprskimi Brdi na JZ in Brkini na SV, apneniškim
Krasom na SZ in Kvarnerskim zalivom na JV, ki sega že v sosednjo državo Hrvaško. Zaradi
apneniške oz. izrazito kraške podobe se za to pokrajino uporablja tudi ime Bela Istra.
Omenjeno območje sestavljajo predvsem mezozojski in paleozojski apnenci, zato med
reliefnimi oblikami prevladujejo predvsem kraški ravniki in dolga podolja, ki se raztezajo vse
od Tržaškega zaliva pa do SV obale Istre na hrvaškem (Slovenija: Pokrajine..., 2001).
Karta 3: Podgorski kras, Čičarija in Podgrajsko podolje

Vir: Območje občine Hrpelje - Kozina. Geopedia.si, 2011

Najvišji del pokrajine je osrednji del, imenovan Čičarija s Slavniškim pogorjem. Razteza se v
dinarski smeri od SZ proti JV. Najbolj prepoznaven vrh je Slavnik s 1028 m, poleg njega pa
čez 1000 m segajo še Glavičorka (1028 m), Ostrič (1056 m) in Žabnik (1023 m) (Slovenija:
Pokrajine..., 2001).
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JV od Čičarije in približno 400 m nad Koprskimi Brdi leži ravnik Podgorski kras, zgrajen
predvsem iz paleogenskih apnencev. Na njegovem severnem delu najdemo tudi flišne zaplate,
v manjši meri tudi na jugu, zaradi česar je že težko določiti pravo mejo med flišnimi
Koprskimi Brdi in Podgorskim krasom. Najbolj širok je v svojem severnem in srednjem delu,
kjer doseže širino do 6 km, nato pa se proti jugu zoži na bora 2 km (Slovenija: Pokrajine...,
2001).
Severno od Čičarije leži Podgrajsko podolje, ki mu rečejo tudi Matarsko oz. PodgrajskoMatarsko podolje. Na zahodu je od Podgorskega krasa ločen z globoko vrezano dolino
Glinščice, na severu pa z vzpetino Veliko Gradišče od matičnega Krasa. Med Brkini in
Podgrajskim podoljem poteka meja po kamninski meji med flišem in apnencem. K podolju
priključujemo tudi območje okrog Krvavega potoka z Vrhpoljskim poljem. Podgrajsko
podolje naj bi bila suha dolina nekdanje reke, ki se je v geološki preteklosti napajala z vodami
z Brkinov in Slavnika, vendar novejše analize kažejo, da je to podolje tektonski jarek. Dno
podolja je široko med 2 in 4 km, njegova širina pa pada z višanjem nadmorske višine, ki pri
Kozini znaša približno 510 m, pri Podgradu 570 m in se nato naglo dvigne ter pri Starodu
doseže vrednost 680 m (Slovenija: Pokrajine..., 2001; Malečkar, 2004).
2.1.1.2. Brkini
Brkini so hribovje zmernih reliefnih višin, zgrajeno iz nepropustnih flišnih kamnin in z
velikim številom potokov, ki pokrajino na drobno razrežejo. Flišno površje je dobesedno ujeto
med visoko apneniško planoto Snežnik na severozahodu in Čičarijo na jugozahodu, zaradi
česar Brkine uvršča med najmanj sredozemske oz. primorske pokrajine Sredozemskega sveta
pri nas. To jim daje oznako veznega člena s celinsko Slovenijo (Klemenčič, 1959).
Karta 4: Brkini

Vir: Območje občine Hrpelje - Kozina. Geopedia.si, 2011

Brkine delimo na hribovito-gričevnat osrednji del, dna dolin in potokov ter na kontaktni kras.
Najvišji del sta osrednji in zahodni, vzhodni pa zaradi manjših višinskih razlik spominja na
gričevje. Jedro Brkinov predstavlja nekaj čez 800 m visoko sleme , ki v dinarski smeri poteka
od Tater do Harij (Klemenčič, 1959).
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2.1.2. Vodovje
Zaradi močne zakraselosti je površinskih voda v Podgorskem krasu, Čičariji in Podgrajskem
podolju zelo malo. Kratki vodotoki, a za lokalno prebivalstvo izrednega pomena, so le
Glinščica (oz. Botač) ter potoki v slepih dolinah Podgrajskega podolja, vendar je njihova
vodnatost skromna, tako da poleti v večini presahnejo. Zaradi pomanjkanja vode je bila lega
kraških izvirov ključnega pomena za nastajanje vasi in zaselkov v Čičariji, Podgorskem krasu
in Podgrajskem podolju (Slovenija: Pokrajine..., 2001).
Veliko več je na tem območju podzemnih voda. Potoki, ki se stekajo z Brkinov in poniknejo
ob stiku z apnencem v podzemlje, znova pridejo na dan v reko Rižano, Osapsko reko in
Bračano na meji Slovenije s Hrvaško. Nekaj te vode se steka tudi k Buzetu v reko Mirno.
Ponikalnice iz Račic in vzhodneje od tod odtekajo v tektonsko mladi Kvarnerski zaliv, kot je
vidno tudi na spodnji sliki (Gams, 2003).
Karta 5: Kraške ponikalnice in njihove podzemne povezave

Vir: Gams, 2003

Vpliv padavin pomembno vpliva na vodne razmere, zlasti v Brkinih, ki so prepredeni z
manjšimi potoki in studenci. V jesenskem in spomladanskem deževju so v vseh grapah in
dolinah potoki in studenci napolnjeni z vodo in včasih spominjajo na hudourniške vodotoke.
Slepe doline na južnih obronkih Brkinov v času večjih nalivov zalije voda in tam ostaja nekaj
tednov, dokler sčasoma ne odteče skozi ponorne jame v podzemlje. V poletni in zimski suši
presahnejo skoraj vsi studenci, tako da se poplavno ozemlje popolnoma osuši, vendar ga
zaradi kratkotrajnih poplav, ki prihajajo po hujših nalivih poleti, uporabljajo v večini za
travnike. Taka zemljišča imenujejo zaradi strukture tal na flišnih območjih lokve, ponekod
tudi mlake (Geografski atlas Slovenije, 1998).
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2.1.3. Podnebje
Občino Hrpelje - Kozina delimo v dva različna tipa podnebja:
· Zaledno submediteransko podnebje: povprečna temperatura najhladnejšega meseca
od 0º do 4ºC in najtoplejšega od 20º do 22ºC; povprečna letna količina padavin od
1200 mm do 1700 mm; obsega kraško planoto Podgorskega krasa in skrajni zahodni
del Podgrajskega podolja
· Zmerno celinsko podnebje zahodne in južne Slovenije: povprečna temperatura
najhladnejšega meseca se giblje med 0º in -3ºC, najtoplejšega pa med 15º in 20ºC;
povprečna letna količina padavin med 1300 mm in 2800 mm; zajema višji del
Brkinov, vzhodni in osrednji del Podgrajskega podolja in Slavnik s Čičarijo
(Šehić, Šehić, 2010)
Med posameznimi območji so precejšnje razlike, saj je Podgorski kras na široko odprt proti
Tržaškemu zalivu. Slavnik s Čičarijo je višje, Podgrajsko podolje pa nekoliko v zatišju ter
pomaknjeno v celino, proti Brkinom (Slovenija: Pokrajine..., 2001).
Temperatura zraka se med letom značilno spreminja. Najtoplejši mesec je julij (Kozina
19,0ºC), najhladnejši pa januar (Kozina 0,2ºC). Razlike med Podgrajskim podoljem in
Podgorskim krasom niso velike. Slednji je zlasti v nižjih nadmorskih višinah zaradi vpliva
morskega zraka nekoliko toplejši. Nižje temperature se pojavljajo zlasti v višjih predelih
Čičarije in Brkinov, kjer so poletja dokaj hladna, zime pa ostre. Zimske temperature na
obravnavanem območju niža tudi burja, ki je močnejša v hladnejši polovici leta, od oktobra
do marca (Slovenija: Pokrajine..., 2001).
Sorazmerno velika količina padavin, t.j. 1300 mm do 1800 mm, narašča od zahoda proti
vzhodu, pri čemer je izrednega pomena ločnica Čičarija s Slavnikom (Geografski atlas
Slovenije, 1998). Največ padavin je med septembrom in decembrom, sekundarni višek pa od
maja do junija. Najbolj sušno je meseca julija, dokaj suha pa je tudi druga polovica zime in
zgodnja pomlad. V višjih legah (Brkini, Čičarija) je pozimi zelo pogost tudi sneg (Šehić,
Šehić, 2010).
Nižja območja podolij in slepih dolin na južnem obrobju Brkinov so z vseh strani zaprta z
višjim obrobnim hribovjem, tako da v določenih potezah ustvarjajo kotlinski značaj z
značilnimi temperaturnimi obrati in meglo, ki je najbolj pogosta ob koncu poletja in jeseni
(Klemenčič, 1959).
Posebnost Brkinov je zagotovo žled, ki Brkine uvršča med z žledom najbolj ogrožene
slovenske pokrajine. Žled nastane, ko se dež pri prehodu skozi spodnje, hladnejše plasti
ohladi pod 0ºC, a ne zmrzne. Šele kasneje, ko dež pade na neko podlago (tla, drevje …),
zmrzne in se spremeni v težak, leden oklep. Najpogosteje se pojavlja v nadmorski višini med
500 in 1000 m (Klemenčič, 1959).
2.1.4. Prst
Na kvaliteto in strukturo prsti najbolj vplivajo matična podlaga, relief in nadmorska višina. Po
vrsti in kvaliteti prsti se apniška zakrasela območja bistveno razlikujejo od flišnih Brkinov.
Najrevnejša s prstjo so zagotovo Čičarija s Slavnikom, Podgrajsko podolje in Podgorski kras
(razen dela s flišnimi zaplatami). Med glavna faktorja, ki najbolj negativno vplivata na obstoj
prsti, sta čistost apnenca in visoke temperature poleti, ki prst dodatno izsušujejo.
Na apnencu Podgrajskega podolja in Podgorskega krasa najdemo plitve plasti ilovnate rdeče
prsti ali t.i. terre rosse le v osamljenih vrtačah in uvalah. Pobočja in podolja imajo zelo tanko
plast pokarbonatne prsti in rendzine. Debelejše plasti prsti so le v vrtačah in uvalah. Človek se
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je v kamniti pokrajini znašel tako, da je iz dna vrtač pobiral kamenje in ga zlagal na rob, s
čimer je naredil zaščito preb burjo in povečal debelino prsti. Nastale so t.i. delane vrtače
(Slovenija: Pokrajine..., 2001; Klemenčič, 1959).
Na flišnem hribovju Brkinov so se razvile humozne silikatne oz. kisle rjave prsti s tankim
humusnim slojem, imenovane rankerji. Najrodovitnejša prst je na temenih slemen, kjer je
razvita do pol metra debela plast peščene prsti, ki ji domačini rečejo »prhlica«. Je izredno
rodovitna, zlasti na osrednjem, najbolj poseljenem delu, v nadmorski višini med 500 in 650
m. Z naraščanjem naklona pobočja se prst tanjša in na večjih naklonih postane skoraj
skeletna. V mokrotnih dolinah je prst oglejena oz. ilovnata (Klemenčič, 1959).
2.1.5. Vegetacija
Nekdaj, v preteklosti je celotno območje Podgrajskega podolja, Podgorskega krasa in Čičarije
pokrival sredozemski gozd – v nižjih nadmorskih višinah hrast puhavec in gabrovec, v višjih
pa gozd bukve in jesenske vilovine. Zaradi raznih posegov človeka v prostor, kot je npr.
nenadzorovana sečnja lesa za prodajo v Trst in ekstenzivna živinoreja (ovčjereja in kozjereja),
je omenjeni gozd omejen le še na Čičarijo s Slavnikom. Danes je najpogostejša drevesna vrsta
bukev, v višjih legah se ji pridružita še smreka in ponekod jelka. V nižjem delu, med 600 in
800 m, se z bukvijo mešajo še črni in beli gaber ter leska (Slovenija: Pokrajine..., 2001;
Melik, 1960).
Zaraščanje pašnikov in travnikov je omogočilo hitrejše rastočim drevesnim vrstam rast na tem
območju. Najbolj ogrožen je hrast puhavec, ki ga nadomešča predvsem črni bor (uspeva na
suhih, kamnitih in izredno plitvih tleh), ruj ter kraški gaber v združbah z malim jasnom,
puhastim hrastom, trikrpim javorom, cerom, koprivcem in nekaterimi drugimi sorodnimi
vrstami (Slovenija: Pokrajine..., 2001; Melik, 1960).
Tipičnih submediteranskih vrst, kot so oljka, smokva ali lovor, tu ne najdemo. Pojavlja se le
vinska trta, ki uspeva samo v zahodnem predelu Podgorskega krasa (Slovenija: Pokrajine...,
2001; Melik, 1960).
V preteklosti, t.j. približno v 17. stol., so Brkine močno izsekali zaradi prodaje lesa
Benečanom. Gozd so krčili tudi na območjih, primernih za obdelovanje, za pašne površine in
poselitev, zlasti v prisojnih pobočjih, medtem ko se je v osojnih v večini ohranil. V novejšem
času postaja kmetovanje kvečjemu le dopolnilna dejavnost. Temu primerne so zato tudi
kmetijske površine, kar se že na prvi pogled opazi pri zaraščanju površin, še zlasti strmin.
Tam se ponovno širi gozd, ki je večinoma bolj siromašen. Vlažna dna dolin tako pokriva
nekvalitetna kisla trava v združbah z brezami, topoli in vrbami. Skoraj polovico gozdov po
pobočjih in vrhih slemen pa sestavljajo gozd bukve, kostanja in različnih hrastov, dobro
tretjino gozd hrasta gradna, slabo desetino gozd bukve in gabrovca, preostanek pa čisti sloji
bukve oz. belega gabra (Slovenija: Pokrajine..., 2001).
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2.2. Družbenogeografski oris občine Hrpelje - Kozina
Geografsko se občina Hrpelje - Kozina razprostira na območju dela Brkinov, Čičarije,
Podgrajskega podolja in Podgorskega krasa. Osnovna značilnost je prometna tranzitnost, saj
preko nje vodita dve pomembni prometnici: Reka-Trst in Koper-Ljubljana. Je mejna občina –
na jugu meji s Hrvaško, na zahodu pa z Italijo. Sosednje občine so Divača, Sežana, Koper in
Ilirska Bistrica. Obsega 195 km2 površine in ima približno 4200 prebivalcev, ki so poseljeni v
39 naseljih (Občina Hrpelje - Kozina, 2011; Občine v številkah, 2011).
Občina Hrpelje - Kozina je bila ustanovljena 01. 10. 1994, pred tem pa je bilo območje občine
sestavni del skupne občine Sežana (Občina Hrpelje - Kozina, 2011).
2.2.1. Naselja
Kakor se območje občine Hrpelje - Kozina glede na vse geografske značilnosti deli na
»kraški« in »nekraški« del, enako velja tudi za naselja.
V Podgrajskem podolju, Podgorskem krasu in Čičariji ne najdemo samotnih kmetij,
razloženih naselij ali zaselkov, ampak prevladujejo le večje oz. manjše sklenjene vasi,
zaključene v celoto. Najbolj prevladuje gručast tip naselja. Vse vasi, ki ležijo v Podgrajskem
podolju in severnem obrobju Čičarije, so v svojem jedru gručasta naselja primorskega tipa,
vendar so se zaradi ceste Reka-Trst naselja nekoliko spremenila. Ljudje so začeli graditi hiše
ob cesti, zato nekoliko spominjajo na gručasto – obcestne vasi (Kladnik in sod., 1996).
Vasi so večinoma nastajale tik ob večjih obdelovalnih zemljiščih. Glede na to lahko ločimo tri
tipe:
· vasi ob večjih površinah ravnega sveta v slepih dolinah ob stiku z Brkini
· vasi ob večjih kraških depresijah (večjih vrtačah, uvalah, itd.)
· vasi ob flišnih progah na delu Podgorskega krasa
(Kladnik in sod., 1996)
Zaradi različne gravitacijske usmerjenosti, ki jo je pogojevala orografska struktura, območje
ni razvilo enotnega središča. Pomembnejših centralnih krajev skorajda ni, izjema so le
Podgrad, ki sodi v sosednjo občino Ilirska Bistrica, in združeno naselje Hrpelje - Kozina.
Slednje se je združilo v eno in skupaj predstavljata majhno urbano in občinsko središče.
Kozina se je pričela pomembneje razvijati v drugi polovici 19. stol., ko je postala prometno
središče, a je le-to sprva temeljilo na železniškem prometu. Hrpelje so postale pomembne šele
po 2. svetovni vojni, ko so postale lokalno in upravno središče. Takrat je bil tu sedež občine,
ki se je obnovil tudi leta 1995. Industrijski razvoj omenjenih naselij je bil vezan predvsem na
prometno lego ob cestah Reka-Trst in Ljubljana-Koper (Krajevni leksikon Slovenije, 1995;
Kladnik in sod., 1996).
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Slika 1: Združeni naselji Hrpelje in Kozina

Vir: Občina Hrpelje - Kozina, 2011

V Brkinih gre za značilno lego naselij po slemenu. Običajno v tistem delu, kjer je to nekoliko
bolj ostro in strmo in na vrhu kopastih vzpetin. Območja manjših naselij so prav tako na
slemenih ali prisojnih in zložnih pobočjih. Najdemo jih tudi v bližini slepih dolin, ki so
predstavljale oaze za kmetijstvo. Skoraj vsaka slepa dolina ima tako svoje naselje, pa naj bo to
v sami dolini ali na dvignjenem robu.
Položaj agrarnih naselij v Brkinih je bil in je še vedno precej odmaknjen od urbanih območij,
vendar je stanje vseeno nekoliko boljše, kot je bilo nekoč, saj so prometne razmere v hribovju
drugačne. Večinoma so med naselji asfaltirane ceste in ne slabe poljske poti, kot so bile v
preteklosti.
Za vsa naselja je značilna gručasta strnjena pozidava, kar pomeni, da je ostalo več površine za
kmetijsko obdelavo. Vasi so večinoma podolgovate in razpotegnjene po slemenu , tako da sta
večkrat le dva dolga niza hiš.
Slika 2: Slivje - primer razpotegnjenega naselja z dvema nizoma hiš

Vir: Območje občine Hrpelje - Kozina. Zemljevid Najdi.si, 2011
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Občina Hrpelje - Kozina je razdeljena na 15 krajevnih skupnosti, ki skupno zajemajo 39
naselij, kot je razvidno tudi iz spodnje tabele.
Tabela 1: Krajevne skupnosti v občini Hrpelje - Kozina in njim pripadajoča naselja

KRAJEVNA
SKUPNOST
KS Artviže

KS Brezovica
KS Gradišče pri
Materiji
KS Hrpelje

NASELJE
Artviže

KS Obrov

Brezovo Brdo
Golac

Brezovica

Javorje

Britof

Obrov
Poljane pri Podgradu

Gradišče pri Materiji
Hrpelje

Tublje pri Hrpeljah
Klanec pri Kozini
Petrinje
KS Kozina

Kozina

KS Krvavi Potok

Krvavi Potok

KS Ocizla
KS Prešnica

Prešnica

KS Rodik

Rodik

KS Slivje

Hotična
Kovčice
Markovščina
Mrše
Orehek pri Materiji

Nasirec

Ritomeče

Bač pri Materiji

Slivje

Gradišica

Velike Loče

Odolina
Povžane
Rožice

Ocizla
Beka

Mihele

KS Materija

NASELJE

Ostrovica

Slope

KS Klanec

KRAJEVNA
SKUPNOST

KS Tatre

Tatre

KS Vrhpolje

Vrhpolje

Skadanščina
Vir: Občina Hrpelje - Kozina, 2011

Največja krajevna skupnost v občini Hrpelje - Kozina po številu naselij je KS Slivje, ki
zajema kar 8 naselij, manjših pa je kar veliko, saj je kar 6 takšnih, ki zajemajo le po eno
naselje (Gradišče pri Materiji, Kozina, Prešnica, Rodik, Tatre in Vrhpolje). Krajevna
skupnost, ki je največja po obsegu, je KS Obrov, ki zajema pet vasi. Večina krajevnih
skupnosti je majhnih, kar je razvidno tudi iz karte 6, a se trend drobitve še vedno nadaljuje,
vendar je potrebno priznati, da so veliko bolj aktivne krajevne skupnosti, ki zajemajo manjše
število vasi. Razlog je verjetno v tem, da manjše število ljudi lažje soglaša o neki zadevi kot
večje (Mihalič, 2011).
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Karta nam prikazuje razdrobljenost krajevnih in vaških skupnosti. Izstopajo le 3 večje, to so
Obrov, Materija in Slivje.
Karta 6: Območje občine Hrpelje - Kozina s pripadajočimi krajevnimi skupnostmi

Avtor: Urška Barba
Vir: Hrpelje – Kozina, 2011

2.2.2. Prebivalstvo
Območje občine Hrpelje - Kozina se je od druge polovice 17. stol. do začetka 19. stol. naglo
razvijalo predvsem kot zaledje takrat dveh pomembnih mest – Reke in Trsta, ki sta doživljala
najmočnejši razvoj v svoji zgodovini. Število prebivalstva se je začelo večati, isto se je
dogajalo tudi s številom kmetij. Tako je obdobju močne depopulacije sledilo obdobje agrarne
prenaseljenosti. V obdobju od začetka 19. stol. do začetka 20. stol. so se razmere izboljševale,
pospešeno je naraščalo število prebivalstva, predvsem v krajih ob novo zgrajeni železnici.
Okrog leta 1900 je tako območje današnje občine obsegalo kar 7571 prebivalcev, kar je
največ v celotni zgodovini. Tudi lepemu obdobju je enkrat prišel konec in tako je na začetku
20. stol. prišlo do splošne gospodarske, predvsem pa agrarne krize. Poslabšale so se tako
socialne kot tudi ekonomske razmere. Propadati so začele nekdaj dobro donosne dejavnosti in
tako je bilo prebivalstvo primorano zapustiti območje in iskati nove vire zaslužka v
obmorskih mestih in čezmorskih deželah. K hitremu propadanju pokrajine v nadaljevanju 20.
stol. je največ pripomogla sprva prva svetovna vojna in z njo italijanska okupacija, kasneje pa
še druga (Barbič, 1996).
Odseljevanje je številna območja, najbolj pa Čičarijo in Podgorski kras, dobesedno izpraznilo.
Ugodnejše prebivalstveno gibanje imata le naselji Hrpelje in Kozina, ki veljata za središčni
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naselji, po katerih je občina tudi poimenovana, in v katerih je prebivalstvo zraslo iz približno
660 leta 1961 na 1250 leta 1991. V večini drugih naselij se je prebivalstvo tudi več kot
prepolovilo (Slovenija: Pokrajine..., 2001).
Delež starejših od 65 let je bil po popisu leta 2002 v Podgrajskem podolju 14,53%, na
Podgorskem krasu se je številka gibala okrog 13 %, v Čičkih vaseh dobrih 37% in v Brkinih
okroglih 17%. Razlog, da je v Podgorskem krasu in Podgrajskem podolju najmanjši odstotek
starejših nad 65 let, je v tem, da je veliko starejših ljudi umrlo, njihovi vnuki pa se z
družinami vračajo na podeželje, od koder so se njihovi starši izselili, kar pripomore k
manjšemu deležu starejših in večjemu mlajših ljudi. Razveseljujoč je tudi podatek, da je kar v
81% vasi občine Hrpelje - Kozina večje število otrok v starosti med 0-14 let kot starejših nad
75 let (Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu - skupaj, naselja, Slovenija, popis 2002,
2002).
V obdobju 102 let (1900/2002) znaša indeks za območje celotne občine pod 100, kar pomeni,
da se je v 102 letih število prebivalstva manjšalo. V celoti gledano gre za stalno zmanjševanje
prebivalstva, izjema so le 4 naselja: Hrpelje, Kozina, Krvavi Potok in Tublje pri Hrpeljah.
Največji upad prebivalstva je gotovo zabeležen v naseljih Poljane pri Podgradu (število se je
zmanjšalo iz 341 leta 1900 na 8 prebivalcev leta 2002) in Golcu v Čičariji (iz 549 na 63).
Poleg državne meje z Italijo pa je zabeležen največji upad prebivalstva v Beki (iz 131 na 13)
in Mihelah (iz 167 na 26) (Barbič, 1996).
Delež Slovencev je bil leta 1991 v občini Hrpelje - Kozina v vseh vaseh nad 90% (v
povprečju med 95 – 100%). Izjema sta le naselji Hrpelje in Kozina, kjer je bil odstotek med
75 in 79%. Razlog je v zaposlovanju neslovenskega prebivalstva iz bivših jugoslovanskih
republik v nekaterih industrijskih obratih in na železnici (Geografski atlas Slovenije, 1998).
2.2.3. Gospodarstvo in promet
Prebivalci območij Čičarije, Podgorskega krasa in Podgrajskega podolja so že od nekdaj
zaposlitev iskali v Trstu in okolici. Na območju občine Hrpelje - Kozina je bilo včasih
pomembno prevozništvo, tovorništvo, gostilničarstvo, opekarstvo in proizvodnja ledu, ki so
ga vozili v hladilnice v Trst, ter delo ob železnici. Nekoliko je izstopalo območje Brkinov, ki
je bilo odmaknjeno od prometnih poti in zato tudi slabše oz. manj razvito.
Industrija je v občini Hrpelje - Kozina nekdaj sodila med najpomembnejše gospodarske
dejavnosti skupaj z ostalimi iz sekundarnega sektorja in je pred osamosvojitvijo zaposlovala
več kot polovico delovno aktivnega prebivalstva. Po l. 1991 so se stvari spremenile, saj so
podjetja izgubila velik del obsežnega trga v bivših jugoslovanskih državah. Podjetja so bila
razpršena večinoma po Podgrajskem podolju:
· Kozina: Javor Lesograd (lesno – predelovalna), Interina
· Hrpelje: Steklarna Hrpelje, Kovinar (kovinsko – predelovalna)
· Materija in Bač pri Materiji: Pletenina (proizvodnja tkanin in končnih tekstilnih
izdelkov, Mehano (Proizvodnja igrač), Atech Elektronika
· Gradišče: Droga (proizvodnja živilskih izdelkov), Šepič (proizvodnja poliuretanskih
mas)
· Klanec pri Kozini: Andor (predelava plastičnih mas)
(Regionalno razvojni program, 1991; Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnosti,
naselja, Slovenija, popis 2002, 2002)
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V poznih 90. letih prejšnjega stoletja in začetku sedanjega je večina zgoraj navedenih podjetij
propadla. Izjema so le Interina v Kozini in Atech Elektronika v Baču pri Materiji, ter Andor v
Klancu pri Kozini, zaradi česar se je spremenila tudi sestava zaposlenih po posameznih
sektorjih.
Občina si je veliko prizadevala za ohranitev obratov na območju same občine in tako so leta
2002 pričeli z izgradnjo nove Obrtno-industrijske cone Hrpelje, kjer se koncentrira
gospodarski razvoj tega območja in katere investitor je sama Občina. Cona je locirana na
150.000 m2 površine in v bližini železniške postaje Hrpelje - Kozina, kar ji daje izredno
ugodno prometno lego (bližina glavne prometnice Reka-Trst, avtoceste in železnice), obenem
pa se nahaja v zaledju vedno bolj pomembne Luke Koper. Projekt OIC Hrpelje je za samo
občino izrednega pomena v smislu dolgoročnega napredka, hkrati pa daje možnost
zaposlovanja številnim občanom. Trenutno v njej deluje okrog 30 podjetij (Mihalič, Kastelic,
2011).
Slika 3: Položaj OIC Hrpelje

Vir: Območje občine Hrpelje - Kozina. Zemljevid Najdi.si, 2011

Kljub temu, da je malo podjetništvo podprto z mnogih strani, se pojavi problem v premalo
perspektivnih in prešibko izvozno naravnanih podjetjih. Občutljivost kraškega sveta potihoma
narekuje, da je potrebno izkoristiti že zgrajene objekte in šele nato začeti z gradnjo novih, kar
ponovno zavira rast visokokvalitetnih podjetij. Občina Hrpelje - Kozina ima več kot odličen
geostrateški položaj, ki ga označuje neposreden dostop do evropskega transportnega sistema,
ter lego (tako ceste kot tudi železnice) v smeri vzhod – zahod (Projekt Kras, 2011).
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3. ZGODOVINSKI PREGLED

Slovensko ozemlje je v preteklosti doživljalo številne politične in upravne spremembe.
Ključnega pomena za to je bil stik alpskega, jadranskega, panonskega in dinarskega sveta, kar
sovpada tudi s stikom slovanske, romanske, germanske in madžarske kulture.
Istrski polotok, katerega del je tudi ozemlje občine Hrpelje - Kozina, so že v paleolitiku kot
prvi naseljevali Veneti, ki so se tja preselili že v času trojanske vojne (približno 1200 let pred
našim štetjem). O zgodovini naseljenosti preučevanega območja pričajo tudi krajevna imena:
vzpetina Ajdovščina vzhodno od vasi Rodik, kjer so sledi prazgodovinskih selišč in kjer je
stala rimska naselbina Rundictes ter vasi Gradišče, Gradišica in Obrov (Kos, 1956).
S prihodom Rimljanov se je pričel razcvet celotne Istre in njenega zaledja. Poleg razvoja
kmetijstva (vino, olje, volna, itd.) in obrtništva (opekarstvo, lončarstvo, steklarstvo,
kamnoseštvo) ter arhitekture, so Rimljani pustili bistven pečat pokrajini z vzpostavitvijo
prometne infrastrukture na tem prostoru. Lahko rečemo, da so s tem naredili pomembne
faktorje razvoja (kasneje tudi turizma) tega območja (Darovec, 1992).
Območje Brkinov in Čičarije se je tako prometno močno razvilo. Preko tega ozemlja je vodila
ena od dveh glavnih prometnih žil, ki so jih zgradili Rimljani. Prva, t.i. »via Gemina«, je
vodila iz Ogleja do Trsta, proti Krasu, na Materijo, Obrov, Lipo, Klano, do Reke in prek
Trsata ob dalmatinski obali proti jugu. Druga, t.i. »via Flavia« pa je vodila iz Trsta ob Rižani,
Dragonji, Mirni, čez Limski kanal, do Pulja, tam ob obali zavila proti severu in se v Kastavu
združila z »vio Gemino« (Darovec, 1992).
Za časa Rimljanov je bilo tako Hrpelje pomembna obcestna postojanka ob cesti »via Gemina«
(Reka-Trst), ki je bila zelo pomembna trgovska pot. Trgovci, ki so prenašali blago z Reke v
Trst ali obratno, so se ustavljali v gostilnah v Hrpeljah, kjer so menjevali utrujene konje in se
okrepčali. Torej že v tistem času beležimo neke vrste »turizem« (Darovec, 1992).
Slovani so začeli naseljevati območje Brkinov konec šestega in v začetku sedmega stoletja.
Kot prve slovanske naselbine na tem območju se štejejo Harije, Smrje in Trpčane v vzhodnem
delu Brkinov ter Gradišče, Brezovica, Javorje, Orehek, Brezovo Brdo, Rožice in Slivje na
zahodu (Kos, 1956).
Konec 15. stoletja so ozemlje Istre močno prizadeli vpadi Turkov. V tistem času se na to
območje priseljujejo migranti, ki bežijo pred Turki, predvsem Aromuni (nomadski romski
prebivalci današnje Srbije, Bosne, Hercegovine) in Morlaki (sem spadajo tudi Čiči, ki na
prehodu v 16. stoletje poselijo današnjo Čičarijo ter dajo pokrajini ime) (Darovec, 1992).
V letih 1600-1800 je bilo Hrpelje pod velikim vplivom mesta Trst. Pod Habsburžani je Trst
nenehno rastel in s tem tudi trgovina. Zato so Hrpeljci začeli zidati ledenice, da so poleti, ko
je bilo vroče, v Trst prodajali led, ki je bil takrat zelo drag. To je bil njihov glavni način
preživetja (Kos, 1956).
Po propadu beneške republike (l. 1797) so del njenega ozemlja, vključno s proučevanim
območjem, pridobili Habsburžani, a je leta 1811 prišlo do novih ozemeljskih sprememb, saj je
morala Avstrija odstopiti Napoleonu območje nekdanje avstrijske Istre. Ozemlje je bilo
Napoleonovo le dve leti, saj je Avstrija Franciji napovedala vojno in ji provinco istega leta
tudi vzela (Darovec, 1992).
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V obdobju 1813 – 1918 je proučevano območje spadalo pod Reško okrožje, ki je skupaj z
Istrskim, Goriškim in Karlovškim okrožjem sestavljalo Primorski gubernij Avstrijskega
cesarstva. Ta ureditev se je ohranila do l. 1918 oz. 1920, ko je po Rapalskem paktu ozemlje
Julijske krajine pripadlo Italiji. Brkini in Čičarija ter Podgrajsko podolje so bili tako do konca
druge svetovne vojne vključeni v provinco Reko, ki je skupaj s provincama Pulj in Trst
sestavljala istrski del Italijanskega kraljestva (Darovec, 1992).
V to obdobje lahko dejansko vključimo tudi začetek turizma na obravnavanem območju, in
sicer v leto 1825. Takrat so namreč dokončali obnovitev dela prometnice »via Gemina« na
odseku Reka-Trst. Ker je bila to pomembna trgovska pot iz Trsta proti Reki, se je na poti
ustavljalo veliko ljudi. Tako so na območju današnje občine Hrpelje – Kozina, natančneje v
Podgrajskem podolju, začele nastajati prve gostilne in penzioni. Najbolj znani naselji sta bili
Hrpelje in Kozina. Iz Trsta se namreč pot strmo dviga proti kraškemu robu. Včasih so tovor
prevažali s konji, in ker se je žival močno utrudila, so morali na vrhu klanca tudi za nekaj časa
oddahniti, to je v Kozini in Hrpeljah (Grželj, 2011).
Slika 4: Razglednica iz Hrpelj in Kozine okrog leta 1900 (na sliki hotel)

Vir: Hister Caprae, 2011

Pogoj za napredek v turizmu je narekovala tudi gradnja železniške proge med Trstom in
Hrpeljami oz. Kozino. Leta 1841 so Avstrijci zasnovali Südbahn, železniško povezavo z
Benetkami, Trstom in Istro preko Ljubljane. Prvi del je že leta 1857 dosegel Benetke, medtem
ko je bil drugi del, iz Divače do Pulja, dokončan šele leta 1876. Za uresničenje mreže je
manjkala samo hitra povezava med Istro in Trstom, to je odcep pri Hrpeljah in kratka proga
skozi dolino Glinščice do samega mesta. Na ta način se je pot do Pulja skrajšala kar za dobrih
38 km, kar je bilo zelo veliko, saj so na njej predvidevali izreden železniški promet. Takrat so
namreč načrtovali, da bo po progi vozilo dnevno v vsako smer do približno 25 tovornih
vlakov s po 25 vagoni. Gradnja te proge, ki je dolga le dobrih 19,5 km, pa ni bila tako
enostavna. Problem je predstavljal predvsem kraški teren, po katerem je potekala. Odsek je
začel delovati leta 1887, a zaradi zgodovinskih dogodkov tega obdobja ni nikoli dosegel
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tistega pomena, ki so mu ga pripisovali pri načrtovanju. Namesto tovornega prometa se je na
tej progi odvijal zelo živahen potniški promet med vzhodnim Krasom, Istro in Trstom.
Predvsem so se vlaka posluževale kraške in istrske ženske s podeželja, ki so oskrbovale mesto
z mlekom, perutnino, suhim mesom, zelenjavo in sadjem (Grželj, 2011).
Slika 5: Železniška proga Trst - Hrpelje - Kozina

Vir: Klanec pri Kozini – zgodovina, 2011

Znano je tudi, da so z vlaki v Kozino in Hrpelje ter druge vasi prihajale tržaške družine na
oddih oz. počitnice za kar 10-14 dni in tu uživale v lepotah narave. Domačini so jim oddajali
sobe, sami pa so spali na senikih. Takrat je bilo namreč v hotelih premalo postelj za vse
obiskovalce. Vlaki so pripeljali tudi veliko enodnevnih izletnikov med vikendi, vse do
petdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bila proga dokončno ukinjena (Grželj, 2011).
Pomembno vlogo v turizmu občine Hrpelje - Kozina je pomenilo odkritje jame Dimnice.
Prvič je bila v literaturi omenjena l. 1838, slovensko planinsko društvo iz Trsta pa je do leta
1908 uredilo dostop za množične obiske do dna Velikih Dimnic, ostale turistične poti pa do
prve svetovne vojne (Malečkar, 2004).
Med drugo svetovno vojno so tudi na območju Čičarije in Brkinov divjali hudi boji, ki so bili
razlog za vsesplošno nazadovanje – tako na populacijskem kot tudi gospodarskem (in s tem
turističnem) področju. Zaradi silovitega odpora prebivalcev so okupatorji ropali in požigali
nekatere brkinske vasi, zlasti v njenem vzhodnem delu. Brkine in Čičarijo so do leta 1943
oblegali italijanski fašisti, ki so imeli postojanko v Ilirski Bistrici. Že naslednji dan po
kapitulaciji Italije, l. 1943, je to območje zajela nemška vojska in nadaljevala z nasiljem nad
že tako izčrpanimi prebivalci (Žitko, 1974).
Po drugi svetovni vojni je območje obravnavane občine pripadlo Socialistični republiki
Sloveniji, ki je z ostalimi petimi republikami sestavljala federativno republiko Jugoslavijo.
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Stanje se je okrog leta 1960 začelo izboljševati, odpirali so se razni obrati, ki so zaposlovali
ljudi, življenje se je vračalo nazaj v svoje tire. Z napredovanjem gospodarstva se je krepil tudi
turizem. Kljub temu, da je bila ukinjena železniška proga Trst – Hrpelje - Kozina, so Tržačani
še vedno prihajali, a tokrat so vlak zamenjali avtomobili.
Dimnice, kot najbolj znana jama tega območja, je po letu 1975 znova beležila večje število
obiskov. V jami so obnovili in elektrificirali poti, jama se je pričela pojavljati v medijih,
stekle so različne promocijske akcije (npr. udeležba na sejmih, neposreden prenos iz jame,
itd.), izdali so razglednice in prospekte idr. Jama v zadnjih letih ponuja tudi treking po
jamskih brezpotjih, kar predstavlja posebno doživetje in s tem privablja turiste od blizu in
daleč. Ker so obiski vedno pogostejši, imajo upravljavci že nove načrte za ureditev same jame
in njene okolice (Malečkar, 2004; Mihalič, 2011).
Dandanes Italijani še vedno predstavljajo večino med turisti tega območja. Največ je
tranzitnih gostov, v zadnjem času pa se na ta konec odpravi vedno več rekreativcev, s
kolesom ali peš. Veliko je tudi takih, ki sem pridejo zaradi gastronomskih užitkov in počitka v
neokrnjeni naravi.
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4. ANALIZA STANJA TURIZMA
4.1. Turistične znamenitosti
Občina Hrpelje - Kozina je bogata tako s kulturnimi, še nekoliko bolj pa z naravnimi
znamenitostmi, saj leži na stičišču treh svetov: Brkinov, Čičarije in t.i. Malega Krasa. Na stiku
Brkinov z apnenčastim Podgrajskim podoljem je moč občudovati slikovito pokrajino s
številnimi potoki, kraškimi oblikami in pestrostjo podzemnega sveta. Pravi biser Podgorskega
krasa je zagotovo dolina Glinščice, ki slovi po svoji lepoti ter raznolikosti tako živalskih kot
tudi rastlinskih vrst. V Čičariji se čas nekoliko ustavi in vsak lahko uživa v neokrnjeni naravi,
mirnih sprehodih in kolesarjenju.
Prijazne gostilne in turistične kmetije s tradicijo nudijo oddih in dobrote iz domače kuhinje.
Brkinski sadjarji, ki pridelujejo sadje različnih vrst (največ slive in jabolka), so vključeni v
Brkinsko sadno cesto.
4.1.1. Naravne znamenitosti
4.1.1.1. Jame in brezna
Po podatkih jamarskega katastra iz leta 2004 je bilo na tem območju raziskanih že preko 250
jam. Večina jih je odprtih, vendar z vstopom na lastno odgovornost. Edino v jami Dimnice, ki
je označena na spodnji karti, se izvajajo turistični ogledi.
Karta 7: Jame na območju občine Hrpelje - Kozina

Avtor: Urška Barba
Vir: E – kataster jam. Geopedia.si, 2011

To so večinoma odvodniki deževnice in aktivne ter fosilne vodne jame z rovi v več nivojih.
Dostopni so skozi udore, nekdanja ponorna in korozijska brezna in njihove odvodnike.
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Najpomembnejša korozijska brezna so:
· Brezno pred Kotlom (globoko 404 m) na pobočju Slavnika – najgloblje na vsem Krasu
in njegovem obrobju
· Jančerejska jama (globoka 214 m) pod Ostričem
· Tončetova jama (globoka 133 m) pri Povžanah
(Malečkar, 2004)
Izpostavimo lahko tudi nekaj jam, ki se nahajajo na območju občine Hrpelje - Kozina in so
zaščitene kot naravni spomeniki: Jamski sistem Korošca v dolini Glinščice, Dimnice, Hotiške
in Slivarske Ponikve, Široka jama, Ponikve v Odolini, Štefakova pečina, Brinščica, Jama v
Jezerini, Grde jame, Kaserova jama, Martinska jama, Jama pod Mavrovcem, Medvedjak,
Pečina v Zijatih, Krempljak, Jazbina v Rovnjah, Rodiška pečina, Cikova jama, Velika
Kozjanska jama in jama Špirnca.
JAMA DIMNICE
Podgrajsko podolje, kjer se Dimnice nahajajo, je z jamami zelo bogato območje, vendar so v
večini zelo težko dostopne. Od več kot dvestotih jam je za turistični obisk urejena le tista, iz
katere se pozimi vali dim, ki ga je zakuhal sam hudič. Vsaj tako so nekdaj okoliški prebivalci
res verjeli in jo poimenovali »hudičeva prekajevalnica«. Danes vemo, da temu ni tako. Pozimi
namreč hladen zrak prodira v jamo skozi Velike Dimnice. Spusti se do najgloblje točke jame
– t.j. do potoka, kjer toplejša voda zrak okoli sto metrov globoko segreje. Ker je lažji, se pod
stropom spet dvigne in izhaja iz jame pri najbližji odprtini – malih Dimnicah (Zalar, 2010;
Jama Dimnice, 2011).
Pri vasi Slivje se nahajata dve okoli 40 m globoki brezni, povezani z rovom, ki skupno tvorijo
skoraj 7 km dolgo in 140 m globoko jamo. Rovi v jami so speljani v dveh nadstropjih. Zgornji
so suhi, lepo zakapani, z urejenimi turističnimi potmi. Po spodnjih se pretaka potok, ki ponika
v slepi dolini Velike Loče in se steka v izvir Rižane (TD Dimnice Slivje – Jama Dimnice,
2011; Malečkar, 2004).
Slika 6: Skica jame Dimnice

Vir: Gams, 2003
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Jama je sestavljena iz čudovitih dvoran:
· Perkova (vhodna) dvorana: največja v jami, v njej najdemo mogočne kapniške stebre,
visoke približno 22 m, imenovane Kiklopi
Slika 7: Kiklopi

Vir: TD Dimnice Slivje…, 2011

· Bela dvorana: ime je dobila po svetlo sivih kapniških tvorbah, posebnost tu je cipresast
stalagmit
· Vilinska dvorana: tu najdemo pravi gozd stalagmitov
· Marmitna dvorana: ilovnata tla in niša, imenovana Bar; stropne kotlice in fasete
· Podorna dvorana: na njenen robu najdemo ogromno »zaveso«, ki se poteguje celo za
vpis v Guinessovo knjigo rekordov
Slika 8: "Zavesa"

Vir: TD Dimnice Slivje…, 2011
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· Ponvična dvorana: tla prekrivajo nizke sigove ponvice
· Kitajska dvorana: ime je dobila po robu sigove ponvice, ki vijuga podobno kot
Kitajski zid
Slika 9: Ponvice v Kitajski dvorani

Vir: TD Dimnice Slivje…, 2011

· Končna dvorana: tu lahko opazujemo korene stalagmitov, jama se zaključi z sigovo
kopo, ki zapira rov.
(Malečkar, 2004; JD Dimnice, 2011)
Kot že prej omenjeno, je to edina turistična jama v občini Hrpelje - Kozina. Ogledi jame se
izvajajo vsako nedeljo ob 15.30. Po najavi se izvajajo tudi trekingi po vodnem rovu in bližjih
»neturističnih« jamah ter naravoslovni dnevi za šolarje.
JAMA BRINŠČICA
Jama Brinščica se nahaja v Podgrajskem podolju med naseljema Materija in Brezovica in
predstavlja enega izmed nekdanjih požiralnikov potoka Ločica. Od daleč zgornji del izgleda
kot običajna vrtača, vendar se dno prevesi v okoli 20 m široko in 60 m globoko brezno. Zaradi
mogočnega brezna je na njegovem dnu še dovolj svetlobe, da uspeva veliko rastlinstva, ki je
prilagojeno na tamkajšnje pogoje (Skoberne, 1988).
Slika 10: Jama Brinščica

Avtor: Mihovec Janez; Vir: Mihovec, 2010
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Najbolj zanimivi so vodoravni deli jame, ki so zaradi navpičnih sten dostopni le z jamarsko
opremo. Tam lahko najdemo dvorano z jezerci, ki jih napaja kapnica, zaradi česar voda v
jezercu in kotličih močno niha, ker pa je nasičena z apnencem, nastajajo številni kroglasti
sigasti koščki – jamski biseri. Teh rjavih biserov je veliko, manj pa je tistih, ki so ujeti v
vdolbinah stalaktitov in jih brusijo curki s stropa padajoče vode (Brinščica – zakladnica
biserov, 2010).
Jama ni namenjena turističnim obiskom.
Slika 11: Biseri na stalagmitu v jami Brinščica

Avtor: Mihovec Janez; Vir: Mihovec, 2010

MARTINSKA JAMA
Martinska jama sodi med lažje dostopne jame Podgrajskega podolja. Glavni rov jame se že po
nekaj deset metrih prevesi v 10-metrsko brezno, vendar si je jamo mogoče vseeno ogledati po
drugem rovu. Glavni rov je dolg 700 m , širok približno 20 in visok do 30 m, vendar so letos
junija odkrili še dodatnih 30 m jame, tako da skupno meri v dolžino 730 m. V jami si je moč
ogledati najrazličnejše sigaste oblike. Prehod v zadnje dele je oviran zaradi poševne stopnje,
čez katero lahko pridejo le izkušeni jamarji s potrebno jamarsko opremo (Skoberne, 1998;
Gedei, 2011).
Slika 12: Martinska jama

Avtor: Peter Gedei; Vir: Martinska jama, 2007
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4.1.1.2. Slepe doline
Podgrajsko podolje je v kraški geomorfologiji najbolj znano po slepih dolinah, ki so nastale
na stiku flišnega in apnenčastega sveta, kjer potoki s flišnih Brkinov poniknejo v brezna.
Slepo dolino sestavlja rečna dolina s stalnim vodotokom, ki se na apnencu, prekritem s plastjo
slabo prepustne naplavine, razširi in nato nenadno, slepo sklene s strmim polkrožnim
pobočjem nad ponorno jamo ali breznom, kamor ponikne vodotok. Ob ponikvah voda
živahno razjeda (korodira) podlago. Trditve o zgolj korozijskem ali zgolj erozijskem nastanku
slepih dolin so nedorečene, saj podrobne raziskave kažejo, da je nekatere izoblikovala
predvsem erozija, pri večini pa je bila odločujoča korozija (Gams, 2003; Slepe doline, 2011).
Na območju občine Hrpelje - Kozina najdemo kar nekaj slepih dolin: Brezovica, Odolina,
Hotična, Slivje, Velike Loče in Jezerina (Godina Jelušič, 2010).
BREZOVICA
Brezovica je 1 km dolga in pol kilometra široka slepa dolina na obrobnem apnencu, ki jo je
izoblikoval potok Ločica. Dno potoka so domačini v preteklosti prestavili na rob pod vasjo,
da voda ne bi poplavljala rodovitnih površin. (Gams, 2003).
Je največja in edina poseljena slepa dolina, ugodnejše temperature na njenem zgornjem delu
pa omogočajo tudi kmetijsko obdelavo. Ostale slepe doline so zaradi temperaturne inverzije in
manjšega površja za to manj primerne. Povsem ravno površje je izoblikoval potok, ki na
koncu doline ponikne v brezno in se na dnu razdvoji v dva kraka z bazeni, v katerih se
zadržuje voda (Černič, 2009).
Slika 13: Slepa dolina Brezovica, v ozadju Brkini

Avtor: Urška Barba, 2011

Dolina je ime dobila po gručastem naselju Brezovica, ki leži na južnem vznožju Brkinov in na
nadmorski višini 525 m. Ob robu slepe doline se nahaja že prej omenjena jama Brinščica.
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Vasi je priključen tudi zaselek Britof in skupaj premoreta 86 prebivalcev (Krajevni leksikon,
1995; Popis po…, Popis 2002).
ODOLINA
Je obsežna slepa dolina potoka Brsnice na južnem pobočju Brkinov in leži na nadmorski
višini 500 m. Poleg prej omenjene slepe doline Brezovica velja za eno najlepših slepih dolin
pri nas. Na vzhodu jo zapira hrib Majnik, na severu Medvedje čelo in na zahodu Greben. V
severnem delu doline stoji grajsko poslopje, ki je bilo nekdaj last baronov Marenzi. Posestvo
in grad so kasneje, l. 1945, nacionalizirali in tu ustanovili kmetijsko posestvo. V gradu so
živeli delavci z družinami. V 70. letih so se odselili, vendar je po osamosvojitvi Slovenije
posestvo prevzel italijanski premožnež, ki je v dolino pripeljal mogočno čredo arabskih
konjev (Mihalič, 2011; Krajevni leksikon Slovenije, 1995).
Slika 14: Južni del slepe doline Odolina, v ozadju Čičarija

Avtor: Urška Barba, 2011

4.1.1.3. Večstoletne lipe pri cerkvi Sv. Štefana v Brezovici
Lipe so zaradi častitljive starosti in izjemne velikosti zaščitene kot naravne vrednote
državnega pomena. Razvrščene so ob cerkvenem obzidju: dve rasteta na njegovi notranji in
dve na zunanji strani. Po podatkih Območne enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo
narave v Novi Gorici imata najširši lipi obseg 600 oz. 620 cm. Te mere ju uvrščajo med
najdebelejše lipe v zahodni Sloveniji. Lipe v Brezovici so izjemna posebnost tudi po tem, da
je znan točen datum, kdaj so jih vsadili. Jože Hotež, po domače Karlotov iz Britofa, je znal
povedati, da mu je nekoč neki tržaški notar pripovedoval, kako je v arhivih našel zapisano, da
so lipe pri cerkvi sv. Štefana zasadili 13. in 15. aprila 1548. Bilo jih je šest in menda so bile
mladike visoke poltretji meter. Dve izmed šestih lip sta se kasneje začeli sušiti in so ju
posekali še v času avstro-ogrske države. Hujši od svetovne vojne pa je bil za brezovske lipe
katastrofalen žled leta 1952. Tako hudo jih je oklestil, da so se Brezovčani bali, da si ne bodo
več opomogle (Občina Hrpelje - Kozina, 2011).
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4.1.1.4. Večstoletna lipa pred cerkvijo sv. Petra in Pavla v Klancu pri Kozini
Z zidavo nove cerkve v Klancu pri Kozini so začeli v petdesetih letih 17. stoletja. Pred
cerkvijo so zasadili lipo, da bi jih varovala pred zverinami. Ta mogočna lipa stoji tu že več sto
let, nekateri menijo, da celo okrog 600 let, vendar pisnih virov o njenem obstoju ni najdenih.
Pod lipo je bilo staro pokopališče, ki so ga kasneje preselili na današnjo lokacijo (Zgodovina
vasi Klanec pri Kozini, 2011).
4.1.1.5. Krajinski park doline Glinščice
Krajinski park doline Glinščice se razteza jugovzhodno od Trsta na meji med Slovenijo in
Italijo. Slovenski del te kraške posebnosti je zavarovan kot krajinski park z dolgim uradnim
imenom »Beka – soteska Glinščice z dolino Griža, ponornimi jamami in arheološkimi
lokalitetami Lorencom in grad nad Botačem«, del na italijanski strani pa kot naravni rezervat
»Val Rosandra«. Odkar soteske ne deli več stroga meja, ni le priljubljeni cilj izletnikov iz
Trsta, temveč tudi ljubiteljev naravnih znamenitosti iz Slovenije (Gašperlin, 2011).
Krajinski park obsega sotesko Glinščice (del le-te je kanjon) z dolino Griže, ponornimi
jamami in z arheološkimi lokacijami Lorencom, Grad nad Botačem in Sela na Malem Krasu.
Celotno območje, ki je bilo za krajinski park razglašeno leta 1992, se odlikuje z izredno
krajinsko slikovitostjo in nedotaknjenostjo (Občina Hrpelje - Kozina, 2011).
Slika 15: Kanjon reke Glinščice

Avtor: Slavko Bobek, Boris Šmid; Vir: Glinščica, 2010

V severozahodnem robu Petrinjskega Krasa se je na krpi fliša izoblikovala dva kilometra
dolga soteska, ki se po površinskih pojavih in vegetaciji ostro razlikuje od kraške okolice. Tu,
na območju Klanca pri Kozini, se dva izvira združita v reko Glinščico, ki odteka proti
severozahodu v Tržaški zaliv, ter vode treh večinoma periodičnih potokov, ki ob stiku
apnenca s flišem poniknejo pod naseljema Beka in Ocizla. Soteska je zarezana 50 do 100 m v
flišno podlago. Stene so ponekod skorajda navpične in se v njih lepo vidijo nagubani flišni
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skladi. Dolina Griže je grapa s strnjenimi flišnimi bregovi z lepo vidnimi skladi (Občina
Hrpelje -Kozina, 2011).
Pod Ocizlo in Beko je več aktivnih jam in nekdanjih ponorov, ki tvorijo pomemben jamski
sistem:
· Ocizeljska jama (Blažev spodmol),
· Maletova jama s slapom (Korošica),
· Miškotova jama in
· Jurjeva jama.
(Občina Hrpelje - Kozina, 2011)
Slikovita dolina in kanjon, ki ga je ustvaril tok reke, privabljata številne ljubitelje narave,
jamarje in plezalce, tako iz Slovenije kot tudi iz sosednje Italije in Hrvaške. Lepo urejene in
označene sprehajalne ter kolesarske poti, ki so speljane skozi naravo raznovrstnega
rastlinstva, vodijo mimo jam, izvirov in razglednih točk. Izjemen je tudi 36 m visok slap
Supet, ki pozimi tudi poledeni (Mihalič, Kastelic, 2010).
Slika 16: Slap Supet

Avtor: Slavko Bobek, Boris Šmid; Vir: Glinščica, 2010

4.1.2. Kulturne znamenitosti
4.1.2.1. Cerkev s freskami Toneta Kralja v Slivju
Takoj ko se nam odpre pogled na vas Slivje, lahko v ospredju opazimo cerkev, posvečeno sv.
Martinu. Cerkev je bila prvotno zgrajena leta 1697. Njena notranjost je bila prenovljena in
poslikana po načrtih in delu akademskega slikarja in arhitekta Toneta Kralja v letih od 1941
do 1944. Ta leta vojne so izredno vplivala na poslikavo in na kiparsko delo, zato se lahko v
cerkvi občuduje poslikave, ki prikazujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih ter Jezusa, ko se
prikaže apostolom ter svoji materi Mariji. Prav tako si je moč ogledati slike svete družine med
molitvijo pred jedjo ter delavnico Sv. Jožefa rokodeleca. Pred oltarjem so glavne poslikave, in
sicer življenje škofa Sv. Martina (Cerkev Sv. Martina, 2011).
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4.1.2.2. Arheološko najdišče Ajdovščina nad Rodikom
Na vzpetini nad vasjo Rodik se nahaja prazgodovinsko in antično nahajališče s poselitvijo iz
1. in 2. stoletja našega štetja. Naselbina je velikega obsega (približno 20 x 20 m) in je močno
utrjena. Obrambni sistem je bil obnovljen v antičnem času in iz tega obdobja izvira tudi
današnja, znana, urbanistično izredno dovršena zasnova naselja.
Ajdovščina je ena najbolj ohranjenih antičnih višinskih postojank pri nas. Pot na Ajdovščino
vodi iz Rodika mimo zgornje gostilne proti Artvižam, pod vrhom hriba pa sledimo poti na
desno. Ko prispemo na vrh hriba Čuk, se obrnemo na levo in pot nas vodi do
prazgodovinskega obzidja v »ajdovsko« naselje (Občina Hrpelje - Kozina, 2011).
4.1.2.3. Tabor in cerkev Sv. Jurija
Cerkvica Sv. Jurija in obrambni kompleks,
katerega del je tudi cerkev sama, se
nahajajo dober kilometer od Bača pri
Materiji, proti Gradišici. Od celotnega
obrambnega kompleksa se je delno ohranil
okrogel stolp, v njegovi bližini pa so še
vidni fragmenti pripadajočih prostorov.
Celoten kompleks se nahaja na skali, ki se
na severni strani strmo, skoraj prepadno
spušča v dolino (Mihalič, Kastelic, 2010).
Cerkev Sv. Jurija stoji nedaleč stran od
obrambnega kompleksa. Po številnih
vklesanih letnicah lahko sklepamo, da je
cerkev nastala v 17. stoletju , vendar je na
njenem mestu stala tudi njena prednica.
Cerkev je bila leta 2006 tudi obnovljena.
Za njo lahko občudujem pogled na
Brezoviško slepo dolino (Mihalič,
Kastelic, 2010).

Slika 17: Cerkev Sv. Jurija

Avtor: Urška Barba, 2011

4.1.2.4. Dinozavri na Kozini
Raziskovalci so odkrili kosti in zobovje dinozavrov med gradnjo avtoceste Kozina–Koper.
Najdba je nadvse pomembna, saj plasti kamna, v katerih so kosti najdene, veliko povedo tudi
o razmerah in podnebju v kredi, to je v času dinozavrov, pred približno 70 milijoni let.
Najdene kosti so pripadale trem vrstam rastlinojedih dinozavrov in štirim vrstam krokodilov
ter različnim vrstam ostalih vretenčarjev. Najdbe hrani Paleontološki inštitut
Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU v Ljubljani (Mihalič, Kastelic, 2010).
Najdišče fosilnih vretenčarjev pri Kozini je nastalo ob koncu krede. V nekdanjem kraškem
breznu so v breči razpršeni fragmenti vretenčarskih kosti. Položaj in oblika fosilov pričata o
tem, da so bile kosti najdene na drugotni lokaciji, kamor jih je z neke druge prvotne lokacije
prestavil plaz, močno neurje ali podoben dogodek. Najmanjši fosilni skeletni ostanki merijo
tudi manj kot milimeter, največji pa presegajo 20 cm. Večinoma so črne barve in zdrobljeni
do nerazpoznavnosti (Bartol, 1999).
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4.1.3. Učne in rekreacijske poti
Občina Hrpelje - Kozina je bogata z raznoraznimi rekreacijskimi (pohodne, kolesarske),
tematskimi in učnimi potmi.
4.1.3.1. Naravoslovno-zgodovinska učna pot Hrpelje
Pot se prične ob Osnovni šoli Dragomirja Benčiča Brkina v Hrpeljah. Pot je večinoma
položna, nezahtevna in primerna za ljudi vseh starosti. Zlasti je namenjena učencem, ki se
lahko učijo v neposrednem okolju. Dolga je okrog 4,5 km in se jo z lahkoto prehodi v dobrih
dveh urah. Vodilo oz. oznako za pot predstavlja kuščar zelenec (Godina Jelušič, 2006).
Pot pelje skozi staro vaško jedro, kjer si je moč ogledati arhitekturne podrobnosti in
zanimivosti in kjer je včasih vodila glavna prometna in tovorna pot. Nadalje nas vodi do lepot
narave skozi borov gozd, poln svežega zraka, predvsem pa miru in tišine (Godina Jelušič,
2006).
Karta 8: Naravoslovno-zgodovinska učna pot Hrpelje

Vir: Godina Jelušič, Jelušič, 2008

Kot je razvidno iz karte št. 8, je na naravoslovno–zgodovinski učni poti postavljenih kar 22
točk. Pot je lahko tudi krajša (le dobro ure hoje) in obide le del celotne naravoslovno–
zgodovinske učne poti in je imenovana »Vodna pot« (na karti označena z modro barvo). Ta
nam prikaže značilne vodne vire (štirna, kal, …), ki jih je na prepustnih kraških tleh težko
najti (Godina Jelušič, Jelušič, 2008).
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4.1.3.2. Učna pot Slivje – Dimnice – Velike Loče – Mrzlice – Slivje
Okolica jame Dimnice je
zbirka
pojavov
kontaktnega krasa in
sožitja človeka z naravo,
zato je ta pot kot nalašč za
odkrivanje
tega,
z
naravnimi
pojavi
bogatega območja. Pot se
prične pod vasjo Slivje,
od koder nadaljujemo po
asfaltni cesti proti jami
Dimnice.
Makadamska
pot z lipovim drevoredom
(postavljenim ob 100.
obletnici odkritja jame)
nas vodi mimo kamnitih
skal, ki molijo iz travnate
ruše in na katerih se
oblikujejo
žlebiči
in
škavnice
(Malečkar,
2004).

Slika 18: Lipov drevored ob kolovozu, ki vodi do jame Dimnice

Avtor: Urška Barba, 2011

Pot nas vodi mimo udornice Dol in koliševke, fosilnih ostankov školjk v apnencu ter vrtač,
kjer pridemo na cesto, ki vodi iz Markovščine v Velike Loče. Vodi nas mimo zasutega vhoda
v nekdanji ponor potoka, ki je izoblikoval slepo dolino Velike Loče. Tu lahko občudujemo
Ponikve v Ravnih. Potok pada v 3 m visokem slapu v brezno, premera 10 m. Okrog 10 m
višje v pobočju je tudi naravni most s 5 m dolgo Jamo zakladov. Sprehodimo se lahko tudi
čez vas. Pri zadnji hiši si lahko ogledamo ledenico okroglega tipa, 10 m globoko in 7 m
široko. Od 19. pa do 1. pol. 20. stol. so vozili led iz okoli 80 podobnih objektov na območju
Hrpelj in Kozine v Trst za potrebe hlajenja (Malečkar, 2004).
Asfaltirana cesta nas nato pripelje v vas Slivje, ki leži na slemenu med dvema slepima
dolinama. Ob balinišču se nato spustimo v dolino Mrzlice. Ime je dobila po hladu, ki se zaradi
temperaturnega obrata zadržuje v njenem dnu. Ob izgonski strugi Slivniškega potoka pridemo
do ponora, katerega skoraj kilometer dolgi rov se končuje 120 m globoko s sifonom. Slednji
je bil dosežen tudi skozi sosednje, Hotiške ponikve (Malečkar, 2004).
Pot je dolga približno 7 km.
4.1.3.3. Tigrovska spominska krožna pot
Na območju vasi Ocizla in Beka so v spomin domačinom »Tigrovcem«, prvim borcem za
slovensko zemlje in besedo, uredili pot ob naravnih in kulturnih znamenitostih Ocizle in Beke
(Občina Hrpelje - Kozina, 2011).
Tigrovska pot se nahaja približno 4 km iz Kozine in se prične v naselju Ocizla, natančneje
pred Komunsko hišo v središču vasi. Pot je dobro označena in zahteva dve uri zmerne hoje.
Rumene markacije nas vodijo mimo izvira vode »Luza«, razvalin mlinov, naravnega mostu z
Miškotovo jamo, Maletove jame s slapom na vhodu, Blaževega spodmola, Ocizeljske jame,
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slapa pod Beko, kaverne in bunkerja iz 1. Svetovne vojne in mnogih drugih znamenitosti
(Tigrovska spominska krožna pot, 2010).
Karta 9: Tigrovska spominska krožna pot

Vir: Tigrovska spominska krožna pot, 2010

4.1.3.4. Rekreacijska pot po trasi opuščene železnice v Krajinskem parku doline Glinščice
Pot se pričenja na odcepu glavne ceste Kozina–Koper za Klanec ali pod vasjo Nasirec oz. pod
Mihelami, odvisno kako dolg sprehod želimo. Poteka po krajinskem parku doline Glinščice
na območju Občine Hrpelje - Kozina in sosednje Občine Dolina v Italiji. Slikovita dolina in
kanjon, ki ga je ustvaril tok reke, privabljata številne ljubitelje narave, jamarje in plezalce.
Lepo urejena sprehajalno-kolesarska pot in druge pešpoti so speljane skozi pestro pokrajino z
raznovrstnim rastlinstvom, vodijo do jam s starodavnimi napisi ter do izvirov in razglednih
točk z občudovanja vrednim pogledom na Tržaški zaliv. Izredno slikovit je tudi 36-metrski
slap Supet, ki včasih pozimi poledeni. Ostanki rimskega vodovoda, razvaline gradu Lorencon
in Muhovega gradu ter starih mlinov in cerkev svete Marije pričajo o bogati zgodovini teh
krajev. Po vsej dolini so označene poti.
4.1.3.5. Brkinska sadna cesta
Brkini so že od nekdaj dobro poznani po pridelavi kakovostnega sadja, predvsem raznoraznih
sort jabolk in sliv, ter po žganjekuhi. Žganje, ki sodi med prvovrstno domače žganje, je
pridobljeno iz domačih brkinskih »češp«. Tako v preteklosti kot tudi danes se Brkinci lahko
pohvalijo z izvrstnim »šnopcem«, ki na tekmovanjih dosega odlične rezultate, saj avtohtona
»češpa« daje »Brkinskemu šnopcu« vabljiv in nežen sadni okus ter aromo. S sadjarstvom so
se na tem območju začeli ukvarjati že proti koncu 18. stoletja, v 19. pa so določene kmetije iz
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Brkinov jabolka predstavile ne razstavah v Parizu in Dunaju in s tem seveda bistveno
pripomogle k prepoznavnosti Brkinov in jabolka med evropsko elito (Dobrote Krasa in
Brkinov, 2010; Občina Hrpelje – Kozina, 2011).
Danes se v brkinskem sadnem okolišu s sadjarstvom ukvarja okoli 120 sadjarjev na skupno
153 ha sadovnjakov, kjer gojijo: jablane, hruške, slive, višnje, breskve in češnje (Občina
Hrpelje -Kozina, 2011).
Karta 10: Brkinska sadna cesta

Vir: Volk in sod., 2007; Avtor: Urška Barba

Kot je razvidno iz karte št. 10 je v Brkinsko sadno cesto vključenih 13 kmetij, ki se nahajajo
na območju občine Hrpelje – Kozina.
Pot je izredno zanimiva, saj nas popelje po slikovitih Brkinih, od koder se nam razprostira lep
razgled na okoliške pokrajine in predstavlja idealen predlog za nedeljski izlet.
4.1.3.6. Kolesarske in pešpoti
Velik del občine Hrpelje – Kozina leži v neokrnjeni naravi in prav zaradi tega je privlačna za
mnoge rekreativce, tako pohodnike kot tudi kolesarje. Posameznik si lahko izbira med
različno težkimi turami.
KOLESARSKE POTI:
· Iz Hrpelj mimo farme ter po kolovozu mimo Trnovc in Ciganskega dola do Tubelj.
Prečkamo regionalno cesto Reka–Trst, nadaljujemo proti Slopam, do Rodika.
Vračamo se lahko po cesti ali pa mimo rodiškega pokopališča, čez Debelo grižo v
Hrpelje (manj zahtevna, dolga približno 12 km)
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· Od hotela na Kozini peljemo po stari cesti v Krvavi Potok, zavijemo na vojaško cesto
čez Golič, na Tomaža in na zadnje še na Kokoš. Vračamo se čez Vroče in Veliko
Gradišče nazaj na izhodišče – hotel na Kozini (zahtevna, dolga približno 18 km)
· Od občinske stavbe v Hrpeljah po gorski cesti na Slavnik, nato spust v Podgorje in po
cesti ob železnici v Prešnico. Sledi vzpon do koče na Glavici in spust v Hrpelje na
izhodišče (zelo zahtevna, dolga približno 28 km)
· Od semnja v Hrpeljah po stari medvaški poti v Slope. Nadaljujemo čez Debelo grižo
do jame Brinšca pod Brezovico. Od tu peljemo do Tabra nad Materijo, na Gradišico in
Artviže. Spustimo se čez Križandrev v Rodik in Hrpelje (Zahtevna, dolga približno 19
km)
· Od hotela na Kozini po stari cesti v Nasirec in Mihele. Pri pokopališču se spustimo na
traso nekdanje železnice Trst – Hrpelje – Kozina. Vrnemo se na izhodišče v Kozini
(manj zahtevna, dolga približno 10 km)
· Iz Markovščine po stari medvaški poti na Golac, nadaljujemo na Brdo, Gojake in
Zagrad ter dalje na Žabnik. Nazaj po isti poti ali proti Obrovu (zelo zahtevna, dolga
približno 25 km)
· Iz Slivja na Mrše mimo kala in na prvem odcepu levo v smer Hotične. Sledi povratek
v Slivje (manj zahtevna, dolga približno 12 km)
· Od Kozine na Beko, po kolovozni poti (Pot prijateljstva) v Botač. Vzpnemo se do
trase stare ozkotirne železnice in po njej nazaj na Kozino (zahtevna, dolga približno 13
km)
· Iz Kozine na Klanec in Ocizlo. Nadaljujemo čez Krasje v Petrinje in nazaj po stari
cesti na Kozino (manj zahtevna, dolga približno 12 km)
(Občina Hrpelje - Kozina, 2011)
PEŠPOTI:
· Planinska pot Hrpelje – Slavnik:
Gre za eno prvih markiranih poti na Primorskem, in sicer od leta 1953. Označili so jo
osnovnošolci pod vodstvom učitelja Potočnika. Prične se v Hrpeljah pri osnovni šoli
in krene v pobočje Hrpeljske gore, nad žlebe, nad bivak pri Lipi in čez Bukovce na
Jegen, nato se pod Grmado priključi slovenski planinski poti iz Prešnice na vrh
Slavnika. Hoja: 2 h 30 min
· Iz Povžan na Slavnik:
Pot prične v Povžanah pri Materiji, nadaljuje se ob Jegnu čez Radine in se priključi
slovenski planinski poti iz Prešnice na vrh Slavnika. Hoja: 2 h 15 min
· Iz Skadanščine na Slavnik:
Markirana pot se prične v vasi Skadanščina in se vzpenja do Slavnika (del slovenske
planinske poti). Hoja: 2 h
· Slovenska planinska pot Maribor–Ankaran:
Iz Škocjanskih jam preko Podgrada pri Vremah na Artviže (najvišja točka v Brkinih,
817 m). Spustimo se na Mrše, v Slivje, Markovščino, Skadanščino in nadaljujemo
proti vrhu Slavnika. Hoja: 6 h
· Pot vezistov in kurirjev:
Iz Tater na Orehek, spust v Slivje. Tu se pridruži slovenski planinski poti na vrh
Slavnika.
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· Pot Istrskega odreda Slavnik – Žabnik:
Iz Slavnika na Mala vrata, na Veliko Plešivico. Nadaljujemo preko Velikih vrat na
Malo Plešivico in Razsušico (najvišji vrh v OHK - 1083 m). Po Medvižici na Žabnik
(Ostrič). Hoja: 5 h (Občina Hrpelje - Kozina, 2011)
4.1.4. Tradicionalne prireditve
Poselitev na tem območju je znana še iz starega veka in tekom časa so nastajale prireditve,
razna druženja, proslave, dogodki, ki veljajo danes že za tradicionalne.
4.1.4.1. Spominski dan Občine Hrpelje – Kozina
Datum: 21. julij
Kraj: Rodik, Artviže
Praznik je vezan na 2. svetovno vojno, ko so na to območje vdirali Nemci in rušili vse pred
seboj. V vas Rodik so prišli s spiskom vodij mladinske organizacije, a so se ti umaknili na
Artviže. Dan kasneje, 21. julija, ko so se vračali proti Rodiku, jih je zasegla nemška divizija.
Nad njimi so se nečloveško znesli. Rodik je tako ostal brez generacije mladih ljudi. V spomin
na ta dan vsako leto prirejajo proslavo, razne aktivnosti in se seveda poklonijo spominu na
žrtve brutalnega pomora (občina Hrpelje - Kozina, 2011).
4.1.4.2. »Češpovi dnevi«
Datum: tretji vikend v septembru
Kraj: Slivje
Porodila se je ideja, da se pripravi praznik »češpovih njokov«, katere zna pripraviti vsaka
gospodinja v Slivju in okoliških vaseh. Prvotno je bil to »Češpov vikend«, kasneje se ga je
prijelo ime »Češpovi dnevi«, ki se je ohranilo do današnjih dni. Prireditev je iz majhne
veselice zrasla v največjo družabno prireditev v občini Hrpelje - Kozina. Na prireditvi si je
moč ogledati vse, kar je značilno za Slivje in za Brkine. Poleg gastronomskih užitkov
(češpovih njokov, marmelade ter drugih izdelkov) so na prireditvi potešeni tudi etnološki
navdušenci, kmetje ter vsi, ki jih zanima, kako se je včasih živelo na kmetijah v Brkinih. V
nedeljo organizatorji priredijo tradicionalno povorko kmečkih voz, kjer krajani okoliških vasi
prikažejo prizore iz kmečkega življenja. Ravno njim gre zahvala, da se ti običaji ohranjajo in
ne potonejo v pozabo. Za mlade in manj mlade željne zabave pa je vsak dan na prireditvi
organizirana zabava z najboljšimi glasbenimi skupinami (Češpovi dnevi, 2011).
4.1.4.3. Nočni pohod na Slavnik
Datum: sobota ob prvi polni luni v juniju
Kraj: Hrpelje – Slavnik
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4.1.4.4. Kostanjev praznik
Datum: oktober
Kraj: Rodik
Kostanjev praznik je praznik jeseni. Domačini v Rodiku so obudili oziroma nadaljevali
navado peke kostanja, ki je bila pravi družabni dogodek med sovaščani in na sploh v Brkinih.
Domače žene vsako leto pripravijo dobrote iz kostanja, pri tem pa v stare navade dodajajo
svojo inovativnost in domišljijo. Razstava dobrot in seveda kasneje pokušnja sta prava paša za
oči in usta.
Turistično društvo privabi tudi veliko rekreativcev na tek ali kolesarjenje, sodelujejo pa tudi
druga društva in turistične kmetije iz občine, ki v kotličkih nad ognjem pripravijo
najrazličnejše enolončnice, ki jih obiskovalci ob koncu tudi poskusijo. V praznik je vedno
vpeto tudi tekmovanje v »metu na škrebe«.
4.1.4.5. Opasila
Opasila so tradicionalni praznik na tem delu Slovenije in se odvijajo v vseh vaseh. Gre za
vaški praznik, in sicer se ga praznuje prvo nedeljo po godu zavetnika vaške cerkve. Takrat se
v vaseh prirejajo razne veselice, koncerti, mize pa so bogato obložene z dobrotami.
4.1.4.6. Praznik brkinskega jabolka
Datum: prvi vikend v oktobru
Kraj: Tatre
Praznik brkinskega jabolka predstavlja dan odprtih vrat brkinske sadne ceste. Kmetije preko
celega vikenda ponujajo obiskovalcem pokušino, prodajo in ogled raznih sort jabolk in
njihovih izdelkov. Organiziran je tudi avtobusni prevoz do posameznih kmetij. Ob tej
priložnosti so odprti tudi grad Prem, Park vojaške zgodovine pivka, Škocjanske jame in jama
Dimnice.
Praznik brkinskega jabolka je organiziran šele drugič, vendar je vedno bolj obiskan. Odvija se
na območju štirih občin (OHK, Ilirska Bistrica, Pivka in Divača). Za zanimive izlete poskrbi
turistično razvojna agencija Autentica. Tekom celotnih dni glasbene skupine popestrijo
celotno dogajanje.

41

Turizem v občini Hrpelje - Kozina in možnosti za njegov nadaljnji razvoj

4.2. Prenočitvene zmogljivosti in število nočitev
Nastanitveni objekti v občini Hrpelje - Kozina so razporejeni po celotnem ozemlju občine.
Lahko bi rekli, da se najde za vsakega obiskovalca prenočitev po želji, saj najdemo tu tako
razkošno opremljene sobe kot tudi skromne apartmaje.
Tabela 2: Nastanitveni objekti v občini Hrpelje – Kozina in število ležišč (l. 2011)

VRSTA
NASTANITVENEGA
OBJEKTA
Hoteli in moteli

Gostišča in turistične
kmetije

Zasebne sobe in Apartmaji

IME NASTANITVENEGA OBJEKTA
Hotel & Casino Resort Admiral
Motel in restavracija Jadranka
Motel in restavracija Finida
Turistična kmetija Pri Damjanu
Turistična kmetija Pri Filetu
Turistična kmetija Babuder
Turistična kmetija Pri Cepčovih
Gostilna s prenočišči Pri Križmanu
Turistična kmetija s prenočišči Linč
Turistična kmetija z nastanitvijo Pri
Friščevih
Zasebne sobe Milojka Godina s.p.
Zasebne sobe Vrdoljak Anka s.p.
Zasebne sobe Robert Višnjevec s.p.
Zasebne sobe Lavrenca Škornik s.p.
Hostel Kozina

ŠTEVILO
LEŽIŠČ
(cca.)
90
30
60
10
12
6
8
16
10
12
10
20
4
7
8
303

Vir: Občina Hrpelje - Kozina, 2011; Sloveniaholidays.com, 2011; Slavec, Jazbec, 2008

V občini Hrpelje - Kozina je 15 različnih ponudnikov prenočitvenih namestitev s skupno
okrog 300 ležišči. Kljub temu, da število ni ravno majhno, so namestitve ob vikendih v
poletnem času kar dodobra napolnjene. Razlog je v tranzitnem turizmu, saj se po prometni
cesti med Trstom in Reko na morje odpelje na tisoče turistov.
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Graf 1: Prenočitvene zmogljivosti v občini Hrpelje - Kozina (v %)

Vir: Nastanitvena statistika po občinah, 2011

Vrsta prenočitvenih zmogljivosti se spreminja iz leta v leto, kar je razvidno tudi iz grafa št. 1.
Največ ležišč tekom let ponujajo trije moteli, le v zadnjem letu je nekoliko drugače, saj so na
mestu, kjer je v Kozini stal motel, zgradili nov hotel s casinojem. Ob nekdanjem motelu se je
včasih nahajal tudi kamp, vendar so tudi tega zaprli in po letu 2008 tako ne beležimo več
nastanitvenih kapacitet v kampih. Odstotek ležišč v zasebnih sobah ostaja isti, narašča pa na
turističnih kmetijah, ki jih je na tem območju iz leta v leto več.
Graf 2: Število nočitev v občini Hrpelje - Kozina po letih

Vir: Nastanitvena statistika po občinah, 2011

Število nočitev se različno giba iz leta v leto, vendar je v splošnem opaziti njihovo naraščanje.
Najbolj izstopa leto 2003. Ker je največ nočitev moč zabeležiti v poletnem času, lahko vzrok
za tako veliko število v letu 2003 mogoče pripišemo zelo toplemu poletju, kakršno je bilo v
omenjenem letu. Večje število turistov namreč pomeni posledično tudi večje število nočitev.
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Še vedno pa je obetajoč podatek, da se število nočitev veča. Potrebno je le najti način, da se te
turiste obdrži v občini za kaj več kot le eno nočitev.
Graf 3: Število nočitev po vrstah nastanitvenih objektov v letih 2003 – 2008

Vir: Nastanitvena statistika po občinah, 2011

Največ nočitev v letih od 2003-2008 je bilo zabeleženih v motelih, sledi jim kamp, nato sobe,
drugi nastanitveni objekti in turistične kmetije. Seveda se podatki med leti nekoliko
spremenijo, vendar je v vseh letih nad 50% nočitev ravno v motelih. Danes slika ni bistveno
drugačna, saj statistika statističnega urada RS beleži med 60-70% nočitev v motelih in hotelih
(žal ne beleži vsake vrste nastanitvenega objekta posebej, da bi lahko ugotovili, kolikšen delež
sodi pod motele in kolikšen pod hotel).
Graf 4: Državna pripadnost turistov v OHK v obdobju od l. 2004-2009

Vir: Nastanitvena statistika po občinah, 2011
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V grafu št. 4 je prikazana državna pripadnost turistov, ki so prenočili na območju občine
Hrpelje - Kozina. Zajete so le tiste države, iz katerih je bilo zabeleženih več kot 2000 nočitev
njihovih turistov. Največ turistov, ki potuje po občini Hrpelje - Kozina, prihaja iz sosednje
Italije. V obdobju med letoma 2004 in 2009 je bilo zabeleženih skoraj 14 tisoč prenočitev
italijanskih turistov. Sledijo jim državljani BiH, Francije, Hrvaške, Nemčije, Češke in Švice.
Graf 5: Prenočitve turistov po mesecih v obdobju od l. 2004 - 2009

Vir: Nastanitvena statistika po občinah, 2011

Izrazita sezonskost turističnih obiskov oz. prenočitev je prikazana na grafu št. 5. Kot že prej
omenjeno, pride največ turistov na obravnavano območje iz sosednje Italije. To se kaže tudi v
največjem obisku v mesecu avgustu, ko se prične tudi italijanski »feragosto«. Visokemu
številu obiskov v poletnih mesecih sledijo spomladanski meseci, nato jesenski in na koncu
zimski, ko je zabeleženih tudi najmanj obiskov.
Tabela 3:Povprečna doba bivanja turistov v letih 2009 in 2010

LETO
2009
2010

ŠTEVILO
PRIHODOV
TURISTOV
3496
8059

ŠTEVILO
NOČITEV
TURISTOV
6225
10619

POVPREČNA
DOBA
BIVANJA
TURISTOV
1,78
1,32

Vir: Nastanitvena statistika po občinah, 2011

Kot rečeno, je za občino značilna tudi izrazita tranzitnost, na kar nakazuje tudi tabela št. 2.
Kot dokaz je navedena povprečna doba bivanja turistov v OHK v letih 2009 in 2010, ki znaša
nekaj več in nekaj manj kot 1,5 dni. Obravnavana občina ni ciljna destinacija večine turistov,
ampak le potujejo preko nje (v največji meri v obalne kraje na Hrvaškem).
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4.3. Gostinska ponudba
Območje občine je znano tudi po odlični kulinariki, o čemer priča tudi izraz, ki se ga
uporablja za ta del Slovenije: »aria di fame«, kar v slovenščini pomeni »zrak za apetit«. Ob
prometni cesti, ki vodi od Trsta do Reke, se nahaja kar nekaj gostinskih ponudnikov, po
Brkinih pa se odpira vedno več turističnih kmetij.
Tabela 4: Gostilne na območju občine Hrpelje - Kozina

IME GOSTILNE / RESTAVRACIJE
Gostilna, pivovarna MAHNIČ
Restavracija, motel JADRANKA
Restavracija EKSPRESS KOZINA
Gostilna PRI BRIGITI
Pivnica, pivovarna FLORA
Gostilna AMFORA
Gostilna s prenočišči PRI KRIŽMANU
Gostilna MAHORČIČ
Gostilna RACE
Gostilna TROST
Restavracija, pivovarna in motel FINIDA
Gostilna in picerija Ž2
Gostilna JURIŠEVIČ
Picerija JAKOB
Picerija AMICO
Gostilna BAŠA

KRAJ
Kozina
Hrpelje
Kozina
Krvavi Potok
Krvavi Potok
Hrpelje
Tublje pri Hrpeljah
Rodik
Rodik
Rodik
Obrov
Obrov
Gradišče pri Materiji
Gradišče pri Materiji
Bač pri Materiji
Markovščina

Vir: Slavec, Jazbec, 2008; Občina Hrpelje - Kozina, 2011

Na obravnavanem območju je tako skupno kar 16 gostiln oz. restavracij, nekaj manj, t.j. 10,
pa je turističnih kmetij, tako s prenočitvenimi zmogljivostmi kot tudi brez njih. Razprostirajo
se večinoma po Brkinih, nekaj pa tudi v okolici Kozine in v Podgrajskem podolju. Domača,
okusna hrana daje piko na i in s tem privablja turiste od blizu in daleč.
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5. PROJEKTI NA TEMO TURIZMA V OBČINI HRPELJE KOZINA
Občina Hrpelje - Kozina je del statistične regije Južna Primorska in je tako vključena v
projekte, ki se izvajajo znotraj Regionalnega razvojnega programa (RRP) za obdobje 2007 –
2013. Poleg tega pa je sama občina dokaj aktivna pri razvijanju turizma, tudi s pomočjo
nekaterih drugih občin.

5.1. Projekti v okviru Občine Hrpelje - Kozina in v povezavi z drugimi
občinami
5.1.1. Na podeželju med Brkini, Krasom, Nanosom in Snežnikom
Projekt je nastal v sodelovanju LAS (= Lokalna akcijska skupnost) Društva za razvoj
podeželja med Snežnikom in Nanosom, LAS Krasa in Brkinov ter občin Postojna, Pivka,
Ilirska Bistrica, Hrpelje - Kozina in Sežana.
S tem projektom je v celoto združeno območje, ki je geografsko zelo povezano. Cilj projekta
je izdelati brošuro, v kateri bodo zajete vse informacije, ki jih turist potrebuje za odkrivanje
lepot podeželja, prenočitev in ostalih aktivnosti na tem območju. Projekt je uspel in konec leta
2009 je izšla brošura oz. prospekt, ki vsebuje opis tako naravnih kot tudi kulturnih danosti na
podeželju teh šestih občin. V njem prav tako najdemo vse turistične kmetije, osmice in
namige za izlete. Pomembno je tudi dejstvo, da je prospekt izdan v 4 jezikih: slovenskem,
italijanskem, angleškem in nemškem. S tem so skušali tujim turistom nekoliko bolj približati
ta del Slovenije (Brožič in sod., 2009).
5.1.2. Brkinska sadna cesta
Projekt so skupaj izpeljali Društvo brkinskih sadjarjev (DBS), Kmetijsko svetovalna služba
KGZ Nova Gorica in občine Ilirska Bistrica, Hrpelje - Kozina, Divača in Pivka s pomočjo
Evropske unije.
V Brkinih je dandanes okrog 150 ha intenzivnih sadovnjakov, predvsem jablan in sliv, in
dejstvo je, da tu uspeva izvrstno sadje. Vendar pa sadjarstvo kljub ugodnim naravnim
pogojem v zadnjih letih ni veliko napredovalo. Poglavitni razlog za to so vse večje težave pri
prodaji sadja. Ker projekt skupne hladilnice in prodaje sadja ni uspel, so se v Društvu
brkinskih sadjarjev s pomočjo kmetijske svetovalne službe odločili za izpeljavo projekta
Brkinska sadna cesta. Glavni namen tega projekta je povečati prodajo sadja in drugih
kmetijskih pridelkov in izdelkov na kmetijah ter privabiti čim večje število kupcev na dom. Z
izvajanjem projekta so pričeli konec leta 2005. K sodelovanju so povabili vse člane DBS, ki
deluje na območju občin Divača, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica in Pivka. To je okrog 100
sadjarjev z intenzivnimi nasadi. Zraven so povabili še kmetije, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi
dejavnostmi in kmetije s travniškimi nasadi. Vsaka občina je za svoje območje sprejela odlok
o območju turistične ceste in s tem omogočila izpeljavo označitve kmetij na sadni cesti. Za
sodelovanje se je odločilo 67 kmetij.
V okviru projekta so izvedli izobraževanje za kmetije, ki so se vključile v projekt. To
izobraževanje je zajelo strokovno predavanje o ureditvi kmetije, kjer so udeležence seznanili,
kako urediti kmetijo, da bo čim bolj privlačna za kupca oz. turista.
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V naslednji fazi so organizirali tudi dve delavnici, na katerih so z udeleženci obdelali njihov
konkretni primer, kako urediti kmetijo, da bi bila primerna za sprejem gostov in obiskovalcev.
Izdali so tudi brošuro z naslovom Brkinska sadna cesta, v kateri so predstavili območje in
kmetije na Brkinski sadni cesti, njihovo ponudbo sadja in izdelkov iz sadja. Izbrali so logotip
za označitev Brkinske sadne ceste – jabolko in češpljo.
Bistvo projekta je bil načrt poteka BSC in postavitev označevanih tabel na terenu. Pripravili
so tudi internetno stran društva, na kateri je predstavljeno društvo in projekt BSC.
Delo pa seveda še zdaleč ni končano, projekt poteka in ta bo pokazal svojo pravo vrednost
šele s tem, da bodo kmetije ob cesti dejansko žive in bile obiskane. Trenutno je v načrtu
nadgraditev dosedanjih dosežkov na BSC – osvežitev in ponovna izdaja brošure BSC, tudi v
štirih tujih jezikih, priprava promocije BSC, to pomeni od organizacije različnih prireditev do
predstavitve zainteresirani javnosti, pomemben cilj pa je tudi izobraževanje ponudnikov na
BSC v smeri priprave in ponudbe njihovih storitev (Društvo za razvoj podeželja med
Snežnikom in Nanosom, 2011).

5.2. Projekti v okviru RRP-ja Južne Primorske 2007 - 2013
Regionalni razvojni program Južne Primorske je skupni projekt osmih južnoprimorskih občin,
v katerega sodi tudi občina Hrpelje - Kozina in ki obsegajo območje Slovenske Istre, Krasa in
Brkinov. Obravnavana občina je vključena v mnoge projekte, nekaj jih je tudi s področja
turizma.
5.2.1. Tematske poti
Projekt temelji na razvoju, povezovanju in vzdrževanju tematskih poti, ki se nanašajo bodisi
na naravne danosti bodisi na kulturne znamenitosti ali gastronomske užitke. Ključnega
pomena je seveda vzdrževanje in promocija tematskih poti ter povezovanje tako s sosednjo
Italijo kot tudi Hrvaško.
Občina Hrpelje - Kozina ima veliko še neizkoriščenih potencialov in možnosti za izgradnjo
raznih poti, a so le-ti še v izvajanju oz. v zametkih (RRP Južne Primorske 2007-2013, 2006).
5.2.2. Postavitev avtokampa
V središču občine, natančneje v naselju Kozina, je včasih deloval avtokamp, vendar so ga leta
2008 zaprli skupaj z Motelom Kozina in na istem mestu zgradili Hotel&Casino Admiral. V
tem projektu naj bi šlo za postavitev avtokampa z vso potrebno infrastrukturo in prostorom za
avtodome (RRP Južne Primorske 2007-2013, 2006).
Skozi samo občino se pelje poleti veliko turistov (predvsem italijanskih) in mnogi med njimi
počitnikujejo v avtodomih oz. prikolicah ali celo šotorih.
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6. SWOT ANALIZA
V SWOT analizi so predstavljene prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) turizma na območju občine Hrpelje - Kozina.
PREDNOSTI
· ugodna geografska lega – prometna pot Reka – Trst, bližina državne meje s
sosednjima Italijo in Hrvaško
· lahka dostopnost – bližina AC
· izjemne naravne danosti – stik fliša in apnenca ter kraški teren (jame, brezna,
udornice, itd.)
· bogata kulturna dediščina
· ugodna klima
· biotska raznovrstnost
· bližina drugih pomembnih naravnih oz. kulturnih znamenitosti (npr. Škocjanske jame
in Lipica, morje)
· razpršena poselitev, v večini majhna naselja – ohranjanje kulturne pokrajine
· ni industrijskih onesnaževalcev okolja
· vzpostavljene kolesarske in sprehajalne poti
· urejene učne in rekreacijske poti
· kakovostne nastanitvene kapacitete
· izjemna gastronomska ponudba
SLABOSTI
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

pomanjkljiva turistična infrastruktura
premalo prepoznavna turistična destinacija
usmerjenost v tranzitni turizem
slab javni prevoz
propadanje oz. zaraščanje pokrajine
neprivlačnost destinacije za tuje oz. zunanje investitorje
pomanjkanje znanja o turizmu oz. premalo delovnih mest za namen turizma v občini
premalo vlaganja v trženje
slaba dostopnost do naravnih znamenitosti
nepovezanost turističnih ponudnikov
v večini zastarele oz. slabe spletne strani ponudnikov
nizka ozaveščenost turistov za trajnostno ravnanje
slabe možnosti za večerno zabavo mladih
premalo možnosti za rekreacijo v pokritih prostorih
ni prenočitvenih kapacitet na prostem
pomanjkljiva promocija lokalnih produktov
ni TIC-a
nezadostna turistična signalizacija
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PRILOŽNOSTI
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

razvoj ekoturizma oz. trajnostnega turizma
trend aktivnega preživljanja počitnic in sprostitev v naravi
medregionalno povezovanje
povezovanje lokalnih skupnosti za večjo promocijo območja
vključevanje ponudnikov tradicionalnih dejavnosti v turistično ponudbo (žganjekuha,
itd.)
lega območja
razvoj bližnjih letališč (Trst, Treviso, Benetke, Ljubljana, Portorož)
možnost razvoja turizma kot dopolnilne dejavnosti na kmetijah
povezovanje raznih vrst dejavnosti na kmetijah
razvoj športnega in rekreacijskega turizma
razvoj lovskega turizma
nadaljnji razvoj sprehajalnih, kolesarskih in konjeniških poti
vodeni ogledi

NEVARNOSTI
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

pomanjkanje finančnih virov
nedoločene prioritete v območju
različnost interesov na lokalni in regionalni ravni
premalo namenskih sredstev za razvoj turizma na podeželju
predolgi birokratski postopki
slabo delovanje resorjev na državni ravni
slaba informiranost za prijave na evropska sredstva
nezainteresiranost lokalnega prebivalstva za razvoj turizma
uničevanje okolja
Natura 2000
konkurenca podobnih turističnih območij
prevelika obremenitev okolja v poletnem času
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7. PREDLOGI ZA RAZVOJ TURIZMA V PRIHODNJE

Občina Hrpelje - Kozina je mlada občina, stara šele 17 let in je včasih pripadala veliki občini
Sežana. Seveda je v začetku potrebno poskrbeti za zdravstvo, razvoj in odprtje novih delovnih
mest za občane, šele kasneje pridejo na vrsto področja, kakršen je tudi turizem.
Velik pomen pri razvoju turizma daje občini bližina pomembnih prometnih poti:
· AC Koper – Ljubljana – Maribor
· Regionalna cesta Reka – Trst
· Železniška proga (Pula) – Koper - Ljubljana
In bližina državne meje z Italijo in Hrvaško.
Torej je potrebno pomembnejšo turistično ponudbo postaviti oz. zgraditi na dostopnejša
mesta, v bližino prometnic in šele nato tudi po okoliških krajih.
Kriterije za izbor predlogov za razvoj turizma v prihodnje sem izbirala v skladu z načeli
trajnostnega razvoja.
Ker velja obravnavano območje za tranzitno, sem želela s svojimi predlogi tem turistom
ponuditi nekaj, kar bi jih prepričalo, da bi ostali v hrpeljski občini več kot le en dan. Druga
skupina turistov, ki se tu pojavlja, so rekreativci iz Trsta in njegovega zaledja. Tudi za te sem
želela podati predloge, ki bi jih večkrat privabili oz. bi zaradi njih tu tudi prenočili.
Hkrati pa sem želela, da bi bili podani predlogi obenem zanimivi za širok krog obiskovalcev.
Tu ne gre zanemariti tudi lokalnega prebivalstva in menim , da bi se jim z navedenim
izboljšale možnosti za uživanje v prostočasnih aktivnostih.

7.1. Kamp
Kot sem omenila že v prejšnjih poglavjih, je do leta 2008 na območju občine Hrpelje Kozina, natančneje v naselju Kozina, stal kamp. Menim, da bi bila postavitev kampa zelo
dober projekt tako za občino kot tudi za turiste, ki to območje obiščejo. Poleti se preko tega
območja zgrinjajo trume turistov. Mogoče bi nekateri ostali kakšen dan dlje in si odpočili v
objemu narave ali se podali s kolesom naokrog. Kamp je cenovno najbolj dostopen in poleg
šotorov primeren tudi za avtodome ter prikolice.
Karta 11: Primerne lokacije za kamp

Vir: Območje občine Hrpelje - Kozina. Geopedia.si, 2011, Avtor: Urška Barba
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Kot primerne lokacije za postavitev kampa sem izbrala točke ob sami prometnici na relaciji
med Kozino in Gradiščem pri Materiji. Zdi se mi, da bi bil tako kamp kar najbolj obiskan.
Kljub temu, da je to kraški teren in je tu veliko konkavnih oblik, to ne predstavlja velikih
težav, saj bi s tem izgledal le nekoliko bolj razgibano.
Slika 19: Idejna zasnova za kamp

Avtor: Urška Barba

Kot je razvidno iz slike, sem si kamp zamislila v povezavi s še nekaterimi drugimi objekti oz.
dejavnostmi. Zraven se mi zdi smiselno postaviti tudi turistično-informacijsko točko, teniška
igrišča in nekaj rekreacijskih objektov, kot so tekaška steza, površine namenjene odbojki,
badmintonu in drugim podobnim športom ter sprehajalne poti. Ker ideja kampa ni postavljena
v nobeno naselje, ampak se nahaja izven njih (kar bi bilo najverjetneje po godu tudi
domačinom), bi v kompleks sodila tudi manjša trgovina s prehrano in najnujnejšimi
potrebščinami za kampiranje ter bar z osvežilnimi napitki.
To je le ideja, s katero menim, da bi privabili veliko gostov, predvsem iz sosednje Italije in
same Slovenije. V okolici je moč občudovati naravo, se podati na izlet s kolesom ali peš.
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Nekaj bi bilo že, če bi se znova postavilo le kamp, brez ostalih objektov, saj je nekdanji kamp
v Kozini povprečno predstavljal okrog 10% nočitev v občini Hrpelje - Kozina.

7.2. Bazenski kompleks
Pravijo, da voda dela čudeže in najverjetneje je res tako, saj nam to potrdi že samo dejstvo, da
je ob vodnih površinah (ob morju, jezerih ali rekah) stacioniranega kar večji del turizma.
Ne smemo tudi mimo tega, da bazeni niso ravno ekološko naravnani, saj so veliki porabniki
vode, poleg tega pa se za daljšo čistost vode uporablja raznorazne kemične snovi. Na tem
območju tudi ni termalnih vrelcev, zato bi tu lahko postavili »naravne bazene«, kar pri nas še
ni najbolj poznano.
Naravni bazeni so lepi, osvežilni ter brez kemičnih snovi. Res je, da je ta trend aktualen
nekoliko bolj v Ameriki kot na naši celini, vendar pa bi lahko kaj kmalu postal tudi pri nas.
Gre namreč za alternativo navadnim bazenom (Naravni bazen, 2010).
Če se za naravni bazen skrbi pravilno, potem se lahko pričakuje plavanje v vodi, ki je bistra
kot alpsko jezero, postavitev takšnega bazena pa ni nič dražja od navadnega.
Najpomembnejše pri takšni vrsti bazena je to, da je potrebno urediti cono z vodnimi
rastlinami okoli plavalnega področja in le-te nato na naraven način filtrirajo vodo (Naravni
bazen, 2010).
Naravni plavalni bazen je združitev okrasnega ribnika, kjer se goji vodne rastline in bazena za
kopanje. V naravnem bazenu se ne uporablja kemičnih sredstev za čiščenje vode, kot so klor
ali podobna kemična sredstva. Voda se čisti na naraven način, s pomočjo rastlin in
mikroorganizmov, ki porabljajo odpadne hranilne snovi in s tem odvzemajo hrano algam.
Rastline morajo biti pravilno posajene, v pravem številu in zastopanosti vrst. Voda tako
ostane zdrava in čista. Za večjo učinkovitost se doda še kroženje in filtriranje vode z
biološkim filtrom ali čistilnim sistemom (Naravni plavalni ribnik, 2011).
V naravnih bazenih so vzpostavljene podobne razmere kot jih najdemo v gorskih jezerih. To
uspeva s pomočjo rastlin, kot je že zgoraj omenjeno, ali s pomočjo specialnega filtra, ki
hranilne snovi v vodi veže in tako preprečuje razvoj alg, saj te nimajo eksistenčne osnove in
se ne morejo razvijati – enako se dogaja v gorskih jezerih (Naravno kot gorsko jezero, 2011).
Naravni plavalni bazen se lahko različno oblikuje:
· naravni bazen, kjer so rastline posajene ob zunanjem robu ali na eni polovici ribnika,
druga pa je namenjena za kopanje
· naravni bazen za kopanje z rastlinjem
· naravni bazen za kopanje z dodatnim bazenom, kjer se goji rastline
· naravni bazen s specialnim biološkim filtrom
(Naravni plavalni ribnik, 2011).
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Slika 20: Primer naravnega bazena

Vir: Naravni, biološki bazeni, 2011

Sprva se mi zdi najbolje postaviti zunanji bazen, saj so najbolj obiskani v poletnih mesecih,
ko so tudi temperature najvišje. Kasneje, če bi bil kompleks dobro obiskan, pa še izgradnja
pokritega oz. notranjega bazena.
Lokacija bazenskega kompleksa bi bila lahko postavljena v bližini kampa, t.j. v bližini
regionalne ceste Reka-Trst (na območju občine Hrpelje - Kozina), saj bi s tem pridobili nekaj
več gostov, ki bi se odločili ostati na območju občine več kot le en dan oz. eno noč.
Ideja bazenskega kompleksa zajema:
· 2 manjša naravna bazena, kjer so rastline posajene ob zunanjem robu
· 1 otroški naravni bazen z biološkim filtrom
· 1 naravni, nekoliko večji bazen z biološkim filtrom
· 1 naravni bazen z dvema toboganoma (1 vijugast + 1 strm)
· manjšo samopostrežno restavracijo
· parkirišče
Kakor pri ideji za zgraditev kampa, je tudi tukaj v ospredju finančni problem, zato bi bila
mogoče za začetek dovolj postavitev dveh bazenov in šele nato širitev. Gotovo pa je, da bi bil
naravni bazen novost na tem območju, kar bi verjetno vplivalo na njegovo večjo privlačnost.

7.3. Jamarska kolesarska pot
Zadnje čase na območje občine Hrpelje - Kozina prihaja vse več rekreativcev, predvsem
kolesarjev iz tržaškega območja.
Predvidena pot bi bila srednje zahtevna, v enem delu primerna tudi za tiste kolesarje, ki ne
zmorejo hujših naporov. Dolga bi bila približno 30 kilometrov, povezovala pa bi 7 jam:
·
·
·
·

Brinščica
Jazbina v Rovanjah
Medvedjak
Martinska jama
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·
·
·

Dimnice
Slivarsko – Hotiške ponikve
Kamenšca

Od naštetih jam je le jama Dimnice odprta za vodene oglede in ker v vse ostale jame ni
mogoč vstop, bi bilo dobro, če bi bila blizu vhoda v samo jamo oz. v njeni okolici postavljena
informativna tabla, na kateri bi bilo prikazanih nekaj fotografij in podatkov o jami. Tako bi
lahko rekreativce – turiste poučili o pestrosti tukajšnjega kraškega sveta.
V prihodnje bi bilo zanimivo tudi organizirati kakšno manjše tekmovanje na tej zanimivi, a ne
prezahtevni »jamarski kolesarski poti«, saj se tovrstnih tekmovanj udeležuje vse več
rekreativcev.
Karta 12: Trasa "jamarske kolesarske poti"

Vir: Območje občine Hrpelje - Kozina. Geopedia.si, 2011; Avtor: Urška Barba
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Trasa poti bi potekala v večini po že obstoječih poteh oz. kolovozih (s tem se tudi izogne
prometni poti med Kozino in Podgradom), tako da bi bilo potrebno nove poti narediti samo na
nekaterih mestih. Potrebna pa bi bila najverjetneje obnova nekaterih delov. Ob samem
začetku/koncu bi bilo tudi potrebno urediti parkirišče za nekaj avtomobilov.
Glavni namen vzpostavitve te poti je seveda kolesarjenje, in ker je pot relativno dolga, so
potrebni ob poti tudi otočki za počitek, ki bi bili opremljeni z nekaj lesenimi klopmi in
mizami ter košem za smeti. Pomembno je tudi, da je pot označena z ustreznimi smerokazi, ki
kolesarja pravilno pripeljejo od začetka do konca.

7.4. Zorbing
»Zorbing« je oblika adrenalinskega športa, ki je vedno bolj priljubljen tako med mladimi kot
tudi med nekoliko starejšo populacijo in ponuja prvovrstno dogodivščino. V bistvu gre za
kotaljenje v ogromni žogi, ki se imenuje »zorb«.
Zorb je ogromna žoga, ki je narejena iz posebnega PVC-ja, v premer meri približno 3,30 m,
vanj pa gre 13 kubičnih metrov zraka. Med kotaljenjem je med udeležencem in zemljo tako
70 cm zraka, saj je posameznik pripet znotraj žoge. Zorb je lahko namenjen eni, dvema ali več
osebam, vendar je za vsako število udeležencev poseben zorb. V največji meri se pojavlja
zorbing za dve osebi, ki sedita ena nasproti druge, pripeta vsaka na svoj sedež. Noge so vpete,
pas okoli trebuha, naramni pasovi čez rame ter oprijem za roke na vrhu.
Steze za zorbing so različno dolge (od cca. sto pa do več sto metrov) in različnih oblik (ravne
ali vijugaste), a najpogosteje le raven spust (Zorb, 2011).
Slika 21: Zorbing

Vir: Zorb, 2011

V bližini občine Hrpelje - Kozina podobnih dogodivščin ne ponujajo, zato se mi zdi to zelo
primerna popestritev, ki bi po mojem mnenju pritegnila veliko turistov kot tudi domačih
gostov. Za tovrsten spust je potrebno le blago pobočje, v katerega je potrebno nekoliko
vdolbiti teren, tako da nastane nekakšen »naravni tobogan«, po katerem se spušča zorb.
Dogodivščina je še nekoliko boljša, če je na progi kakšen ovinek.
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7.5. Adrenalinski park z gigantsko gugalnico
Adrenalinski park je poligon na višini približno 5 do 15 m, sestavljen iz nalog, ki jih je možno
premagovati samostojno ali skupinsko pod nadzorom izkušenega inštruktorja.
Adrenalinski park je lahko poleg individualnim gostom namenjen tudi zaključenim skupinam
(športnim ekipam, kolektivom iz raznih podjetij, sošolcem iz razreda, itd.). Skratka zajema
vrsto raznorazne populacije.
Od parka do parka je odvisno, katerim starostnim skupinam je namenjen, vendar menim, da bi
bilo dobro, če bi bil adrenalinski park, ki bi se nahajal na območju OHK namenjen deloma
tudi otrokom, saj bi se lahko tega doživetja udeležile celotne družine. Poleg tega pa so
najbližje tovrstne adrenalinske aktivnosti na Notranjskem, Severnem Primorskem ali
Gorenjskem. Zamisel tovrstnega parka bi tako zavzemala 4 različne poti:
1. »Otroška pot«: primerna za otroke in mlade družine; čas premagovanja ovir: 1 h
2. »Adrenalinska pot«: primerna za otroke nad 13 let in ljudi, željne adrenalina; čas
premagovanja ovir: 3 h
3. »Extra adrenalinska pot«: primerna za ekstremiste v adrenalinskih športih, čas
premagovanja ovir: 3 h
4. »Team building«: pot primerna za skupine, čas premagovanja ovir: 4 h
Piko na i adrenalinskemu dnevu pa bi dodala še gigantska 8 metrska gugalnica, na katero bi
lahko šli tudi tisti, ki se ne podajo skozi ovire adrenalinskega parka.
Izvajanje različnih nalog in premagovanje ovir nekaj metrov nad tlemi predstavlja popolnoma
poseben način zabave.
Adrenalinski park je navadno lociran v gozdu, pa tudi vse ovire, ki jih mora posameznik oz.
skupina premagati, so narejene večinoma iz naravnih materialov (izjema so le kakšne gume in
vrvi), tako da je tovrsten šport prijazen naravi in okolju.
Lokacijo adrenalinskega parka sem si zamislila nekje v gozdu ali gozdičku, ne daleč stran od
kampa in bazenskega kompleksa, tako da se lahko aktivnosti udeležijo tudi obiskovalci kampa
in bazenskega kompleksa.

7.6. Jahanje v Odolini
Odolina je obsežna slepa dolina potoka Brsnice na južnem pobočju Brkinov in leži na
nadmorski višini 500 m. Do nje pridemo, če v Materiji zavijemo iz prometnice Reka – Trst
proti Brkinom. Že čez 2 km se nam razprostre lepa slepa dolina, ki v svojem severnem delu
med drevesi skriva grajsko poslopje (Mihalič, 2011; Krajevni leksikon Slovenije, 1995).
Posestvo je po osamosvojitvi Slovenije prevzel italijanski premožnež, ki je v dolino pripeljal
mogočno čredo arabskih konjev (Mihalič, 2011; Krajevni leksikon Slovenije, 1995).
Ker je dno doline dokaj ravno, bi bilo primerno tudi za jahanje ter izvajanje nekajurnih
jahalnih tečajev. Za vse to namreč ni potrebna izgradnja nove infrastrukture, dovolj je le
ograjeno območje.
Jahanje bi bilo namenjeno otrokom, njihovim staršem, skratka vsem, ki jih tovrsten šport
veseli.
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Slika 22: Konji v Odolini

Avtor: Urška Barba

Veliko bi bilo že, če bi bili organizirani obiski za ogled konjev. Zraven bi bilo mogoče dobro
postaviti še mini bar, da bi si obiskovalci oddahnili in odpočili v objemu narave. V sklopu
samega projekta pa bi bila potrebna še obnova makadamske poti, ki jo je na nekaterih mestih
meteorna voda že dodobra načela. Seveda zraven sodi še vrsta drugih stvari, a za začetek bi
bilo že dovolj, če bi bili tudi lastniki posestva zainteresirani za ureditev te majhne, a zato nič
manj lepe slepe doline, ki je že zaradi svoje geomorfologije nekaj posebnega.

7.7. Ureditev prostorov za piknik na območju Brkinov
Nemalokrat si posameznik v lepem vremenu zaželi oddiha v naravi, vendar se kaj hitro pojavi
problem – lokacija. Na pokošene travnike žal ne moremo kar tako, saj so ti v zasebni lasti.
Neposredna bližina gozda, ruralno okolje in tišina so razlogi, da človek po napornem
delovnem dnevu, ali pa na poseben, prazničen dan, vsaj malo "zadiha" in preživi nekaj uric v
krogu družine ali svojih prijateljev v naravi. Zato se mi zdi ureditev takšnih prostorov
primerna za to območje.
Za piknik prostor se mi zdi dovolj postavitev lesenih klopi in miz, betonske plošče za
postavitev žara in lesenega nadstreška, brez elektrike in tekoče vode.
Lokacije za tovrstne prostore bi bile najprimernejše po gričevnatih Brkinih, od koder je lep
razgled na okoliške pokrajine in so odmaknjene od prometnih poti.
Dobro bi bilo, da bi prostore označili in da bi do njih vodili smerokazi.
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7.8. Ureditev trim steze
Trim steza je tako rekoč zdrava zabava za vsakega posameznika. Navadno se nahajajo v
naravi, stran od mestnega vrveža.
Pomembna prednost vadbe na trim stezah je njihov »delovni čas«, saj so dostopne večji del
dneva, skozi celo leto, običajno brezplačne in primerne za rekreativce vseh starosti.
Trim steze imajo posebno zdravstveno in vzgojno vrednost, ker ponujajo gibanje na svežem
zraku in vaje, ki pomagajo izboljšati ali ohranjati telesne sposobnosti. Vsaka vaja, zlasti vadba
na celotni stezi, ugodno vpliva na zdravje in počutje uporabnika.
Vsak uporabnik si lahko samostojno oblikuje program vadbe. Na stezi se nahajajo trim
postaje. To so improvizirane ovire, izdelane iz naravnih materialov in okolju prijazne. Z
njihovo pomočjo izvajamo vaje za krepitev, preskakovanje, vaje za ravnotežje, itd.
Oblikovane so tako, da jih lahko vsak uporablja brez predhodnega znanja, nadzora ali
vodenja.
Na trim stezi se lahko teče, skače, sprehaja, telovadi, uri v gibčnosti in spretnosti, pridobiva
ravnotežje itd.
Slika 23: Primer trim steze s trim postajo

Vir: Trim steza ob Škalskem jezeru, 2011

Trim steze so navadno dolge med 1,5 – 3 km, na njih so postavljene trim postaje v razmiku
med približno 70 in 400 m (odvisno od dolžine trim steze). Na vsaki postaji stojijo
informativne table, na katerih so s sliko in besedo podana osnovna navodila za izvedbo vaje.
(Trim steza ob Škalskem jezeru, 2011).
Lokacija trim steze v OHK bi bila primerna v bližini kampa, tako da bi jo lahko uporabljali
tudi njegovi obiskovalci. Dolga bi bila približno 2,5 km, od tega približno 1/3 poti ravnega
terena, 1/3 vzpona in 1/3 spusta, s skupno višinsko razliko približno 200 m, na njej pa bi bilo
15 trim postaj. Steza bi bila urejena tako, da bi lahko posamezniki, ki kondicijsko niso v dobri
pripravljenosti, del poti z vzponom izpustili in namesto tega nadaljevali po ravnem terenu.
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SKLEP
Občina Hrpelje - Kozina in širše območje Brkinov in Čičarije je eno tistih slovenskih
območij, ki imajo značaj obrobnosti in tranzitnosti. Kljub skromnejšim naravnim danostim in
neugodni demografski strukturi (dolgo časa depopulacija) je razvojni potencial občine
predvsem v izkoriščanju prehodnosti območja, v podeželskem in športno-aktivnem turizmu
ter razmeroma neokrnjeni naravi.
Območje leži tudi na prehodu med submediteransko in celinsko Slovenijo, kar se kaže
predvsem v podnebnih razmerah. Priložnost z vidika lege je predvsem bližina obalnega
območja, velikega turističnega centra, in zaledja Trsta.
Občina ima s svojo naravno in kulturno pestrostjo obilo možnosti za razvoj turističnih
dejavnosti, a so le-te trenutno še v idejni fazi. Problem se seveda pojavlja pri finančnih
sredstvih. Ne gre pričakovati, da bi bilo programe možno uresničevati zgolj s potenciali in
kapitalom lokalnega prebivalstva ter same Občine. Potrebno je, da se omogoči dotok tujega
kapitala in novih ljudi, s tem tudi novih idej, ki bodo ustvarjali in razvijali nove, privlačne
dejavnosti, te pa bi kasneje privabile veliko število turistov.
Sedanja turistična ponudba je bolj siromašna. Res je, da tu najdemo veliko naravnih lepot
(jame, slepe doline, itd.), a so le-te premalo urejene za obiske (ni urejenih poti do
znamenitosti, ni informativnih tabel, itd.). Obnovljenih je nekaj poti, ki so namenjene
predvsem kolesarjem in pohodnikom, vendar je za dosego cilja o turistični občini Hrpelje Kozina potrebno vložiti še veliko truda, da ne bo poznana le pod pojmom »tranzitna občina«.
Turiste na območju OHK lahko delimo na dva dela: enodnevni obiskovalci in tranzitni turisti.
Že od nekdaj se preko tega območja v poletnem času in ob praznikih med letom zgrinjajo
dolge kolone turistov iz Italije proti Hrvaški. Večinoma so to enodnevni turisti, ki se tu
ustavijo v restavracijah ali gostilnah, kvečjemu za prenočitev.
Po odprtju meje med Italijo in Slovenijo (po l. 2004) so prostor za rekreiranje tu našli številni
Italijani. Privabljajo jih urejene kolesarske poti in mir v naravi. Ker gre večinoma za
enodnevne izlete, je potrebno tem ljudem ponuditi še dodatne dejavnosti, ki jih bodo
prepričale, da ostanejo na tem območju kakšen dan ali dva več. Ravno zaradi tega se večina
mojih idej za razvoj turizma v prihodnje naslanja v smeri športno-rekreacijskega turizma oz.
adrenalinskega turizma. To so po mojem mnenju potenciali, ki jih je v OHK možno izkoristiti,
pri tem pa ne gre za hujše poseganje v okolje.
V primerjavi z drugimi podobnimi občinami ima hrpeljska veliko nastanitvenih kapacitet, kar
potrjuje, da se na tem območju pojavlja veliko število turistov, a vseeno v poletnih mesecih za
marsikoga zmanjka prenočišče. V tem primeru se mi zdi kamp zelo dobra rešitev, saj poleg
tega, da sprejme večje število turistov, ostaja cenovno najprimernejše prenočišče in s tem
dostopnejše večjemu številu gostov.
Kljub velikemu številu jam in brezen so Dimnice, okoli 6 km dolga in približno 130 m
globoka jama, najbolj obiskana turistična točka obravnavane občine in hkrati edina jama, ki je
odprta za turistične obiske. Po nekaterih še poteka voden treking, a drugačnih obiskov ni.
Menim, da je veliko ljudi, ki so željni odkrivanja in opazovanja podzemnega sveta. Za takšne
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raziskovalce bi lahko potekali vodeni ogledi jam, kot so Brinščica, Martinska jama ali katera
podobna.
Dejstvo je, da nam kraški svet ponuja pester svet, napolnjen z naravnimi lepotami, kot so
kontaktni kras s slepimi dolinami, jame, brezna in podobno. Na obravnavanem območju je
tega res veliko in le nekaj dobrih idej je potrebnih, da bi privabile turista.
Trajnostni turizem je pravo zagotovilo za razvoj na tem področju, za njegovo uresničitev pa je
potrebno povezovanje s sosednjimi regijami oz. občinami, zagotovitev pravih pogojev za
dotok kapitala in zainteresiranih nosilcev posameznih dejavnosti na celotnem območju občine
Hrpelje - Kozina.
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SUMMARY
The municipality Hrpelje - Kozina and the broader region of Čičarija and Brkini is one of
those Slovenian areas that are characteristically peripheral and transitional. Despite the
modest natural conditions and unfavorable demographic structure (a longtime depopulation),
the development potential of the municipality can be seen especially in the exploitation of the
areas’ transitivity, in the rural/sports/active tourism, and in the relatively unspoiled nature.
The area lies at the transition between continental and sub-Mediterranean Slovenia, which is
mainly reflected in climatic conditions. The development opportunity in the terms of position
lies in the proximity of the coastal area, a large tourist center and the hinterland of Trieste.
The municipality, with its natural and cultural diversity, has many possibilities for the
development of tourist activities, but they are currently in the conceptual stage. The problem
of course arises from financial assets. It can’t be expected that the programs could be realized
simply with the potential and the funds of the local population and the municipality itself. It is
necessary to allow the inflow of foreign capital and new people, hence also new ideas, that
would help creating and developing new, attractive activities, which would later attract many
tourists.
The current tourism offer is increasingly impoverished. It is true that here we can find a lot of
natural beauty (caves, blind valleys, etc…), but these sites are insufficiently equipped for
visits (no paths to attractions, no information tables, etc…). A few trails that are primarily
aimed at cyclists and hikers have been renovated, but the municipality should put in a lot of
effort to achieve the objective and become known as a “tourist municipality Hrpelje Kozina”, instead under the term “transit municipality”.
The tourists in the municipality area can be divided into two groups: one-day visitors and
transit tourists.
The area has always had a lot of tourists travelling from Italy to Croatia, especially during the
summer season and holidays. These are mostly one-day tourists which stop in restaurants or
pubs, at the most for an overnight stay.
After opening the border between Italy and Slovenia (after 2004), many Italians found their
recreational spot here. They are attracted by the organized bike trails and the quietness of
nature. Since these are mostly one-day tourists, it is essential that we offer to them additional
activities that will convince them to stay in the area for a day or two longer. That's why most
of my ideas for the future development of tourism incline towards the sports and recreational
tourism or even adrenaline tourism. These are, in my opinion, the potentials, that the
municipality could take advantage of, while not making a serious interference with the
environment.
Compared to other similar municipalities Hrpelje - Kozina has many accommodation
facilities, which confirms that a lot of tourists come to this area, yet many of them can’t find
an accommodation in the summer time. In this case, I find opening a camp would be a very
good solution, because in addition to hosting an increased number of guests, it remains the
most affordable accommodation and thus accessible to a large number of tourists.
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Despite the large number of caves and potholes, the cave Dimnice (an about 6 km long and
about 130 meters deep cave) is the most visited tourist attraction in the discussed municipality
and the only cave that is open for tourist visits. In some of the other caves guided trekking is
possible, but not other types of visits. I think many people are eager to discover and explore
the underground world. Such researchers could take guided tours of the caves, like Brinščica,
Martinska cave or some similar.
The fact is that Karst offers a world filled with natural beauty, such as the contact karst blind
valleys, caves, potholes and similar. Many of these phenomena can be found in the discussed
area. All that is needed are just a few good ideas to attract tourists.
Sustainable tourism is the true assurance for the development in this area. In order to attain it,
it is essential to integrate with the neighboring regions and municipalities, to ensure the right
conditions for the inflow of capital and institutions interested in various activities throughout
the municipality of Hrpelje - Kozina.

63

Turizem v občini Hrpelje - Kozina in možnosti za njegov nadaljnji razvoj

VIRI IN LITERATURA
Barbič, A., 1996. Brkini in Čičarija. Družbenogospodarska podoba. Geografski vestnik, 68,
str. 175 – 197.
Bartol, M., 1999. Kozina – nahajališče fosilov. URL: http://www.dedi.si/dediscina/272kozina-nahajalisce-fosilov (Citirano 29.06.2011).
Bobek, S., Šmid, B., 2010. Glinščica 2010. URL: http://www.planinskodrustvosentjur.si/2010/SlikeGlinscica2010.htm (Citirano 28.06.2011).
Brožič, Š., Matevljič, N., Štembergar, L., Primc, M., 2009. Na podeželju med Brkini, Krasom,
Nanosom in Snežnikom. Sežana, LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in
Nanosom in LAS Krasa in Brkinov, 28 str.
Cerkev Sv. Martina. URL:
http://www.slivje.si/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=28 (Citirano
29.06.2011).
Černič, B., 2009. Matarsko podolje. URL:
https://picasaweb.google.com/barbara.cernic/MATARSKOPODOLJE# (Citirano 28.06.2011).
Češpovi dnevi. URL:
http://www.slivje.si/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=29 (Citirano
02.07.2011).
Darovec, D., 1992. Pregled zgodovine Istre. Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko
in Primorske novice, 78 str.
Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnosti, naselja, Slovenija, popis 2002. Statistični urad
RS. 2002. URL: http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati/rezultati_red.asp?ter=NASP&c=G&st=121 (Citirano 15.06.2011).
Dobrote Krasa in Brkinov. 2010. Sežana, TIC Sežana, 32 str.
Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. URL: http://www.razvojpodezelja.si/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 (Citirano
20.07.2011)
Gams, I., 2003. Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana, Inštitut za raziskovanje Krasa,
ZRC SAZU, 516 str.
Gašperlin, A., 2011. Naravni parki Slovenije. URL: http://www.geaon.net/clanek.asp?ID=1140 (Citirano 28.06.2011).
E – kataster jam. Geopedia - spletni geografski informacijski sistem DZRJ Ljubljana. URL:
http://www.geopedia.si/?params=T118_vT_b4_s9#T118_L7185_F736_x433559_y43739_s11
(Citirano 24.06.2011).
Geografski atlas Slovenije. Država v prostoru in času. 1998. Ljubljana, DZS, 360 str.

64

Turizem v občini Hrpelje - Kozina in možnosti za njegov nadaljnji razvoj

Gedei, P., 2007. Martinska jama. URL:
http://www.ljudmila.org/jkz/fotogalerije/gal_102/slides/DSC_4841.html (citirano:
23.06.2011).
Gedei, P., 2011. Rov kristalne samote v Martinski jami. URL:
http://peterg3d.blogspot.com/2011/06/rov-kristalne-samote-v-martinski-jami.html (citirano:
23.06.2011).
Godina Jelušič, S., 2006. Naravoslovno zgodovinska učna pot Hrpelje. Hrpelje, Občina
Hrpelje – Kozina, 20 str.
Godina Jelušič, S., Jelušič, M., 2008. Naravoslovno – zgodovinska učna pot Hrpelje
(zgibanka). Hrpelje, kulturno – zgodovinsko društvo Hrpelje, 4str.
Grželj, V., 2011. Hrpelje (osebni vir, 13.07.2011). Hrpelje.
Hister Caprae. Galerija: HISTRIAE - Zbirka starih razglednic. URL:
http://www.hister.org/index.php?option=com_joomgallery&func=viewcategory&catid=44&It
emid=47 (Citirano 26.07.2011).
Hrpelje – Kozina, Kam.si. URL: http://www.kam.si/obcine/hrpelje_kozina.html (Citirano
20.05.2011).
Jama Dimnice. URL: http://www.visitslovenia.net/slovenija/naravne-znamenitosti/jamadimnice (Citirano 22.06.2011).
Jamarsko društvo Dimnice. URL: http://www2.arnes.si/~kpjdd2/jama.htm (Citirano
26.06.2011).
Kladnik, D., Natek, M., Pavlin, B., Rejec Brancelj, I., Repolusk, P., Šebenik, P., 1996.
Regionalnogeografska monografija Slovenije. Knj. 4. Submediteranski svet. Ljubljana, ZRC
SAZU, Geografski inštitut, 136 str.
Klanec pri Kozini – zgodovina. URL:
http://www.klanec.si/klanec_pri_Kozini_zgodovina.htm (Citirano 27.07.2011).
Klemenčič, V., 1959. Pokrajina med Snežnikom in Slavnikom. Ljubljana, SAZU, 197 str.
Kos, M., 1956. O imenih nekaterih krajev v Slovenskem Primorju. V: Zbornik Primorske.
Koper, Založba Lipa, str. 7-26.
Krajevni leksikon Slovenije. 1995. Ljubljana, DZS, 638 str.
Malečkar, F., 2004. Jama Dimnice (Matarsko podolje). Sto let raziskav in turizma. Ankaran,
Izobraževanje in turizem, 19 str.
Melik, A., 1960. Slovenija. Knj. 4. Slovensko primorje. Ljubljana, Slovenska matica, 546 str.
Mihalič, E., Kastelic, R., 2010. Predstavitvena brošura Občine Hrpelje – Kozina. Hrpelje,
Občina Hrpelje – Kozina, 24 str.
Mihalič, E., 2011. Občina Hrpelje - Kozina (osebni vir, 26. 04. 2011). Hrpelje.

65

Turizem v občini Hrpelje - Kozina in možnosti za njegov nadaljnji razvoj

Mihovec, J., 2010. Brinščica – zakladnica biserov. URL:
http://www.revijastop.si/NonStop/NonStop/Brinscica-_-zakladnica-biserov.html (Citirano
18.06.2011).
Naravni bazen. 2010. URL: http://www.bodieko.si/naravni-bazen (Citirano 06.08.2011).
Naravni, biološki bazeni. URL: http://montazne-hise-on.net/naravni-bioloski-bazeni.html
(Citirano 06.08.2011).
Naravni plavalni ribnik. URL: http://www.vodnisvet.com/?naravni-plavalni-ribnik,13
(Citirano 13.08.2011).
Naravno kot gorsko jezero. URL: http://www.living-pool.eu/slovenian/index.html (Citirano
13.08.2011).
Nastanitvena statistika po občinah – SURS. URL:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/21_gostinstvo_turizem/90_nastanitev_arhiv/
01_21181_nastanitev_obcine_stara/01_21181_nastanitev_obcine_stara.asp (Citirano
20.07.2011).
Občina Hrpelje – Kozina. URL: http://www.Hrpelje - Kozina.si/ (Citirano 17.05.2011).
Občine v številkah. Statistični urad RS. 2008. URL:
http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?id=51 (Citirano 11.06.2011).
Območje občine Hrpelje - Kozina. Geopedia.si. URL: http://www.geopedia.si/ (Citirano
21.05.2011).
Območje občine Hrpelje - Kozina. Zemljevid Najdi.si. URL: http://zemljevid.najdi.si
(Citirano 05.06.2011).
Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu – skupaj, naselja, Slovenija, popis 2002.
Statistični urad RS. 2002. URL:
http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati/rezultati_red.asp?ter=NAS-P&c=G&st=111 (Citirano
12.06.2011).
Projekt Kras. URL: http://www.razvojkrasa.si/si/podpora/o_projektu/o_projektu/default.html
(Citirano 16.06.2011).
Regionalni razvojni program Južne primorske 2007 – 2013. 2006. Koper, Regionalni razvojni
center Koper, 118 str. URL: http://www.rrc-kp.si/images/stories/dokumenti/pdf/RRP-verzija18-29.11.06.pdf (Citirano 15.07.2011).
Regionalni razvojni program Krasa in Brkinov. Skupna strategija usmerjanja gospodarskega
razvoja občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana. 1999. Sežana, Podjetniški
pospeševalni center, 83 str.
Slavec, A., Jazbec, T., 2008. Kras in Brkini. Gostilne. Sežana, TIC Sežana, TIC Štanjel, 5 str.
Slavec, A., Jazbec, T., 2008. Kras in Brkini. Prenočišča. Sežana, TIC Sežana, TIC Štanjel, 7
str.

66

Turizem v občini Hrpelje - Kozina in možnosti za njegov nadaljnji razvoj

Slepe doline. URL: http://e-lookout.tripod.com/slepe_doline.htm (Citirano 28.06.2011).
Slovenija. Pokrajine in ljudje. 2011. Perko, D., Orožen Adamič, M. (ur.). Ljubljana,
Mladinska knjiga, 735 str.
Skoberne, P., 1988. Sto naravnih znamenitosti Slovenije. Ljubljana, Prešernova družba, 248
str.
Šehić, D., Šehić, D., 2010. Geografski atlas Slovenije. Ljubljana, DZS, 151 str.
TD Dimnice Slivje – Jama Dimnice. URL:
http://www.slivje.si/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26 (Citirano
24.06.2011).
Tigrovska spominska krožna pot (zgibanka). 2010. Ocizla, Športno kulturno in turistično
društvo Zveza Ocizla, 10 str.
Trim steza ob Škalskem jezeru. URL: http://www.rlv.si/si/fotogalerija/396 (Citirano
14.08.2011).
Volk, D., Zadnik, D., Sotlar, M., Furlan, M., 2007. Brkinska sadna cesta. Ilirska Bistrica,
Društvo brkinskih sadjarjev, 67 str.
Zalar, M., 2010. Dimnice: Hudičeva prekajevalnica. URL: http://zlataleta.com/dimnicehudiceva-prekajevalnica-potepanja (Citirano 22.06.2011).
Zgodovina vasi Klanec pri Kozini. URL:
http://www.klanec.si/klanec_pri_Kozini_zgodovina.htm#mogo%C4%8Dna_lipa (Citirano
29.06.2011).
Zorb. URL: http://www.zorb.si/ (Citirano 12.08.2011).
Žitko, S., 1974. Brkini 74. Sežana, Odbor za proslavo pri občinski konferenci SZDL, str. 13 –
17.

67

Turizem v občini Hrpelje - Kozina in možnosti za njegov nadaljnji razvoj

KAZALO SLIK, TABEL, GRAFOV IN KART

Kazalo slik
Slika 1: Združeni naselji Hrpelje in Kozina ............................................................................. 16
Slika 2: Slivje - primer razpotegnjenega naselja z dvema nizoma hiš ..................................... 16
Slika 3: Položaj OIC Hrpelje .................................................................................................... 20
Slika 4: Razglednica iz Hrpelj in Kozine okrog leta 1900 (na sliki hotel) ............................... 22
Slika 5: Železniška proga Trst - Hrpelje - Kozina.................................................................... 23
Slika 6: Skica jame Dimnice .................................................................................................... 26
Slika 7: Kiklopi ........................................................................................................................ 27
Slika 8: "Zavesa" ...................................................................................................................... 27
Slika 9: Ponvice v Kitajski dvorani .......................................................................................... 28
Slika 10: Jama Brinščica .......................................................................................................... 28
Slika 11: Biseri na stalagmitu v jami Brinščica ....................................................................... 29
Slika 12: Martinska jama.......................................................................................................... 29
Slika 13: Slepa dolina Brezovica, v ozadju Brkini ................................................................... 30
Slika 14: Južni del slepe doline Odolina, v ozadju Čičarija ..................................................... 31
Slika 15: Kanjon reke Glinščice ............................................................................................... 32
Slika 16: Slap Supet ................................................................................................................. 33
Slika 17: Cerkev Sv. Jurija ....................................................................................................... 34
Slika 18: Lipov drevored ob kolovozu, ki vodi do jame Dimnice ........................................... 36
Slika 19: Idejna zasnova za kamp ............................................................................................ 52
Slika 20: Primer naravnega bazena .......................................................................................... 54
Slika 21: Zorbing ...................................................................................................................... 56
Slika 22: Konji v Odolini ......................................................................................................... 58
Slika 23: Primer trim steze s trim postajo ................................................................................ 59

Kazalo tabel
Tabela 1: Krajevne skupnosti v občini Hrpelje - Kozina in njim pripadajoča naselja ............. 17
Tabela 2: Nastanitveni objekti v občini Hrpelje – Kozina in število ležišč (l. 2011) .............. 42
Tabela 3:Povprečna doba bivanja turistov v letih 2009 in 2010 .............................................. 45
Tabela 4: Gostilne na območju občine Hrpelje - Kozina ......................................................... 46

68

Turizem v občini Hrpelje - Kozina in možnosti za njegov nadaljnji razvoj

Kazalo grafov
Graf 1: Prenočitvene zmogljivosti v občini Hrpelje - Kozina (v %) ........................................ 43
Graf 2: Število nočitev v občini Hrpelje - Kozina po letih ...................................................... 43
Graf 3: Število nočitev po vrstah nastanitvenih objektov v letih 2003 – 2008 ........................ 44
Graf 4: Državna pripadnost turistov v OHK v obdobju od l. 2004-2009................................. 44
Graf 5: Prenočitve turistov po mesecih v obdobju od l. 2004 - 2009....................................... 45

Kazalo kart
Karta 1: Občina Hrpelje - Kozina na karti Slovenije ................................................................. 9
Karta 2: Občina Hrpelje - Kozina .............................................................................................. 9
Karta 3: Podgorski kras, Čičarija in Podgrajsko podolje ......................................................... 10
Karta 4: Brkini .......................................................................................................................... 11
Karta 5: Kraške ponikalnice in njihove podzemne povezave .................................................. 12
Karta 6: Območje občine Hrpelje - Kozina s pripadajočimi krajevnimi skupnostmi .............. 18
Karta 7: Jame na območju občine Hrpelje - Kozina ................................................................ 25
Karta 8: Naravoslovno-zgodovinska učna pot Hrpelje ............................................................ 35
Karta 9: Tigrovska spominska krožna pot................................................................................ 37
Karta 10: Brkinska sadna cesta ................................................................................................ 38
Karta 11: Primerne lokacije za kamp ....................................................................................... 51
Karta 12: Trasa "jamarske kolesarske poti" ............................................................................. 55

69

