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ZASNOVA SONARAVNEGA RAZVOJA OBČINE ILIRSKA BISTRICA
Izvleček
Glavni namen diplomskega dela je predlagati smernice sonaravnega razvoja občine Ilirska
Bistrica v prihodnosti.
Diplomska naloga v prvem delu opisuje in analizira pomen naravnogeografskih ter
družbenogeografskih značilnosti z vidika sonaravnega razvoja. Prikazuje stanje sestavin
okolja v luči njihove onesnaženosti kot posledice delovanja gonilnih sil pritiskov, med
katerimi izpostavlja prebivalstvo, industrijo, energetiko, kmetijstvo, promet in turizem. V
drugem delu analizira in primerja občinske strategije z vidika vključenosti načel sonaravnega
razvoja ter predlaga smernice prihodnjega sonaravnega razvoja občine.
Za občino Ilirska Bistrica je značilno dobro ohranjeno naravno okolje, ki je posledica
gospodarske nerazvitosti in zaostalosti, vendar nudi velike možnosti za sonaravni razvoj ter
predstavlja velik ekonomski, socialni in ekološki kapital. Sonaravni razvoj je v občini šele na
začetku, zato je potrebno spodbuditi njegovo udejanjanje na različnih področjih. Kot
pomembnejši predlogi sonaravnega razvoja so izpostavljeni: razvoj ekološkega in
integriranega kmetijstva, s poudarkom na ekološki pridelavi sadja v Brkinih, razvoj
ekološkega turizma, sonaravna energetska oskrba, uporaba rastlinskih čistilnih naprav,
sonaravno gospodarjenje z vodnimi viri za oskrbo prebivalcev slovenske Istre in zalednega
kraškega območja, racionalna pokrajinska raba zemljišč, vzpostavitev trajnostne mobilnosti, s
poudarkom na izboljšanju železniškega in avtobusnega prevoza, ureditvijo kolesarskih stez ter
pešpoti.
Največjo oviro pri uresničevanju sonaravnega razvoja predstavlja pomanjkanje človeških
virov, ki so osnova uspešnega razvoja, tudi sonaravnega.
Ključne besede: občina Ilirska Bistrica, sonaravni razvoj, ekološko kmetijstvo, ekološki
turizem, rastlinska čistilna naprava
THE SHCEME OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MUNICIPALITY OF
ILIRSKA BISTRICA
Abstract
The main goal of my study is to give guidelines for the future sustainable development of
municipality of Ilirska Bistrica.
The first part of the thesis describes natural-geographic and social-geographic characteristics
and their meaning for sustainable development. It also presents a current state of
environmental components from the view of their pollution as a consequence of actions of
driving forces of pressure, that affect the state of environment and focuses on population,
industry, agriculture, traffic and tourism. In the second part analyses and compares municipal
strategies from the view of comprehension of principles of sustainable development and gives
an example for future development of municipality.
For the municipality of Ilirska Bistrica is distinctive a very preserved environment, which is a
consequence of economical underdevelopment and retardation compared with other Slovenian
municipalities, but at the same time offers a large amount of possibilities for fast introduction
of sustainable development and presents a large economic, social and ecological capital.
Sustainable environment is at the beginning, therefore it is necessary to encourage its practice
at various fields. The biggest potential lies in organic agriculture with the emphasis on
ecological fruit growing in Brkini, ecological tourism, sustainable energetic supply, the use of

constructed wetlands at the areas of small settlements and for sanitation of landfill sites,
sustainable management with water resources for the supply of Slovenian Istria and rear
Karstic region, restoration of permanent mobility with the emphasis on the transfer of
transport traffic from local roads to railroad and with construction of cycle tracks and
footpaths.
The biggest barrier for realization of sustainable development presents the lack of human
resources that are the basis for every development.
Key Words: municipality of Ilirska Bistrica, sustainable development, organic agriculture,
ecological tourism, constructed wetland
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1. UVOD
Živimo v času globalizacije, finančne in gospodarske krize, podnebnih sprememb, v primežu
eksplozije svetovnega prebivalstva, tehnoloških novosti, informacijske revolucije, izčrpavanja
planeta in v sistemu tržnega tekmovanja, ki postavlja v ospredje denar in obči napredek. Ta
zelo posplošena ugotovitev pove, da tržno tekmovanje spodbuja predvsem tehnološki
napredek in ekonomsko učinkovitost, družbenemu sistemu skupnosti pa prepušča skrb za
socialne in okoljske osnove blaginje prebivalstva ter vzdržljiv in varen razvoj skupnosti.
Sistem tržnega gospodarstva skrbi za naravo le toliko, kolikor ji lajša njeno izkoriščanje, zato
je ob sicer vidnih gospodarskih dosežkih industrializacija zelo poslabšala okolje, ki postaja
marsikje velika razvojna ovira (Blatnik, 2004; Plut, 2004b).
Ob prizadevanjih za napredovanje, ki ga omogočajo dosežki človeškega uma in dela, nas
ovirajo degradirana okolja in omejeni naravni viri, slabosti družbenega reda ter velika
nasprotja v svetu. Vse bolj je očitno, da je prevladujoče kapitalistično tržno gospodarjenje
kljub tehnološko-ekonomskim uspehom dopustilo med socialnimi sloji in tudi med
pokrajinami ter deželami razlike in škodljive pojave, ki sedaj ovirajo razvoj in povzročajo
krizne razmere. Te kličejo po nujnem izboljšanju odnosov človeštva do narave, kar pa je
dosegljivo s pomembnimi spremembami v upravljanju. Spremembe so nujne v razvitih
deželah, da bi te mogle prispevati tudi k izboljšanju razmer v drugih območjih sveta. Potrebne
so nove strategije razvoja ter izvajanja ekonomskih, socialnih, zdravstvenih, izobraževalnih in
okoljskih reform, kar pa terja svoj čas zaradi ozaveščanja nosilnih sil ter usposabljanja
izvajalcev sprememb in uveljavljanja novih odnosov (Blatnik, 2004).
Zaradi rasti svetovnega prebivalstva in še hitrejše rasti gospodarstva se tudi pritiski na okolje
in naravne vire nevarno povečujejo. Človeška vrsta je postala nosilka globalnih sprememb
okolja, torej ˝geološka sila˝. Svetovno gospodarstvo in poraba naravnih virov naraščata,
zdravje planetarnega ekosistema in njegova raznovrstnost pa upadata. Ekonomski kazalci so
globalno pozitivni, ključni okoljski kazalci pa vse bolj negativni (Plut, 2004b).
Tradicionalni razvojni model je materialno zelo zahteven, zasnovan na fosilnih gorivih,
množični potrošnji in odlaganju različnih odpadkov ter skoraj v celoti usmerjen zgolj v
gospodarsko rast. Toda vse glasnejše so zahteve po takšnem napredku človeštva, ki bi
zagotavljal zmerno materialno blagostanje za vse prebivalce, socialno pravičnost, a hkrati tudi
okoljsko varnost prihodnjim generacijam. Torej okoljski model, ki bo okoljsko trajnosten,
zasnovan na sonaravni, okolju prijazen in varen način (Plut, 2004b). Trajnostni oz. sonaravni
razvoj je pot, ki odpira zanesljivo prihodnost.
Pojem sonaravni razvoj je velikokrat napačno interpretiran, še več, mnogokrat postaja zgolj
manipulativen element političnih govorov in vse prevečkrat mrtva črka na papirju številnih
dokumentov, program in načrtov na državni, regionalni ali lokalni ravni. Torej če želimo
svojim rodovom zapustiti ne samo čisto okolje, ampak tudi vse ostale tako naravne kot
človeške vire potrebne za njihov razvoj, potem je skrajni čas, da se zavemo našega delovanja
in začnemo. Ne danes, jutri … takoj. Ali je morda že prepozno?
Predvsem pa je pomembno, da poznamo pravi pomen pojma trajnostni oz. sonaravni razvoj
ter prioritetna področja, kjer ga lahko udejanjimo. To je najprej naloga vsakega posameznika,
šele nato lokalnih in regionalnih oblasti, ki so dolžne pripraviti programe in načrte za izvedbo
koncepta o trajnostnem oz. sonaravnem razvoju. Najpomembnejši izmed teh je Agenda 21, ki
bi jo morala izdelati vsaka občina že do leta 1996.
Občina Ilirska Bistrica, ki sodi v krog maj razvitih slovenskih občin, še vedno nima
izdelanega tovrstnega dokumenta. Res pa je, da se obrisi in vizije trajnostnega razvoja kažejo
v nekaterih lokalnih in regionalnih programih, ki vključujejo območje občine.
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Vizija brez akcije je sanjarjenje. Akcija brez vizije je nočna mora.
Nelson Mandela (Stritih s sodelavci., 2007)
1.1.

NAMEN IN CILJI

Osnovni namen diplomskega dela z naslovom Zasnova sonaravnega razvoja občine Ilirska
Bistrica je podati predloge, smernice sonaravnega razvoja občine v prihodnosti. Zasnova
sonaravnega razvoja je opredeljena na podlagi predhodne analize sedanjega stanja
fizičnoogeografskih in družbenogeografskih značilnosti ter analize stanja sestavin okolja, ki
so posledica delovanja gonilnih sil in pritiskov ter predstavljajo glavni vir obremenjevanja
okolja.
Cilji diplomskega dela:
• funkcijsko ovrednotiti fizičnogeografske značilnosti z vidika sonaravnega razvoja,
• funkcijsko ovrednotiti družbenogeografske značilnosti z vidika sonaravnega razvoja,
• analizirati stanje sestavin okolja z vidika glavnih virov obremenjevanja,
• analizirati občinske strategije in načrte z vidika vključenosti smernic sonaravnega oz.
trajnostnega razvoja,
• na osnovi obstoječega stanja predlagati smernice prihodnjega sonaravnega razvoja občine
Ilirska Bistrica.
Na podlagi namena in ciljev sem si pri snovanju diplomskega dela zastavila glavno delovno
hipotezo, in sicer: v občini Ilirska Bistrica je veliko področij in geografskih območij na
katerih obstajajo možnosti za udejanjanje prihodnjega sonaravnega razvoja. Na osnovi
glavne hipoteze so bi bile postavljene naslednje hipoteze, ki sem jih skušala preveriti:
• Sonaravni razvoj je v občini Ilirska Bistrica šele na začetku.
• Naravno okolje je dobro ohranjeno, zato nudi velike možnosti za hitro uvajanje
sonaravnega razvoja ter obenem predstavlja velik ekonomski, socialni in okoljski
potencial.
• Največjo oviro pri sonaravnem razvoju predstavlja neugodna prebivalstvena struktura.
• Največji potencial za sonaravni razvoj predstavljata ekološko kmetijstvo in ekološki
turizem.
1.2.

METODOLOGIJA

Vse materialne dejavnosti človeka (gospodarstvo, infrastruktura, naselja, raba zemljišč) so
neločljivo odvisne od okolja. Okolje predstavlja vir naravnih surovin in energije, ponor za
sprejemanje odpadkov in onesnaževanje, je vir ekoloških oziroma ekosistemskih storitev ter
prostor za naravo in ljudi (Jerina, 2006).
Pomembna naloga geografije je proučevanje večplastnega odnosa med človekom in
geografskim okoljem, saj človek vse bolj posega v prostor okoli sebe, spreminja njegovo
podobo, sestavo in delovanje. Potrebno je iskanje ustreznega ravnovesja med zahtevami ljudi
za kvaliteto življenja na eni strani in možnostmi ohranjanja biološko zdravega in estetsko
sprejemljivega okolja na drugi strani (Jerina, 2006)
Sonaravnost pomeni način ohranjanja naravnega kapitala ter okolju in njegovim
zmogljivostim prilagojeno delovanje družbe. Prostorska organizacija bivanja, dela in
preživljanja prostega časa mora biti s sonaravnim razvojem znotraj omejitev pokrajine.
Sonaravni razvoj teži k doseganju kakovostnega, zdravega okolja in ohranjanju naravnih
virov ob zadovoljevanju potreb zdajšnjih in bodočih generacij (Šekoranja, 2005).
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Izdelava diplomskega dela je potekala v več delovnih fazah. Najprej sva skupaj z mentorjem
izbrala temo in oblikovala naslov. Sledilo je zbiranje virov, literature in drugega gradiva, ki
sem ga dobila na različnih občinskih institucijah. Poleg tega sem pregledala vse časopisne
članke, ki so se kakorkoli nanašali na obravnavane teme oz. na območje občine Ilirska
Bistrica. Potrebno je poudariti, da so nekatere stvari v diplomski nalogi manj natančno
obdelane ali sploh niso obdelane, predvsem zaradi pomanjkanja podatkov ali izostanka
meritev, kar onemogoča celosten pogled na izbrano problematiko ter celostno zasnovo
sonaravnega razvoja.
S pomočjo razpoložljive literature in lastnih zamisli sem oblikovala strukturo. Sledila je
obdelava in analiza zbranih podatkov ter oblikovanje predlogov sonaravnega razvoja občine.
Diplomsko nalogo sem razdelila na sedem vsebinskih poglavij. V prvem poglavju sem
predstavila namen, cilje, delovne hipoteze in uporabljeno metodologijo. Drugo poglavje
predstavlja geografski oris občine, sledi tretje poglavje, kjer sem funkcijsko ovrednotila
naravnogeografske značilnosti z vidika sonaravnega razvoja občine. V četrtem poglavju sem
funkcijsko ovrednotila družbenogeografske značilnosti občine, ki predstavljajo hkrati tudi
gonilne sile pritiskov na okolje. Peto poglavje obsega analizo stanja izbranih sestavin okolja
ter analizo pritiskov na okolje z vidika glavnih virov obremenjevanja. V šestem poglavju so z
vidika vključenosti smernic sonaravnega oz. trajnostnega razvoja analizirani vsi programi,
strategije, ki se kakorkoli nanašajo na občino Ilirska Bistrica. Na podlagi te analize so kot
študije primera podani predlogi sonaravnega razvoja občine v prihodnosti. Zadnje, vsebinsko
poglavje podaja zaključne misli ter ovrednotenje zastavljenih hipotez.
Pri pisanju diplomske naloge sem uporabila funkcijski regionalnogeografski metodološki
pristop (Slika 1), ki izhaja iz klasično zasnovanega regionalnogeografskega raziskovalnega
pristopa, ki poudarja nujnost sinteznega pristopa proučevanja regionalnih sestavin in povezav
pri antropogeno povzročenemu preoblikovanju regije, pokrajine. Zaradi tesnih zvez in
součinkovanja med prirodnimi in družbenimi sestavinami okolja je v ospredju proučevanje
geografskega okolja kot enotnega, torej kot naravnega okolja z antropogenimi sestavinami.
Vključuje pa tudi fizičnogeografske, termodinamične, ekosistemske, socialno-ekološke in
pokrajinsko-ekološke vsebine in pristope, ki dodatno osvetljujejo regionalno (pokrajinsko)
soodvisnost in medsebojno součinkovanje v sistemu človek – okolje (Plut, 2004a). Za takšen
metodološki pristop je bistveno sintezno proučevanje regionalnih sestavin in povezav pri
preoblikovanju proučevanega območja, ki jih povzroča družba s svojimi dejavnostmi.
Naravnogeografske in družbenogeografske sestavine okolja so v tesni zvezi in odvisnosti,
zato je geografsko okolje potrebno obravnavati kot enoten sistem, torej kot naravno okolje z
antropogenimi sestavinami (Jerina, 2006).
Prav celovito poznavanje sestave in delovanja geografskega okolja in njegovih sestavin je
osnovni strokovni pripomoček za realno oceno vplivov na pokrajino in za izbor celostnega
reševanja pokrajinskih problemov in predloga optimalne pokrajinske rabe (Plut, 2004a).
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Slika 1: Shematski prikaz strukture diplomskega dela
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1.3.

KRONOLOŠKI
RAZVOJA

PREGLED

RAZVOJA

KONCEPTA

SONARAVNEGA

Koncept sonaravnega razvoja je prešel skozi različne razvojne faze, katerih poznavanje je
pomembno z vidika razumevanja teoretskih izhodišč, iz katerih izhajamo v diplomskem delu
(Vintar, 2003).
Pojem sonaravnosti ima precej daljšo zgodovino, kot se mu navadno pripisuje (Maček, 1998).
Njegove korenine segajo najmanj v 18. stoletje, ko so ga uporabljali v gozdarstvu, v začetku
20. stoletja pa so ga vpeljali tudi v ribištvo. V obeh dejavnostih je šlo za idejo razpolaganja z
dohodkom iz obnovljivih naravnih virov, ne da bi se pri tem posegalo v kapital in ga
zmanjševalo. Kar z drugimi besedami pomeni, da poraba ni smela preseči sposobnosti
obnavljanja obnovljivih naravnih virov (Vintar, 2003).
Korenine koncepta sonaravnega razvoja v političnem smislu pa segajo v konec 60. in začetek
70. let 20. stoletja, ko se je prebivalstvo razvitih držav začelo zavedati negativnih posledic
industrijske revolucije za okolje. Takrat je začelo prihajati do množičnega izkoriščanja
naravnih virov, hitre rasti industrije, mest in prebivalstva, kar je imelo izredno negativen vpliv
na okolje, zato so ljudje začeli ugotavljati, da tehnologija in ekonomska rast nista vedno
pozitivni in da lahko imata hude stranske učinke v obliki onesnaževanja in stalnega
zmanjševanja naravnih virov (Ferreira, 2005).
Leta 1972 je v Stockholmu potekala prva svetovna konferenca Združenih narodov o
človekovem okolju, kjer so bili položeni temelji globalne skrbi za okolje. Sprejeta je bila
deklaracija, ki je pomenila začetek zakonodajnega in institucionalnega urejanja varstva
okolja, hkrati so bila opredeljena tudi temeljna okoljska etična in naravovarstvena načela
(Vintar, 2003).
O ˝sonaravnem razvoju˝ kot terminu in konceptu je najprej razpravljalo Mednarodno
združenje za varstvo narave in naravnih virov leta 1980 v Svetovni strategiji za zaščito
narave. V dokumentu so zapisali, da če naj bo razvoj sonaraven, potem mora nič manj kot
ekonomske upoštevati tudi socialne in ekološke dejavnike. S tem so prepoznali medsebojno
povezanost med okoljem, družbenimi vprašanji in gospodarskimi dejavnostmi, čeprav je bilo
v ospredju njihovega zanimanja varovanje narave (Vintar, 2003).
Leta 1983 so Združeni narodi ustanovili Svetovno komisijo za okolje in razvoj, t.i.
Brundtlandovo komisijo, poimenovano po tedanji norveški ministrski predsednici Gro Harlem
Brundtland (Maček, 1998). Brundtlandova komisija je v svojem poročilu z naslovom Naša
skupna prihodnost (Our Common Future) leta 1987 opozorila na vedno večjo ogroženost naše
Zemlje zaradi vedno hujše revščine, degradacije okolja, bolezni in onesnaževanja (Ferreira,
2005). Komisija je pozvala k novemu obdobju ekološko zdravega gospodarskega razvoja, saj
je menila, da je človeštvo sposobno doseči trajnostni razvoj, to je zadovoljiti potrebe
sedanjosti, ne da bi pri tem ogrozilo možnosti prihodnjih generacij za zadovoljevanje njihovih
potreb (Jerina, 2006). Pomemben prispevek komisije je pomenila vzpostavitev enakovrednega
odnosa med ekonomskim, socialnim in okoljskim razvojem ter opozorila na nujno skupno
(mednarodno) reševanje problemov (Ferreira, 2005). V omenjenem poročilu je bila zapisana
tudi doslej najbolj vsesplošno sprejeta definicija sonaravnega razvoj. Opredelila ga je kot
razvoj, ki ˝zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi pri tem ogrozil možnosti
prihodnjih generacij za zadovoljevanje njihovih potreb˝ (Vintar, 2003).
Druga svetovna konferenca Združenih narodov o okolju in razvoju je potekal od 3. do
14. junija 1992 v Rio de Janeiru, kjer so koncept sonaravnega razvoja sprejeli kot prihodnjo
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temeljno svetovno razvojno paradigmo upravljanja z okoljskimi viri (Vintar, 2003; Plut,
1998). Bolj kot kdaj koli prej je postalo jasno, da so tako bogati kot revni izpostavljeni
tveganjem, ki jih povzroča degradacija okolja, in da si morajo razdeliti odgovornost za
preusmerjanje Zemlje na varnejšo, humanejšo in trajnejšo pot. S tem namenom so države v
Riu sprejele pet pomembnih dokumentov (dva mednarodna sporazuma, dve načelni izjavi in
obsežen seznam ukrepov za trajnostni razvoj) (Vintar, 2003; Ferreira, 2005; Keating, 1995):
• Deklaracija o okolju in razvoju, ki v 27 točkah opredeljuje pravice in odgovornosti
držav pri njihovem prizadevanju za razvoj in blagostanje.,
• Agenda 21, ki je kot nedvomno najpomembnejši in najbolj celovit dokument postala
akcijski načrt za uveljavljanje družbeno, gospodarsko in okoljsko trajnostnega razvoja in
pomeni osnovo za strategije sonaravnega razvoja. Obenem je pozvala k ustanovitvi
Komisije za sonaravni razvoj, ki jo je Generalna skupščina ZN ustanovila še istega leta
(1992). Komisija ima od takrat vsakoletna srečanja in skrbi zlasti za nadaljevanje procesa,
spodbujanje mednarodnega sodelovanja in odločanja ter ima pregled nad procesom
implementacije Agende 21 na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.,
• Načelna izjava o gozdovih, kjer so podane smernice za upravljanje, varovanje in
trajnostni razvoj v vseh vrstah gozdov, ki so pomembni za gospodarski razvoj in ohranitev
vseh oblik življenja.
Dve pomembnejši mednarodni konvenciji sta bili sprejeti ločeno od srečanja na vrhu, vendar
vzporedno s pripravami nanj, podpisala pa jih je večina vlad, ki so se zbrale v Riu (Keating,
1995):
• Okvirna konvencija Združenih narodov o podnebnih spremembah, katere cilj je
stabilizirati toplogredne pline v ozračju na stopnjo, ki ne bo nevarno spremenila
svetovnega podnebnega sistema. Za to bomo morali v ozračju zmanjšati emisije plinov,
kot je ogljikov dioksid, stranski produkt uporabe fosilnih goriv pri pridobivanju energije.,
• Konvencija o biološki raznovrstnosti, ki zahteva, naj države sprejmejo ukrepe za
ohranitev pestrosti rastlinskega in živalskega sveta ter zagotovijo, da se pridobitve
izkoriščanja biološke raznovrstnosti pravično porazdelijo.
Deklaracije in njihovo udejanjanje niso bile zakonsko predpisane, zato so bile za udeleženke
predvsem moralna zaveza. Drugače od deklaracije prve svetovne konference o okolju v
Stochholmu leta 1972, so deklaracije druge svetovne konference veliko bolj razvojno
zasnovane, okoljski vidiki pa obvezna sestavina razvojnih načrtov (Plut, 1998). Okoljska
konferenca kljub razočaranju glede nesprejetja praktičnih in obvezujočih (časovno in
finančno) ukrepov prinaša temeljne teoretično-strateške prvine sonaravnega razvoja, ki
omogoča preživetje potomcem (Plut, 1994).
Žal so zamisli iz Ria ostale v večini primerov le dobre želje, saj se države niso držale
dogovorov (Vintar, 2003).
Pet let po konferenci v Riu je prišlo do posebnega zasedanja Generalne skupščine ZN,
poimenovano Rio+5, ki je potekalo v New Yorku od 23. do 27. junija 1997 z namenom
pregledati in oceniti izvajanje Agende 21 in drugih sprejetih obveznosti na konferenci. Večina
opazovalcev je konferenco označila za veliko razočaranje, saj so samo ponovno potrdili
Agendo 21 in načela iz Ria ter se vnovič obvezali k globalnemu partnerstvu (Vintar, 2003).
Deset let po konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju v Riu de Janeiru, je bilo od 26.
avgusta do 4. septembra 2002 v Johannesburgu organizirano srečanje, na katerem naj bi
ugotovili uresničevanje ciljev iz Ria in napredek na poti k sonaravnemu razvoju. Rezultati
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niso bili zadovoljivi, saj so ugotovili, da se revščina in degradacija okolja v primerjavi z letom
1992 stopnjujeta. Kot rezultat srečanja je izšel le precej ohlapen načrt, v katerem se svetovna
skupnost znova obvezuje, da bo upoštevala predhodno sprejete dokumente in bo pospešeno
uresničevala zastavljene cilje. V njem pa je premalo konkretnih, časovno opredeljenih ciljev
in obvez, tako da gre bolj za seznam zaželenih ukrepov (Vintar, 2003).
1.4.

OPREDELITEV POJMA ˝SONARAVNI RAZVOJ˝

Pojem ˝trajnostni razvoj˝ je postal v zadnjih letih krilatica, da ne rečem puhlica, o kateri zlasti
na zahodu vsi govorijo, nihče pa natančno ne ve, za kaj pri tem gre, ker ˝trajnostni razvoj˝,
podobno kot številni drugi splošni pojmi, ni natančno definiran (Maček, 1998).
Pojem sonaravnega razvoja se je sicer v strokovnih krogih pojavil že leta 1980 v poročilu o
svetovni naravni dediščini, a se je kot razvojna paradigma izoblikoval šele leta 1987 v
poročilu Naša skupna prihodnost (Plut, 1998).
Avtorica osnovne definicije angleške različice ˝sustainable development˝ je Svetovna
komisija za okolje in razvoj oziroma tako imenovana Brundtlandova komisija, ki je trajnostno
sonaravni razvoj opredelila kot ˝razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi pri
tem ogrožal zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij˝ (Agenda 21 za Slovenijo, 1995, str.
6). Zagovarjanje takšnega razvoja utemeljuje nujnost sočasnega obravnavanja zahtev razvoja
in okoljskih zahtev, torej tudi družbenih, kulturnih in političnih prvin trajnostnega razvoja,
hkrati pa terja povezovanje preteklosti, sedanjosti in prihodnosti (Barbič, Praper, Verbole,
1997).
Definicija je zelo široka, zaradi česar so nastale številne interpretacije in pestra paleta novih
definicij, razlag in prevodov termina ˝sustainable development˝ (Ferreira, 2005; Vintar,
2003).
Rezultat številnih prevodov, razlag in definicij so tudi različne sopomenke za sonaravni
razvoj, ki jih srečamo v slovenski literaturi, kot npr.: uravnotežen, zdržen, obstojen, okolje
ohranjajoč, okolje varovalen razvoj, trajnostno sonaraven ipd. (Jerina, 2006; Vintar, 2003).
Poleg najbolj pogosto citirane definicije sonaravnega razvoja iz leta 1987, so zanimivi še
nekateri drugi tuji in domači poskusi opredelitev. Mi bomo za nazornejšo predstavo
izpostavili le nekatere definicije domačih avtorjev:
Plut (1998, str. 237) je opredelil ˝sonaravno paradigmo˝ kot ˝holistično zasnovan pogled na
svet in civilizacijski napredek v okviru trajnostnega ohranjanja pogojev kakovosti življenja
človeške vrste in drugih vrst, na materialnem razvoju v okviru omejitev okolja in naravnih
virov˝. Ob tem še dodaja, da ˝sonaravna paradigma spodbuja nov življenjski stil v skladu s
sonaravnimi načeli in zavrača potrošništvo, ki narekuje pretirano materialno blagostanje in
duhovno praznino˝.
Pojem sonaravni oz. trajnostni razvoj pa Plut (2004b) definira kot ˝socialno uravnotežen
gospodarski razvoj, dolgoročni materialni napredek v okviru zmogljivosti okolja, pri katerem
se zdravo okolje, narava in naravni viri (trajno) ohranjajo tudi za potomce; načini rabe
naravnih virov (virov okolja) za izboljšanje človekovega blagostanja, ne da bi zmanjšali
zmogljivosti okolja in naravne vire v škodo prihodnjih generacij˝.
Plut (2004a) meni, da s pojmom sonaravni razvoj v geografiji poudarimo nujnost prostorske
organizacije bivanja, dela in preživljanja prostega časa znotraj omejitev (zmogljivosti) narave,
pokrajine. Ob tem dodaja, da je uporaba pojma sonaravni razvoj oziroma sonaravni napredek
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glede na vsebino primerna za označevanje načina udejanjanja načela okoljske trajnostnosti.
Saj v geografiji sonaravni razvoj (napredek) pomeni usmeritev prostorskega, gospodarskega
in regionalnega razvoja v okviru zmogljivosti geografskega okolja, pokrajine. Obsega razvoj
poselitve, gospodarstva, infrastrukture in pokrajinske rabe hkrati z varstvom okolja, varstvo
naravnih virov, varstvo narave oziroma ohranjanje pokrajinske, ekosistemske, vrstne pestrosti.
Zato osnovna definicija sonaravnega razvoja oz. napredka izhaja iz težnje k doseganju
kakovostnega, zdravega okolja in ohranjanja naravnih virov, ki omogoča dolgoročen obstoj
človeštva in drugih vrst (Plut, 2004a).
V kolikor pa poudarimo tudi ekonomske in socialne značilnosti (sonaravnega) regionalnega
razvoja, pa je umestno govoriti o trajnostno sonaravnem regionalnem razvoju (Plut, 2004a).
Leksikon Geografija (2001, str. 560) opredeljuje pojem kot ˝premišljeno razvojno usmeritev,
ki naj bi omogočila zadovoljevanje potreb zdajšnjih generacij ljudi na način, ki ne bi ogrozil
možnosti prihodnjih generacij za zadovoljevanje njihovih potreb. Zagotavljanje tovrstnega
razvoja pomeni nujnost sočasnega usklajevanja razvojnih in okoljskih zahtev, torej tudi
družbenih, kulturnih in političnih prvin, hkrati pa terja organizirano povezovanje preteklosti,
sedanjosti in prihodnosti. Poleg usklajevanja gospodarskih interesov z zahtevami varstva
okolja se trajnostni razvoj osredotoča še na skrb za vse življenjske združbe, na zmanjševanje
izčrpavanja neobnovljivih naravnih virov, izboljševanje kakovosti življenja ljudi in
odpravljanje revščine, s čimer je tudi pomemben člen razvojnih strategij˝. Ob tem pa dodaja,
da sta izraza ˝sonaravni razvoj˝ in ˝trajnostni razvoj˝ pri nas uporabljena razmeroma
enakovredno, da pa raba še ni ustaljena in poenotena.
Lah (2002, str. 176) definira sonaravni trajnostni razvoj kot ˝uravnotežen sonaravni razvoj z
ustreznimi proizvodnimi in storitvenimi dejavnostmi, ki hkrati omogočajo ohranitev
ekosistemsko stabilne in biotično raznovrstne narave, izboljšanje človekovega okolja, krepitve
ljudskih in materialnih ustvarjalnih zmogljivosti ter zagotovitev primerne blaginje
prebivalstva in skupnosti, kar vse naj bo materialna in kulturna dediščina tudi za zanamce;
takšna vizija okoljske, gospodarske in socialne usklajenosti je vodilo za vse dejavnosti in
ljudi, da prispevajo k razvoju skupnosti in obče blaginje, kar zagotavlja možnosti za ugodne
življenjske razmere tudi v prihodnje; ekonomska teorija označuje strategijo trajnostnega
ohranjanja narave tudi kot ekološko trajnost oziroma kot ekosistemsko odpornost, ki
omogoča, da se v primerih kratkotrajnih zunanjih šokov narava sama obnavlja˝.
Vsem definicijam pa je skupno, da morajo vsi načini materialne dejavnosti človeka sloneti na
zmogljivosti okolja. Koncept trajnostno sonaravnega razvoja torej vnaša omejitve okolja,
izpostavlja ˝spregledano˝ okoljsko sestavino, ustavitev ali minimizacijo negativnih vplivov na
fizično okolje kot ključno za gospodarski razvoj vseh držav sveta (Plut, 2002).
Ravno toliko kot je definicij o sonaravnem razvoju, je tudi razlag izrazov ˝trajnostni˝ in
˝sonaravni˝.
Beseda sonaravno (sonaravnost) v slovenskem jeziku prednostno označuje način delovanja,
gospodarjenja, ki je skladen z naravo, pojem trajnostnost (trajne vrednote umetnine) pa
označuje časovno razsežnost (Plut, 2007b).
Lah (2002, str. 175, 187) definira pridevnik ˝sonaraven˝ kot tak, ˝ki ohranja naravo, je
uravnotežen in tudi dolgoročno razvojno usklajen˝. ˝Trajnosten˝ pa po Lahovem mnenju
pomeni, ˝uravnotežen in naravo ohranjujoč, ekonomsko in okoljsko usklajen za dolgoročno
usmeritev razvoja˝.
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Plut (2004a, 2006) meni, da z uporabo besede ˝trajnostnost˝ (trajnost) na gospodarskem,
socialnem in okoljskem polju želimo podčrtati cilj, težnjo ohranjanja naravnega kapitala in
dolgoročno (trajno) zasnovanega delovanja gospodarstva in celotne družbe. V tem pomenu je
primerna samostojna uporaba besede trajnostnost. Prav tako je uporaba pojma trajnostnost
primerna, če želimo poudariti širšo skrb za dvig kakovosti življenja, enakost ljudi v sedanjosti
in prihodnosti, seveda v okviru zmogljivosti okolja, narave. Pojem trajnostnost je dejansko
širši in večpomenski (ekonomski, družbeni-socialni in okoljski pomen) kot pojem
sonaravnost, ki se veže na udejanjanje načel varstva okolja in narave, torej na okoljsko
trajnostnost. Z besedo ˝sonaravnost˝ podčrtujemo način (usmeritev, smernica) za ohranjanje
naravnega kapitala, torej naravi in (geografskemu) okolju trajno (primerneje dolgoročno)
prilagojeno delovanje (dejavnosti) družbe. Načelo trajnostnosti se obravnava enoplastno (z
vidika okolja in narave) ali večplastno (z vidika okolja in narave, gospodarstva in družbe oz.
sociale). Različnost pojmovanja trajnostnosti povzroča vsebinske in terminološke težave. Plut
predlaga, da se pri geografskem konceptu trajnostnosti/sonaravnosti trajnostnost opredeljuje
kot načelo in sonaravnost kot način udejanjanja trajnostnosti. Udejanjanje načela trajnostnosti
omogoča trajnostni sonaravni razvoj (napredek). Ob tem dodaja, da sonaravni razvojni model
zahteva prepoznavanje naravnih omejitev gospodarske in prebivalstvene rasti, nujnost
prilagajanja zmogljivostim okolja, spremembo sedanje materialne proizvodnje in potrošnje,
potrošniškega življenjskega stila, zlasti v gospodarsko razvitih državah. Zato je potreben
prehod od načrtovanja količinske rasti h kakovostnemu razvoju (Plut, 2004b).
V prihodnosti bo tako poleg jasnejše in konkretnejše definicije potrebno razjasniti tudi
terminološka vprašanja v zvezi z obema izrazoma: trajnostni razvoj (˝sustainalble
development˝) in trajnostnost (˝sustainability˝) (Vintar, 2003). Dvomiti je mogoče, da lahko
neki izraz sam po sebi v celoti odslikava celovit pojav, v tem primeru trajnostni razvojni
vzorec, po drugi strani pa bi bilo smotrno doseči konsenz o prevajanju pojma in pozornost
preusmeriti na vsebinska vprašanja (Barbič, Praper, Verbole, 1997).
1.5.

OSNOVNE RAZSEŽNOSTI SONARAVNEGA RAZVOJA

Na podlagi navedenih razlag sonaravnega oz. trajnostnega razvoja, lahko povzamemo, da
pomeni sonaravni trajnostni razvoj izboljšanje blaginje, t.j. široko pojmovane kakovosti
življenja v času. Celotna blaginja države in posameznika pa je dejansko sestavljena iz
gospodarske, socialne in okoljske blaginje. Rast BDP je po trajnostni paradigmi potrebna, a
trajno sprejemljiva le, če je ne spremlja hkratno izčrpavanje naravnih virov in povečevanje
pritiskov na okolje, onesnaževanje okolja ter povečanje socialne nepravičnosti oziroma
zmanjševanje socialne varnosti dela prebivalcev (Plut, 2004b). Zato je potrebno k
sonaravnemu razvoju pristopiti kompleksno, z upoštevanjem ekonomskih, okoljskih in
družbenih (socialnih) vidikov (Slika 2). V idealnem primeru se predpostavlja popolnoma
enakovredno in enakopravno upoštevanje omenjenih vidikov in iz njih izhajajočih ciljev
razvoja. To pomeni, da npr. socialne stiske lahko prav tako pospešujejo neodgovorno ravnanje
z naravnimi viri kot brezobzirna usmerjenost le v gospodarsko rast (Ferreira, 2005).
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Slika 2: Razsežnosti sonaravnega razvoja

Vir: Ferreira, 2005
Okoljska sonaravnost zahteva, da se obnovljivi viri izkoriščajo v skladu s trajnostnimi
donosi (stopnja izkoriščanja ne sme oslabiti zaloge). Okoljski vidiki naj bi vključevali
globoko spoštovanje tako do ekosistemov, ki so osnova in predpogoj za življenje, kakor tudi
do kulturne pokrajine in dediščine, ki se je s človekovimi dejavnostmi oblikovala več stoletij
(Ferreira, 2005).
Socialna sonaravnost je povezana s socialnim kapitalom, ki obsega moralni, kulturni,
organizacijski in politični inventar družbe. Nanaša se na individualno varnost, socialno
pravičnost, duh skupnosti, etične in duhovne vrednote. Socialna enakost je eden od bistvenih
ciljev sonaravnega razvoja (Ferreira, 2005).
Ekonomska sonaravnost zahteva, da se mora vrednost vseh vrst kapitala kot celote oziroma
naravnega kapitala vzdrževati neomejeno. Tipi kapitala so: fizični, človeški, naravni in
socialni. Ekonomska trajnost mora zajemati vse stroške, vključno z okoljskimi. Za doseganje
ekonomske trajnosti Agenda 21 priporoča liberalizacijo trgovine, povezavo med okoljem in
trgovino, zagotavljanje novih in dodatnih finančnih virov državam v razvoju in vzpodbujanje
mikroekonomskih politik, ki so naklonjene okolju in razvoju (Ferreira, 2005).
Vse tri komponente sonaravnosti so močno povezane, kar so izpostavili že v Brundtalndovem
poročilu (Ferreira, 2005).
Prizadevanja za udejanjanje treh osnovnih stebrov sonaravnega razvoja (ekonomskega,
socialnega in okoljskega) zahtevajo obsežne spremembe sektorskih politik in njihovo
usklajevanje. Ob tem je zelo pomembna institucionalna razsežnost in z njo povezane
spremembe, ki se jih pogosto navaja kot četrto dimenzijo sonaravnega razvoja (Vintar, 2003).
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Posamezni avtorji so omenjeno ogrodje poskušali dopolniti še z dodatnimi dimenzijami
oziroma razsežnostmi, ki so sestavni del paradigme sonaravnega razvoja. Med temi je
potrebno na prvem mestu izpostaviti etično razsežnost sonaravnosti, v okviru katere so
najbolj pogoste diskusije o znotraj- in medgeneracijski pravičnosti. V osnovi gre za vprašanja,
kako obravnavati različne potrebe, želje, interese in možnosti posameznikov ali skupin v
sedanjosti ter v odnosu do prihodnjih generacij (Vintar, 2003).
Za praktično udejanjanje koncepta sonaravnega razvoja na različnih ravneh pa je zelo
pomemben tudi prostorski vidik, saj je prostor omejena dobrina, v katero segajo neposredni
vplivi človekovih dejavnosti in v kateri se razvoj dejansko odvija. Iz navedenega torej
izhajajo zahteve po zagotavljanju ustrezne rabe prostora in prostorskih ureditev oz. po
sonaravnem prostorskem razvoju (Vintar, 2003).
Bistvo problematike sonaravnega razvoja je, da svet ne more rešiti okoljskih problemov brez
sočasne odprave revščine in stabilizacije svetovnega prebivalstva. Hkrati pa človeštvo
problema revščine ne bo moglo več dolgo reševati z neskončno rastjo porabe naravnih virov
in količinskim povečanjem gospodarstva. Še bolj pereč pa postaja problem sonaravnega
razvoja ob omejitvah materialnega razvoja ter upoštevanju pravične porazdelitve dobrin na
bodoče generacije ali druge vrste. Zato je toliko bolj pomembno upoštevanje temeljnih
sestavin sonaravnega razvoja, ki so (Plut, 1998):
• kakovosten gospodarski razvoj – (vključno z rastjo BDP/prebivalca) v okviru fizičnih
omejitev (prostor, naravni viri, samočistilne sposobnosti okolja oz. ekosistemov),
• upoštevanje okoljskih stroškov proizvodnje in potrošnje pri določanju cene proizvodov in
storitev,
• minimizacija rabe zalog (neobnovljivih) naravnih virov,
• raba obnovljivih naravnih virov v okviru njihovih regeneracijskih sposobnosti – trajnost
donosov,
• ohranjanje naravne rodovitnosti prsti – integralno in biološko kmetovanje, zmanjšanje
onesnaževanja prsti,
• zmanjševanje oziroma ohranjanje polucijskih obremenitev (emisij) pod asimilacijskimi
sposobnostmi ekosistemov,
• preprečevanje okoljskih pritiskov namesto zmanjševanja okoljskih posledic in načelo
najmanjšega možnega okoljskega tveganja – preventiva pred zdravljenjem.
Za trajnostnost/sonaravnost in trajnostno sonaravni napredek (razvoja) so ključna medsebojno
uravnotežena in enakovredna področja (Plut, 2004b):
• človekove potrebe,
• okoljske omejitve,
• gospodarsko-socialna varnost in
• medgeneracijska pravičnost (odgovornost).
Kljub številnim odprtim vprašanjem in dilemam (zlasti glede rabe neobnovljivih naravnih
virov, uresničitve prerazporeditve bogastva, ukrepov za ustavitev rasti prebivalstva in porabe
virov na prebivalca itd.) predstavlja nastajajoči model trajnostnega sonaravnega razvoja
morda najbolj obetavno osnovo razvojne strategije človeštva 21. stoletja (Plut, 2006).
Koncept trajnostno sonaravnega razvoja je zasnovan na treh ključnih principih (Plut, 2006):
1. medgeneracijska enakost – zahteva ohranjanje enake vrednosti naravnega kapitala za
prihodnje generacije in gospodarski razvoj v okviru regeneracijskih zmogljivosti planeta,
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2. socialna pravičnost – pravična raba virov z vidika zadovoljevanja potreb živečih
prebivalcev,
3. čezmejna (planetarna) okoljska odgovornost – prepoznavanje in kontrola čezmejnega
onesnaževanja; bogate države ne smejo prekomerno izkoriščati virov v drugih regijah in
na ta način uničevati regionalna gospodarstva in ekosisteme.
Trajnostno sonaravni razvoj torej izhaja iz zmogljivosti okolja kot temeljne absolutne
razvojne omejitve oziroma priložnosti, a je veliko bolj široka razvojna paradigma kot koncept
zaščite, varstva okolja, narave (Plut, 2006).
Sonaravni razvoj se torej mora udejanjati na vseh ravneh prostorske organizacije.
Zadovoljevanje materialnih potreb je trajno mogoče zgolj z (Plut, 2006):
• minimalno rabo neobnovljivih virov (fosilna goriva, minerali);
• sonaravno rabo obnovljivih virov (prst, voda, biomasa itd.);
• usklajenostjo materialne dejavnosti z lokalno in globalno nevtralizacijsko sposobnostjo
okolja za sprejem različnih emisij in odpadkov (plinov tople grede, razkrojevalcev
ozonske plasti, odpadne vode, odpadkov itd.).
Trajnostno sonaravna družba ne bo torej družba fizičnega širjenja, temveč kakovostnega
razvoja v okviru fizičnih omejitev in nosilnih sposobnosti ekosistemov ter planetarnega
ekosistema kot celote (Plut, 2006).
Trajnostni sonaravni razvoj (napredek) se torej ključno pojmuje (Plut, 2006):
• strukturno – okoljska, gospodarska in socialna sestavina blaginja (napredka),
• regionalno – s poudarkom na večji regionalni skladnosti razvoja,
• planetarno – upoštevanje planetarnih posledic lokalnega delovanje,
• etično – medgeneracijska enakost.
Nekaj naslednjih desetletij bo za (ne)uspešnost tretjega, trajnostno sonaravnega
civilizacijskega prehoda (po kmetijski in industrijski revoluciji) najbolj pomembnih. V tem
času bo potrebno temeljno spremeniti pretekle in sedanje prevladujoče vedenjske,
gospodarske, energetske, okoljske in socialne vzorce. Če hočemo ohraniti možnosti za bodoče
generacije, mora začeti sedanja generacija delovati v smeri trajnostne sonaravnosti razvoja
takoj in skupaj (Plut, 2006). Saj sonaravnost ni (le) gospodarski, ekološki in znanstveni
koncept, temveč zlasti etična zahteva (Plut, 1998).
Pričakujemo lahko, da bo v Evropski uniji prehod k višji stopnji sonaravnosti trajal najmanj
25 do 30 let. Poleg tehnoloških sprememb bodo namreč potrebne tudi spremembe
življenjskega sloga prebivalcev in prehod k obnovljivim energetskim virom, zmernost porabe
naravnih virov na prebivalca, okolju trajno prilagojena stopnja materialnega udobja,
uveljavljanje okoljske etike v gospodarstvu in osebni potrošnji, solidarnost do manj razvitih
držav ter socialna pravičnost (regionalna, planetarna). Pot k sonaravnosti vključuje temeljne
gospodarske, zakonodajne, kulturne, religiozne, politične, izobraževalne in socialne
spremembe. Vse kaže, da bo v sonaravni razvoj bolj kot tehnološki in gospodarski sistem
težavno vključevanje okoljskih premis v družbeni sistem, zlasti s spremembo hierarhije
vrednot (Plut, 1997).
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2. GEOGRAFSKI ORIS OBČINE ILIRSKA BISTRICA
2.1.

OMEJITEV OBRAVNAVANEGA OBMOČJA, LEGA IN POLOŽAJ

Občina Ilirska Bistrica se nahaja v jugozahodni Sloveniji, med 45o 28' in 45o 41' s. g. š. ter
med 14o 6' in 14o 30' v. g. d. in je druga največja občina po površini v Sloveniji (za občino
Kočevje, ki meri 563 km2), saj meri 480 km2, kar predstavlja 2,4 % vse površine Slovenije
(Perko, Orožen Adamič, 1998).
Karta 1: Občina Ilirska Bistrica meji na štiri občine: Hrpelje-Kozino, Divačo, Pivko in Loško
dolino

Vir: Geopedia, 2009
Zajema večji, osrednji in zahodni del Snežniške planote z delom južnih Javornikov, južni del
Zgornje Pivke (Koritniško kotlinico), jugovzhodni del Podgrajskega podolja z obronki
Čičarije, skrajni del Jelšanskega oz. Brgudskega podolja, dolino Reke in vzhodne Brkine.
Najnižja točka občine (dolina reke Reke pri Ribnici) leži 360 m nad morjem, najvišja pa 1796
m (vrh Snežnika) (Uljan, 2000).
Občina Ilirska Bistrica meji na občine: Hrpelje-Kozina, Divača, Pivka, Loška dolina (Karta 1)
ter na sosednjo Republiko Hrvaško s katero ima tudi dva pomembna mednarodna mejna
prehoda, Starod in Jelšane.
Ob popisu prebivalstva leta 2002 je imela občina 14272 prebivalcev, kar znaša 29,7
prebivalcev na km2. Njeno upravno in administrativno središče je Ilirska Bistrica, ki šteje
4869 prebivalcev, kar predstavlja dobrih 34 % vseh prebivalcev občine (Statistični urad
RS, 2009).
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Slika 3: Mesto Ilirska Bistrica, ki obsega dva dela: Trnovo (zgoraj) in Bistrico (spodaj)

Vir: Čeligoj, 1998
V občini je 63 naselij, ki so zajeta v 21 krajevnih skupnosti, in sicer: Dolnja Bitnja, Dolnji
Zemon, Harije, Hrušica, Ilirska Bistrica, Jasen, Jelšane, Knežak, Koseze, Kuteževo,
Novokračine, Ostrožno Brdo, Podgrad, Pregarje, Prem, Rečica, Starod, Šembije, Topolc,
Vrbovo in Zabiče (Uljan, 2005).
Položaj občine je zelo pomemben s strateškega in prometnega vidika. Občina namreč leži v
zaledju Kvarnerskega in Tržaškega zaliva. Od prvega je oddaljena 13 km, od slednjega pa 24
km. Zaradi lege med obsežnimi deli vzpetega sveta, poteka preko nje najkrajša in najboljša
cestna povezava med Postojno in Reko ter Reko in Trstom in zato tudi večina prometa med
srednjo Evropo in severnim Jadranom (Slovenija : pokrajina in ljudje, 2001).
Relativna bližina morja in navezanost teh krajev skozi celotno zgodovino na primorska
območja (predvsem Kvarner in Trst), sta najverjetneje vzroka, da se 90 % prebivalcev občine
po regionalni pripadnosti šteje za Primorce (Šajn, 2007e). Takšna opredelitev se je uveljavila
med obema vojnama, ko so Primorsko imenovali vse območje, ki je bilo v okviru Kraljevine
Italije. Do tega je prišlo zelo lahko, saj se Bistričani nikdar niso imeli za Notranjce, kljub
temu, da so večji del svoje zgodovine pripadali tej deželi. Poleg tega pa so od nekdaj navezani
mnogo bolj na obmorska mesta kot na mesta v notranjosti Slovenije. Kar se kaže med drugim
tudi v zavračanju nekaterih umetnih geografskih imen, kot npr. Notranjska Reka in Notranjski
Snežnik ter v prizadevanjih, da imajo Ilirskobistričani na registrskih tablicah motornih vozil
oznako Kopra (Uljan, 2000).
Da se želijo prebivalci občini raje povezati s primorskim delom in ne z notranjostjo, se odraža
tudi v prizadevanjih pri oblikovanju novih slovenskih pokrajin. Želja večine je, navezava na
Primorsko pokrajino s središčem v Kopru in ne na Notranjsko pokrajino s središčem v
Postojni, za kar naj bi obstajali zgodovinski, kulturni, geografski, politični, gospodarski in
razvojni argumenti. Ali bo Ilirska Bistrica postala slepo črevo Notranjske ali pa en od dveh
razvojnih rogov Primorske, kot meni Luka Juri, bomo videli v prihodnosti (Grča, 2007).
Dejstvo pa je, da kakršnakoli navezava na eno izmed središč, sama po sebi ne bo prinesla
velikih ekonomskih koristi, kot si nekateri obetajo. Zavedati se moramo, da moramo sami
skrbeti za napredek in razvoj občine, ne pa čakati na tujo pomoč. V ta namen je potrebno
pripraviti programe, projekte in z njimi konkurirati na razpisih, le tako bomo dosegli tako
želen razvoj.
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3. FUNKCIJSKO
VREDNOTENJE
NARAVNOGEOGRAFSKIH
ZNAČILNOSTI Z VIDIKA SONARAVNAGA RAZVOJA
3.1.

GEOLOŠKA ZGRADBA IN TEKTONIKA

Kamninska sestava občine je razmeroma enotna, saj površje prekrivajo sedimentne kamnine.
Večji del jih je nastal v morjih, ki so večkrat odtekala in se spet vrnila. Starejši¸1 del tako
nastalih kamnin – jurske, kredne in paleocenske starosti, tvorijo apnenci in v manjši meri
dolomiti, ki pokrivajo Snežniško planoto, Podgrajsko in Jelšansko podolje ter Koritniško
kotlinico, mlajši del pa eocenske flišne kamnine, ki v debelini od 400 do 600 m pokrivajo
Brkine. Flišni sedimenti so zgrajeni iz laporjev, glin, peščenjakov, kalkarenitov, breč in
konglomeratov. Najmlajše kamnine, pliocenske in kvartarne gline, peski in prodi s sloji
lignita, pa so nastale z jezersko, fluvialno in glacialno sedimentacijo v depresijah (Karta 2)
(Osnovna geološka karta SFRJ, 1972; Osnovna geološka karta Jugoslavije, 1975; Slovenija :
pokrajina in ljudje, 2001).
Karta 2: Geološka in tektonska zgradba občine Ilirska Bistrica

Vir: Uljan, 2000
Na območje občine segajo tri velike tektonske enote: Snežniška gruda, Brkinska sinklinala in
Čičarijska antiklinala, ki se druga ob drugi vrstijo v dinarski smeri. Vse so precej razkosane s
prelomi. Največji del občine (skoraj ves vzhodni del) pokriva Snežniška gruda, ki je narinjena
na Brkinsko sinklinalo (cv: Uljan, 2000). Posledica pestre tektonike so številni potresi, ki od
prebivalcev zahtevajo izredno premišljeno gradnjo infrastrukture.
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3.1.1. POMEN ZA SONARAVNI RAZVOJ
V občini so zastopane karbonatne in nekarbonatne ter vodoprepustne in vododržne kamnine,
kar je z vidika sonaravnega razvoja prednost. Predvsem pri razmestitvi družbenih dejavnosti,
od poselitve, kmetijstva, turizma do prometne infrastrukture.
Apnenci in dolomiti pomenijo stabilna tla, na drugi strani pa so nosilci velikih količin
podzemnih voda, ki so še posebej občutljive na kakršnokoli obremenjevanje. V takšnih
območjih je potrebna sonaravna usmerjenost, predvsem z vidika načrtovanja izrabe prostora
za različne interesne dejavnosti kot tudi z vidika njihovega minimalnega obremenjevanja
okolja.
Na drugi strani imamo veliko območje iz nekarbonatnih kamnin, za katere je značilna srednja
do majhna nosilnost tal. Kar povzroča (predvsem ob obilnih padavinah) zemeljske plazove in
polzenje tal ali erozijo, zato si ljudje pomagajo predvsem z izdelavo delovnih teras, na katerih
so ljudje uredili intenzivne ali ekstenzivne tj. travniške sadovnjake. Poselitev se je na takšnih
območjih skoncentrirala predvsem na slemenih, kjer je več prostora.
V dnu doline, predvsem ob Reki se pojavljajo gline ter kvartarne naplavine. Slednje so zaradi
svoje velike prepustnosti izredno občutljive na obremenjevanje, na drugi strani je ravno tu
največja koncentracija poselitve v občini. Za razliko od proda in peska, je za površje iz gline
značilna izredno majhna nosilnost, kar je posledica neprepustnosti kamninske podlage. Kar
predstavlja veliko oviro pri kmetovanju, ker so zbita tla izredno težka za obdelovanje.
3.2.

RELIEF

Poleg kamninske podlage je relief ključen pokrajinski element, saj s svojo nadmorsko višino,
naklonom površja in ekspozicijo odločilno vpliva na druge naravne in družbene dejavnike
(Geografija Slovenije, 1998). Na primer na: mezo in mikropodnebne značilnosti, na
rodovitnost prsti, rastne razmere kulturnih in naravnih rastlin, lego in obliko naselij, prometno
mrežo ipd.
Karta 3: Občina Ilirska Bistrica je razdeljena na šest reliefnih enot

Vir: Uljan, 2000
* v nadaljevanju diplomske naloge namesto izraza Velikovodska kotline smo uporabili izraz dolina reke Reke
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Občina obsega šest naravnih enot (Karta 3):
1. Snežniška planota, je del velike planote med Notranjskim podoljem in Zgornjim
Pokolpjem na vzhodu ter Pivško kotlino, dolino reke Reke in Jelšansko–Brgudskim
podoljem na zahodu. Zaradi različnih nadmorskih višin se je za najnižji, severni del
uveljavilo ime Javorniki, za nekoliko višji, južni del Risnjak in za najvišji, osrednji del
Snežnik (Melik, 1960). V ilirskobistriško občino spada večji del Snežnika in del južnih
Javornikov, kjer se gibljejo nadmorske višine med okrog 600 in 1796 m. Površje je močno
zakraselo s tipičnimi kraškimi oblikami. Na širšem območju Velikega Snežnika je relief
tudi deloma ledeniško preoblikovan (Melik, 1960; Klemenčič, 1959).
2. Koritniška kotlinica, je suhi del doline Zgornje Pivke med 580 in 630 m n.m., ki jo je
izoblikovala reka Pivka. Le-ta je ustvarila obsežne terase, v zgornjem delu kotlinice pa je
nasula zelo velik vršaj apniškega grušča in proda. Velik del tega površja je zakrasel
(Melik, 1960).
3. Brkini so flišno hribovje. Ker je eocenski fliš na vseh straneh obdan z mezozojskim
apnencem, Melik (1960) opisuje Brkine s Pivko in dolino Reke kot ˝… zeleni otok med
sivim zakraselim obodom Hrušice in Snežnika, Čičarije in Krasa˝. Jedro Brkinov
predstavlja nekaj čez 800 m visoko sleme, ki v dinarski smeri poteka od Tater do Harij.
To je edini obsežnejši sklenjeni del hribovja, drugače je hribovje izrazito razčlenjeno z
gosto mrežo dolin in hudourniških grap s strmimi pobočji, ki ločijo posamezne zaobljene
kope in slemena. Najverjetneje so Brkini dobili ime po teh značilnih kopah, brdinih
(Slovenija : pokrajine in ljudje, 2001). Le petina površja pokrajine je na nadmorski višini
do 500 m, 70 % je med 500 in 700 m, slaba desetina pa na več kot 700 m (Benkovič
Krašovec, 2005). Ilirskobistriški občini pripada jugovzhodna polovica Brkinov, ki je bolj
razčlenjena od severozahodnega dela.
4. Dolina reke Reke (na Karti 2 je označena kot Velikovodska kotlina). Reka izvira v
stičnem pasu med flišem in mezozojskim apnencem Snežniške in Risnjaške planote, pod
Gomanci. V zgornjem delu, do Gornje Bitnje, je njena dolina široka, plana in prostrana,
ob spodnjem toku pa je le tesna deber. Vzrok za to je, da je njen zgornji tok vezan na
veliko tektonsko prelomnico, medtem ko je njen spodnji del običajna geomorfološka
tvorba in zato v obliki debri. Dolina je najširša pri Ilirski Bistrici, kjer je v času močnega
pliocenskega epirogenetskega dviganja prišlo do zaostajanja in nastanka manjše kotline
(Melik, 1960).
Današnje dno doline Reke od Gornje Bitnje navzgor je tip prave ploske dolin, kar je
posledica močnega kvartarnega rečnega zasipanja in naplavljanja. Zato je danes ob Reki
široka aluvialna raven, kjer so izoblikovane kvartarne terase. Nad temi se vrstijo
pliocenske terase v eocenskem flišu, ki imajo znatno nižjo nadmorsko višino kot v
Brkinih. Od Gornje Bitnje navzdol postaja dolina Reke tesnejše, ravnica se naglo oži in
kmalu popolnoma izgine. Nikjer ni nikakršne naplavine, pobočja pa se z obeh strani
spuščajo neposredno k strugi. Medtem ko v zgornjem delu doline naselja skoraj prehajajo
ena v drugo, v tej debri ni nobenega (Melik, 1960).
5. Podgrajsko podolje, je suha dolina, ki se vleče in
jugovzhodu do Staroda. Občini pripada njen zgornji
2007).
Podgrajsko suho dolino je izoblikovala površinska
Podgrad, Markovščino in Materijo ter nato naprej ali

polagoma zvišuje od Kozine proti
del, od Staroda do Hrušice (Zidar,
reka, ki je tekla od Staroda čez
ob Rodiku proti Divači v Reko, ali
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čez Kozino in Bazovico v Nabrežinsko suho dolino (Melik, 1960). Njeno dno je ravno in
zelo obsežno, saj meri v širino od 2 do 4 km, in je posledica obilnih vodnih tokov, ki so
pritekali iz Slavnika in Čičarije. Prav tako je dno doline precej zakraselo, s številnimi
vrtačami. Številni potoki, ki pritečejo iz Brkinov, ob stiku z dolino poniknejo. Zato so tu
nastale slepe doline, v katerih je veliko prsti, zato skoraj ob vsaki stoji vas (Melik, 1960).
Proti jugu prehaja Podgrajsko podolje v Čičarijsko hribovje, kamor seže občina Ilirska
Bistrica z vrhom Trstenik (837 m) (Uljan, 2000).
6. Jelšansko podolje ali Brgudsko podolje je pokrajina sorazmerno nizko ležečega, povečini
močno zakraselega ozemlja med visoko planoto Snežnik–Risnjak in Čičarijo ter
Kvarnerskim zalivom in dolino Reke. Podolje je nastalo s tektonskimi premiki, ko so se
dinarske grude na obeh straneh podolja ob koncu terciarja in v kvartarju dvigovale, sredi
njih ležeči podolžni pas pa je relativno zaostajal (Melik, 1960).
V ilirskobistriško občino spada skrajni severni del Jelšanskega podolja. Gre za dve slepi
dolini ob južnem robu flišnega pasu, ki sta po legi, nastanku in celotnem značaju
nadaljevanje slepih dolin Podgrajskega podolja. Na zahodnem robu je nastala slepa dolina
Mržljaka, kjer danes ležita naselji Dolenje in Jelšane, na vzhodnem robu pa slepa dolina
Sušačkega potoka z naseljema Sušak in Novokračine (Melik, 1960).
Osrednji del občine predstavljajo flišnati Brkini in dolina reke Reke. Ti dve naravni enoti
pokrivata 2/5 občine in sta edini z ˝normalno˝ razvito rečno mrežo. V obliki klina ločujeta
med sabo zakraseli svet, in sicer Snežniško planoto (ki ravno tako pokriva 2/5 občine) in
Koritniško kotlinico na vzhodu ozirom na severu od Jelšanskega in Podgrajskega podolja na
jugu oziroma jugozahodu (Uljan, 2000).
Nadmorska višina, ki posredno in neposredno pomembno vpliva zlasti na prostorsko
razporeditev naselij in kmetijstva, se v občini giblje od 360 m v dolini reke Reke pri Ribnici
pa do 1796 m na Velikem Snežniku. Povprečna nadmorska višina občine znaša 780 m, kar je
bistveno več od slovenskega (557 m) in evropskega (870 m) povprečja (Slovenija : pokrajine
in ljudje, 2001).
Največji delež površja, 22,34 % zajema višinski pas od 500 do 599 m, sledita mu višinski pas
od 400 do 499 m z 18,40 % ter višinski pas od 600 do 699 m s 13,38 %. Pod 800 m n.m., v
pasu stalne naselitve, je 61,50 % površja. V višinskem pasu od 800 do 999 m n.m. je 9,09 %,
v višinskem pasu od 1000 do 1199 m n.m. 15,81 %, v višinskem pasu od 1200 do 1399 m
n.m. pa 11,70 % površja, medtem ko ga je v višinskem pasu od 1400 do 1796 m n.m. le 1,90
% (Uljan, 2000, str. 9).
Ravnega sveta (naklon pod 2°) je v občini malo, okrog 3,74 % površja. Med 2° in 5,9° ga je
16,94 %, med 6,0° in 11,9° 29,71 %, med 12° in 19,9° naklona je največji delež površja, in
sicer 33,18 %. Med 20° in 29,9° ga je 14,74 %, med 30° in 44,9° 1,68 %, nad 44,9° pa le 0,01
% površja (Uljan, 2000, str. 9). Povprečni naklon površja v občini je 13,2° in se skoraj ujema
z republiškim povprečjem, ki znaša 13,1°. Podatki kažejo, da je svet precej razgiban in rahlo
vzpet, ponekod hribovit, drugod gričevnat, zelo malo pa je ravnega sveta.
Ekspozicija površja je pomembna reliefna lastnost, ki bistveno vpliva na količino sončne
energije in erozijsko-denudacijske procese. Ker prevladuje v Sloveniji slemenitev zahodvzhod, je bistveno več površin južnih in severnih leg, v primerjavi z vzhodnimi in zahodnimi
(Plut, 2005). V občini pa je največ površja obrnjenega proti jugozahodu 18,56 %, sledijo
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zahodne lege s 13,74 %, južne z 12,62 %, severozahodne s 11,20 %, vzhodne z 9,58 % in
jugovzhodne z 9,29 %, medtem ko je 0,18 % popolnoma ravnega površja. Navedene vrednosti
kažejo prevladujočo slemenitev občine, od severozahoda proti jugovzhodu (Uljan, 2000).
3.2.1. POMEN ZA SONARAVNI RAZVOJ
Občina ima največ površja 22,43 % med 500 m in 599 m n.m., kar pomeni, da prevladuje
rahlo vzpet svet, ki je ugoden zlasti z vidika poselitve, saj se nahaja nad pasom temperaturne
inverzije. Poleg tega je ugodno tudi za kmetovanje, predvsem za sadjarstvo. Drugi pomemben
zaključek je, da ima občina zelo majhen delež površja nad snežno mejo, kar je zlasti
neugodno z vidika smučarskega turizma.
V občini je 20,68 % površja z manjšim naklonom od 6°, ki označuje mejo ˝normalne˝
kmetijske pridelave in poselitve. Do 12° naklona, ki označuje mejo, ki jo je potrebno
upoštevati pri intenzivni pridelavi, pa je 50,39 % površja. Vse to kaže na ugodne razmere za
poselitev, nekoliko manj za intenzivno kmetovanje, ki ravno ne sodi v okvir sonaravnega
razvoja, zato se kot najboljša rešitev kaže usmeritev v integrirano in ekološko kmetijstvo.
3.3.

PODNEBJE

Za podnebje občine je odločilnega pomena lega na prehodu iz kontinentalne v primorsko
Slovenijo, v zaledju Kvarnerskega in Tržaškega zaliva. Kot zelo močna modifikacijska
dejavnika nastopata relief v širšem in znotraj regije ter nadmorska višina, ki se na kratke
razdalje zelo spreminjata. Prehodnost podnebja se najbolj odraža v temperaturah in značilni
vetrovnosti (Klemenčič, 1959; Slovenija : pokrajine in ljudje, 2001; Šebenik, 1996).
Kontinentalni vplivi prihajajo na to območju prek zahodnih pobočij Javornikov in Snežnika.
Primorski vplivi so skoraj popolnoma zaustavljeni od reliefnih pregrad, ki potekajo v dinarski
smeri (Slavnik s Čičarijo, zahodni Brkini). Večino primorskih vplivov ustavijo že apniška
stopnja med Šavrini in Podgorskim krasom in apniške vzpetine zahodno od Hrpelj. Zato pride
večina primorskih vplivov s področja Kvarnerskega zaliva, po ozkem kanalu med Čičarijo in
Snežniško–Risnjaškim pogorjem ter Jelšanskim podoljem (Klemenčič, 1959).
Velika pestrost v reliefni izoblikovanosti, naklonu in ekspoziciji površja se kaže v pestrosti
podnebja in njegovem spreminjanju na kratke razdalje. Posledica precejšnjih razlik v
nadmorski višini so zelo velike podnebne razlike med posameznimi deli občine. Njeni nižje
ležeči predeli izkazujejo bolj mediteranske, višje ležeči predeli pa bolj celinske podnebne
značilnosti. Ogrin (1993) je mejo med tema dvema območjema postavil na severni rob doline
reke Reke, izjema naj bi bili le Brkini v nadmorskih višinah nad 500 m.
Ogrin (1996) je izdvojil tri glavne tipe podnebij v Sloveniji z devetimi podtipi. Po Ogrinovi
(1996) klimatski tipologiji pripada večji del občine Zmernokontinentalnemu podnebju
(podtip: Zmernokontinentalno podnebje zahodne in južne Slovenije), sledi območje Gorskega
podnebja na Snežniški planoti (podtip: podnebje nižjega gorskega sveta v zahodni Sloveniji)
in Submediteranskega podnebja v Brkinih (podtip: zaledno submediteransko podnebje).
Po Köppenovi klimatski klasifikaciji ima obravnavano območje v nadmorski višini do okrog
1000 m n.m. zmerno toplo vlažno klimo s toplim podnebjem (Cfb), sledi vlažna borealna
klima s toplim poletjem (Dfb), ki na okrog 1200 m n.m. preide v vlažno borealno klimo s
svežim poletjem (Dfc). Nad približno 1500 m n.m., na vrhu Snežnika, pa lahko govorimo že o
snežni klimi (E) (Uljan, 2000, str. 14).
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Slika 4: Klimogram občine Ilirska Bistrica

Vir: Geografija Slovenije, 1998
3.2.1. TEMPERATURE
Povprečna letna temperatura na merilni postaji v Ilirski Bistrici je 9,6°C, kar je nad
slovenskim povprečjem, ki znaša 8,8°C (Geografija Slovenije, 1998).
Najtoplejši predeli občine so dolina Reke, Jelšansko podolje in Brkini do približno 500 m
n.m., kjer znaša povprečna letna temperatura zraka od 9°C do 10°C. Srednja januarska
temperatura zraka se giblje od 0°C do 1°C (v Ilirski Bistrici 0,8oC), srednja julijska
temperatura pa od 18°C do 19°C (Slika 4) (v Ilirski Bistrici 18,7°C) (Klimatografija
Slovenije, temperature 1961-1990, 1995).
V Podgrajskem podolju, Koritniški kotlinici in v Brkinih od 500 m n.m. do 700 m n.m. znaša
povprečna letna temperatura zraka od 8°C do 9°C, srednja januarska temperatura pa se giblje
okrog 0°C. Srednja julijska temperatura znaša v tem delu Brkinov od 17°C do 18°C, v
Koritniški kotlinici okrog 17,5°C, v Podgrajskem podolju pa preseže 18°C (Klemenčič, 1959;
Uljan, 2000).
Najhladnejši del občine je Snežniška planota, kjer znaša letno povprečje 5,5°C. Poleg visokih
nadmorskih višin prispevata k temu tudi znatna prevetrenost ter precejšnja oblačnost in veliko
število padavinskih dni, zaradi česar so ti predeli deležni manjšega sončnega obsevanja
(Zupančič, 1996). Najtoplejšim, najnižje ležečim delom planote so po temperaturnih razmerah
blizu najvišji vrhovi Brkinov in ilirskobistriškega severnega roba Čičarije (Uljan, 2000).
Južnim, primorskim vplivom bolj izpostavljeni deli planote so toplejši od njenih osrednjih
delov. Na tem območju so tudi razlike v amplitudah med minimalnimi in maksimalnimi
temperaturami manjše in bolj podobne sosednjim, nižje ležečim krajem. Do največjih nihanj
prihaja v kraških dragah in dolih, kjer se pojavlja toplotni obrat. V najglobljih depresijah je
posledica toplotnega obrata vegetacijski obrat, kar pomeni, da se od roba do dna vrstijo pasovi
bukovja, smreke, ruševja in trave (Melik, 1960; Zupančič, 1996)
V Ilirski Bistrici traja vegetacijska doba pri pragu 5°C od 14.3. do 20.11., kar znaša 251 dni,
medtem ko pri pragu 10°C traja od 23.4. do 18.10. oziroma 178 dni (Uljan, 2000).
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V hladni polovici leta (od novembra do februarja) se v ilirskobistriški kotlini ter v nekaterih
najnižjih delih Brkinov pojavlja temperaturna inverzija, katero pogosto spremlja megla, ki
poleg burje še dodatno znižuje temperaturo (Klimatografija Slovenije, temperature 19611990, 1995). Največ dni z meglo je v Ilirskobistriški kotlini (90 dni), na posameznih delih
Snežniške planote (na Gomancih okrog 60 dni), v Koritniški kotlinici (v Knežaku okrog 45
dni) in v dolini Velike vode (v Zabičah okrog 35 dni) (Uljan, 2000). V ostalih delih občine je
povprečno število meglenih dni na leto v glavnem med 10 in 30. K povečani meglenosti v
dolinah Klivnika oz. Molje in deloma v sosednjih predelih prispevata akumulaciji Mola in
Klivnik (Klemenčič, 1959).
3.2.2. PADAVINE
Ilirskobistriška občina je dobro namočena, vendar se med posameznimi naravnimi enotami
pojavljajo velike razlike v količini padavin. Le-ta je v največji meri odvisna od nadmorske
višine in izpostavljenosti površja toplim in vlažnim zračnim masam, ki prihajajo iz
jugozahoda.
Povprečna letna količina padavin za merilno postajo Ilirska Bistrica znaša 1448 mm, kar je
nekoliko manj od slovenskega povprečja 1570 mm (Slika 4) (Bernot, 1998).
Najmanj letnih padavin, med 1300 in 1500 mm, prejme dolina Reke ter severna stran
Brkinov, med 1500 in 1600 mm padavin prejme Koritniška kotlinica, Podgrajsko podolje in
južna pobočja Brkinov (Uljan, 2000).
Letna količina padavin narašča v smeri od zahoda proti vzhodu, predvsem zaradi orografske
pregrade, saj Snežniška planota zaustavlja vlažne vetrove iz Kvarnerja. Zato količina padavin
na zahodnem robu Snežniške planote in v povirnem delu reke Reke preseže 1800 mm, v
osrednjem delu Snežnika 2500 mm, na najvišjih delih pa celo 3000 mm (Gomance) (Krajevni
leksikon Slovenije, 1968). Tu pade tudi največ snežnih padavin v občini. Snežniška planota
je, poleg Julijskih Alp, najbolj namočen del Slovenije.
Najbolj sušni meseci so december, januar, februar, marec, najbolj namočeni pa april, maj,
oktober in november (Krajevni leksikon Slovenije, 1968). Povsod je več padavin v hladni kot
v topli polovici leta, vendar je v manj namočenem zahodnem delu občine razlika med
posameznimi meseci oz. letnimi časi zelo majhna. Najmanj namočen mesec prejme od 90 do
105 mm oziroma malo več kot 50 % novembrskih (od 175 do 195 mm), najmanj namočen
letni čas pa od 320 do 355 mm oziroma okrog ¾ jesenskih (od 430 do 490 mm) padavin
(Uljan, 2000).
V Podgrajskem podolju je najmanj padavin poleti oz. julija, v ostalih predelih pa pozimi oz.
februarja. Neizrazit sekundarni višek se v dolini Reke pojavi junija, medtem ko se drugod
pojavita dva: v Brkinih junija in aprila, v Koritniški kotlinici in Podgrajskem podolju pa junija
in marca. V dolini reke Reke je sekundarni nižek julija, medtem ko sta v Koritniški kotlinici
julija in aprila, v Brkinih julija in maja ter v Podgrajskem podolju februarja in aprila. Zato se
suša pojavlja predvsem pozimi in poleti, zaradi pomanjkanja padavin, naglega odtoka (nalivi)
ali prepustnosti tal (Podgrajsko in Jelšansko podolje, Koritniška kotlinica). Fiziološko sušnost
pri rastlinah še dodatno povečuje močno izhlapevanje zaradi sončne pripeke (predvsem v
dolini Reke, v Podgrajskem podolju in na prisojnih pobočjih Brkinov) ter velike prevetrenosti
(Koritniška kotlinica, Podgrajsko podolje, Brkini) (Uljan, 2000).
Ob izviru reke Reke in na Snežniški planoti je najmanj moče poleti oziroma v juliju. Razlike v
količini padavin med poletjem in jesenjo se, vzporedno z naraščanjem letne količine padavin,
od povirja Reke proti severu do osrednjega dela Snežnika večajo, nato pa vzporedno s
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padanjem letne količine padavin, a bolj naglo, manjšajo, in severni del planote se glede tega
razmerja približa nižjim, zahodnim delom občine. Kljub omenjenim razmerjem, ima Snežnik,
zaradi velike količine padavin, julija oz. poleti od 10 % do 20 % več padavin od zahodnejših
območij, kar je pri razmeroma nizkih poletnih temperaturah in skromnem izhlapevanju zelo
veliko. Obratno pa je v povirnem delu Reke, kjer je julija okrog 5 % manj padavin kot v
sosednjih zahodnih predelih, zato suša ni redek pojav (Uljan, 2000).
Sneg pade v nižje ležečem delu občine od novembra do aprila, izjemoma tudi v maju in
redkeje v oktobru, a zelo hitro skopni. Na Snežniški planoti v maju in oktobru ni redkost,
medtem ko ga na vrhu Snežnika zagotovo ni le julija. V najnižjih delih Brkinov, dolini Reke
in Jelšanskem podolju povprečna letna maksimalna debelina snežne odeje ne preseže 20 cm.
V posameznih letih sneg tu sploh ne pade, medtem ko je dni v letu s snežno odejo v povprečju
17,8 dni. V Podgrajskem podolju in Brkinih, med 500 in 600 m n.m. (osojna pobočja, severni
deli) oz. 700 m (prisoje in južni deli), je povprečno letno število dni s snežno odejo med 20 in
30, povprečna letna maksimalna debelina snežne odeje je od 20 do 30 cm. V najvišjih delih
Brkinov in v Koritniški kotlinici znašata ti dve vrednosti od 30 do 50 dni oz. od 30 do 40 cm.
Snežniška planota pa je v povprečju več kot 100 dni na leto pokrita s snežno odejo, katere
letna maksimalna višina se giblje med 30 in 200 cm (Uljan, 2000).
Poleg padavinskih in temperaturnih značilnosti je potrebno izpostaviti še dva vremenska
pojava, ki se zelo pogosto pojavljata, predvsem v hladni polovici leta. To sta slana s pozebami
in žled. Glede pojavljanja slane je najugodnejši pas Brkinov v nadmorski višini med 500 in
700 m n.m., ki ga lahko poimenujemo tudi ˝termalni pas Brkinov˝. Slana se tu običajno
spomladi nazadnje pojavi sredi aprila, jeseni pa prvič sredi oktobra (Šebenik, 1996). V
Brkinih z nadmorsko višino pod 500 m, Koritniški kotlinici in Podgrajskem podolju prva
slana nastopi konec septembra, zadnja pa v začetku maja, medtem ko se v dolini Reke, na
Jelšanskem in v Brkinih z n.m.v. nad 700 m običajno pojavlja še do srede maja, prvič pa že
zadnje dni septembra (Šebenik, 1996; Klemenčič, 1959; Malovrh, 1957).
Zadnje spomladanske slane so neprimerno bolj škodljive kot prve jesenske, saj so rastline bolj
občutljive v mladem razvojnem stadiju kot v zrelem. Škode so tem večje, čim globlje v
vegetacijski dobi prizadenejo rastlino (Malovrh, 1957). Na ilirskobistriškem tako slane
običajno najbolj prizadenejo slive in ostalo sadno drevje (Šebenik, 1996).
Drugi zelo pomemben vremenski pojav je žled, ki ga srečamo predvsem v Brkinih in na
Snežniški planoti. Do žledenja prihaja ob naglem prepletanju hladnih severovzhodnih zračnih
gmot, ki se drže pri tleh in so v veliki večini primerov v povezavi z močno burjo, ter toplejših
zračnih gmot, ki v višinah dotekajo z jugozahoda. Na prehodnih območjih med
submediteranskim in celinskim podnebjem se tako žled pojavlja pogosteje kot v ostalem delu
Slovenije, poleg tega pa dosega precej večje dimenzije (Adamič Orožen, 1987). Ta pas, ki se
vleče od Beneške Slovenije preko Postojne do meje s Hrvaško, njegovo jedro pa so visoke
kraške planote, imenujemo »žledni pas« Slovenije, kamor sodi celotno območje občine Ilirska
Bistrica (Adamič Orožen, 1987; Zupančič, 1996, str. 19).
Katastrofalen žled (žledenje traja več dni) se najpogosteje pojavlja v mesecu novembru in v
nadmorskih višinah med 500 in 1000 m. Na območju Ilirske Bistrice so tako najbolj prizadeti
Koritniška kotlinica, pobočja Snežnika in Brkini (Adamič Orožen, 1987). Slednji so, poleg
Idrijsko - Cerkljanskih hribov, žledno najbolj ogrožena pokrajina v Sloveniji. Medtem ko je
žled tu reden, vsakoleten pojav in je zmeren po mnenju domačinov celo koristen, ker uničuje
drevesne škodljivce, ki prezimijo pod lubjem in s tem prispeva k boljši sadni letini, se
katastrofalen žled (debeline nad 50 mm) tu pojavlja v povprečju vsakih 30 let (v zadnjem
stoletju v letih 1933, 1952, 1980) (Radinja, 1983).
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3.2.3. POMEN ZA SONARAVNI RAZVOJ
Za funkcijsko vrednotenje podnebja je zlasti pomembna letna razporeditev padavin, saj vpliva
na vodno oskrbo prebivalstva, turizem in kmetijstvo.
Z vidika kmetijske pridelave je letna razporeditev padavin za občino neugodna, ker pade
največ padavin jeseni, natančneje novembra (na padavinski postaji Ilirska Bistrica 171 mm),
ko jo rastline za svojo rast ne potrebujejo. Na drugi strani je v času vegetacijske dobe, to je v
poletnih mesecih, količina padavin majhna, najmanjša je julija, 97 mm. Poleg tega je takšen
padavinski režim neugoden še z vidika namakanja kmetijskih površin. Rešitev je v izbiri,
glede vode, manj zahtevnih kmetijskih kultur kot je npr. koruza.
Za kmetijsko dejavnost ni pomembna samo količina in razporeditev padavin, temveč tudi
trajanje vegetacijske dobe. V Ilirski Bistrici traja vegetacijska doba pri pragu 5°C od 14.3. do
20.11., kar znese 251 dni, medtem ko pri pragu 10°C traja od 23.4. do 18.10. oziroma 178 dni.
Vse to omogoča uspevanje naših poglavitnih poljščin.
Predvsem z vidika kmetovanja so izrednega pomena različne naravne nesreče značilne za
območje občine, to so slane s pozebami in žled, ki prizadenejo predvsem sadno drevje v
Brkinih.
Poleg padavin v obliki dežja so za občino, predvsem za smučarski turizem pomembne snežne
padavin na smučišču Sviščaki (Snežniška planota), katerih letna maksimalna višina se giblje
med 30 in 200 cm in traja v povprečju več kot 100 dni na leto. Kar pomeni, da turizem v
občini, predvsem v teh krajih ne sme sloneti zgolj na smučanju, ampak tudi na drugih oblikah,
ki so povezane z gorami in so vpete v celovit koncept sonaravnega razvoja turizma (npr.
pohodništvo, plezanje ipd.).
3.4.

VODOVJE

Občina Ilirska Bistrica je zelo namočena, saj naj bi po Uljanovih (2000, str. 22) izračunih
znašala letna količina padavin 2019 mm. Od tega jih izhlapi 639 mm, kar pomeni, da jih letno
odteče 1380 mm ali 68 % ali 662.400.000 m3 vode. Specifični letni odtoka znaša tako 44
l/s/km2, kar je za slovensko povprečje izredno veliko. Za Slovenijo namreč velja, da prejme v
povprečju letno 1567 mm padavin, od tega jih izhlapi 650 mm, odteče 917 mm ali 59 %, njen
specifični odtok pa znaša 28 l/s/km2 (Kolbezen, Pristov, 1998).
Na vododržnih kamninah, ki zavzemajo 194 km2 ozemlja občine oz. 40,5 %, je vodna mreža
dobro razvita in šteje (upoštevajoč še nestalne vodne tokove na 4 km2 prepustnih kamnin)
povprečno 2,47 km vodnih tokov na km2, kar je za dober kilometer več od slovenskega
povprečja, 1,33 km/km2. 30 % vodne mreže (146,6 km) ima stalno vodo, 70 % vodne mreže
(340,4 km) pa je v sušnih mesecih suho (Uljan, 2000).
3.4.1. POREČJE REKE REKE
Glavna vodna žila je reka Reka ali Velika voda, ob kateri se je skoncentrirala večina
prebivalstva in industrije. Skoraj polovica ozemlja občine sodi v njeno porečje (226,2 km2 oz.
47,1%), ki pripada jadranskemu povodju (Karta 4). Poleg porečja Reke se v Tržaški zaliv
preko Rižane odmaka še del Brkinov na zahodu občine (13,6 km2 oz. 2,8 %). Podgrajsko
(46,3 km2 oz. 9,6 %) in Jelšansko (21,5 km2 oz. 4,5 %) podolje se s porečji brkinskih potokov
odmakata v Kvarner, kakor tudi najbolj namočeno področje, JV del Snežniške planote (90,6
km2 oz. 18,9 %). V črnomorsko povodje oz. porečje Ljubljanice spada del Koritniške
kotlinice in SV del Snežniške planote (81,7 km2 oz. 17,0 %) (Uljan, 2000).
Na vodoprepustnem svetu meja med razvodji ni povsem jasna, še posebej na Snežniški
planoti, ki je s te plati zelo slabo raziskana. Poleg tega imamo ponekod na kraškem svetu
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opravka z bifurkacijo - ob nizki vodi se določeno območje odmaka v eno porečje, ob visoki pa
v drugo (Uljan, 2000).
Reka teče v dinarski smeri, od JV proti SZ. Od izvira do ponora je dolga 51,6 km, obe skrajni
točki sta oddaljeni približno 16 km od morja (Šebenik, 1996). Reka izvira v gozdu Dleto JV
nad Podgoro, na Hrvaškem. Njena dolžina do vodomerne postaje Cerkvenikov mlin znaša
44,25 km, površina porečja pa je zelo različna od 332 do 407 km2, saj je težko določiti mejo,
zaradi kraškega površja (Kolbezen, Pristov, 1998). Povirni del porečja se nahaja na
Hrvaškem, kar je zelo pomembno, kljub temu, da gre le za 3 km2 ozemlja, saj način hrvaškega
ravnanja z vodnimi viri lahko bistveno vpliva na družbenogospodarsko podobo slovenskih
predelov ob Reki. Še posebej velja to za občino Ilirska Bistrica, kateri pripada 68,1 %
površine porečja in 64,6 % rečne mreže (Uljan, 2000).
Tabela 1: Povprečni mesečni pretoki in količina padavin na vodomerni postaji Cerkvenikov
mlin ter padavinski postaji Ilirska Bistrica (1961 – 1990)
MESECI
PRETOKI (m3/s)
PADAVINE (mm)
11,1
106
Januar
11,1
92
Februar
10,7
112
Marec
11,1
111
April
6,78
112
Maj
5,44
129
Junij
2,15
97
Julij
2,23
120
Avgust
4,38
133
September
8,92
146
Oktober
13,6
172
November
12
118
December
Vir: Kolbezen, Pristov, 1998 ; Klimatografija Slovenije, 1995
Skladno z viškom padavin ima Reka dežni režim z odtenki dežno snežnega režima z
mediteranskim poudarkom in z vplivi kraške retinence (Kolbezen, Pristov, 1998; Rojšek,
1996). Visoke vode nastopajo od novembra do aprila, z viškom v novembru, ko znaša pri
Cerkvenikovem mlinu (C.M.) srednji pretok (v obdobju 1961 - 1990) 13,6 m3/s. Nizke vode
nastopajo od maja do septembra, z izrazitim nižkom v juliju (pretok pri C.M. 2,15 m3/s) oz.
avgustu (pretok pri C.M. 2,23 m3/s) (Tabela 1). Reka zelo hitro reagira na močne nalive ali na
pomanjkanje padavin. Najnižji pretok vode pri Cerkvenikovem mlinu je v obdobju 1961 1990 znašal 0,18 m3/s, najvišji pa 305 m3/s. Iz porečja odteče 46,99 % prejetih padavin oz.
24,9 l/s/km2 (Kolbezen, Pristov, 1998).
Reka ima veliko število pritokov, a v glavnem so zelo kratki in vodnati le v času jesenskih in
spomladanskih padavin, v poletnem in zimskem sušnem obdobju presahnejo (Šebenik, 1996).
Od 877 vodnih tokov v porečju jih je le 97 stalnih (Rojšek, 1981). Dolžina vseh je 617,4 km
(Kolbezen, Pristov, 1998), stalnih pa 164 km. Gostota rečne mreže je 1,86 km/km2,
upoštevajoč le stalne vodne tokove pa 0,49 km/km2 (Šebenik, 1996).
Levi pritoki reke Reke prihajajo z Brkinov, kjer so vrezali v mehki fliš ozke in globoke doline
in površje močno razčlenili. Najdaljši levi pritok je Molja z 19,11 km (ob izlivu ima srednji
pretok 1.40 m3/s), sledijo Padež z 9,58 km (srednji pretok 1,45 m3/s) in Posrtev z 9,28 km
(Šebenik, 1996; Rojšek, 1981).
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Desnih, v glavnem kraških pritokov je manj in so precej krajši; najdaljši je Stržen, ki priteče
iz Košanske doline, z 8,55 km dolžine. So pa ti pritoki bolj vodnati–Bistrica, ki je odtok
kraškega izvira pod kraškim robom, prav v Ilirski Bistrici, meri le 1,625 km, a je najizdatnejši
pritok Reke (Šebenik, 1996; Rojšek, 1981), s pretokom 1,65 m3/s. Zelo izdatni so tudi izviri
Podstenjška, ob katerem se je bilo razvilo pravo mlinarsko naselje. Zaradi kraške retinence so
nizke vode teh izvirov bistvene za bogatenje nizkih voda Reke ter za oskrbo s pitno vodo
(Šebenik, 1996).
Karta 4: Pomembnejša razvodja na območju občine Ilirska Bistrica

Vir: Uljan, 2000
3.4.2. OBMOČJE IZVEN POREČJA REKE REKE
Dobra polovica občine 59,5 %, ki ne sodi k porečju reke Reke, je v glavnem pokrita s
prepustnimi karbonatnimi kamninami. Razvodnica marsikje ni jasno opredeljena, kar še
posebej velja za slabo raziskani, snežniški raztočni kras. Na tem obsežnem kraškem
vodonosniku ni niti bornih ponikalnic (Zupančič, 1996), vsa voda ponikne v tla in se pojavlja
v številnih izvirih ob vznožju. Edini vodni tok na planoti, Raša, je večji del leta suh in ima
hudourniški značaj (Rojšek, 1981).
Ponekod na planoti voda občasno prihaja na površje v obliki studencev, ki so brez odtoka ali
poniknejo po nekaj metrih toka. Na južnem delu planote jih je precej več in ob suši kasneje
presahnejo, ker se med skladi čistega apnenca nahaja več dolomita (Klemenčič, 1959).
Snežniški vodonosnik v svoji notranjosti hrani gospodarsko pomembne količine čiste vode,
katere izviri so primerni viri pitne vode. S tega stališča je neugodno, da se zelo obsežen,
najbolj namočen del planote odmaka v hrvaško Rečino (Habič, 1987).
Jugovzhodni del občine, ki se odmaka v Jadran, a ne sodi v porečje Reke, je zgrajen iz
neprepustnih in prepustnih kamnin, ki so med seboj ostro ločene in tvorijo dva pasova
dinarske smeri. Severni pas je iz neprepustnih flišnatih kamnin in zajema južna brkinska
slemena, južnega pa sestavljajo prepustni terciarni in kredni apnenci Podgrajskega in
Jelšanskega podolja. Proti jugu tekoči, kratki brkinski potoki ob stiku s kraško podlago
poniknejo, zato se od SZ proti JV vrstijo slepe doline, in sicer: Jezerina, Mlake, Hrušiške
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potoke, Danca, račiške Dane, brdanske Dane, Brusan in Novokračine. Jezerina in Brusan se
nahajata izven občine Ilirska Bistrica, vendar pa se vanju stekajo potoki z njenega ozemlja
(Gams, 1962).
3.4.3. POPLAVE
Ob reki Reki je ravnega dolinskega dna skoraj 23 km2 (7 % celotnega porečja), 7 km2 (2%
celotnega porečja) pa ga je v Košanski dolini (Kranjc, Mihevc, 1988). Zaradi majhne
retencijske sposobnosti porečja (okrog 55 % flišnega sveta), relativno velike namočenosti in
relativno majhnega strmca Reke glede na srednji naklon porečja, je kar 6,3 km2 oz. od 20 %
do 30 % ravninskega sveta izpostavljeno poplavam (Šebenik, 1996; Kranjc, Mihevc, 1988).
Do poplav pride v povprečju šestkrat na leto. So izrazito sezonske in vezane na jesenski
padavinski maksimum, z majhnim zamikom (medtem ko je padavin največ novembra, so
poplave najpogostejše v decembru, ko jih je 18 %; v novembru jih je 16 %, v oktobru pa 14
%, medtem ko se poleti pojavijo le izjemoma, ob zelo močnih nalivih). Poplave so
hudourniškega tipa, visoka voda hitro nastopi (gladina zaniha tudi do 2,5 m na dan), poplavi
in tudi hitro odteče. Vse skupaj večinoma traja le nekaj ur (Kranjc, Mihevc, 1991). Razmerje
med najnižjim in najvišjim pretokom, po Rojšku (1996), presega 1:3000.
Poplave povzročijo škodo na strugah in melioracijah ob Reki, na poljih, prometnicah (Slika
5), stanovanjskih in gospodarskih poslopjih. Največji poplavno ogroženi gospodarski objekt
je tovarna Lesonit, predvsem žaga in obrat za proizvodnjo vlaknenih plošč (Kranjc, Mihevc,
1991).
Slika 5: V mesecu februarju 2009 je Reka v enem dnevu narasla za 5 metrov in prestopila
svoje bregove ter zalila regionalno cesto od Ribnice do Ilirske Bistrice

Vir: Kirn, 2009d
V boju proti poplavam so bili ponekod zgrajeni nasipi in regulirane struge. V letih 1973–78
oz. 1984–87 sta bili, predvsem za bogatenje nizkih voda Reke, a tudi za zadrževanje visokih
voda, na Molji oz. Klivniku, zgrajeni akumulaciji–zadrževalnika Mola in Klivnik. (Firbas,
2001; Uljan, 2000).
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1. Klivniško jezero (površina – 35 ha, globina – 14 m, volumen – 3,7 milijonov m3)
Klivniško jezero na potoku Klivniku je dolgo 1800 m, v najširšem delu široko 250 m.
Zadržuje visoke vode in bogati vodotoke ob nizkih vodah. Namenjeno je še za namakanje
okoliških sadovnjakov, pa tudi za vzrejo rib in ribolov. V jezeru je več vrst rib: potočna
postrv, šarenka, soška postrv in smuč. Vodna gladina jezera precej niha, tudi do 5 m, zato so
brežine blatne in neporaščene. Plitvejši in z močvirskim rastlinjem so porasli širši severni
predeli jezera (Firbas, 2001, str. 166).
2. Jezero Mola (površina – 68 ha, globina – 12 m, volumen – 4,3 milijonov m3)
Jezero Mola leži na vzhodnem robu osrednjega brkinskega slemena, JZ od Ilirske Bistrice in
južno od naselja Harije. Na severno stran odteka več manjših potokov, ki se nadaljujejo v
dolino potoka Klivnik. Jezero meri okrog 10 km. Dolgo je 3000 m, v najširšem delu široko
300 m. Prav tako kot Klivniško služi za bogatenje voda v sušnih obdobjih, zadrževanje vode
ipd. V jezeru živi veliko rib, ki so tudi ribolovno zanimivi to so: krap, linj, postrv, smuč,
mrena in ščuka. Vodna gladina jezera precej niha, tudi do 5 m, zato so brežine strme in malo
ali skoraj neporaščene. Plitvejši so le SV predeli jezera, ki jih porašča trstičje (Firbas, 2001).
Po mnenju domačinov je po izgradnji teh zadrževalnikov manj poplav, vendar največjih tudi
zadrževalnika nista uspela preprečiti Z zgraditvijo posameznih novih nasipov in regulacijo še
nekaterih delov strug Reke in posameznih potokov bi se poplave še nekoliko ublažile, vendar
se moramo zavedati, da s tem negativno vplivamo na ekološke razmere pokrajine, ki izgublja
svojskost in krajinsko identiteto (Uljan, 2000). Pomembno je poznavanje obsega poplav,
njihovega pojavljanja in potek, kar bi, ob primerjavi podatkov o padavinah in višini vode v
Reki, morda omogočilo napoved možnosti poplave do 6 ur pred začetkom. Če bi poleg tega
ljudje in delovne organizacije natančno vedeli, kaj naj storijo, rešujejo in zavarujejo v primeru
poplave, bi bila škoda še precej manjša (Kranjc, Mihevc, 1991).
Pogosta poplavna območja so tudi slepe doline, kjer poplave lahko dosežejo tudi naselja na
njihovem robu. Značilnost poplav v slepih dolinah je izredno hitro naraščanje vode, saj voda
ne more odtekati skozi ponore zamašene z vejevjem, listjem in blatom. Vzrok hitremu dvigu
vode je tudi v izjemnih količinah padavin v zelo majhnih povirjih potokov, saj potem velika
količina vode priteče le pred en ponor, ki ima seveda omejeno sposobnost ponikanja (Šebenik,
1996). Voda lahko te doline zalije tudi za nekaj tednov (Klemenčič, 1959). Nekatere slepe
doline imajo več ponorov, od katerih se nekateri aktivirajo le ob visoki vodi. Ravna tla slepih
dolin so zaradi podvrženosti poplavam in velike vlage zaradi konkavne lege ter podtalne
vode, izkoriščene največkrat za travnik (Šebenik, 1996).
3.4.4. POMEN ZA SONARAVNI RAZVOJ
Za občino Ilirska Bistrica je značilna raznovrstnost vodnih virov (površinski in podzemni,
naravni in umetni), kar daje večje možnosti njihove uporabe, a hkrati ni ničesar v izobilju.
Zato je toliko bolj pomembno sonaravno upravljanje z vodnimi viri, ki postajajo strateška
prednost razvoja v prihodnosti.
Z vidika sonaravnega razvoja je zlasti pomembno, da znamo in zmoremo varovati območja, ki
so izrednega pomena za oskrbo občine s pitno vodo. Gre predvsem za območje Snežniške
planote, ki prejme veliko količino padavin. Zato je toliko bolj pomembno, da na tem območju
ne razvijamo dejavnosti (npr. postavitev vetrnih elektrarn na Volovji rebri), ki bi lahko na
kakršenkoli način zmanjšale nosilnosti okolja in ogrozile kakovost virov pitne vode.
Prav tako je pomembno varovanje površinskih voda, predvsem reke Reke in njenega
največjega pritoka Molje, ki ju ogrožata predvsem kmetijstvo in poselitev. Zato je najprej
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potrebno urediti kanalizacijski sistem, postaviti čistilne naprave, urediti vodovarstvena
območja ter preiti na integrirano oz. ekološko pridelavo hrane. S tem bi se zmanjšala uporaba
zaščitnih sredstev ter poraba vode za namakanje, ki jo rastline potrebujejo v času rasti t.j.
poleti, ko je vodostaj rek na ilirskobistriškem najnižji. Z vidika turističnega razvoja in
morebitne dolgoročne oskrbe s pitno vodo je potrebno ohraniti obe akumulacijski jezeri, zato
so nujni ukrepi v smeri varovanje in omejevanja množičnega obiska.
Poleg tega je potrebno sprejeti ukrepe za ohranjanje naravnega stanja vodotokov, večanja
njihovih samočistilnih sposobnosti in za sanacijo onesnaženih vodotokov. Ob strugah
vodotokov predlagamo ohranjanje naravne vegetacije, vendar z vsakoletnim čiščenjem
vegetacije in odpadkov ter ohranjanjem razmerja v pokrajinski rabi, saj le-to omogoča
normalni pretok vode, zmanjšuje nevarnost poplav in preprečuje pojav erozije.
3.5.

PRSTI, RASTJE IN ŽIVALSTVO

3.5.1. PRSTI
Za nastanek prsti je ključni dejavnik matična osnova, poleg tega so izrednega pomena tudi
drugi pedogenetski dejavniki (relief, voda, podnebje, rastje) in človek.
Na flišu so se razvile humozne silikatne oz. kisle prsti s tankim organskim humusnim slojem,
ki leži neposredno na slabo preperelem flišu. Predvsem na strmejših delih pobočij najdemo še
distrično in evtrično rjavo prst ter distrično sprano prst. Tovrstne prsti imenujemo rankerji.
Najbolj rodovitna je prst na temenih slemen, kjer se je razvila do pol metra debela plast
peščene prsti, ki jo domačini imenujejo »prhlica«. Z naraščanjem strmine se prst tanjša in na
zelo strmih pobočjih postane skoraj skeletna (Slovenija : pokrajine in ljudje, 2001; Šebenik,
1996). Prst je popolnoma sprana na izpostavljenih flišnih pobočjih pod strmo apniško steno
med Ilirsko Bistrico in Podgrajami, v manjšem obsegu pa še na mnogih mestih v Brkinih
(Klemenčič, 1959). Proti močnemu izpiranju in erodiranju prepereline na strmejših pobočjih,
se je prebivalstvo začelo uspešno upirati že v prejšnjem stoletju, z ustrezno rabo tal (prenehali
so pasti ovce, ogrožena področja zasadili s sadnim drevjem in gozdom), pravilnim oranjem in
z gradnjo kulturnih teras (Klemenčič, 1959; Šebenik, 1996).
V dolinah, kjer je matična osnova holocenski nanos flišnih kamenin Reke in potokov, so
nastali gleji in oglejene prsti ter obrečna tla (Šebenik, 1996; Lovrenčak, 1987). V robnih,
sušnejših delih dolin so nanosi fine flišne naplavine rodovitni in primerni za njivski svet,
medtem ko se je zaradi nepropustnosti in poplav, v ožjem dolinskem dnu Reke v Podgori in
Ilirskobistriški kotlinici ter slepih dolinah na južnem obrobju Brkinov oblikovala težja,
ilovnata plast prsti (Klemenčič, 1959; Šebenik, 1996).
Na apnenčasti podlagi Podgrajskega in deloma Jelšanskega podolja se je razvila ilovnata
rdeča prst oz. jerina, ki je razmeroma plitva. Več jo je v vrtačah, uvalah in dolih, medtem ko
imajo pobočja in suha podolja zelo tanko plast prsti. Taka razporeditev je deloma posledica
človekovega delovanja, saj so preperelino prenašali v plitvejše kotanje ali t.i. delane vrtače,
kjer so bile njive zaščitene pred burjo in sušo, prst pa debelejša (Klemenčič, 1959; Uljan,
2000).
Na krednih in jurskih apnencih in dolomitih Snežniške planote so se razvile rahlo bazične
pokarbonatne prsti in rendzine. Zaradi zakraselosti je njihova debelina zelo neenakomerna.
Čisto goli in skalnati so le redki vrhovi (tanka plast prsti prekriva celo večji del najvišjega
vrha planote, Velikega Snežnika), globoke drage in dole prekriva do nekaj decimetrov debela
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plast rodovitne prsti, v špranjah in žepih seže prst tudi več metrov v globino. Večina planote
pa je prekrita z zelo skromno preperelinsko plastjo, saj je ta, kljub hitremu preperevanju
apnenca in obilici odpadnega listja in iglic, zaradi velike humidnosti podvržena hitremu
izpiranju. Ob pronicanju pa padavinska voda poleg raztopljenih snovi odnaša tudi drobne
delce in jih odlaga v jamah. Na izpostavljenih legah odnaša prst tudi veter. Vendar so goličave
z malo prsti in skromno rušo večinoma posledica človeka, ki je z goloseki, povzročitvijo
požarov in pretirano pašo uničil naravno rastje, ki je s koreninami zadrževalo prst pred
erozijo. Eno takih območij je obsežno zahodno pobočje Snežnika nad Podgoro in Koritniško
kotlinico (Klemenčič, 1959; Zupančič, 1996).
V bolj vlažnem delu Koritniške kotlinice so oglejene prsti, poraščene z mokrotnimi travniki,
za višje in sušnejše predele sta značilni rendzina in pokarbonatna prst. Prst je debelejša v dnu
kotlinice, ki je občasno poplavljeno. V v višjih legah predstavlja največjo težavo pri
obdelovanju predvsem debelina prsti (Požeš, 1996).
Karta 5: Prst in rastje na območju občine Ilirska Bistrica

Vir: Uljan, 2000
3.5.2. RASTJE
Prav v občini Ilirska Bistrica se razprostirajo največje sklenjene gozdne površine v Sloveniji,
ki se neprekinjeno nadaljujejo tudi v sosednje predele. Gre za območje Snežniške planote,
kjer gozd prekriva več kot 90 % planote (Zupančič, 1996). Največ je dinarskega bukovega
gozda z jelko, ki se razprostira med okrog 700 in 1200 m n.m. (Karta 5) (Zupančič, 1996). To
je visok, gospodarsko vreden in produktiven gozd (Požeš, 1996). Poleg bukve in jelke tu
najdemo še plemenite listavce: gorski javor, lipo, platanolistni javor in veliki jesen. Jelko so
ponekod nadomeščali (razen na zgornji gozdni meji in v mraziščih) z alohtono smreko, ki
hitreje raste, a je manj odporna na veter, sneg in žled. Razmerje med bukvo in jelko je bilo v
prvotni sestavi 3:1. Prebiralno gospodarjenje, ki se je uveljavilo ob prelomu stoletja, pa je
pospeševalo gojenje iglavcev in razmerje se je spremenilo v prid jelke. Posledica tega je bila,
da se je začela slabšati kvaliteta tako bukve kot jelke in sredi stoletja se je prešlo k
sonaravnemu gospodarjenju z gozdom, ki poudarja ekološki in gospodarski pomen gozda
(Zupančič, 1996).
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Nad tem gozdom, v nadmorski višini med okrog 1200 in 1500 m, so čisti visokogorski bukovi
sestoji (subalpinski bukov gozd), kjer je bil izvzet gozdni rezervat Ždrocle (184,26 ha) s
pragozdnim značajem. Pod 700 m n.m. se razprostirajo podgorski bukovi gozdovi (Zupančič,
1996).
Grmovna plast je na Snežniku slabo razvita, pokritost tal z zeliščno odejo narašča sorazmerno
s količino talne vlage (Zupančič, 1996; Lovrenčak, 1987).
Travišča in ruševje so naravno zastopana le na vrhu Snežnika, nad 1500 m n.m. in v
mraziščih, kjer je človek s pašo in požari prispeval k razširitvi njihovega areala (Lovrenčak,
1987). Sicer pa je bilo za potrebe pašništva največ gozdov izkrčenih na južnem in zahodnem
robu planote (Klemenčič, 1959), kjer se danes razrašča sekundarni gozd.
V ostalem delu občine je bila naravna vegetacija gozdna združba gabrovca in ojstrice ter v
nižjih delih predvsem črnega gabra in jesenske vilovine in v višjih bukve z jesensko vilovino.
Ti gozdovi so bili, razen v težje dostopnejših predelih, izkrčeni in nadomestile so jih
obdelovalne površine in pašniki. Zaradi industrializacije in migracij se je del teh površin začel
zaraščati s sekundarnim, pretežno manjvrednim gozdom. Danes najdemo tu gozdne združbe
bukve, gabra in belkaste belkice, plemenitih listavcev, gradna in travniškega črnilca, črne
jelše s podaljšanim sašem itd. (Šebenik, 1996; Požeš, 1996; Geografski atlas Slovenije, 1998).
Z načrtnim pogozdovanjem so se v nekaterih delih občine uveljavile t.i. pionirske vrste, npr.
hitro rastoči in gospodarsko uporabni smreka, macesen in zeleni bor ter rastiščno nezahtevni
črni bor. S črnim borom so bila zasajena plitva in kamnita kraška tla, s smreko in macesnom
pa goloseki (Mlakar, 1985; Šebenik, 1996; Uljan, 2000).
3.5.3. ŽIVALSTVO
Obsežni gozdovi so zavetišče številnih živalskih vrst. Tu najdemo domala vse, od različnih
ptic, kač in drugih plazilcev, do velikih parkljarjev in zveri (Zupančič, 1996). Veliko je
srnjadi, jelenjadi, divjih prašičev, lisic in medvedov, srečamo pa lahko tudi volkove in, v
osemdesetih letih naseljene, rise. Lov in lovni turizem sta pomembni dejavnosti. Po drugi
strani pa številna divjad dela veliko škode v gozdu in na kmetijskih površinah (na poljščinah
divji prašiči, jelenjad in srnjad, na sadnem drevju pa medvedi). V dolini Reke srečam tudi
divje race in kljunače (Krajevni leksikon Slovenije, 1968).
3.5.4. POMEN ZA SONARAVNI RAZVOJ
Pomembno je, da različne dejavnosti od kmetijstva, poselitve in turizma prilagodimo
obnovljivim naravnim zmožnostim. Kmetijska pridelava je najbolj ugodna v širšem pasu ob
Reki, kjer je poleg ravnega sveta, vode tudi rodovitna prst za pridelovanje. Drugo primerno
območje so Brkini, predvsem tam, kjer so izdelane kulturne terase in, kjer je prst debelejša in
bolj rodovitna. Seveda ne smemo pozabiti na omejevanje uporabe zaščitnih sredstev, ki ne
obremenjuje samo prsti, voda in drugega rastlinstva, ampak tudi živalstvo. Zato predlagamo
uvedbo integriranega in ekološkega kmetovanja, s poudarkom na reji drobnice, krav dojilj, na
razvoju mlečne ovčereje, ekološkega sadjarstva in poljedelstva ipd.
Z vidika poselitve je pomembno, da z gradnjo infrastrukture ne posegamo na obdelovalna
zemljišča prve ali druge kategorije.
Sonaravni razvoj zahteva tudi ohranjanje biotske raznovrstnosti in habitatnih tipov. Zato bi
bilo smiselno biotsko najbolj pestra območja v občini (predvsem na Snežniški planoti)
zavarovati, bodisi z vključitvijo v Naturo 2000, krajinski park ali (nesojeni) Regijski park
Snežnik.
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4. FUNKCIJSKO
VREDNOTENJE
DRUŽBENOGEOGRAFSKIH
ZNAČILNOSTI Z VIDIKA SONARAVNAGA RAZVOJA
4.1.

POSELITEV IN RAZVOJ NASELIJ

Številna prazgodovinska ˝gradišča˝ dokazujejo, da je bila pokrajina naseljena že pred antiko,
o čemer pričajo nekatera imena naselij (npr. Gradiščica). Pred prihodom Slovanov so na tem
ozemlju živeli poromanjeni Japodi – eno od ilirskih plemen, ki so se ukvarjali s poljedelstvom
in živinorejo. Na starejšo slovansko naselitve spominjajo imena vasi, ki se končajo na –ja, –je
in –jane (npr. Bitnja, Harije, Jelšane), na mlajšo pa imeni vasi Novokračine in Nova vas
(Uljan, 2000).
Agrarna kriza, beneško-avstrijske vojne, ropanje Turkov in številne bolezni so povzročile, da
se je v obdobju od konca 14. do začetka 16. stoletja število kmetij v vaseh precej zmanjšalo,
nekatere vasi pa so popolnoma opustele. Zaradi pomanjkanja delovne sile so se z ozemelj
današnje Hrvaške naseljevali uskoki, na katere še danes spominjajo značilni neslovenski
priimki (Klemenčič, 1959; Šebenik, 1996). Do 15. stoletja se je izoblikovala mreža naselij, ki
se skoraj popolnoma ujema z današnjo (Uljan, 2000).
Od konca 17. stoletja je začelo število kmetij po vaseh naraščati zaradi delitev kmetij kot
posledice novih rastlinskih vrst in večanja možnosti dodatnega zaslužka izven kmetijstva. Do
leta 1890 so vse vasi konstantno rasle, še posebej tiste, ki so velik del dohodka ustvarjale s
prodajo in predelavo lesa, upravna in lokalna središča, furmanske vasi in vasi z velikim
številom sezonskih delavcev (Uljan, 2000).
Po letu 1890 je prišlo do splošne agrarne krize, kar je povzročilo množično izseljevanje
prebivalstva, predvsem v ZDA, Brazilijo in drugam. Izseljevanje je povzročilo minimalno
povečanje števila hiš in prebivalstva v vaseh, ki so pred tem najbolj rastla, medtem ko se je
začela v tem obdobju stagnacija prebivalstva v brkinskih vaseh (Uljan, 2000). Knežak kot
takrat največje naselje na območju današnje občine, je leta 1910 štel 200 hiš in 930
prebivalcev ter se uvrščal med večja naselja na Slovenskem. Takrat še samostojni naselji
Ilirska Bistrica in Trnovo sta imeli skupaj 280 hiš in 1700 prebivalcev (Krajevni leksikon
Slovenije, 1968).
Sodoben razvoj je zaznamoval upad večine še agrarnih naselij, predvsem na račun
deagrarizacije in slabljenja tradicionalne gospodarske vezi s Trstom. To je doseglo vrhunec
leta 1953 z dokončno vzpostavitvijo meje med Italijo in Jugoslavijo. Nasprotno pa je Ilirska
Bistrica, zaradi razvoja industrije ter pomanjkljive infrastrukture na podeželju, dosegla svoj
daleč najintenzivnejši razmah v zgodovini in porast števila prebivalcev. Upadanje števila
prebivalcev v večini naselij se je ustavilo šele v zadnjem desetletju, ko je industrija v Ilirski
Bistrici zašla v krizo, hkrati pa se je v zaledju mesta razširila suburbanizacija (Uljan, 2000;
Šebenik, 1996).
V občini je 63 naselij, ki so zajeta v 21 krajevnih skupnosti, in sicer: Dolnja Bitnja, Dolnji
Zemon, Harije, Hrušica, Ilirska Bistrica, Jasen, Jelšane, Knežak, Koseze, Kuteževo,
Novokračine, Ostrožno Brdo, Podgrad, Pregarje, Prem, Rečica, Starod, Šembije, Topolc,
Vrbovo in Zabiče (Uljan, 2005). V občini je kar 28 naselij oz. 44 % vseh naselij, ki ima manj
kot 100 prebivalcev, še več, 16 jih ima manj kot 50 prebivalcev. 16 naselij ima od 101 in 200
prebivalcev, 10 jih ima od 201 do 300, 4 imajo od 301 do 400 (Graf 1). Več kot 400
prebivalcev ima le 5 naselij, in sicer Bač, Dolnji Zemon, Podgrad, Knežak in Ilirska Bistrica s
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4869 prebivalci (Statistični urad RS, 2009). Gre za urbano naselje, v katerem živi 34 %
prebivalcev občine, kar pomeni, da ima večji del občine še vedno podeželski značaj.
Graf 1: Velikost naselij po številu prebivalcev v občini Ilirska Bistrica leta 2002

Vir: Statistični urad RS, 2009
4.1.1. LEGA IN TIP NASELIJ
Lega naselij se razlikuje tako znotraj občine kot znotraj posameznih pokrajin. Zagotovo eden
od pomembnejših dejavnikov poselitve v občini je bila bližina vode, ki je predstavljala vir
pitne vode ter vir energije za poganjanje vodnih koles. Tako je nastala večina naselij v
Ilirskobistriški kotlini, na čelu z glavnim mestom (Uljan, 2000). Ostala naselja v občini, razen
nekaterih izjem (Jasen-žagarstvo, Podstenjšek-mlinarstvo, Prem-strateška lega nad dolino
Reke), imajo lego prilagojeno agrarnim potrebam, in sicer ležijo v bližini bolj rodovitnih
kmetijskih zemljišč (Šebenik, 1996).
V Brkinih in Brdih so naselja na ozkih in strmih delih slemen (npr. Pregarje, Huje, Tominje,
Smrje, Prelože, Ostrožno Brdo) ali na vrhu kopastih vzpetin (npr. Podbeže, Sabonje, Veliko
Brdo), predvsem z namenom, da se ohrani kar največ razpoložljivih kmetijskih zemljišč.
Manjša naselja so tudi na prisojnih, zložnih pobočjih (npr. Fabci, Nova vas, Studena Gora)
(Uljan, 2000).
Naselja v Podgrajskem in Jelšanske podolju oz. v stičnem pasu z Brkini so v bližini slepih
dolin. Skoraj vsaka slepa dolina ima svoje naselje, bodisi v neposredni bližini, to je na robu ali
na dvignjenem delu doline (npr. Novokračine, Sušak, Male Loče), lahko pa tudi bolj
odmaknjeno, v taki oddaljenosti, da je možna redna kmetijska obdelava zemljišč (npr.
Hrušica) (Šebenik, 1996).
V Ilirskobistriški kotlini, Podgori in Koritniški kotlinici je lega velikega dela naselij, poleg
ohranitve najboljših kmetijskih zemljišč, pogojena tudi z umikom pred poplavami reke Reke.
V Ilirskobistriški kotlini so takšna naselja Topolc, Rečica in Koseze, v Podgori Jasen, Vrbovo,
Vrbica, Jablanica, Kuteževo in Podgraje, v Koritniški kotlinici pa Bač, Knežak, in Koritnice
(Šebenik, 1996).

32

Skoraj vsa naselja so po gručasta, alpskega ali predalpskega tipa in strnjeno pozidana, vendar
je marsikatero zaradi obcestne gradnje v novejšem času, dobilo gručasto – obcestno podobo
(Slika 6), hkrati je tudi strnjena zazidava postala manj izrazita (Šebenik, 1996).
Slika 6: Gručasto-obcestno naselje Harije, leži na vzhodnem robu osrednjega brkinskega
slemena

Foto: Volk T., 2009
V Ilirskobistriški kotlini so stari deli naselij gručasti z narazen stoječimi domovi in
gospodarskimi poslopji. Nepravilno obcestno zasnovo vasi zasledimo le v starem jedru Ilirske
Bistrice in v naselju Dobropolje. Agrarni značaj so izgubile predvsem vasi v neposredni
okolici Ilirske Bistrice (Jasen, Koseze, Rečica, Topolc, Zarečica, Dobropolje in Dolnji
Zemon), ki imajo povsem suburbane značilnosti (Šebenik, 1996). Med naštetimi naselji sta
Jasen in Koseze že spojeni z mestom Ilirska Bistrica.
V flišnem hribovju Brkinov in Brd prevladuje gručast tip naselij v podolgovati obliki
(prilagojenost legi na slemenu), ki se med seboj razlikujejo po intenzivnosti strnjenje gradnje.
Tipične primorske–gručaste vasi so skoncentrirane na obsežnejših slemenih severnega dela
Brkinov (Prem, Ostrožno Brdo, Smrje), najdemo jih tudi v osrednjem (Pregarje) in
jugovzhodnem (Veliko Brdo) delu Brkinov. Na manj obsežnih slemenih južnega in predvsem
jugovzhodnega dela Brkinov ter v Brdih so vasi manjše in manj strnjene, tako da je med
hišami prostora za vrt ali sadovnjak (Fabci, Nova vas, Pavlica, Soze, Studena Gora). Zaradi
stalnega nazadovanja brkinskih in brdskih naselij, so njihove širitve izven prvotnega tlorisa
majhne (Šebenik, 1996).
Vasi v Podgrajskem in Jelšanskem podolju so v svojem jedru gručasta naselja primorskega
tipa. Cesti Trst–Reka in Postojna–Reka pa sta pri Podgradu, Jelšanah in Dolenjah sprožili
prestavljanje hiš k cesti, kar jim daje videz gručasto-obcestne vasi (Uljan, 2000).
Glede na pomembnost in število oskrbnih dejavnosti v posameznih naseljih, lahko opredelimo
štiri stopnje centralnih naselij: lokalna središča nižje stopnje (Bač, Dolnji Zemon, Kuteževo,
Pregarje), srednje stopnje (Knežak, Jelšane), višje stopnje (Podgrad) ter občinsko središče
(Ilirska Bistrica) (Uljan, 2000).
Ilirska Bistrica leži ob vznožju Snežniške planote, na severnem robu kotline, ob kraških
izvirih Bistrice, Sušca, Kovačevca, Kozleka, Jasenske pile in drugih. Prav prisotnost virov
pitne vode in obsežnih snežniških gozdov v zaledju je predstavljalo ugodne naravne pogoje za
razvoj kraja (Šebenik, 1996; Čeligoj, 1998).
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Mesto je sestavljeno iz dveh nekoč ločenih naselij: Ilirske Bistrice in Trnovega. Bistrica
(pridevnik Ilirska dobi šele konce 19. stoletja) je nastala pod srednjeveškim gradom in je prvič
omenjena leta 1300 kot Villa Wistris. Zahodnejše Trnovo, nastalo pod antičnim gradiščem in
vzpetino, pa se omenja že leta 1264 (Čeligoj, 1998).
Vse do obdobja po drugi svetovni vojni je bila Bistrica bolj obrtniško in industrijsko
usmerjena, Trnovo pa bolj kmetijsko (Šebenik, 1996). Leta 1911 postane Ilirska Bistrica trg,
medtem ko se leta 1927 Ilirska Bistrica in Trnovo združita v enotno naselje Villa del Nevoso,
ki leta 1933 postane občina. Ko preide občina pod Jugoslovansko oblast, se začne gospodarski
vzpon, kar povzroči hitro naraščanje prebivalstva. V Bistrici se razširijo predvsem storitvene
dejavnosti, medtem ko v Trnovem nastane prava industrijska cona, v obeh delih mesta pa
precej novih stanovanjskih sosesk. Do osamosvojitve Slovenije je Ilirska Bistrica veljala za
militarizirano (veliko število objektov bivše JLA) in ekološko onesnaženo mesto na južnem
robu Slovenije (Šebenik, 1996; Čeligoj, 1998). Kar pa danes ne velja več, saj so številni
nekdaj vojaški objekti namenjeni storitvenim dejavnostim (npr. obrtne dejavnosti, gimnazija
in glasbena šola, sedež obmejne policije ipd.), poleg tega so propadla številna podjetja (npr.
Tovarna organskih kislin), ki so bila velik onesnaževalec okolja, predvsem reke Reke. Ker so
se različne dejavnosti naselile ali v objekte nekdanje JLA ali v objekte propadlih industrijskih
podjetij, je bila širitev naselja izredno majhna. Razširilo se je predvsem stanovanjsko naselje
Gabrje, ki se še vedno širi (Slika 7 in 8).
Slika 7: Naselje Gabrje iz zraka

Vir: Geopedia, 2009
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Slika 8: Naselje Gabrje je del mesta Ilirska Bistrica, ki se širi z gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš

Foto: Volk T., 2009
Z vidika nadaljnjega razvoja naselij in poselitve, bi bilo smiselno zmanjšati vlogo občinskega
središča, predvsem s krepitvijo naselja Podgrad. Naselje ima izredno pomembno strateško
lego, saj skozenj poteka državna cesta Kozina–mejni prehod Starod, preko katere gre večina
tranzitnega prometa iz srednje in vzhodne Evrope v države bivše Jugoslavije. Poleg tega
poteka skozi naselje cesta Ilirska Bistrica–Podgrad, ki povezuje večji del Brkinov s Koprom,
Trstom in Reko. Poleg prometne vloge ima Podgrad tudi izredno pomembno gospodarsko
vlogo za občino, katere nosilec je podjetje Plama in njena družinska podjetja, ki zaposlujejo
velik del prebivalstva iz Brkinov. S povečevanjem vloge naselja, bi se zmanjšala
centralizacija občine, kar bi pomenilo tudi enakomernejši razvoj občine.
Poleg decentralizacije bi morala občina spodbujati tudi policentrično poselitev, ki bi z obnovo
propadajočih poslopij pripomogla k oživitvi manjših naselij v občini. Na drugi strani, pa bi
morala zagotoviti ustrezno prometno, komunalno in telekomunikacijsko infrastrukturo (npr.
brezžični in brezplačni internet), poskrbeti za javni prevoz (npr. redne avtobusne linije iz
Pregarij, Jelšan, Knežaka) in druge storitve (npr. potujočo trgovino, potujočo knjižnico), s
katerimi bi pritegnila mlade, da se odločijo za življenje na vasi. Na ta način bi zadržala svoje
prebivalstvo v občini, na drugi strani bi preprečila nadaljnje zaraščanje kulturne krajine.
Z vidika sonaravnega razvoja je potrebno na decentralizacijo in policentrično poselitev gledati
iz dveh vidikov. Na eni strani pomeni to ohranjanje poseljenosti in razmerij v pokrajinski rabi
zemljišč, na drugi strani pa mora občina za boljšo kakovost življenja na podeželju zagotoviti
ustrezno infrastrukturo, ki pomeni dodaten pritisk na okolje. Vendar je po našem mnenju
smiselna in dolgoročno boljša rešitev decentralizacija in razpršena poselitve, saj se bo le na ta
način zagotovil obstoj številnih (sedaj) odročnih in propadajočih naselij.
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4.1.2. STANOVANJA
Leta 2002 je imela občina 4043 stavb s stanovanji oz. 5725 stanovanj s skupno površino
465675 m2, kar zanaša 32,7 m2/prebivalca in je nad slovenskim povprečjem (29,5
m2/prebivalca). Povprečna površina stanovanja v občini znaša 81,3 m2, kar je ravno tako nad
državnim povprečjem (74,6 m2) (Statistični urad RS, 2009).
Graf 2: Vrsta stavb s stanovanji v občini Ilirska Bistrica leta 2002

Vir: Statistični urad RS, 2009
Med stavbami je največ, 74 %, samostojnih enostanovanjskih hiš (Slovenija 82 %), sledijo
hiše s kmečkim gospodarskim poslopjem (17 %) (Slovenija 7 %), 6 % je vrstnih hiš
(Slovenija 7 %), slabe 3 % je večstanovanjskih stavb (Slovenija 4 %) (Graf 2) (Statistični urad
RS, 2009).
Prevladujoče individualne zgradbe predstavljajo večje pritiske na okolje, saj zasedajo več
prostora, izgradnja infrastrukture pa je zahtevnejša in dražja.
Graf 3: Stanovanja po letu zgraditve stavbe v občini Ilirska Bistrica leta 2002

Vir: Statistični urad RS, 2009
Ob popisu leta 2002 je bilo največ stavb zgrajenih do leta 1918 (Graf 3), 25 % (slovensko
povprečje 16 %). Kar je posledica razvoja naselij v zaledju Trsta in Reke, ki sta bila velika
porabnika delovne sile, kmetijskih izdelkov in pridelkov iz današnjega območja občine. 19 %
stavb je bilo zgrajenih v 70. letih, 15 % od leta 1946 in 1960, 14 % pa med letoma 1981 in
1990 (Statistični urad RS, 2009), kar je posledica izgradnje številnih blokovskih naselij v
občini. Največji problem starejših stavb je v infrastrukturni opremljenosti, kar se odraža
predvsem v potratni energetski rabi. Saj so stavbe slabše izolirane, to pomeni, da porabijo
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veliko več energije za ogrevanje pozimi in za hlajenje poleti (uporaba klimatskih naprav).
Drugi velik problem je v tem, da se večina stavb, predvsem blokovskih naselij ogreva
individualno, in sicer uporabljajo kot glavni energetski vir les, katerega izgorevanje povzroča
veliko obremenjevanje okolja.
V zadnjih letih prevladuje gradnja individualnih enostanovanjskih stavb (predvsem v naselju
Gabrje), ki predstavljajo večjo obremenitev za okolje, predvsem z vidika rabe prostora
(zmanjšuje se delež zelenih površin) ter količine komunalnih odpadnih vod. Na drugi strani pa
so novogradnje veliko bolje infrastrukturno opremljene, kar pomeni predvsem učinkovitejšo
energetsko rabo. Prav na tem področju je bil septembra leta 2008 sprejet Pravilnik o
učinkoviti rabi energije v stavbah (2008), ki se mora upoštevati ne samo pri novogradnjah,
ampak tudi pri sanaciji obstoječih stavb. Bistvo pravilnika je, da zvišuje zahteve glede
toplotne izoliranosti stavb, toplotne prevodnosti stavbnega pohištva in učinkovitosti kurilnih
in hladilnih naprav. S pravilnikom Slovenija uvaja tudi obvezo pokrivanja najmanj 25 %
energetskih potreb stavbe iz obnovljivih virov energije.
Graf 4: Stanovanje po uporabi v občini Ilirska Bistrica leta 2002

Vir: Statistični urad RS, 2009
Zgornji graf prikazuje delež naseljenih (86 %) in nenaseljenih (12 %) stanovanj ter stanovanj
za občasno uporabo (2 %) (Graf 4). Delež nenaseljenih stanovanj odpade predvsem na
zapuščene hiše v manjših in odročnih naseljih ilirskobistriške občine. Občina bi morala v
prihodnosti poskrbeti za obnovo zapuščenih hiš, saj bi na ta način preprečila propad manjših
naselij, zadržala mlado prebivalstvo, delež pozidanih površin pa se ne bi bistveno povečal, ker
bi šlo zgolj za obnovo objektov.
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4.2.

ZNAČILNOSTI PREBIVALSTVA

4.2.1. GOSTOTA POSELITVE
Občina Ilirska Bistrica sodi med demografsko ogrožene občine Slovenije. Število prebivalstva
se iz leta v leto zmanjšuje, saj je ob zanemarljivem selitvenem prirastku smrtnost za polovico
večja od rodnosti. Eden od glavnih razlogov je v tem, da se veliko staršev, predvsem zaradi
ekonomskih razlogov, odloči le za enega otroka in zelo malo za več kot dva (Uljan, 2005).
Upadanje števila prebivalstva predstavlja zelo resen problem, še posebej zato, ker je občina
zelo redko poseljena in obmejna. Ustavitev tega procesa je tako strateškega pomena, saj brez
človeških virov ni razvoja, tudi sonaravnega ne. V ta namen je bila (in je še) iz državnega
proračuna financirana izgradnja velikega števila infrastrukturnih objektov, kar ni dalo
vidnejših uspehov. Ti bodo verjetno doseženi šele s precejšnjim izboljšanjem stanja v
gospodarstvu in z močno povečanimi ugodnostmi na otroke (Uljan, 2000).
Občina Ilirska Bistrica je imela ob Popisu leta 2002 14.234 prebivalcev in 5.045
gospodinjstev, katerih povprečna velikost je znašala 2,78 člana na gospodinjstvo (Statistični
urad RS, 2009).
Graf 5: Gibanje števila prebivalcev v občini Ilirska Bistrica (1896–2007)

Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1968; Statistični urad RS, 2009; Statistični letopis…, 2008
Ob popisu leta 1991 je v občini Ilirska Bistrica živelo 14.624 prebivalcev oz. 30,5 preb./km2,
ob popisu leta 2002 pa 14.234 oziroma 29,7 preb./km2. Gostota prebivalstva je torej več kot
trikrat manjša od republiškega povprečja (98 preb./km2) in sodi med najredkeje poseljene
slovenske občine (Statistični urad RS, 2009; Uljan, 2005).
Spodnja tabela nam prikazuje gostoto prebivalstva po krajevnih skupnostih v občini za leti
1961 in 2002 (Tabela 2). Najbolj zaskrbljujoč je podatek, da se je le v krajevni skupnosti
Jasen gostota poselitve povečala, predvsem zaradi bližine glavnega mesta. Povsod drugod je
gostota upadla, najbolj v KS Starod, Prem, Pregarje, Jelšane, Ostrožno Brdo, gre za obmejna
naselja v Podgrajskem in Jelšanskem podolju ter odročnejša naselja v Brkinih (Karta 6)
(Statistični urad RS, 2009; Uljan, 2005).
Gostota poselitve v krajevni skupnosti Ilirska Bistrica je le 37,6 preb./km2, saj so mestu s
4869 prebivalcev priključene obsežne nenaseljene gozdne površine Snežnika. Ob
neupoštevanju le-teh, znaša gostota poselitve 139,9 preb./km2 (Statistični urad RS, 2009;
Uljan, 2005).
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Karta 6: Območja, kjer se je gostota poselitve od leta 1961 do leta 2002 najbolj zmanjšala

Vir: Geopedia, 2009
Tabela 2: Gostota prebivalstva v krajevnih skupnostih občine Ilirska Bistrica leta 1961 in
2002
KRAJEVNA
GOSTOTA
GOSTOTA
UPAD

SKUPNOST
POSELITVE
POSELITVE
PORAST 
(preb./km2) - 1961
(preb./km2) - 2002
36,1
23,0
Dolnja Bitnja

56,1
54,1
Dolnji Zemon

49,4
40,5
Harije

25,5
20,8
Hrušica

28,7
37,6
Ilirska Bistrica

89,5
113,6
Jasen

40,5
29,0
Jelšane

18,8
14,4
Knežak

89,3
74,5
Koseze

30,7
20,7
Kuteževo

32,3
21,4
Novokračine

22,8
11,2
Ostrožno Brdo

29,6
26,6
Podgrad

40,2
22,9
Pregarje

44,4
26,9
Prem

74,1
60,8
Rečica

15,5
7,0
Starod

23,0
20,0
Šembije

67,7
57,1
Topolc

45,3
42,7
Vrbovo

26,0
22,6
Zabiče

32,9
29,7
SKUPAJ

Vir: Uljan, 2005
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Največja naselja so v kotlinah in dolinah, kjer je tudi največja gostota poselitve (do 113,6
preb./km2 v krajevni skupnosti Jasen), najmanjša pa na slemenih Brkinov in Brd (gostota
poselitve le 7 preb./km2 v krajevni skupnosti Starod). Gostota poselitve je odvisna od deleža
površine ugodne za poljedelstvo ter od infrastrukturne opremljenosti (bližina centralnega
naselja). Leta 2002 je bila največja gostota v krajevnih skupnostih, ki so v veliki meri
zajemale ozemlje doline Reke (Jasenu, Kosezah, Rečici, Topolcu, Dolnjem Zemonu in
Vrbovem), najmanjša pa ob robu Snežniške planote, v Podgrajskem podolju in v odročnejših
delih Brkinov: Starodu, Ostrožnem Brdu, Knežaku, Hrušici in Šembijah (Uljan, 2005).
Gostota prebivalstva, torej prostorska razmestitev poselitve, pomembno sovpliva na obseg in
stopnjo onesnaženosti sestavin okolja (Plut, 2007a). Zato je smiselno pričakovati, da je
okoljsko obremenjevanje bolj intenzivno v gosteje poseljenih delih občine, predvsem v
Ilirskobistriški kotlini. Gre predvsem za obremenjevanje z odpadnimi vodami, komunalnimi
odpadki, s toplogrednimi plini iz gospodinjstev, prometa in industrije. Razpršena in redka
poselite je prav tako neugodna z vidika preventivnih in kurativnih ukrepov glede sanacije
degradiranega okolja. Največji problem na območjih razpršene poselitve je zagotovo ureditev
kanalizacijskega sistema s pripadajočimi čistilnimi napravami, saj gre za velik investicijski
zalogaj. Zato se izgradnja komunalnih čistilnih naprav izplača le v gosto poseljenih območjih,
drugod pa se kot najbolj optimalna rešitev kaže uporaba rastlinskih čistilnih naprav.
4.2.2. RODNOST, SMRTNOST IN NARAVNI PRIRASTEK
Od leta 1970 do srede osemdesetih let je bila rodnost v občini na približno enaki ravni, v
povprečju pa je znašala 14,4 ‰. Od sredine osemdesetih let se dokaj strmo znižuje in v
devetdesetih letih je v povprečju znašala 7,6 ‰, leta 2002 pa 6,5 ‰ (Uljan, 2005; Statistični
urad RS, 2009). Razlogi za zniževanje rodnosti so: odločanje parov za manj otrok
(najpogosteje se odločijo za 2, pogosto za 1, redko za 3 ali več, včasih tudi za nobenega),
odselitev mladega prebivalstva med leti 1955 – 1965 (otrokom teh emigrantov so se začeli
rojevati otroci po letu 1980, ko je v občini Ilirska Bistrica število rojstev začelo padati), pojav
t.i. ˝stričevstva˝, ko ostane moški samski (Uljan, 2005).
Upoštevajoč starostno strukturo in možnost, da bodo odločanje parov glede otrok in selitve
ostali na enaki ravni, bo leta 2020 rodnost znašala le še okrog 5 ‰ (Uljan, 2005).
Mortaliteta v občini je od 12,2 ‰ v sedemdesetih letih zrasla na 13,7 ‰ v osemdesetih letih,
v devetdesetih letih pa je padla na 11,8 ‰, vendar se je že leta 2002 povzpela na 12,8 ‰
(Uljan, 2005; Statistični urad RS, 2009). Takšno nihanje je deloma posledica strukture
starostne piramide oz. njene nepravilnosti, ki sta jo povzročili obe svetovni vojni z izpadom
rojstev v času trajanja le teh (in njihovem večjem številu v povojnem času) in velike odselitve
mladega prebivalstva v čezmorske dežele na prelomu 20. stoletja ter v drugi polovici
petdesetih in deloma prvi polovici šestdesetih let v Slovensko primorje. Deloma je nihanje
števila umrlih povezano tudi z dvigom življenjske dobe (Uljan, 2005).
Upoštevajoč številčnost starostnih razredov, ostanek migracijskega salda na enaki ravni in
dvigovanje življenjske dobe, lahko sklepamo, da bo mortaliteta okrog leta 2030 padla pod 10
‰ (Uljan, 2005).
Naravni prirastek je bil v sedemdesetih letih 2,2 ‰, v osemdesetih -0,8 ‰, v devetdesetih -4,2
‰, leta 2002 pa je znašal naravni prirastek -5,3 ‰ (Uljan, 2005; Statistični urad RS, 2009).
Kljub povečanemu številu rojstev, ki jih je zaznati v zadnjih treh letih, bo po našem mnenju
negativni naravni prirastek v prihodnje še naraščal, predvsem na račun odseljevanja mladega
prebivalstva. Kar na drugi strani pomeni, da bo imela občina vse več starejšega prebivalstva,
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zato bo morala poskrbeti za izgradnjo domov za starejše občane, za oskrbo prebivalcev na
domu, za boljšo dostopnost do storitvenih dejavnosti (npr. potujoče trgovine ipd.) ter večjo
mobilnost. Vse to zahteva od občine zelo sistemske ukrepe, ki predstavljajo na eni strani nujo
in obvezo, na drugi strani pa premišljene in dobro načrtovane posege v prostor.
4.2.3. SPOLNA IN STAROSTNA STRUKTURA
Ob popisih prebivalstva 1981 in 1991 ter leta 2002 je bila v občini Ilirska Bistrica spolna
sestava približno uravnotežena, leta 1981 je bilo malenkost nad polovico (50,14 %) moških,
leta 1991 in 2002 pa žensk (50,72 % in 50,96 %) (Statistični urad RS, 2009; Uljan, 2005).
Graf 6: Prebivalstvo občine Ilirska Bistrica po starostnih skupinah in spolu leta 2002

Vir: Statistični urad RS, 2009
Ob popisu leta 2002 so ženske prevladovale predvsem v starostnih obdobjih 0 - 4, 15 – 19 in
nato v vseh kategorijah od 65 leta naprej (Graf 6) (Statistični urad RS, 2009). Gre za t.i.
naravno mejo kvantitetne prevlade moških, ki je odraz krajše življenjske dobe moških kot
posledice bioloških in družbenih dejavnikov.
Prebivalstvo občine Ilirska Bistrica spada med starejše prebivalstvo. Njegovo staranje se je
začelo že pred desetletji in se bo nadaljevalo tudi v bodoče, glavni vzrok pa je predvsem
zniževanje rodnosti. Leta 1981 je bilo 65 in več let starih prebivalcev 15,9 %, leta 1991 15,0
% in leta 2002 17,5 %. Mlajših od 15 let je bilo leta 1981 20,7 %, leta 1991 19,3 % in leta
2002 12,6 %. Indeks staranja je leta 1981 znašal 76,6, leta 1991 77,7 in leta 2002 139,5.
Povprečna starost prebivalstva občine je bila leta 1981 37,2 let, leta 1991 38,0 let in leta 2002
38,6 let (Statistični urad RS, 2009; Uljan, 2005).
4.2.4. MIGRACIJE
V osemdesetih letih se je v občino v povprečju vsako leto priselilo 143 ljudi, iz nje se jih je
odselilo 191, zato je bil migracijski saldo negativen (-48 ljudi/leto). V devetdesetih letih so se
zmanjšale priselitve (100 ljudi/leto) in še bolj odselitve (85 ljudi/leto). Migracijski saldo je bil
pozitiven in je znašal 14 ljudi/leto. Vzrok za to je upad priselitev prebivalstva iz nekdanjih
jugoslovanskih republik, ki so se naselili v industrijsko–urbani Ilirski Bistrici, železniškem
naselju Kilovče, naseljih ob meji s Hrvaško (Studena Gora, Sušak, Veliko Brdo, Jelšane) in
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nekaterih prometno slabše dostopnih naseljih (Ostrožno Brdo, Gornji Zemon), in skoraj
prekinjen odtok prebivalstva v obratno smer kot posledici vzpostavitve meje s Hrvaško ter
vojnih razmer na Balkanu (Uljan, 2005).
Deleži migrantov po starostnih obdobjih so pri priselitvah in odselitvah približno enaki, v
največji meri se selijo mladi med 20 in 35 letom starosti. Selitve med občino in tujino so
pretežno ekonomskega značaja, do selitev med občino in ostalimi občinami Slovenije pa
prihaja v veliki meri zaradi porok (Uljan, 2005).
V okviru migracij je potrebno omeniti tudi dnevne ali delovne migracije (tako notranje kot
medobčinske), ki jih je zelo težko številčno ovrednotiti, saj zanje ne obstajajo natančni
statistični podatki. Pri dnevnih migracijah gre za selitve prebivalstva znotraj občine, predvsem
iz bolj oddaljenih krajev v središče občine, t.j. Ilirsko Bistrico, ki zaposluje največ
prebivalstva, ali v kraje z večjimi industrijskimi obrati npr. Podgrad. Na drugi strani se je leta
2000 v druge občine na delo vozilo 1840 oz. 35,9 % delovno aktivnega prebivalstva, leta
2008 pa že 2712 oz. 46,8 % delovno aktivnega prebivalstva. Največji porast je zaznati v
številu selitev med občino Ilirska Bistrica in Ljubljana, kamor je leta 2000 hodilo na delo 236,
leta 2008 pa kar 569 delovno aktivnih prebivalcev. Ostale občine, kjer je zaposlenih veliko
število Bistričanov so še: Postojna, Koper, Pivka, Divača, Ajdovščina, Cerknica itd.
(Statistični urad RS, 2009).
Glede na indeks delovne migracije, ki kaže razmerje med delovno aktivnim prebivalstvom po
občini delovnega mesta in občini prebivališča, se občina s 64,3 (leta 2008) uvršča med
zmerno bivalne občine. Medtem ko imajo izrazito bivalne občine indeks okrog 35, izrazito
delovne pa od 116 naprej (Statistični urad RS, 2009).
Zgornji podatki kažejo, da se iz leta v leto povečuje število ljudi, ki se vozijo na delo v druge
občine. Po našem mnenju se bo takšen trend nadaljeval tudi v prihodnje, saj so možnosti za
zaposlitev v občini izredno majhne, kar prisili ljudi, da se morajo na delo voziti v druge kraje.
To pomeni povečanje pritiskov na okolje, saj se večina prebivalstva vozi na delo z
avtomobilom, le redki z vlakom. Zato bi bilo smiselno v bodoče, če občina ne bo ponudila
večjih zaposlitvenih možnosti, izboljšati organiziranost javnega prometa, predvsem
železniškega (skrajšati čas potovanja, izboljšati vozne rede). Kar bi bistveno pripomoglo k
zmanjšanju pritiskov na okolje (manjši izpusti toplogrednih plinov, manjše obremenjevanje
cestne infrastrukture, manjša poraba prostora za parkirišča ipd.).
4.2.5. IZOBRAZBENA SESTAVA PREBIVALSTVA
Leta 2002 je bilo manj kot odstotek oz. 0,95 % prebivalstva starejšega od 15 let brez
izobrazbe, 11,75 % jih je imelo nepopolno osnovno šolo, 27,38 % pa jih je dokončalo
osnovno šolo. 51,19 % jih je dokončalo srednjo šolo, in sicer 27,88 % nižjo in srednjo
poklicno šolo ter 23,37 % strokovno in splošno srednjo šolo. 4,03 % jih je opravilo višjo šolo,
4,71 % pa visoko, od tega 4,41 % dodiplomski študij in 0,3 % podiplomski študij (Tabela 3)
(Statistični urad RS, 2009).
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Tabela 3: Delež prebivalstva starega 15 in več let po izobrazbi ob popisu leta 2002 za občino
Ilirska Bistrica in Slovenijo
OBČINA ILIRSKA BISTRICA
SLOVENIJA
0,95 %
0,68 %
Brez izobrazbe
11,75 %
6,26 %
Nepopolna OŠ
27,38 %
26,08 %
Končana OŠ
51,19 %
54,05 %
Skupaj SŠ
27,88 %
27,18 %
Nižja in srednja poklicna
23,37 %
26,87 %
Strokovna in splošna
4,03
%
5,05 %
Višja
4,41 %
6,89 %
Dodiplomski študij
0,3 %
0,98 %
Podiplomski študij
12445 oz. 100 %
1663869 oz. 100 %
SKUPAJ
Vir: Statistični urad RS, 2009
Razlika v deležih med občino in Slovenijo je v naslednjih kategorijah, in sicer v občini je
večji delež oseb brez izobrazbe, z nepopolno osnovno šolo in končano osnovno šolo ter nižjo
in srednjo poklicno šolo. V vseh ostalih kategorijah so občinski deleži manjši od slovenskega
povprečja, razlika je opazna predvsem pri višjih in visokih šolah, kar je negativno z vidika
razvoja občine, ker ni visoko izobraženih kadrov na katere bi lahko oprla svoj razvoj. Tisti, ki
imajo visoko izobrazbo, se v večini odselijo, kar predstavlja velik problem občine Ilirska
Bistrica.
Človeški faktor je osnovno gibalo razvoja in prav demografska gibanja so za občino Ilirska
Bistrica neugodna, saj ima zelo visok delež starega prebivalstva, ki je v večji meri povezan z
odseljevanjem mladega prebivalstva iz odročnejših ter manj razvitih krajev. Kar lahko v
bodoče pomeni izredno velik problem za občino, ki želi napredovati na lestvici tako
družbenega kot gospodarskega razvoja.
Glede na napovedi demografskih gibanj, je pričakovati nadaljnje upadanje števila prebivalstva
v občini, neugodna starostna struktura in staranje prebivalstva pa se bosta nadaljevala. Delež
mladih do 15 let naj bi padel na 12,6 % v letu 2014, delež delovno sposobnega prebivalstva pa
na 70,5 %, kar ne pomeni bistvenih sprememb glede na sedanje stanje (Strategija razvoja
občine Ilirska Bistrica, 2004).
Poleg negativnih demografskih kazalcev je za občino značilna tudi visoka brezposelnost, kar
kaže tudi delež brezposelnih brez strokovne izobrazbe, ki znaša 48,9 % (Slovenija 46,5 %).
Zanimivo je, da je delež brezposelnih z višjo in visoko izobrazbo bistveni nižji od
pričakovanega, kar je posledica redkega vračanje mladih in izobraženih po končanem šolanju
ter zaposlovanja izobražene delovne sile v večjih središčih (npr. Ljubljani, Kopru) (Strategija
razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004).
Naloga občine je, da zagotovi mladim, izobraženim ljudem delovna mesta, s čimer bo občina
rešila celo vrsto med seboj povezanih problemov: od odseljevanja, staranja prebivalstva,
pomanjkanja izobražene delovne sile, brezposelnosti, do stagnacije oz. nazadovanja v razvoju.
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4.3.

KMETIJSTVO

Kmetijstvo je imelo od nekdaj pomembno vlogo pri razvoju občine Ilirska Bistrica.
Osamosvojitev Slovenske države in sprememba družbeno-ekonomskih razmer je znatno
vplivala tudi na razvoj kmetijstva. Preoblikovanje kmetijskih zadrug, izguba jugoslovanskega
trga, denacionalizacija in vse večje zahteve po kakovosti kmetijskih tržnih viškov, so zelo
zaostrile pogoje pridelave, prireje in prodaje v kmetijstvu. Kmetije na te razmere niso bile
dovolj pripravljene, zato je začela kmetijska dejavnost v občini po letu 1991 hitreje
nazadovati (Razvojni program podeželja…, 2006).
4.3.1. KMETIJSTVO NEKOČ1
Vse do konca petdesetih let 20. stoletja, v Brkinih celo do sedemdesetih let, je bilo kmetijstvo
najpomembnejša gospodarska panoga. Največ zaslužka je prinašala prodaja živine, mleka, drv
in sadja. Tudi vinska trta je bila precej razširjena, celo v okolici Prema, Ilirske Bistrice in
Trnovega je bilo v 19. stoletju nekaj deset hektarov vinogradov, ki pa so dajali manj
kakovostno grozdje (Slovenija : pokrajine in ljudje, 2001).
V začetku 19. stoletja sta imeli v kmetijstvu, ki je preživljalo večino ljudi, pomembno vlogo
ekstenzivna govedoreja, predvsem pa ekstenzivna ovčereja. Od poljskih pridelkov so
prodajali oves, zelje in krompir, medtem ko so morali večje količine koruze, ki je bila takrat
poglavitno živilo, pripeljati od drugod.
Sredina 19. stoletja je pomembna tudi za razvoj sadjarstva, saj so se prav v tem času začele
nasajati jablane, hruške in predvsem češplje. Glavne zasluge za to gre pripisati premskemu
kaplanu Petru Alešu, ki je na Premu in v Jelšanah ustanovil drevesnico in kmetom brezplačno
delil sadike. Nekoliko kasneje so se sadovnjaki zaradi spodbujevalnih ukrepov oblasti,
razširili tudi v druge dele bistriškega okraja. Kljub temu pa sadjarstvo ni imelo večjega
gospodarskega pomena.
Konec 19. stoletja so se začele ustanavljati mlekarske zadruge. Pred prvo svetovno vojno se je
trnovska mlekarna, ustanovljena leta 1896, s 700.000 litri uvrščala med največje mlekarske
objekte na Slovenskem. Med vojno se je njeno obratovanje zaradi pomanjkanja živil ustavilo,
a se je ponovno obudilo po vojni. Še več, razširilo se je na tržišča v Trstu, na Reki in Opatiji
in leta 1932 doseglo rekordno proizvodnjo mleka, blizu 2 milijona litrov.
Druga svetovna vojna je močno prizadela ilirskobistriško kmetijstvo, predvsem govedorejo,
saj se je število goveje živine močno zmanjšalo. Primanjkovalo je moške delovne sile,
kmetijski stroji pa so bili na veliko kmetijah le neuresničljiva želja. Z razvojem industrije in
odprtjem tovarn je veliko delovnih rok odšlo s kmetij v mesta ter v tujino.
V 60. in 70. letih 20. stoletja sta za razvoja kmetijske dejavnosti skrbeli Zadruga 4. junij ter
Kmetijsko industrijski kombinat v Ilirski Bistrici, ki sta se ukvarjala z odkupom osnovnih
pridelkov, s trgovino kmetijskega reprodukcijskega materiala, sadja in zelenjave, s
kooperacijo v poljedelstvu in s hranilno kreditno službo. Sredi 70. let se je Zadruga, ki je
imela v lasti klavnico, zeljarno in mlekarno, povezala v takratni SOZD Hmezad iz Žalca. Leto
1992 pomeni velik padec v razvoju kmetijstva v občini, ki sta ga povzročila stečaj Zadruge in
izguba tradicionalnega reškega trga. Nato sta v občini zaživeli KZ Brkini in KZ Postojna, ki
sta ravno tako zašli v krizo in nato v stečaj.

1

Če ni drugače navedeno je poglavje povzeto po Strategiji razvoja kmetijstva občine Ilirska Bistrica, 1998.
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Danes na ilirskobistriškem ne deluje nobena kmetijska ustanova, ki bi na kakršen koli način
pomagala kmetom pri odkupu kmetijskih proizvodov. Takšne razmere so kmete prisilile k
medsebojnemu povezovanju v različna društva, kjer se kmetje izobražujejo, izmenjujejo
izkušnje, predstavljajo svoje proizvode in skrbijo za napredek posamezne panoge. Ta društva
so (Kmetijska tržnica…, 2002):
1. Društvo brkinskih sadjarjev, ki je bilo ustanovljeno leta 1991 in ima 100 članov,
2. Društvo vrtnarjev je bilo ustanovljeno leta 2002 in šteje 20 članov,
3. Društvo rejcev drobnice je začelo z delovanjem leta 1995 in ima okrog 50 članov,
4. Čebelarsko društvo Antona Žnideršiča deluje vse od leta 1907 in ima danes 96 članov,
5. Društvo govedorejcev šteje 30 članov,
6. Društvo rejcev hladnokrvnih konj je bilo ustanovljeno leta 1999 in združuje svoje člane
iz ilirskobistriške in pivške občine,
7. Društvo kmečkih žena deluje od leta 1996 in ima kar 140 članic,
8. Konjeniško društvo Snežnik.
Po mnenju Lampičeve in Mrakove (2008) so prav društva povezana z ohranjanjem naravne in
kulturne dediščine ter društva, ki spodbujajo sodelovanje in krepijo regionalni razvoj zelo
pomemben socialni potencial za trajnostni regionalni razvoj območja. Med katerega prištevata
naslednje sestavine: vključenost prebivalstva v javno življenje lokalne skupnosti, stopnjo
zaupanja in občutek varnosti (podsestavine: zaupanje v sodelovanje, vodstvene strukture in
druge ljudi ter občutek varnosti), občutek pripadnosti lokalnemu območju ter družinske,
prijateljske povezave in medsosedske povezave. Poleg socialnega potenciala so po njunem
mnenju za uspešen regionalni razvoj pomembni še okoljski, kulturni ter človeški potencial
(Lampič, Mrak, 2008).
Pomembno vlogo pri spodbujanju kmetijstva v občini ima tudi Kmetijsko svetovalna služba
pod vodstvom Rafaele Žejn, ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica.
4.2.2. KMETIJSTVO DANES
V občini je bilo ob popisu leta 2000 11.250 ha vseh zemljišč v uporabi, od tega je bilo 4.712
ha kmetijskih zemljišč, med katerimi so prevladovali travniki in pašniki (84 %), njiv in vrtov
je bilo le okrog 13 % (Tabela 4) (Popis kmetijskih gospodarstev, 2002). Takšna struktura
kmetijskih zemljišč pogojuje razvoj živinoreje kot glavne kmetijske panoge območja. Poleg
prevlade travniškega svet je za občino značilno tudi njegovo opuščanje in zaraščanje, kar
botruje k povečanju deleža gozda. Opuščanje kmetijske pridelave je delno posledica naravnih
razmer na reliefno razgibanem terenu (težji pridelovalni pogoji), ki otežuje kmetovanje in
njeno ekonomičnost ter konkurenčnost. Med strukturnimi vzroki zaraščanja kmetijskih
zemljišč pa prevladujejo predvsem tisti, ki izhajajo iz neugodne lastniške in posestne strukture
(Razvojni program podeželja…, 2006).
Tabela 4: Družinske kmetije v občini po rabi kmetijskih zemljišč (ha) v uporabi leta 2000
RABA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ ILIRSKA BISTRICA
11.250,56
Vsa zemljišča v uporabi
4.712,28
Vsa kmetijska zemljišča v uporabi
615,00
Njive in vrtovi
106,26
Kmečki sadovnjaki
40,01
Intenzivni sadovnjaki
Z
Vinogradi
3.951,01
Travniki in pašniki
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, 2002
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Glavne značilnosti kmetijstva občine Ilirska Bistrica so podobne kot v ostalih delih Slovenije,
in sicer: majhne kmetije, ki so posledica zgodovinskih okoliščin, velika razdrobljenost
kmetijskih zemljišč in nizek delež prebivalstva, ki se ukvarja s kmetijstvom (Regionalni
razvoj podeželja …, 2005). Največ kmetij v občini, 36 % (Slovenija 35 %), je velikih od 2 do
5 ha, sledijo kmetije z manj kot 2 ha, ki jih je 28 % ter kmetije med 5 in 10 ha, s 26 %
(Tabela 5) (Popis kmetijskih gospodarstev, 2002). To pomeni, da je kar 88 % (Slovenija 87
%) kmetij manjših od 10 ha, kar pogojuje razvoj ekstenzivnega ter polikulturnega kmetijstva,
ki je manj donosno in okolju bolj prijazno.
Tabela 5: Družinske kmetije v občini Ilirska Bistrica po velikostnih razredih kmetijskih
zemljišč v uporabi leta 2000
VELIKOSTNI RAZREDI PO POVRŠINI KMETIJSKE ZEMLJE V
UPORABI (ha)
SKUPAJ
0 - 2 ha
2 - 5 ha
5 - 10 ha
več kot 10 ha
883
245
299
233
106
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, 2002
Občina spada v celoti med območja z omejenimi dejavniki za kmetovanje, saj pretežno število
vasi v Brkinih spada v gorsko višinsko območje, ostala območja v občini pa sodijo med
hribovita oziroma kraška (Razvojni program podeželja…, 2006).
Naravni pogoji, kot so podnebne značilnosti, nadmorska višina in sestava tal, opredeljujejo
usmeritev kmetijske proizvodnje v živinorejo, sadjarstvo in vrtnarstvo. Poljedelska
proizvodnja pa se je v zadnjih dvajsetih letih močno zmanjšala in prestrukturirala. Danes je
namenjena predvsem proizvodnji krme za živino oziroma samooskrbi prebivalstva (Razvojni
program podeželja…, 2006). Na slabo rodovitnih kraških tleh se je razvila predvsem
živinoreja z gozdarstvom (Zgornja Pivka), v Brkinih so kmetije usmerjene predvsem v
živinorejo in sadjarstvo, ob reki Reki pa najdemo kombinacijo živinorejskih kmetij z
dopolnilno vrtnarsko usmeritvijo (Strategija razvoja kmetijstva…, 1998).
Največ družinskih kmetij v občini, 31 %, se ukvarja z mešano rastlinsko pridelavo in
živinorejo, 25 % se jih ukvarja z mešano živinorejo in 22 % z vzrejo pašne živine (Tabela 6)
(Popis kmetijskih gospodarstev, 2002). Podatki potrjujejo, da se največ družinskih kmetij
ukvarja s polikulturnim kmetovanjem, tj. z živinorejo ali/in z rastlinsko pridelavo, kar je
posledica naravnih danosti, velikosti kmetij in zemljiške razdrobljenosti.
Tabela 6: Družinske kmetije po tipu kmetovanja v občini Ilirska Bistrica leta 2000
TIP KMETOVANJA
ŠTEVILO DRUŽINSKIH KMETIJ
23
Poljedelstvo
4
Vrtnarstvo
23
Trajni nasadi
198
Pašna živina
6
Prašiči in perutnina
138
Mešana rastlinska pridelava
221
Mešana živinoreja
270
Mešana rastlinska pridelava in živinoreja
883
SKUPAJ
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, 2002
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Kmetijstvo v občini se srečuje z velikim problemom, ki pomeni hkrati oviro pri razvoju
kmetijske dejavnosti, tj. z neugodno starostno in izobrazbeno strukturo gospodarjev. Saj je kar
62 % gospodarjev starejših od 55 let (Tabela 7), poleg tega je v občini zelo velik delež
gospodarjev, 61 % brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ter osnovnošolsko izobrazbo.
Na drugi strani pa je samo 13 % gospodarjev z višjo, visoko ali podiplomsko izobrazbo
(Tabela 8). Zgovoren podatke o izobraženosti kmetov je tudi stopnja kmetijske izobrazbe, ki
so si jo v največji meri (84 %) pridobili s praktičnimi izkušnjami (Tabela 9) (Popis kmetijskih
gospodarstev, 2002). Vsi podatki kažejo na to, da je skrb za kmetijo domena starejše
generacije, ki je slabše izobražena, zato je vedno več kmetij v opuščanju, in na to, da gre
povečini za ekstenzivno kmetovanje, ki ne predstavlja glavni vir dohodka.
Tabela 7: Gospodarji na družinskih kmetijah po starostnih skupinah v občini Ilirska Bistrica
leta 2000
ŠTEVILO GOSPODARJEV PO STAROSTNIH SKUPINAH
SKUPAJ
pod 35 let
35 - 44
45 - 54
55 - 64
nad 64 let
30
93
214
212
335
884
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, 2002
Tabela 8: Družinske kmetije po šolski izobrazbi gospodarjev v občini Ilirska Bistrica leta
2000
ŠTEVILO GOSPODARJEV PO STOPNJI ŠOLSKE IZOBRAZBE
SKUPAJ
Brez
Osnovnošolska
Poklicna
Srednješolska
Višja, visoka
izobrazbe,
izobrazba
izobrazba
izobrazba
strokovna,
nepopolna
univerzitetna
OŠ
ali
podiplomska
izobrazba
186
356
230
79
32
884
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, 2002
Tabela 9: Družinske kmetije po kmetijski izobrazbi gospodarjev v občini Ilirska Bistrica leta
2000
ŠTEVILO GOSPODARJEV PO STOPNJI KMETIJSKE IZOBRAZBE
SKUPAJ
Samo
Tečaji iz
Poklicna
Srednja, višja, visoka
praktične
kmetijstva
kmetijska
strokovna, univerzitetna ali
izkušnje
izobrazba
podiplomska kmetijska
izobrazba
739
54
11
11
884
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, 2002
Velik problem pri razvoju kmetijstva predstavlja tudi pomanjkanje sredstev za zagon
dejavnosti. V primeru, da ni predhodne generacije, ki bi se s kmetijstvom že ukvarjala, mlad
kmet skoraj nima možnosti začeti na novo. Delež prebivalcev v podeželskih naseljih, ki se
ukvarjajo s kmetijstvom, je vse nižji. Opuščanje oziroma zmanjševanje obsega kmetovanja je
trajen proces, ki se odraža v zmanjševanju tržne proizvodnje in v razmeroma hitrem
zaraščanju. Kulturna krajina kot stranski proizvod kmetovanja se postopno umika gozdu. S
približevanjem gozdnega roba kvalitetnejšim kmetijskim zemljiščem in vasem se povečuje
tudi pritisk divjadi, zlasti zveri (Razvojni program podeželja…, 2006).
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Delež kmetijstva je v skupnem dohodku vedno manjši, narašča pa njegov ekološki pomen.
(Razvojni program podeželja…, 2006).
4.2.2.1.
ŽIVINOREJA
Območje je glede na naravne razmere primerno za živinorejo. V preteklosti so na tem
območju redili precej ovac, med obema vojnama pa se je močno razvila govedoreja, predvsem
prireja mleka (Razvojni program podeželja…, 2006; Strategija razvoja občine Ilirska Bistrica,
2004).
Viden kazalec zmanjševanja obsega kmetijstva je med drugim tudi zmanjševanje staleža
živine. V zadnjih dvajseti letih je zlasti nazadovala govedoreja, kar se kaže tako v
zmanjšanem staležu goveje živine kot tudi v količini odkupljenega mleka. Zaradi razpršenosti
rejcev, majhnih količin mleka, velikih stroškov prevoza, se je v letu 2002 odkupilo z
obravnavanega območja le še 900.000 litrov mleka, v devetdesetih letih pa kar 2,7 milijona
litrov (Razvojni program podeželja…, 2006; Strategija razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004).
Tabela 10: Družinske kmetije po številu GVŽ (glav velike živine), govedi, krav molznic in
prašičev v občini Ilirska Bistrica leta 2000
GLAV VELIKE
GOVEDO
KRAVE
PRAŠIČI
ŽIVINE
MOLZNICE
družinske
GVŽ
družinske
GVŽ
družinske
GVŽ
družinske
GVŽ
kmetije
kmetije
kmetije
kmetije
2672
506
2198
209
587
147
542
717
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, 2002
Tabela 11: Družinske kmetije z govedom po velikosti črede v občini Ilirska Bistrica leta 2000
SKUPAJ
VELIKOSTNI RAZREDI ČREDE
1 – 2 glavi
3 – 9 glave
10 – 19 glave
20 > glave
183
290
29
4
506
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, 2002
Kmetije, ki se še ukvarjajo z govedorejo, se usmerjajo v rejo krav dojilj za prirejo mesa
(Tabela 10 in 11). Vse bolj zanimiva postaja med kmeti prireja govejega mesa na pašnikih.
Trenutno je sistem državnih pomoči takšen da vzpodbuja ekstenzivno, naravi prijazno
živinorejo, ki zahteva ureditev precej velikih pašnih površin. Gotovo je to ena od možnosti
nadaljnjega razvoja, še posebno, če bodo rejci uspeli uveljaviti meso pašnih živali kot
proizvod višje kakovosti (Razvojni program podeželja…, 2006).
Tako po statističnih podatkih kot po podatkih Kmetijske svetovalne službe, pa je v porastu
reja drobnice, saj njihovo število že presega število govedi (Tabela 12). Reja drobnice
predstavlja predvsem za kraška, višja in ponekod že precej zarasla travnata območja
najprimernejšo rešitev. Povečalo se je predvsem število mesnih ovc. Ta panoga je delovno
manj intenzivna in primerna za dopolnilne kmetije, ki jim kmetijstvo predstavlja dodaten vir
zaslužka. Dohodkovno zanimiva je tudi reja mlečne drobnice s pridelavo v sir, kljub temu, da
sodi med delovno intenzivnejše dejavnosti, in da zahteva velika vlaganja v prostore za sirjenje
(Razvojni program podeželja…, 2006).
Reja drobnice se je najbolj razširila na obrobnih kmetijskih območjih Brkinov in Koritniške
kotlinice, kjer učinkovito izkorišča obsežne travnate površine, kraške pašnike in senožeti ter
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preprečuje zaraščanje pokrajine. Poleg tega daje tudi boljše ekonomske rezultate kot druge
živinorejske panoge. Prav zaradi tega ter trenutno izredno ugodnih razmer za rejo v širšem
prostoru, se zanimanje zanjo iz leta v leto povečuje tudi med bistriškimi kmeti (Kmetijska
tržnica…, 2002). Prvi pogoj, da bo reja drobnice naraščala ali vsaj obstala v sedanjih okvirih,
pa je izgradnja klavnice za drobnico za širše območje Južne Primorske (Razvojni program
podeželja…, 2006).
Tabela 12: Število govedi, drobnice in konj v občini Ilirska Bistrica leta 2000
Govedo
Drobnica
Konji
2198
2770
245
Vir: Razvojni program podeželja…, 2006
Poleg govedoreje in ovčereje imata na ilirskobistriškem izredno pomembno mesto tudi
konjereja in čebelarstvo. Slednje ima v občini zelo dolgo in bogato tradicijo, saj se je tukaj
rodil Anton Žnideršič, izumitelj panja A-Ž, ki ga čebelarji uporabljajo še danes. Leta 2002 je
bilo v občini okrog 100 čebelarjev, ki tržijo svoje izdelke pod blagovno znamko Med izpod
Snežnika (Kmetijska tržnice…, 2002).
V zadnjem obdobju narašča število konj. Kmetije redijo konje Slovenske hladnokrvne pasme,
ki so namenjeni za prirejo mesa. Vedno bolj se uveljavlja tudi reja konj za športne namene, še
posebno v povezavi s turizmom (Razvojni program podeželja…, 2006).
4.2.2.2.
POLJEDELSTVO IN VRTNARSTVO
Po statističnih podatkih je na območju občine 615 ha njiv in vrtov namenjenih vrtnarski in
poljedelski pridelavi (Popis kmetijskih gospodarstev, 2002). Slednja je namenjena pridelavi
osnovne krme za živino, krušnih žit in pridelavi krompirja. V letih po osamosvojitvi Slovenije
je njegova pridelava močno upadla, zaradi izgube reškega tržišča in izrazitega padca cen.
Izguba obsežnega trga ni prizadela samo pridelovalce krompirja, ampak tudi zelja. Z
zelenjadarstvom se danes ukvarja okrog 30 kmetij, večina jih prideluje zelje za kisanje. Vse
bolj tržno zanimivo postaja tudi pridelovanje špargljev, solatnic, čebule, korenčka ipd.
(Strategija razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004).
4.2.2.3.
SADJARSTVO
Klimatske in pedološke danosti na območju občine, predvsem v Brkinih pogojujejo rast in
razvoj sadnega drevja, predvsem jablan in češpelj ter ostalega sadja. Za sadjarstvo je
najugodnejši višinski pas med 500 in 650 m, kjer je najmanj slane, zato na teh nadmorskih
višina, posebno na zahodnem delu Brkinov, uspevajo tudi češnje. Nasadi sliv so predvsem na
robovih teras in namenjeni tudi utrjevanju zemljišča (Slovenija : pokrajine in ljudje, 2001).
Danes znaša skupna površina intenzivnih sadovnjakov 39 ha (Lovrečič, 2008). Pretežno so to
nasadi jablan, sledijo češpljevi nasadi, nasadi hrušk in drugega sadnega drevja (Tabela 13). Za
sadjarstvo so prav tako pomembni visokodebelni travniški nasadi, ki jih je v občini okrog 200
ha (Strategija razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004).
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marelice

češnje

slive

29727

breskve

106

hruške

473

jablane

Tabela 13: Družinske kmetije po vrstah sadnega drevja v kmečkih sadovnjakih v občini
Ilirska Bistrica leta 2000
RODNA DREVESA
od tega
DRUŽINSKE POVRŠINA
KMETIJE
(ha)
Skupaj

12580

989

12

9

358

14542

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, 2002
4.2.2.4.
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI
Razvoj dopolnilnih dejavnosti je ključnega pomena za obstoj in razvoj manjših kmetij. Zelo
zanimiva možnost za pridobivanje dodatnega dohodka na kmetiji je v zadnjem času razvoj
turizma na kmetiji, tako zaradi bližine večjih urbanih središč, velike prehodnosti območja, kot
obmorskega turizma slovenske Istre in Kvarnerja. Sodobni turistični tokovi se obračajo k
podeželju in naravi in tu ima območje kaj pokazati in ponuditi. Po podatkih kmetijsko
svetovalne službe je v občini registriranih kar nekaj dopolnilnih dejavnosti – turizem na
kmetiji, predelava mleka, sadja, mesa in vrtnin. Turistične kmetije nudijo gostom poleg hrane
tudi prenočišča, večji poudarek pa bo potrebno dajati izven penzionskim storitvam in
organizaciji dodatnih aktivnosti za goste (Razvojni program podeželja…, 2006).
Od dopolnilnih dejavnosti so poleg turizma na kmetiji razvite še ostale: izdelave suho-mesnih
izdelkov, predelava vrtnin, predvsem kisanje zelja in predelava sadja (suho sadje, kis, sok,
žganje, …) (Razvojni program podeželja…, 2006).
4.2.3. SWOT ANALIZA KMETIJSTVA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
Spodnja preglednica 1 povzema prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti kmetijstva v
občini Ilirska Bistrica. Med pozitivnimi značilnostmi, ki pomenijo hkrati prednosti in
priložnosti za razvoj sonaravnega kmetijstva, je potrebno izpostaviti naslednje. Značilna je
polikulturna usmerjenost kmetij ter s tem ekstenzivna pridelava, kar na eni strani pomeni
manjše pritiske za okolje (manjša uporaba umetnih gnojil in zaščitnih sredstev), ohranjanje
biotske pestrosti, lažji prehod na integrirano ali ekološko kmetovanje, na drugi strani lahko
pomeni to tudi veliko priložnost na trgu, saj takšne kmetije ponujajo različne pridelke, izdelke
in dopolnilne dejavnosti, po katerih se povprašuje in je prilagajanje tržišču veliko lažje.
Veliko prednost in priložnost pomeni za občino tudi porast reje drobnice, ki je bila vse do 1.
svetovne vojne vodilna panoga na Bistriškem. Prav v ta namen so se uredili nekdanji pašniki,
ki jih je preraščal gozd. Obenem pa pomeni porast reje drobnice tudi ohranjanje razmerja v
pokrajinski rabi zemljišč med travnimi površinami in gozdom, ki v občini prekriva že okrog
70 % površin.
Najpomembnejše negativne značilnosti oz. slabosti in nevarnosti ilirskobistriškega kmetijstva
so po našem mnenju naslednje: upadanje števila prebivalstva, neugodna starostna struktura,
nizka stopnja izobrazbe gospodarjev, odhajanje mladih iz občine ter s tem povezano
pomanjkanje inovativnosti, motivacije in samoiniciativnosti prebivalstva. Vse to pomeni, da
ostajajo kmetije v domeni starejše generacije, ki na eni strani nima dovolj potrebnega znanja,
volje in motivacije ter (dovolj) velikih finančnih sredstev, da bi npr. razvijala dopolnilne
dejavnosti na kmetiji. Zato bi morala občina spodbujati mlade (kmete), ki se odločijo za delo
50

na kmetiji, saj bi na ta način preprečila vrsto negativnih procesov: od upada prebivalstva,
propada kmetij, odhajanja mladih do zaraščanja kulturne pokrajine na podeželju.
Preglednica 1: Prednosti, slabosti, priložnosti
Bistrica
PREDNOSTI +
• tradicija
pridelave
in
predelave •
kmetijskih pridelkov,
•
• številna društva,
•
• porast reje drobnice,
• ekstenzivnost in polikulturnost,
•
• ugodna geografska lega,
•
• ugodni klimatski in pedološki pogoji,
• bogati naravni viri (voda, gozdovi),
• visoka stopnja ohranjenosti kulturne
•
krajine in visoka biotska pestrost,
• bogata in dobro ohranjena naravna ter •
•
kulturna dediščina,
• povečan interes za ekološko in
•
integrirano kmetovanje,
• povečano zanimanje za obujanje in
•
negovanje tradicije,
• povečano povpraševanje po kvalitetnih
•
kmetijskih pridelkih in izdelkih.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRILOŽNOSTI +
razvoj različnih dejavnosti na podeželju
(turistične kmetije, turistične vasi,
dopolnilne dejavnosti),
prestrukturiranje kmetij in širjenje
ponudbe,
ugodna geografska lega,
čezmejno sodelovanje,
vključevanje v razvojne projekte z izrabo
državnih in evropskih finančnih virov,
prodaja na domu: kmetije odprtih vrat,
skupne vaške prodajalne, tržnice,
ekološka in integrirana pridelava,
povezovanje s sosednjimi regijami,
tesnejše sodelovanje kmetov,
ekstenzivnost in polikulturnost,
reja drobnice ter krav dojilj za prirejo
mesa.

•
•
•
•
•
•

in nevarnosti kmetijstva v občini Ilirska
SLABOSTI problem skupnega nastopa na trgu,
ekstenzivnost in polikulturnost,
območje
z
omejenimi
naravnimi
dejavniki za kmetovanje,
neorganiziran
odkup
in
prodaja
kmetijskih pridelkov in izdelkov,
beg možganov, nizka stopnja motivacije
domačega prebivalstva, pomanjkanje
samoiniciativnosti,
nizka izobrazbena struktura gospodarjev,
nizka stopnja funkcionalne pismenosti,
upadanje števila prebivalcev, neugodna
starostna struktura,
opuščanje in zaraščanje kmetijskih
površin,
majhne kmetije in velika razdrobljenost
parcel,
ekonomska šibkost nosilcev kmetijskih
dejavnosti,
slabo razvita prometna in turistična
infrastruktura,
izguba tradicionalnega trga.
NEVARNOSTI državna meja in nadzor nad kmetijskimi
pridelki (carine),
nadaljevanje negativnih demografskih
značilnosti,
nasprotja med dejavnostmi in varovanjem
okolja (Natura 2000),
pomanjkanje finančnih virov,
zaraščanje kmetijskih zemljišč,
pomanjkanje inovativnosti, motivacije in
samoiniciativnosti.
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4.3.

GOZDARSTVO

Gozd je že od nekdaj predstavljal pomemben surovinski vir pri razvoju različnih dejavnosti v
občini. Na tej osnovi so se razvili številni mlini in žage, kasneje pa lesna industrija, ki je še
danes pomemben člen ilirskobistriškega gospodarstva (Strategija razvoja občine Ilirska
Bistrica, 2004).
Občina sodi v okviru Zavoda za gozdove Slovenije v dve Gozdno gospodarski območni enoti,
in sicer s sedežem v Postojni (krajevni enoti Knežak in Ilirska Bistrica) in Sežani (Krajevna
enota Ilirska Bistrica) (Zavod za gozdove Slovenije, 2009).
Občina Ilirska Bistrica sodi med bolj gozdnata območja Slovenije, saj je z gozdom poraščenih
33.563 ha površin, kar pomeni ok. 70 % gozdnatost (slovensko povprečje 58,5 %). Na enem
ha gozda je v Sloveniji v povprečju shranjenih 272 m3 lesa/ha, v občini znaša lesna zaloga
273 m3 lesa/ha, letni prirastek gozdov pa znaša v slovenskem povprečju 6,64 m3 na ha,
medtem ko je občinsko povprečje nekoliko višje, in sicer 6,76 m3 na ha (Energetski
koncept…, 2008; Zavod za gozdove Slovenije, 2009).
Etat oziroma največji možni letni posek, ki sicer znaša okrog 50 % letnega prirasta gozdov, na
območju občine Ilirska Bistrica znaša 134.250 m3, kar je okrog 4 % lesne zaloge. Po podatkih
Zavoda za gozdove Slovenije znaša realizacija največjega možnega poseka v občini zgolj
okrog 60 %, kar je med drugim tudi posledica velikega deleža zasebnega gozda (64,1 %). Če
upoštevamo samo posek v državnih gozdovih, je ta 100 % (Tabela 14) (Energetski koncept…,
2008).
Tabela 14: Površina gozda, gozdnatost, lesna zaloga, lesni prirastek ter letni možni posek za
Krajevne enote znotraj občine Ilirska Bistrica in za Slovenijo leta 2008
KE ILIRSKA
KE KNEŽAK
KE ILIRSKA
SLOVENIJA
BISTRICA
(sedež Postojna)
BISTRICA
(sedež Sežana)
(sedež Postojna)
16.233,79 ha
8.093,89 ha
10.320,92 ha
1.185.145 ha
Površina gozda
52,5 %
99 %
95 %
58,5 %
Gozdnatost
3
3
3
227 m /ha
324 m /ha
269 m /ha
271,86 m3/ha
Lesna zaloga
7,95 m3/ha
6,78 m3/ha
5,75 m3/ha
6,64 m3/ha
Letni prirastek
724.500,00 m3
337.589,00 m3
354.247,00 m3
4.930.176 m3
ETAT - Letni
možni posek
Vir: Weber, 2009; Ostanek, 2009; Prelec, 2009; Zavod za gozdove Slovenije, 2009
Poleg ekološko-varovalne funkcije imajo gozdovi tudi pomembno socialno-ekonomsko vlogo,
saj predstavljajo možnost zaposlovanja. Tako je bilo še pred desetletjem okrog 100 delovno
aktivnih prebivalcev občine, ki so se ukvarjali z gozdarstvom. V začetku devetdesetih let pa je
bil uveden moratorij na sečnjo v državnih gozdovih in reorganizirano gospodarjenje z
gozdovi, kar je povzročilo zmanjšanje delovno aktivnih prebivalcev v tej gospodarski
dejavnosti. Leta 2000 se je z gozdarstvom ukvarjalo manj kot 50 aktivnih prebivalcev občine
(Uljan, 2000).
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4.4.

INDUSTRIJA

4.4.1. INDUSTRIJA NEKOČ
Od konca srednjega veka do začetka 20. stoletja sta bili glavni gospodarski dejavnosti v
občini mlinarstvo in žagarstvo. Osnova za njun razvoj so bili obsežni snežniški gozdovi in
vodni tokovi: Bistrica, reka Reka in Podstenjšek. Samo na Bistrici in njenih pritokih je v 17.
stoletju delovalo 45 mlinskih koles in 16 vodnih žag. Žagarstvo je doseglo svoj višek v 19.
stoletju, ko je bilo na Bistrici 26 žag, svoje izdelke pa so vozili v Trst, na Reko, Sicilijo in
Malto (Uljan, 2000). V najboljših časih je bilo na Reki in njenih pritokih 72 mlinov in žag. Ko
se je začela razvijati industrializacija, so doživeli mlini bistvene spremembe. Po 2. svetovni
vojni so začeli dokončno propadati, tako da so se le redki izmed njih ohranili do danes
(Cuscito s sodelavci, 1990).
Velik napredek za gospodarstvo je pomenila izgradnja kraka južne železnice do Reke skozi
Ilirsko Bistrico leta 1873. Konec 19. stoletja je bilo ustanovljeno Gospodarsko društvo,
manjša strojarna in prva kranjska tovarna testenin Pekatete (Polh, 1999), iz katere se je po
vojni razvilo lesnoindustrijsko podjetje Topol (Uljan, 2000).
Po drugi svetovni vojni se je začela industrializacija občine. Obdobje do konca sedemdesetih
let je čas ustanavljanja industrijskih podjetij (obratov) in širitev njihove proizvodnje. Poleg
omenjenega Topola sta v lesni industriji nastali podjetji Lesonit in Mikoza, z odprtjem
Tovarne organskih kislin – TOK in Plame pa se je v občini razvila kemična industrija.
Obstajale so še grafična, elektro, tekstilna in usnjarska industrija, ki pa so v devetdesetih letih
20. stoletja zaradi nepravilne ekonomske politike, menjave gospodarskega sistema in razpada
Jugoslavije zašle v krizo in propadle (Uljan, 2000).
4.4.2. INDUSTRIJA DANES
Danes je industrija večinoma omejena le na Podgrad in Ilirsko Bistrico, ki ima industrijsko
tradicijo že od 19. stoletja. Del današnje industrije je obdržal še takratno panožno usmeritev,
to velja predvsem za podjetje lesnopredelovalne industrije Lesonit. Vzroki za kontinuiran
razvoj prav lesnopredelovalne industrije so tradicija, značilna lega na robu Snežniških
gozdov, ki so glavni surovinski vir ter bližina večjih količin tekoče vode, ki je včasih
poganjala mline in žage, danes pa je tehnološki vir, predvsem pa ponor za industrijske
odplake. Zadnja leta prehajajo z ˝mokrega˝ na ˝suh˝ postopek, ki vode manj onesnažuje,
(Šebenik, 1996; Slovenija : pokrajine in ljudje, 2001).
Po podatkih za leto 2000 je bilo v industriji zaposlenih 57 % od vsega zaposlenega
prebivalstva v občini. Glavne industrijske panoge so: predelovalna (52,6 % zaposlenih),
znotraj predelovalnih dejavnosti pa obdelava in predelava lesa (15,3 % zaposlenih), izdelki iz
gume in plastičnih mas (22,7 % vseh zaposlenih) in proizvodnja pohištva (7,5 % zaposlenih).
Glede na število zaposlenih je močan tudi storitveni sektor, ki zaposluje 40,8 % zaposlenih.
Od tega zaposlujejo dejavnosti prometa, skladiščenja in zveze 20,1 % vseh zaposlenih,
dejavnost trgovina, popravilo motornih vozil in izdelkov široke potrošnje pa 15,7 % vseh
zaposlenih (Strategija razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004).
Industrija dosega najvišji delež čistega prihodka od prodaje na tujih trgih, kar dokazuje visoko
izvozno usmerjenost industrijskega sektorja v občini, kar pa ne velja za storitvene dejavnosti.
Kljub nekaterim močnim obratom govorimo o veliki krizi ilirskobistriške industrije (Strategija
razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004).
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V občini delujejo naslednja podjetja (Karta 7):
1. Podjetje Lesonit d.d. je leta 2000 prevzela italijanske korporacija Fantoni Spa, ki sodi
med pet največjih evropskih podjetij na področju lesne industrije ter obstaja že od leta
1882. Danes sodi podjetje med eno izmed vodilnih evropskih proizvajalcev vlaknenih
plošč po sistemu suhe tehnologije. Lesonit 95 % svoje proizvodnje izvaža, od tega 30 % v
Italijo, 50 % v Nemčijo, 20 % pa na druge, predvsem evropske trge. Lani so začeli
izvažati tudi na Kitajsko in Japonsko (Pliberšek, 2009). Podjetje ima izreden pomena na
področju zaposlovanja, saj je edino veliko podjetje v mestu Ilirska Bistrica, ki zaposluje
280 delavcev (Strategija razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004).,
2. Podjetje Plama Pur d.d. se ukvarja s proizvodnjo in predelavo plastičnih mas ter
poliuretanske pene. Svoje izdelke tržijo na evropskih in svetovnih trgih, kjer prodajo
največ izdelkov avtomobilski industriji, pomembni odjemalci so še proizvajalci
oblazinjenega pohištva in ležišč, gradbena industrija, čevljarska industrija, industrija
embalaže in industrija izdelkov za široko porabo. Danes podjetje zaposluje 235 ljudi
(Plama Pur, 2009).,
3. Podjetje Izoterm Plama d.d. s približno 90 zaposlenimi ljudmi, se ukvarja s proizvodnjo
izdelkov za toplotno in zvočno izolacijo ter s proizvodnjo embalaže iz penjenega
polietilena. Svoje izdelke izvažajo v večini na tuje trge, in sicer v Nemčijo, Avstrijo,
Italijo, na Madžarsko ter v republike nekdanje Jugoslavije, kamor izvozijo 70 %
proizvodnje (Izoterm Plama, 2009).,
4. Podjetje Termoplasti – Plama d.d. se ukvarja s proizvodnjo tiskane in netiskane,
fleksibilne, predvsem PE in PP embalaže ter zaposluje 117 ljudi (Termoplasti Plama,
2009).,
5. TIB Transport d.d., je družba za cestni tovorni promet, ki zaposluje 292 ljudi (Strategija
razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004). Ukvarja se s prevozom tekočih naftnih derivatov in
ostalih tekočin s posebnim poudarkom na prevozu nevarnega blaga (goriv, kuriv, plinov in
kemikalij) (TIB Transport, 2009).,
6. Javor Pivka d.d., PC Pohištvo, PE Bač se ukvarja s proizvodnjo pohištva iz masivnega
lesa (Javor Pivka, 2009).
Karta 7: Lokacija največjih podjetij v občini Ilirska Bistrica leta 2009
Javor Pivka d.d., PC
Pohištvo, PE Bač

Lesonit d.d.
TIB Transport d.d.

Plama Pur d.d.
Izoterm Plama d.d.
Termoplasti Plama d.d.

Vir: Geopedia, 2009
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Pomembni gibali gospodarskega razvoja tako v smislu ustvarjanja prihodka kot v smislu
odpiranja novih delovnih mest v občini, postajata tudi drobno gospodarstvo in podjetništvo.
Ta trend se nadaljuje kljub neprijaznemu finančnemu okolju za začetnike, nerazvitim načinom
pomoči malemu gospodarstvu in dolgotrajnim postopkom potrebnih za pričetek poslovanja
(Strategija razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004)
Še vedno pa nima občina dovolj razvitega zasebnega obrtništva, kar je posledica pomanjkanja
idej, odločnosti in poguma ter premajhne državne pomoči in spodbud, ki bi omogočile in
pospešile začetek opravljanja zasebne dejavnosti oziroma samozaposlovanje. Zato je občina v
zadnjem obdobju financirala razvoj drobnega gospodarstva z ugodnimi krediti in
subvencijami, predvsem z namenom pospeševanja zaposlovanja oz. odpiranja novih delovnih
mest, za sofinanciranje nabave in posodobitve opreme (Strategija razvoja občine Ilirska
Bistrica, 2004)
Glede na to, da je potrebno sektorju malega gospodarstva nameniti večjo finančno podporo in
strokovno pomoč na vseh nivojih in področjih, je občina leta 2000 ustanovila Razvojni center
Ilirska Bistrica (Strategija razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004). Katerega osnovni namen je
pospeševanje razvoja malega gospodarstva, obrti, turizma, gospodarstva in kmetijstva. Poleg
tega ima povezovalno vlogo med podjetniki, obrtniki, občino, obrtno in gospodarsko zbornico
in drugimi institucijami, ki so s svojim delom usmerjene v gospodarski razvoj (Razvojni
center Ilirska Bistrica, 2009).
Ilirskobistriška industrija je bila nekoč velik obremenjevalec okolja, predvsem reke Reke, ki
je predstavljala glavni ponor industrijskih odpadnih vod iz Lesonita, Tovarne organskih kislin
- TOK in TIB Transporta. S propadom tovarne TOK, z uvedbo ˝zaprtega sistema˝ industrijske
proizvodnje ter suhega postopka izdelovanja ivernih plošč v Lesonitu ter z gradnjo čistilne
naprave v TIB Transportu, so se pritiski na okolje močno zmanjšali. Toda pojavile so se nove
oblike obremenjevanja okolja, med katerimi je še posebej problematičen hrup.
Zato strmi vizija občine k razvoju varne, čiste in okolju prijazne industrije, z visoko stopnjo
dodelave, razvoju obrti, razvoju mejne in obmejne trgovske in špedicijske vloge, prometu in
razvoju prometne infrastrukture, sonaravnem turizmu ter celostnem urejanju podeželja s
spodbujanjem dodatnih dejavnosti na kmetijah (Slovenija : pokrajine in ljudje, 2001).

4.5.

PROMET

Občina ima izrazito tranzitno prometno vlogo, predvsem kar se tiče turizma in gospodarstva.
Razloga sta državna meja in večja privlačnost Hrvaškega primorja. Ilirska Bistrica je na
vozlišču cest med tremi mednarodno pomembnimi lukami ter gospodarsko in populacijsko
močnimi središči Trstom, Reko in Koprom (Gosar, Jeršič, 1997).
Občina ima 243,818 km občinskih cest, in sicer 112,997 km lokalnih, 7,196 km krajevnih cest
in 123,625 km javnih poti. Od tega je 155,403 km ali 63,74 % asfaltiranih in 88,415 km ali
36,26 % makadamskih (Strategija razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004).
Skozi občino vodita dve pomembni prometni poti: magistralna cesta Reka–Ilirska Bistrica–
Postojna, ki povezuje Slovenijo in srednjo Evropo z Jadranom in magistralna cesta Reka–Trst
(Uljan, 2000).
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Posledica tranzitne vloge je velika obremenjenost cest s tovornimi vozili čez celo leto, z
osebnimi pa predvsem v poletnih mesecih, ko se valijo kolone turistov na Hrvaško. Veliko
obremenjenost cestne infrastrukture potrjujejo podatki o prometni obremenitvi, ki jo
prikazujemo s povprečnim letnim dnevnim prometom (PDLP). To je število, ki prikazuje
povprečno število motornih vozil na 24 ur. Tako je PDLP leta 2000 na relaciji Pivka–Jelšane,
pri Ilirski Bistrici 5000–5500, pri Jelšanah 3824 (Strategija razvoja občine Ilirska Bistrica,
2004). Leta 2007 je bil pri Ilirski Bistrici PDLP 6700, na mejnem prehodu Jelšane pa 4199.
Poleg tega je zelo obremenjena tudi cesta, ki vodi od Kozine proti mejnemu prehodu Starod,
kjer je leta 2007 znašal PDLP 4070 (Tabela 15, Karta 8) (Prometne obremenitve 2007, 2009).
Tabela 15: Povprečni letni dnevni promet (PLDP) vseh vozil na cestnih odsekih v občini
Ilirska Bistrica leta 2000 in 2007
ODSEKI
Leto 2000
Leto 2007
4230
3474
Ribnica–Prem
4230
4358
Prem–Ilirska Bistrica
5550
6700
Ilirska Bistrica
5640
4199*
Ilirska Bistrica–Jelšane
4315
ni podatka
Jelšane–MP Jelšane
4254
4070
MP Starod–Podgrad
4980
6016
Podgrad–Obrov
6456
6717
Obrov–Kozina
*na relaciji Dolnji Zemon–MP Jelšane
Vir: Prometne obremenitve 2000, 2009; Prometne obremenitve 2007, 2009
Karta 8: Povprečni letni dnevni promet (PDP) vseh vozil na najbolj prometnih cestnih
odsekih v občini Ilirska Bistrica leta 2007

3474 PDP
6717 PDP

4358 PDP

6700 PDP

6016 PDP

4199 PDP

4070 PDP

Vir: Geopedia, 2009; Prometne obremenitve 2007, 2009
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Tabela 16 prikazuje povprečni dnevni letni vseh tovornih vozil (lahka tovorna vozila > 3 ton,
srednja tovorna vozila 3–7 ton, težka tovorna vozila nad 7 ton, tovornjaki s priklopnikom) na
najbolj obremenjenih cestnih odsekih v občini za leto 2000 in 2007. Iz podatkov je razvidno
povečanje števila tovornih vozil skoraj na vseh cestnih odsekih, razen na relaciji Prem–Ilirska
Bistrica, za MP Jelšane pa nimamo podatkov. Največji porast števila tovornih vozil, kar za 35
%, je na relaciji Podgrad–Obrov ter skozi mesto Ilirska Bistrica, za 29 % (Prometne
obremenitve 2000, 2009; Prometne obremenitve 2007, 2009).
Tabela 16: Povprečni dnevni letni promet tovornih vozil na najbolj obremenjenih cestah v
občini Ilirska Bistrica leta 2000 in 2007
ODSEKI
Leto 2000
Leto 2007
552
Ribnica–Prem
552
Prem–Ilirska Bistrica
361
Ilirska Bistrica
371
Ilirska Bistrica–Jelšane
161
Jelšane–MP Jelšane
502
MP Starod–Podgrad
586
Podgrad–Obrov
880
Obrov–Kozina
Vir: Prometne obremenitve 2000, 2009; Prometne obremenitve 2007, 2009

604
473
505
432
553
907
1043

Posledica povečanega tranzitnega prometa ni samo velika obremenjenost prometne
infrastrukture, ampak tudi obremenjevanje okolja, predvsem zraka, vode in prsti z izpušnimi
plini, meteornimi vodami iz cestišč, težkimi kovinami ter hrupom.
Število registriranih osebnih avtomobilov v občini je bilo leta 2000 6378 ali en osebni
avtomobil na 2,3 prebivalce (Slovenija 2,4 preb./osebni avtomobil) (Uljan, 2000). Leta 2007
pa je bilo v občini že 7718 osebnih avtomobilov oz. en osebni avto na 1,8 prebivalca (Tabela
17). To pomeni, da sodi občina med nadpovprečno motorizirane slovenske občine. Število
registriranih tovornih vozil je bilo leta 2000 426, oziroma en tovorni avtomobil na 33,9
prebivalce (Slovenija 33,2 preb./tovorno vozilo) (Uljan, 2000; Statistični urad RS, 2009).
Tabela 17: Število osebnih avtomobilov, motornih vozil in vseh vozil skupaj v občini Ilirska
Bistrica leta 2001 in 2007
Leto 2001
Leto 2007
6797
7718
Osebni avtomobili
8372
9902
Motorna vozila
8859
10285
Vsa vozila skupaj
Vir: Statistični urad RS, 2009
Občina ima 17 km železniških prog, ki imajo tako kot ceste predvsem tranzitni pomen, zato so
imele precej pomembnejšo vlogo pred osamosvojitvijo Slovenije kot danes (npr. leta 1989 je
znašala količina natovorjenega in raztovorjenega blaga 151.000 ton, leta 1999 pa le še 30.000
ton) (Uljan, 2000). Predvsem zaradi povečanih okoljskih pritiskov prometa, bo potrebno v
prihodnosti posvetiti veliko pozornosti preusmerjanju tako tovornega kot potniškega prometa
na železnice.
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4.6.

TURIZEM IN REKREACIJA

Turizem v občini Ilirska Bistrica predstavlja pomembno dejavnost, ki je glede na potencialne
možnosti slabo razvita. Problem je v tem, da je občina na področju turizma v Sloveniji
poznana zgolj po nekaj posameznih turističnih točkah, kot so: Mašun, Sviščaki kot izhodišče
za pohodniške ture na Snežnik, grad Prem in rojstna hiša Dragotina Ketteja.
Za občino je zelo pomemben tranzitni turizem, ki je prisoten ob magistralnih cestah Postojna–
Jelšane–Reka in Kozina–Starod. Promet na njih je še posebej velik poleti, ko zaživi jadranski
obmorski turizem (ki so ga sicer v devetdesetih letih vojne na Balkanu precej zmanjšale).
Značilen je podatek, da tuji turist v občini v povprečju prenoči samo 1,5 dneva (slovensko
povprečje 3,3 dni), kar pomeni, da močno prevladujejo tranzitni gostje, ki prespijo na poti
proti Hraški ali ob povratku (Strategija razvoja turizma …, 2005).
Poleg tranzitnega turizma so v občini razvite še druge vrste, ki nimajo velikega pomena. Tako
je v snežniških in brkinskih gozdovih uveljavljen lovni turizem, na akumulacijskih jezerih
Klivnika oz. Molje ter ob reki Reki pa ribolovni turizem. Vendar je gostov, ki obiščejo občino
zaradi lova in ribolova malo, potenciali za ti dve obliki turizma, ki so kar veliki, pa zelo slabo
izkoriščeni (Strategija razvoja turizma…, 2005).
Prav tako so slabo izkoriščene možnosti, ki jih za razvoj turizma na kmetiji ponujajo
predvsem Brkini. Danes se s to dejavnostjo v občini ukvarja 8 kmetij (Strategija razvoja
turizma…, 2005).
Čeprav turizem v gospodarstvu občine nikdar ni imel velike vloge, je v preteklih desetletjih
več pomenil. Leta 2002 je občino obiskalo 950 turistov, leta 2007 pa že 1581, nočitev je bilo
leta 2002 1602 in 2579 leta 2007 (Tabela 18), medtem ko sta bili ti dve številki v šestdesetih,
sedemdesetih in osemdesetih letih desetkrat večji. Poleg stacionarnih gostov, katerih nočitve
so evidentirane, je območje leta 2003 obiskalo še okrog 1288 izletnikov, od tega je bilo 96 %
domačih in le 4 % tujih gostov (predvsem iz Hrvaške, Italije in držav bivše Jugoslavije)
(Strategija razvoja turizma…, 2005; Statistični urad RS, 2009).
Posledično se je v zadnjih desetih letih, obenem s številom turistov, čeprav v precej manjši
meri, zmanjšalo tudi število nastanitvenih zmogljivosti. Leta 2000 je imela občina 6
nastanitvenih objektov, 51 sob in 143 ležišč. Danes ima 3 nastanitvene objekte, ki imajo
skupaj 54 sob in 141 ležišč (Strategija razvoj občine Ilirska Bistrica, 2004; Strategija razvoja
turizma…, 2005; Statistični urad RS, 2009).
Tabela 18: Prenočitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov v občini Ilirska Bistrica
leta 2003 in 2007
ZMOGLJIVOSTI
PRIHODI TURISTOV
PRENOČITVE
sobe
ležišča
domači
tuji
domači
tuji
44
111
704
601
1757
784
2003
54
141
473
1108
1238
1341
2007
Vir : Statistični urad RS, 2009

58

4.6.1. NARAVNE IN KULTURNE ZNAMENITOSTI
Na območju občine Ilirska Bistrica je veliko pomembne kulturne dediščine, ki je morda manj
zanimiva za turiste. Med zavarovana območja kulturne dediščine sodijo: vas Prem z gradom,
cerkvijo Sv. Helene in Ljudsko šolo–Kettejevo spominsko sobo. Med ostalimi pomembnimi
kulturno-zgodovinskimi znamenitostmi je potrebno izpostaviti: prazgodovinska gradišča z
dobro ohranjenim sistemom obrambnih okopov, stare cerkve, kapele, graščine Kalc,
Lazzarinijeva graščina, Gotnik, Stari Grad v Podgradu, graščino Turn, mestno jedro Ilirske
Bistrice z mlini in žagami, Novakovo domačijo z obnovljenim mlinom, ostanke lovske
graščine na Mašunu in Anino skalo ter zasebno zbirko Komatov (Strategija razvoja
turizma…, 2005).
Za naravno dediščino so značilne tako manjše (točkovne) kot večje enote (parki), ki bi jih bilo
smiselno izpostaviti v okviru zaokroženih turističnih ponudb (kot dopolnilne zanimivosti)
oziroma na drugi strani kot glavne nosilke turistične ponudbe same po sebi. Slednje velja
predvsem za večje območne atrakcije, kot je krajinski park Mašun, kjer naj bi občina zgradila
sodoben rekreacijski wellnes center (Strategija razvoja turizma…, 2005).
Izmed naravnih znamenitosti so značilni predvsem kraški pojavi, ki jih je moč najti tako na
Snežniški planoti kot v Jelšanskem in Podgrajskem podolju. Zaradi relativno slabe
prepoznavnosti in dostopnosti pojavov, so območja in pojavi zanimivi predvsem za lokalne
jamarje, kolesarjenje in pešce – raziskovalce (Strategija razvoja turizma…, 2005).
Velik turistični potencial pa za občino predstavljajo turistične znamenitosti, ki se nahajajo na
različnih območjih občine. To so Snežniška planota s Sviščaki, Mašunom in Snežnikom,
dolina Reke, Brkini, Jelšansko in Podgrajsko podolje ter staro mestno jedro Ilirske Bistrice.
1. SNEŽNIŠKA PLANOTA
Področje Sviščakov in Snežnika že dolga leta predstavlja priljubljeno izletniško točko
občanov Ilirske Bistrice kot tudi prebivalcev Primorske, Notranjske, skratka celotne
Slovenije. Snežniški gozdovi so namreč zaradi svoje oddaljenosti od večjih mest primerni za
rekreacijo ob koncu tedna ter za počitniško rekreacijo ob naselju Sviščaki (Čeligoj, 2000).
Na Sviščakih je smučišče, dolgo 600 m z dvema vlečnicama, ki sprejme od 800 do 1000
smučarjev in ga uporabljajo predvsem primorski smučarji. Ker nima snežnih topov, snežne
padavine pa so nestalne in se ponavadi ne obdržijo dolgo, je sezona njegovega delovanja
kratka in prekinjana, zgodi se tudi, da več let zaporedoma ne obratuje (Uljan, 2000).
Sviščaki so tudi zelo pomembna izletniška točka in glavna izhodiščna točka pohodov na
Snežnik, ki ga letno obišče okrog 10.000 ljudi. Po vojni so v bližini razvalin nekdanjega
italijanskega zavetišča ilirskobistriški planinci zgradili najprej Cankarjevo kočo, pozneje pa
velik Planinski dom z lokalom odprtega tipa in 18 ležišči. Že pred letom 1960 so se na
Sviščakih pojavili prvi domovi bistriških delovnih organizacij, v poznejših letih pa je tu zraslo
veliko naselje s preko 100 počitniškimi hišicami (Uljan, 2000).
Velik obisk Sviščakov in Snežnika predstavlja tudi določeno obremenitev. Snežniško–
Javorniški masiv je naravni rezervat živalskih in rastlinskih vrst ter vodni zbiralnik, zato je
neprimeren za množično turistično rekreativno rabo. Bolj je primeren za posamično
rekreacijo, ki s svojim vplivom manj škoduje in obremenjuje gozdove. Sem sodijo sprehodi,
kolesarjenje, hoja na smučeh; možen je tudi lov, ribolov, fotolov ter strokovni turizem (vzrok
so visoki kraško–dinarski neokrnjeni gozdovi, ki so zelo zanimiv »naravni laboratorij«
(Čeligoj, 2000).
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Poleg Sviščakov privabi precej obiskovalcev tudi Mašun, nekdanja gozdarska naselbina, ki je
nastala v sedemdesetih letih 19. stoletja zaradi varovanja graščinskih gozdov pred tatvinami
kmetov (leta 1885 je bil urejen naravni park) (Ujan, 2000; Čeligoj 2000).
Mašun se je začel intenzivneje razvijati šele po letu 1970. Turistično privlačnejši je postal
zaradi asfaltirane ceste, bencinske črpalke, preureditve delavske nastanitve v hotel in
smučarske vlečnice (obratuje od l. 1982).
Na prelomu 1980/90 je Mašun zaradi sprememb v načinu življenja in dela gozdarjev ter
tehnologije gozdne proizvodnje hitro izgubljal svoj prvotni gozdarski pomen. Šele s sedanjimi
najemniki je začel zopet pridobivati izgubljeni ugled, zato pa sta postali gostinska in turistična
dejavnost edini, ki mu bosta v bodoče lahko omogočali obstoj in samovzdrževanje (Čeligoj,
2000). Razvejano cestno omrežje ponuja odlično izhodišče za kolesarjenje in pohodništvo,
pozimi pa smučanje in tek na smučeh (Strategija razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004).
2. DOLINA REKE REKE
Reka, ki izvira ob vznožju Gomancev, je primerna za vodne športe, kot so rafting, ribolovni
turizem, fotolov ipd. Pot čez Gomance je dobro izhodišče za Snežniško planoto in sprehode
po gozdu in ob reki, kjer lahko najdemo stare mline, domačijo pesnice Makse Samsa,
Lazzarinijevo graščino Jablanica in graščino v Zabičah (Strategija razvoja občine Ilirska
Bistrica, 2004).
Izredno zanimivi sta tudi akumulacijski jezeri Mola in Klivnik, ki ponujata možnosti razvoja
ribolovnega turizma, organiziranja vodnih športov in gojenja rib, razvoja sprostitvenih
aktivnosti v naravi ipd. (Strategija razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004).
3. BRKINI
Brkini imajo poleg obsežnih nasadov sliv in jablan ter prikaza starega načina kuhanja
brkinske slivovke še veliko neizkoriščenih možnosti, predvsem na področju razvoja turizma
na kmetijah ob t.i. ˝brkinski sadni cesti˝ (Strategija razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004).
Bogata kulturna dediščina s Premskim gradom, Kettejevo rojstno sobo v Ljudski šoli na
Premu, graščino Turn in Gotnik, Komatarskim muzejem, Novakovo domačjio z obnovljenim
mlinom ipd. ter s številnimi etnološkimi posebnostmi (npr. pustni običaji - škoromatija,
žegnanje konj ipd.), predstavljajo bogato paleto zanimivosti, na katerih velja graditi turistično
ponudbo (Strategija razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004).
4. JELŠANSKO IN PODGRAJSKO PODOLJE
Na tem območju je potrebno izpostaviti Grgov mlin v Sušaku, Novokrajsko jamo, gradišče
Svete Katarine, grad v Podgradu, Račiške ponikve in pečino ter Hrušiške ponikve (Strategija
razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004).
5. STARO MESTNO JEDRO ILIRSKE BISTRICE
Staro mestno jedro slovi po ostankih vodnih mlinov in žag, ostankih gradu Gradina,
samostanu sester Notre Dame, presihajočem slapu Sušca, delujoči žagi Venecianki pri
Hodnikovih, Hodnikovem mlinu, po bogati arhitekturi iz različnih zgodovinskih obdobij. Vse
to nudi dober potencial pri organizaciji sprehodov, prireditev, srečanj ipd. (Strategija razvoja
občine Ilirska Bistrica, 2004).
Celovitost turistične ponudbe in potenciala zaokrožajo etnološke, kulturne in zabavne
prireditve ter z njimi povezani etnološki izdelki, ki bi jih bilo smotrno opredeliti kot
sekundarne (spremljajoče) turistične privlačnosti, in sicer v okviru kompleksnejših turističnih
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programov oz. ponudb. Med značilne prireditve sodijo: vizita (nabor), pustni običaji in navade
(škoromati), žegnanje konj na dan Sv. Štefana (Harije), semanji dnevi (v Ilirski Bistrici, 1. in
16. dne v mesecu), Premska srečanja (srečanja slovenskih pesnikov in pisateljev), vaški shodi
(veselice ob vaškem svetniku), kmetijske tržnice itd. (Uljan, 2000; Strategija razvoja občine
Ilirska Bistrica, 2004).
Etnološki unikatni izdelki so: škoromati (prodaja miniaturnih likov), posamezno cvetje in
aranžmaji iz krep papirja, brkinska slivovka, unikatni kotli za žganjekuho, unikatne posodice
za med, izdelki iz gline z motivi občine, ročno izdelane skrinjice in skrinje iz lesa v naravni
velikosti, vrbopletaski izdelki, vezanje, miniaturni A-Ž panj, sušeno sadje ipd. (Strategija
razvoja turizma…, 2005).
4.6.2. PROBLEMI IN SMERNICE RAZVOJA TURIZMA
Med ključne probleme turizma v občini Ilirska Bistrica sodijo (Strategija razvoja turizma…,
2005):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

slaba prepoznavnost turistične ponudbe občine,
pomanjkanje nastanitvenih kapacitet za razvoj turizma na območju občine,
neurejenost okolja in slaba turistična infrastruktura,
nezadosten pretok informacij,
neenotno nastopanje na trgu,
neenotno nastopanje pri pridobivanju finančnih spodbud,
neizkoriščeni obstoječi potenciali,
pomanjkanje izobraženih kadrov na področju turizma in marketinga,
poraba sredstev, ki ne prinaša optimalnih rezultatov,
nepovezanost med subjekti posredno ali neposredno povezanimi s turizmom.

Izpostavljeni problemi predstavljajo izhodišče pri oblikovanju ekonomskih, tržnih, socialnih
in podjetniških ciljev za dosego kakovostnejše turistične ponudbe občine. Ekonomski cilji so
usmerjeni v ustvarjanje prihodkov in delovnih mest na območju iz naslova turističnega
razvoja in s turizmom povezanih dejavnosti. Tržni cilji se nanašajo predvsem na razne oblike
promocije, enotnega nastopa na trgu, vzpostavitev sodobnega spletnega turističnega portala,
na povečanje stopnje izobrazbe zaposlenih v turizmu ipd. Družbeni cilji so povezani z interesi
domačega prebivalstva in njihovimi koristmi od aktivnega razvoja turizma. Med sociološke
cilje pa sodijo: povečanje zaupanja javnosti v razvojne možnosti in potenciale območja
(Strategija razvoja turizma…, 2005).
Na podlagi zgoraj navedenih ciljev so bili izdelani ciljni programi oz. izvedbeni projekti, ki
naj bi omogočili pridobivanje stacionarnih gostov in zadovoljili potrebam vedno bolj
zahtevnih enodnevnih obiskovalcev. Ti projekti so (Strategija razvoja turizma…, 2005):
• Športno rekreacijski center Sviščaki,
• Sprostitveno rekreacijski center Mašun z elementi wellness ponudbe,
• Kamp s komplementarno športno rekreacijsko ponudbo ob jezerih Mola in Klivnik,
• Kulturno središče vas Prem (multivizija, grad, ljudska šola),
• Arheološko središče Knežak,
• Podeželje z elementi eko ponudbe in vrsto rekreacijskih možnosti ter bogato kulinarično
ponudbo,
• Tematske poti na območju občine Ilirska Bistrica,
• Razvoj središča mesta Ilirska Bistrica in obnova ali izgradnja garni hotela (izkoristiti za
tranzit, poslovna srečanja).
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Pozicioniranje Ilirske Bistrice kot izletniške, rekreacijske, kulturne, sprostitvene in tranzitne
turistične destinacije je odvisno, na eni strani od zavedanja pomena urejenosti domačega
okolja, gostinskih in turističnih objektov, infrastrukture, kakovosti storitev in gostoljubnosti,
ki zahteva stalno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje, in na drugi strani od
pripravljenosti prebivalstva občine za sprejem turizma in turistov z vsemi pozitivnimi
(prihodke, delovna mesta, dinamiko) in negativnimi posledicami (hrup, gneča), ki jih ti
prinašajo (Strategija razvoja turizma…, 2005).
Z razvojem turizma naj bi se dosedanja podoba občine, ki velja predvsem za industrijsko
mesto, spremenila v destinacijo s kakovostno turistično ponudbo, kar bi vplivalo na pozitivno
podobo občine in gospodarskih subjektov (Strategija razvoja turizma…, 2005).

4.7.

ENERGETIKA2

4.7.1. PORABA ENERGIJE ZA OGREVANJE
Občina Ilirska Bistrica ima zgrajeno plinovodno omrežje v dolžini 14.530 metrov in dve
plinski postaji kapacitete 700 m3/h, preko katerega se posamezna gospodinjstva, zavodi,
obrtniki ali podjetja oskrbujejo z utekočinjenim naftnim plinom (v nadaljevanju UNP), ki ga
distribuira podjetje Petrol Plin d.o.o.. Skupno število priključkov je 164, od katerih je 104
aktivnih.
Z UNP se trenutno pokriva razmeroma majhen delež potreb po energiji, manj kot 5 %, vendar
naj bi se njegov delež v prihodnosti močno povečal. Predvideva se, da bo ta energent
uporabljalo okrog 1200 uporabnikov in bo njegova letna poraba okrog 1100 ton (Strategija
razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004).
V letu 2006 se je največ UNP porabilo za ogrevanje stanovanjskih objektov, nekoliko manj za
podjetja ter dobro četrtino za javne stavbe (Tabela 19).
Tabela 19: Struktura porabnikov UNP na omrežju UNP plinovoda v Ilirski Bistrici, leta 2006
PORABNIKI UNP
DELEŽ PORABE UNP
Stanovanjski objekti

39 %

Podjetja

35 %

Javne stavbe

26 %

Vir: Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008
V letu 2001 je bilo na UNP plinovod priključenih 60 stanovanj (skupna ogrevana površina
3.240 m2, skupna poraba UNP 31.200 m3), do konca leta 2006 je število stanovanjskih
priključkov naraslo že na 90 (skupna ogrevana površina 4.860 m2, skupna poraba UNP 46.800
m3).
Skupna poraba UNP v podjetjih, ki so priključena na omrežje UNP plinovoda v Ilirski
Bistrici, je leta 2006 znašala 85.692 kg UNP, skupna poraba v javnih stavbah pa 62.766 kg
UNP.

2

Če ni drugače navedeno, je poglavje v celoti povzeto po Energetskem načrtu občine Ilirska Bistrica, 2008.
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Poleg plinovoda ima občina tudi 6 skupnih kotlovnic, s katerimi upravlja Podjetje Stanovanje
d.o.o. Kotlovnice, ki s toplotno energijo oskrbujejo 454 stanovanj in 11 poslovnih prostorov,
uporabljajo kot vhodni energent ekstra lahko kurilno olje (v nadaljevanju ELKO).
4.7.1.1.
RABA TOPLOTNE ENERGIJE V INDIVIDUALNIH STANOVANJIH
Občina Ilirska Bistrica je imela leta 2002 5.725 stanovanj, katerih povprečna površina je
znašala 81,34 m2, kar je nekoliko več od povprečne površine stanovanj v Sloveniji (74,6 m2).
Občina ima izredno velik delež starejših stavb, saj je bilo kar 50 % vseh stanovanj zgrajenih
do leta 1960, medtem ko je bilo v celotni Sloveniji do tega leta zgrajenih le dobrih 30 % vseh
stanovanj.
Tabela 20: Primerjava strukture stanovanj glede na vir ogrevanja med občino Ilirska Bistrica
in Slovenijo leta 2002
SLOVENIJA
OBČINA ILIRSKA
(%)
BISTRICA (%)
0,84
0,09
Premog
30,20
Les in lesni ostanki
59,18
26,01
ELKO
33,53
3,69
2,29
Elektrika
6,74
0,00
Zemeljski plin
1,63
3,54
UNP
0,03
0,09
Sončna energija
0,46
0,70
Drugi viri
13,58
0,00
Daljinsko ogrevanje
6,44
4,54
Ogrevanje iz kotlarne za nekaj
sosednjih stavb
2,86
3,56
Stanovanje ni ogrevano
Vir: Energetski koncept…, 2008
Največ stanovanj uporablja kot vir ogrevanja les, nekaj manj kot 60 %, sledi ELKO s 26 %,
medtem ko je delež drugih virov ogrevanja pod 5 %. Ta struktura se kar precej razlikuje od
strukture stanovanj glede na vir ogrevanja v celotni Sloveniji, kjer prevladujeta ELKO in les
ter lesni ostanki (Tabela 20).
Največ stanovanj v občini Ilirska Bistrica se je leta 2002 ogrevalo iz individualnih kurilnih
naprav (centralna kurilna naprava samo za stavbo, etažno centralno ogrevanje, lokalno
ogrevanje). Daljinsko ogrevanje v občini ni prisotno, medtem ko se je iz kotlarn, ki ogrevajo
nekaj sosednjih stavb ogrevalo 4,54 % vseh stanovanj v občini.
Po strukturi načina ogrevanja stanovanj v občini prevladuje ogrevanje s centralno kurilno
napravo samo za stavbo (48,40 %), sledijo stanovanja, ki niso centralno ogrevana oz. imajo
lokalno ogrevanje (31,06 %), 12,44 % stanovanja ima etažno centralno ogrevanje, 4,54 % se
jih ogreva iz kotlarne za nekaj sosednjih stavb in kar 3,56 % stanovanj pa ni ogrevanih. Ta
struktura se močno razlikuje od strukture za celotno Slovenijo, kjer se iz individualnih
kurilnih naprav ogreva 77 % vseh stanovanj, v občini pa kar 92 %, kar pomeni, da je v
primeru Ilirske Bistrice na celotno število prebivalcev občine razdeljena skoraj vsa porabljena
toplota v stanovanjih, v primeru Slovenije pa je na celotno število prebivalcev razdeljene le 77
% toplote, porabljene za ogrevanje stanovanj. Kljub navedenemu bi, glede na povprečno
63

starost stanovanj, lahko trdili, da so stanovanja v občini Ilirska Bistrica vendarle energetsko
potratnejša od povprečnih stanovanj v Sloveniji.
Tabela 21: Struktura načinov ogrevanja stanovanj v občini Ilirska Bistrica leta
NAČIN OGREVANJA
DELEŽ (%)
4,54
Kotlarna za nekaj sosednjih stavb
48,40
Centralna kurilna naprava samo za stavbe
12,44
Etažno centralno ogrevanje
31,06
Stanovanje ni centralno ogrevano (lokalno ogrevanje)
3,56
Stanovanje ni ogrevano
Vir: Energetski koncept…, 2008
Vsa tista stanovanja, ki se ogrevajo z individualno kurilno napravo, uporabljajo naslednje vire
ogrevanja, in sicer v največji meri les (64,40 %), sledi ELKO (28,30 %), UNP (3,86 %),
električna energija (2,49 %), premog in sončna energija (skupaj manj kot 1 %). Iz navedenih
podatkov je razvidno, da v občini med individualno ogrevanimi stanovanji močno prevladuje
ogrevanje z lesom in lesnimi ostanki, kar prispeva k večjemu deležu emisij CO, ki nastaja pri
izgorevanju lesa. V Sloveniji se z lesom ogreva 39 % individualno ogrevanih stanovanj ter s
kurilnim oljem 43 % individualno ogrevanih stanovanj.
Celotna raba primarne energije v stanovanjih, ki se v občini Ilirska Bistrica ogrevajo z
individualnimi kurilnimi napravami, je v letu 2002 znašala okrog 72.749 MWh.
S primerjavo podatkov o porabljeni energiji za ogrevanje stanovanj med občino Ilirska
Bistrica in Slovenijo kot celoto želimo opozoriti na morebitne večje razlike v porabi (Graf 7).
Na podlagi tega lahko v nadaljevanju nakažemo smer delovanja, s katero bi prebivalci občine
lahko privarčevali pri rabi energije. S takšno analizo lahko analiziramo morebitne probleme
pri rabi energije, prav tako se lahko na podlagi analiziranega stanja opredelijo tudi potenciali
varčevanja z energijo.
Graf 7: Primerjava porabljenih kWh/prebivalca za ogrevanje individualno ogrevanih
stanovanj med Slovenijo in občino Ilirska Bistrica leta 2002

Vir: Energetski koncept…, 2008
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4.7.1.2.

RABA TOPLOTNE ENERGIJE V VEČJIH PODJETJIH IN JAVNIH
STAVBAH
Največja podjetja v občini so v letu 2006 porabila okrog 77,19 GWh toplotne energije, pri
čemer okrog 78 % teh količin predstavlja poraba podjetja Lesonit d.o.o.. Na račun tega v
strukturi energentov močno prevladujejo les in lesni ostanki. Drugo največje podjetje glede na
porabo energije za proizvodne procese in ogrevanje uporablja mazut, tretje pa ravno tako
lesne ostanke. Preostala podjetja za ogrevanje in tehnološke procese uporabljajo pretežno
ELKO in UNP.
Tabela 22: Največji porabniki toplotne energije med podjetji v občini Ilirska Bistrica leta
2006
PODJETJE
ENERGENT
PORABLJENE kWh
TOPLOTE v letu 2006
lesni ostanki (različne
60,500.150
Lesonit d.o.o.
oblike)
mazut
4,389.000
Plama-Pur d.d.
lesni ostanki (kosovni
4,320.000
Javor
Pivka
d.d.,
PC
odpadki, žagovina)
Pohištvo, PE Bač
ELKO
1,899.560
TIB storitve d.o.o., TIB
transport d.d., IPIL d.o.o.
mazut, ELKO
1,882.200
Termoplasti-Plama d.d.
ELKO
1,680.000
Izoterm-Plama d.d.
Vir: Energetski koncept…, 2008
Javne stavbe (šole, vrtci, zdravstveni dom, knjižnica, lekarna, glasbena šola, razvojni center,
dom starejših občanov, center za socialno delo) so pomemben sektor pri analizi rabe energije.
Saj so vse opravljene analize v Sloveniji pokazale, da obstaja v stavbah javnega sektorja
ogromen potencial prihrankov, poleg tega pa je ravno ta sektor tisti, ki bi moral ostalim
porabnikom energije s svojim ravnanjem služiti kot dober zgled, kako je potrebno ravnati z
energijo.
Vse obravnavane javne stavbe skupaj so v letu 2006 porabile 371.053 litrov ELKO
(3,710.530 kWh toplotne energije) in 127.635 l UNP (880.683 kWh toplotne energije), skupaj
4,591.213 kWh oz. 4,6 GWh toplotne energije.

4.7.2. PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Električna energija je energent, ki se poleg ogrevanja uporablja še za številne druge namene,
zato bomo ločeno predstavili porabo električne energije.
Oskrba z električno energijo v občini je dobra in je dostopna vsem prebivalcem, za kar skrbi
Elektro Primorska d.d.
Tarifni odjemalci, torej gospodinjstva, so v letu 2006 skupno porabili 20.484,271 kWh
električne energije za ogrevanje, električne aparate, razsvetljavo itd., oz. 3.578
kWh/gospodinjstvo, kar je pod slovenskim povprečjem, ki znaša 3.972 kWh/gospodinjstvo.
Drugi del porabe električne energije predstavljajo t.i. upravičeni odjemalci, torej podjetja,
javne stavbe itd., ki so v letu 2006 porabili 67.662,603 kWh električne energije.
Tretji velik porabnik električne energije pa je javna razsvetljava, za katero je bilo v letu 2006
porabljenih okrog 2.248,858 kWh električne energije.
Skupna poraba električne energije (poraba vseh odjemalcev, za vse namene) v občini je leta
2006 znašala 28,3 kWh električne energije na prebivalca (Tabela 23).
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Tabela 23: Poraba električne energije v
obdobje od leta 2002 do leta 2006
2002
Tarifni odjemalci (kWh) 13.846,054
Upravičeni
odjemalci 13.768,659
(kWh)
Javna
razsvetljava 1.787,618
(kWh)
SKUPAJ (kWh)
29.402,331
Vir: Energetski koncept…, 2008

občini Ilirska Bistrica po skupinah porabnikov za
2003
2004
2005
2006
17.938,549 19.482,958 18.290,640 20.484,271
30.405,733 70.349,121 70.972,381 67.662,603
1.822,924

2.206,400

1.858,211

2.248,858

50.167,206 27.046,358 25.574,851 28.303,329

4.7.3. RABA ENERGIJE VSEH PORABNIKOV V OBČINI
V tem poglavju združujemo porabo toplotne energije za vse skupine porabnikov v občini:
porabo gospodinjstev v individualno ogrevanih stanovanjih, podjetij, centralnih kotlovnic ter
javnih stavb.
Glede na porabljene kWh za proizvodnjo toplote iz posameznih energentov se je večina
gospodinjstev, ki se ogrevajo individualno (individualne kurilne naprave v stanovanjih), v letu
2002 ogrevala z lesom in lesnimi ostanki (66,04 % kWh), sledi ELKO (29,03 % kWh) ter
UNP (3,96 % kWh). Drugi viri (električna energija, rjavi premog ter ostalo) so minimalno
zastopani.
Pri rabi energije v večjih podjetjih s 83,73 % deležem porabljenih kWh prevladujejo les in
lesni ostanki, sledi mazut (7,79 % kWh) ter ELKO (7,48 % kWh). UNP predstavlja
zanemarljivo majhen delež (0,87 %), majhen delež pri oskrbi z energijo v podjetjih pa
predstavljajo tudi peleti (0,13 %).
Pri ogrevanju javnih objektov prevladuje uporaba ELKO z 80,68 % porabljenih kWh, medtem
ko preostalih 19,18 % porabljenih kWh v teh objektih predstavlja UNP.
V občini Ilirska Bistrica vsi obravnavani porabniki toplotne energije skupaj letno porabijo
okrog 3.269,700 litrov kurilnega olja, 632.400 litrov UNP, 62.000 m3 lesa in lesnih ostankov,
20 ton peletov, 12 ton rjavega premoga, 529 ton mazuta ter za okrog 622.300 kWh drugih
virov energije. Celotna raba primarne energije v občini Ilirska Bistrica pri vključenih
porabnikih energije skupaj znaša okrog 155,58 GWh toplotne energije na leto.
4.7.4. JAVNA RAZSVETLJAVA
V občini Ilirska Bistrica je javna razsvetljava prisotna v vseh naseljih občine. Skupno število
svetil je ob popisu leta 2007 znašalo 1.796.
Septembra 2007 je Vlada RS sprejela Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007), konec novembra 2007 pa še Uredbo o spremembah in
dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št.
109/2007). Namen omenjenih uredb je, med drugim, varstvo narave pred škodljivim
delovanjem svetlobnega onesnaževanja in zmanjšanje porabe električne energije virov
svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaževanje. Uredba v svojem 5. členu določa, da letna
poraba električne energije vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v
razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana
na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, ne sme presegati vrednosti
44,5 kWh.
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V Sloveniji se je v letih 2005–2006 za potrebe javne razsvetljave porabilo približno 70 kWh
električne energije na prebivalca ali 142 GWh elektrike. Podatek je sicer glede tarifnega
odjema elektrike za namene javne razsvetljave zanesljiv, niso pa vsi porabniki te elektrike
upravljavci javne razsvetljave zunanjih odprtih površin. Tarifa, namenjena javni razsvetljavi,
vključuje tudi porabo elektrike za pogon semaforjev, razsvetljavo tunelov na regionalnih
cestah, razsvetljavo kulturnih spomenikov ter dekorativno razsvetljavo fasad, izkoriščajo jo
tudi posamezni uporabniki znotraj komunalnega sistema lokalnih javnih služb. Zato
ocenjujejo, da se za pravo razsvetljavo zunanjih nepokritih cestnih in drugih javnih površin
porabi letno v Sloveniji med 120 in 130 GWh ali okoli 60 do 65 kWh na prebivalca. Letna
poraba elektrike za javno razsvetljavo nepokritih površin je večja, kakor to velja za letno
povprečje v Evropski uniji, kjer je poraba med 50 in 52 kWh na prebivalca. Zaskrbljujoče pa
ni samo dejstvo, da je poraba elektrike za javno razsvetljavo v Sloveniji večja od povprečja
EU (Tabela 24), ampak tudi to, da poraba elektrike za javno razsvetljavo še narašča, in sicer z
letno stopnjo, ki je zanesljivo večja od 2 % (od okoli 152 GWh v letu 2000 do 146 GWh v
letu 2006).
Tabela 24: Primerjava porabe električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca
MESTO
PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE
ZA JAVNO RAZSVETLJAVO V
kWh/prebivalca/leto
42
Velenje
90
Ljubljana
3
57
Bruselj
37
Dunaj
40
Povprečje za Nemčijo
50-52
Povprečje v EU
Vir: Energetski koncept…, 2008
Graf 8: Poraba električne energije za javno razsvetljavo v kWh/prebivalca občine/leto

Vir: Poraba električne energije…, 2009
3

Belgija velja za svetlobno najbolj onesnaženo državo.
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Graf 8 prikazuje porabo električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca naključno
izbranih občin. V vsoti je tudi delež porabe na avtocestah in državnih cestah, ki znese 8
kWh/prebivalca. Iz grafa lahko razberemo, da je delež porabljene električne energije za javno
razsvetljavo v občini Ilirska Bistrica skoraj 140 kWh/prebivalca/leto, kar je daleč nad
omejeno vrednostjo 44,5 kWh/prebivalca/leto. S tega vidika predstavlja svetlobno
onesnaženje velik tako okoljski kot finančni problem.
4.7.5. ŠIBKE TOČKE OSKRBE IN RABE ENERGIJE
Šibke točke so področja rabe in oskrbe z energijo, kjer so glede na ugotovljeno trenutno stanje
potrebna izboljšanja. Pri oblikovanju možnih izboljšav moramo poleg dobre analize stanja
poznati tudi stališča oziroma cilje, ki naj bi jih občina imela na področju rabe in oskrbe z
energijo. Cilji so:
• večja raba obnovljivih virov energije pri vseh porabnikih v občini,
• spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije pri vseh porabnikih v občini,
• zmanjšanje rabe goriv fosilnega izvora,
• zmanjšanje emisij, sanacija potratnih stavb, ki so v upravljanju občine,
• spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije v okviru večjih sistemov (npr. v okviru
sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso ali bioplin, mikrosistemi itd.).
Šibke točke rabe energije v občini so:
• ni daljinskega sistema ogrevanja,
• slabo vzdrževane in nadzorovane individualne kurilne naprave,
• ni zemeljskega plina,
• mesto je plinificirano s plinovodom na utekočinjen naftni plin (drag energent),
• dotrajanost in slaba regulacija kotlovnic,
• v večini primerov v kotlovnicah izraba lesne biomase ni možna, ker so večinoma v
zgoščenem naselju,
• v občini ni poznano tehnično stanje javne razsvetljave,
• velika poraba lesa in lesnih ostankov za ogrevanje stanovanj,
• šibke točke v javnih stavbah so: dotrajane kurilne naprave, slaba izolacija, dotrajanost
oken, strehe, slaba regulacija ogrevanja, pomanjkanje senzorjev prisotnosti, uporaba
klasičnih žarnic namesto navadnih itd.,
• nekatera večja podjetja nimajo opravljenega energetskega pregleda in nimajo zaposlenega
energetskega menedžerja.
4.7.6. USMERITEV OBČINE GLEDE PRIHODNJE OSKRBE Z ENERGIJO
Energetska politika občine naj bi se razvijala predvsem v smeri uporabe okolju prijaznih in
obnovljivih virov energije ter njene čim manjše porabe oziroma k njenemu varčevanju.
Občina Ilirska Bistrica bi morala pri načrtovanju bodoče energetske oskrbe upoštevati:
• obstoječe plinovodno omrežje v občini,
• možnosti za oskrbo preko centralnih kotlovnic z manjšimi daljinskimi sistemi ogrevanja
do porabnikov,
• trenutni način oskrbe, ki temelji pretežno na individualnem konceptu ter
• potencial lokalnih obnovljivih virov energije, kjer prevladuje predvsem lesna biomasa.
Pri pripravi okvirnih usmeritev glede prihodnje oskrbe z energijo je bila občina razdeljena na
tri območja:
• območje plinovoda v mestu Ilirska Bistrica (Območje 1),
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•
•

ostala strnjena urbana območja v občini, ki niso plinificirana (Območje 2) ter
ruralna območja redkejše poselitve (Območje 3).

V območju 1 bi bilo smiselno spodbujati uporabnike k priklopu na plinovodno omrežje,
vendar je problem v tem, da gre za UNP in ne za zemeljski plin. Saj je UNP v primerjavi z
zemeljskim plinom drag energent, poleg tega so tudi negativni učinki uporabe zemeljskega
plina precej manjši kot na primer uporabe UNP, kar je prikazano v spodnjem grafu 9, kjer so
primerjane specifične emisije pri uporabi ELKO, zemeljskega plina in UNP.
Graf 9: Primerjava emisij toplogrednih plinov in prahu za kurilno olje, zemeljski plin in
utekočinjeni naftni plin

Vir: Energetski koncept…, 2008
Glede na navedeno je za to območje predlagan naslednji prioritetni vrstni red uporabe
energentov:
• obnovljivi viri energije,
• UNP iz plinovoda,
• ELKO.
Posebno poglavje pri načrtovanju bodoče oskrbe v primeru mest, kakršno je Ilirska Bistrica,
prav gotovo zavzemajo skupne kotlovnice. Te bi morale predvsem pri ogrevanju stanovanj v
večstanovanjskih stavbah prevladovati, saj je to najbolj učinkovit način ogrevanja takšnih
objektov.
Po izteku koncesije za distribucijo UNP in v kolikor na obrobje občine takrat še ne bo
pripeljano prenosno omrežje zemeljskega plina, pa se na sedaj plinificiranem območju
predlaga izgradnja toplovoda in sistema daljinskega ogrevanja z lesno biomaso kot vhodnim
energentom. Kljub temu, da v občini ni velikih lesnopredelovalnih obratov, ki bi razpolagali z
velikimi količinami lesnih ostankov. Vseeno velja poudariti, da je občina izredno gozdnata in,
da je realizacija možnega poseka v občini komaj 60 %. Sistem daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso bi poleg ugodnih vplivov na okolje ter nižje cene ogrevanja za končnega porabnika
prinesel tudi kakšno novo delovno mesto v občini.
Na ostalih dveh območjih (Območje 2 in Območje 3) bi morala občina aktivno spodbujati
izrabo obnovljivih virov energije, predvsem lesno biomaso, bodisi v okviru popolnoma
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individualnih sistemov bodisi v okviru morebitnih mikrosistemov ogrevanja. Naselja na teh
območjih niso ravno primerna za daljinsko ogrevanje, saj ni velikih porabnikov, ki bi bistveno
povečali gostoto odjema na nekem zaokroženem območju. Pomemben obnovljivi vir energije,
ki ima prav tako ogromen potencial, je sončna energija, katere izrabo bi morala občina čim
bolj aktivno spodbujati.
V zvezi s skupnimi kotlovnicami naj bi občina stopila v kontakt z upraviteljem in ga
spodbudila za izdelavo načrtov posodobitev oziroma potrebnih sanacij. Problem skupnih
kotlovnic je, da so v lasti stanovalcev, ti pa se za sanacije običajno odločajo šele takrat, ko
sistem odpove v celoti. Naloga občine in na njeno pobudo tudi upravitelja kotlovnic je, da
lastnike informira, na katerih mestih je možno doseči prihranke pri rabi energije; med drugim
tudi z zamenjavo kurilnih naprav prej kot takrat, ko te popolnoma odpovejo in tvegajo, da
bodo sredi zime ostali brez ogrevanja. Poleg tega bi bilo smiselno, da se upravitelja kotlovnic
spodbudi, da ob naslednjem kupovanju novih kurilnih naprav svetuje lastnikom bolj
racionalen nakup, saj je večina obstoječih kotlovnic predimenzioniranih.
Poleg navedenih ciljev, si je občina zadala tudi dolgoročne cilje, za obdobje 2008–2014:
• Cilj 1: Povečanje energetske učinkovitosti v občinskih javnih stavbah: povprečno
energijsko število vseh osnovnih šol in vrtcev za obdobje 2015-2018 ne bo presegalo 100
kWh/m2/leto (leta 2004/05 okrog 120 kWh/m2/leto); najbolj energetsko potratna osnovna
šola ali vrtec lahko v istem obdobju doseže največ 120 kWh/m2/leto (leta 2004/05 okrog
190 kWh/m2/leto).
• Cilj 2: Nadomeščanje fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije v občinskih javnih
stavbah: do 2011 se vsaj ena osnovna šola ali vrtec ogreva z lesno biomaso ali s toplotno
črpalko, do 2015 so na vseh osnovnih šolah in vrtcih (kjer je to tehnično izvedljivo)
nameščeni solarni sistemi.
• Cilj 3: Ureditev področja energetike v občini.
• Cilj 4: Povečanje energetske učinkovitosti v sektorju stanovanj.
• Cilj 5: Povečanje izrabe obnovljivih virov energije v sektorju stanovanj.
• Cilj 6: Učinkovita raba energije v podjetjih.
• Cilj 7: Zmanjševanje porabe električne energije v javni razsvetljavi.
• Cilj 8: Povečanje osveščenosti na področjih učinkovite rabe energije in možnosti izrabe
obnovljivih virov energije vseh porabnikov energije v občini.
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5. OBREMENJEVANJE OKOLJA
Med gonilne sile, torej vire pritiskov na okolje, prištevamo prebivalstvo, kmetijstvo,
industrijo, turizem, promet ter energetiko. Le-te povzročajo različne oblike in stopnje
obremenjevanja sestavin okolja, med katerimi lahko za občino Ilirska Bistrica izpostavimo
zrak in vodo.
5.1.

STANJE IN TRENDI KAKOVOSTI SESTAVIN OKOLJA

5.1.1. ONESNAŽEVANJE ZRAKA
Glavni viri onesnaževanja zraka v občini so industrija, promet in energetika.
Med industrijskimi onesnaževalci zraka je na prvem mestu lesno-kemična in kemična
industrija s številnimi izpusti transportnega ali odsesovanega zraka iz ciklonskih izločevalcev
in filtrov ter dimnimi plini iz kurilne naprave. Gre predvsem za onesnaževanje z drobnim
lesnim prahom in ostalimi trdimi delci. Medtem ko onesnaževanja s sajami in CO, z zagonom
nove kurilne naprave na biomaso in novega sistema čiščenja dimnih plinov, ni več. Vpliv tega
onesnaževanja je lokalno omejen in je samo v bližnji okolici tovarne Lesonit. Ostala industrija
pa v glavnem ne povzroča večjih izpustov emisij v okolico (Strategija razvoja občine Ilirska
Bistrica, 2004).
Tabela 25 prikazuje količino posameznih emisij v zraku iz tovarne Lesonit in podjetja Javor
Pivka, PE Bač. Pri obeh podjetjih predstavlja največji delež emisij ogljikov dioksid (CO2) s
kar 99 % in je posledica uporabe lesa in lesnih izdelkov za energetske namene. Z zagonom
nove kurilne naprave na biomaso in novega sistema čiščenja dimnih plinov v Lesonitu, so se
deleži emisij močno zmanjšali, kar so pokazale tudi meritve v letu 2006.
Po mnenju uprave Lesonita so snovi, ki jih izpuščajo iz tovarne, predvsem vodna para, ki jo
ohladijo, saj izkoriščajo njeno toploto. Ob tem dodajajo: »Ukvarjamo se z lesom, zato je
jasno, da so v dimu, ki ga izpuščamo, tudi emisije formaldehida iz lesa in smol. A vse so v
zakonsko dovoljenih količinah. In nobena ni zdravju nevarna, ker je pod predpisanim
pragom.« (Ribolica, 2008)
Tabela 25: Količina emisij (kg) leta 2002 za tovarno Lesonit in Javor Pivka, PE Bač
Onesnažilo
Lesonit
Javor Pivka,
PE Bač
82.561.248,00
1.430.050,00
ogljikov dioksid (CO2)
215.916,00

1.703,00

ogljikov monoksid (CO)

21.882,00

11.803,00

žveplovi oksidi (SO2 in SO3), izraženi kot SO2

12.027,00

-

organske spojine, izražene kot skupni organski
ogljik (TOC)
skupni prah

11.300,00

-

10.626,00

-

88,60

-

dušikovi oksidi (NO in NO2), izraženi kot NO2

formaldehid (CH2O)
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fenol

24,06

-

Vir: Emisije snovi v zraku leta 2002, 2009
Leta 2006 so bile v Ilirski Bistrici opravljene meritve kakovosti zraka z avtomatsko mobilno
ekološko-meteorološko postajo, saj v občini ni meritev na stalnih postajah. Mobilna postaja
deluje enako in meri iste ekološke in meteorološke parametre kot vse ostale stalne postaje v
avtomatski merilni mreži. Mobilna postaja je bila postavljena na dveh lokacijah v občini
Ilirska Bistrica – najprej ob železniški progi ob Vojkovem drevoredu in potem v Rečici.
Namen meritev je bil ugotoviti stopnjo onesnaženosti zraka na poseljenem območju v bližini
tovarne Lesonit, ki je po podatkih iz emisijskih evidenc največji vir emisije delcev in
dušikovih oksidov v občini, saj je vpliv emisij iz prometa in iz drugih virov majhen (Kakovost
zraka v Sloveniji v letu 2006, 2007).
Na obeh merilnih mestih so bile v obdobju meritev koncentracije žveplovega dioksida
(povprečna mesečna koncentracija 3 oz. 2 µg/m3) in ogljikovega monoksida (0,2 oz 0,3
mg/m3) najnižje med vsemi merilnimi mesti v Sloveniji. Enako velja za dušikove okside na
merilnem mestu Vojkov drevored (13 µg/m3), medtem ko so bile najvišje urne koncentracije
dušikovega dioksida (72 µg/m3), izmerjene v Rečici, med višjimi v Sloveniji–najvišja
povprečna urna koncentracija je dosegla dobro tretjino mejne urne vrednosti (Kakovost zraka
v Sloveniji v letu 2006, 2007).
Koncentracije delcev PM10 (mešanica organskih in anorganskih snovi, ki se pojavljajo v
atmosferi kot tekoči ali trdni delci, in so posledica prometa, industrijskih procesov, gradbene
dejavnosti in ogrevanja) na obeh merilnih mestih–tako povprečne vrednosti (39 oz. 35 µg/m3)
kot tudi število prekoračitev mejne dnevne vrednosti–so bile med najvišjimi med vsemi
merilnimi mesti v Sloveniji. Na podlagi sočasnih meritev v stalni merilni mreži sklepamo, da
letna vsota dni s prekoračeno mejno vrednostjo 50 µg/m3 presega dovoljeno število 35 dni
(Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2006, 2007).
Drugi pomemben onesnaževalec zraka je promet, ki postaja iz leta v leto bolj pereč problem.
Za onesnaževanje zraka iz prometa je značilna tedenska in sezonska dinamika, vezana na
gostoto prometa. Največje emisije so prisotne poleti ob koncu tedna, ko je promet najgostejši.
Občina ima izrazito tranzitno vlogo, zato je v turistični sezoni prehodna občina za večino
turistov iz vzhodne in zahodne Evrope na poti proti Hrvaški. Ravno tako pa preko nje
potekajo tudi pomembne tranzitne poti tovornega prometa iz srednje in vzhodne Evrope
(Strategija razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004). Zlasti tovorni promet predstavlja veliko
nevarnost za okolje zaradi izpustov toplogrednih plinov, povzročanja hrupa, nevarnosti izlitja
nevarnih snovi, onesnaževanja voda in onesnaževanja prsti s težkimi kovinami.
Energetska oskrba, zlasti številna kurišča, ki so aktivna v ogrevalni sezoni, so tudi eden od
onesnaževalcev zraka v občini.
Analiza emisij, ki so produkt pridobivanja in rabe energije, je osnova za učinkovito rabo
energije ter zamenjavo fosilnih energentov z obnovljivimi viri energije. Najboljše nadomestilo
za fosilna goriva je lesna biomasa, saj je pri zgorevanju lesa količina v zrak sproščenega CO2
enaka kot pri gnitju in ga drevesa spet porabijo za svojo rast. Zaradi tega pravimo, da je lesna
biomasa z vidika CO2 nevtralno gorivo (Energetski koncept…, 2008).
Najpomembnejša energenta za ogrevanje stanovanj iz individualnih kurilnih naprav sta v
občini les in kurilno olje, z močno prevlado lesa. Stanovanja, ki se ogrevajo samostojno, letno
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porabijo okrog 72,75 GWh energije in pri tem ustvarijo emisije plinov, kot jih prikazuje
spodnji graf (CO2, SO2, NOx, CxHy, CO in prah) (Graf 10) (Energetski koncept…, 2008).
Izstopata predvsem ogljikov dioksid in ogljikov monoksid kot posledica prvenstvene uporabe
lesa in lesnih izdelkov.
Graf 10: Emisije plinov, ki jih letno ustvarijo gospodinjstva z ogrevanjem stanovanj v občini
Ilirska Bistrica leta 2002

Vir: Energetski koncept…, 2008
Graf 11: Emisije plinov na prebivalca leta 2002 v občini Ilirska Bistrica in Sloveniji, pri
individualnem ogrevanju stanovanj

Vir: Energetski koncept…, 2008
Iz grafa 11 je razvidno, da so predvsem emisije CO2 in SO2, izražene v kg na prebivalca, v
občini precej nižje od tistih, ki veljajo v povprečju za Slovenijo kot celoto (na prebivalca).
Razlog je v tem, da se v Ilirski Bistrici, v primerjavi s Slovenijo, precej manjši delež
stanovanj ogreva s kurilnim oljem, zemeljski plin pa v občini sploh ni prisoten. Velik delež
individualno ogrevanih stanovanj se v Ilirski Bistrici ogreva z lesom in lesnimi ostanki,
posledica tega so višje emisije CO. Kljub višji porabi energije gledano na prebivalca v Ilirski
Bistrici v primerjavi s Slovenijo, so torej emisije CO2 in SO2 v občini precej nižje, kar je
posledica velikih razlik v strukturi virov ogrevanja (Energetski koncept…, 2008).
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Emisijam, ki jih z ogrevanjem stanovanj ustvarijo gospodinjstva, je potrebo prišteti še emisije,
ki jih s porabo energije povzročijo ostali porabniki v občini: podjetja, javne stavbe in skupne
kotlovnice. Tudi v tem primeru prispevata največji delež h količinam emisij CO2 in CO (Graf
12) (Energetski koncept…, 2008).
Graf 12: Skupne emisije vseh porabnikov toplote v občini Ilirska Bistrica leta 2002

Vir: Energetski koncept…, 2008
Posamezne skupine porabnikov glede na prevladujoče energente različno prispevajo k
emisijam posameznih plinov oziroma prahu. Iz spodnjega grafikona lahko razberemo, da
prispevajo največji delež emisij individualno ogrevana stanovanja in podjetja (predvsem
lesnopredelovalni obrat Lesonit).
Graf 13: Delež emisij, ki jih ustvarijo posamezne skupine porabnikov energije v občini
Ilirska Bistrica leta 2002

Vir: Energetski koncept…, 2008
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Skupnim emisijam iz ogrevanja in tehnoloških procesov bi dejansko morali prišteti še emisije,
ki nastanejo zaradi porabljene električne energije. Raba električne energije namreč posredno
močno onesnažuje ozračje, saj je velik delež električne energije v Sloveniji proizveden iz
fosilnih goriv. Leta 2005 je bilo na primer v slovenskih termoelektrarnah proizvedene kar 38
% celotne v Sloveniji proizvedene električne energije v tem letu. Povprečna vrednost emisij
CO2 pri proizvodnji električne energije za slovenski elektroenergetski sistem pa znaša 0,5
t/MWh (Energetski koncept…, 2008).
Za občino je značilno tudi izredno močno svetlobno onesnaževanje, saj znaša poraba
električne energija za javno razsvetljavo nekaj manj kot 140 kWh na prebivalca na leto, kar je
trikrat več od dovoljene vrednosti 44,5 kWh/prebivalca (Poraba električne energije…, 2009).
Na stanje onesnaženosti zraka vplivajo tudi fizičnogeografski kazalci, ki so povezani z
značilnostmi podnebja. To so: prevetrenost območja, pogostost temperaturnih inverzij, število
meglenih dni in reliefne značilnosti območja (Benčina, 2007).
Za Ilirskobistriško kotlino je, predvsem v zimskih mesecih, značilno pojavljanje inverzije, ki
lahko traja več dni. Na stanje onesnaženosti pomembno vpliva tudi prevetrenost območja, ki
zaradi kotlinske lege mesta, kjer so tudi največji viri onesnaževanja, ni najboljša. Na podlagi
tega lahko sklepamo, da so samočistilne sposobnosti zraka, predvsem v kotlinah in dolinah
majhne.
5.1.2. ONESNAŽENOST VODNIH VIROV
Glavni viri onesnaževanja površinskih vodnih tokov so: prebivalstvo, industrija, kmetijstvo in
vse bolj tudi promet. Gre predvsem za obremenjevanje voda s komunalnimi in industrijskimi
odpadnimi vodami, meteornimi vodami iz javnih površin, naravnimi in umetnimi gnojili ter
zaščitnimi sredstvi. Največja ovira pri natančni analizi obremenjenosti vodnih tokov je v
pomanjkanju podatkov.
Stanje površinskih voda, predvsem vodotoka reke Reke – glavne vodne žile v občini, je po
zaprtju (npr. Tovarne organskih kislin - TOK) ali tehnološki posodobitvi nekaterih podjetij
(Lesonita) v občini, bistveno boljše, še vedno pa konča v njej večina komunalne odpadne
vode, ki priteče iz kanalizacijskega sistema. Problematičen je tudi potok Trnovšek, v katerega
se stekajo vse izcedne vode iz stare deponije odpadkov nekdanjega TOK-a, iz Globovnika
(Strategija razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004).
Onesnaževanje reke Reke se je začelo z industrijskim razvojem Ilirske Bistrice, zlasti z
razvojem tovarne Lesonit in TOK-a. Življenje je iz rečne struge pod Ilirsko Bistrico izginilo v
letih 1955–1957, kritična meja onesnaženosti pa je bila prvič prekoračena v šestdesetih letih
20. stoletja, ko sta Lesonit in TOK močno povečala proizvodnjo. Leta 1981, ko je
onesnaževanje Reke doseglo višek (30–36 t/dan KPK ali 17–22 t/dan BPK5, pretok odpadnih
vod je v povprečju znašal 150 l/s), sta ti dve tovarni prispevali 95 % onesnaževanja in 85–88
% odpadnih vod, ki so nastale v Ilirski Bistrici. Med večje onesnaževalce je sodilo tudi
podjetje TIB Transport, in druga, privatna avtoprevozniška podjetja, predvsem z vidika pranja
cistern (Uljan, 2000). Za ta namen so na podjetju Transport zgradili svojo čistilno napravo
(TIB Transport, 2009).
Po letu 1966 se je pričelo izvajati različne ukrepe, da bi se kakovost vode v Reki izboljšala iz
4. v 2. kakovostni razred. Podjetje Transport je leta 1968 uredilo lovilce mineralnih olj za
izločanje maščob in olj iz odpadnih vod, ki jih proizvedejo v pralnici cistern. Po letu 1988 so
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izboljšali učinkovitost lovilcev olj z dodatkom lamelo separatotja, ki podaljša pot vode, in
trakastega separatorja, v katerem se mastni delci lepijo na poseben trak. Lesonit je v letih
1974–1976 postavil čistilno napravo za izločanje lesnih vlaken iz odpadne vode, ki se je
izkazala za neučinkovito. Podoben uspeh so leta 1978 dosegli v TOK-u s postavitvijo t.i.
izparevalne postaje. V letih 1973–1978 in 1984–1987 sta bili za bogatenje nizkih voda Reke
zgrajeni akumulacijski jezeri Klivnik in Mola. V letih 1979–1986 so v Lesonitu prišli z
mokrega na suhi postopek proizvodnje ivernih plošč in danes vsi procesi povezani s
tehnološkimi vodami tvorijo v obratu sklenjen krog. Kvaliteta vode pa se je vidno izboljšala
šele leta 1990, ko je v TOK-u začela delovati pilotska (polindustrijska) čistilna naprava, ki je
onesnaževanje tovarne zmanjšala za 90 %. Leto za tem je tovarna prenehala z obratovanjem
(Uljan, 2000; Ribolica, 2008).
Leta 1990 se je po mnogih letih kvaliteta vode pri Topolcu iz 4. razreda izboljšala v 3.–4.
razred, pri Cerkvenikovem mlinu pa iz 4. oz. 3.–4. v (2.)–3. razred. Po stečaju Grafike in
Kmetijske zadruge ter odhodu tankovskih enot JLA, ki so tudi spadali med večje
onesnaževalce, se je kakovost vode v Reki od leta 1993 izboljšala pri Topolcu do (2.)–3.
razreda, pri Cerkvenikovem mlinu pa do 2.–(3.) razreda. V obdobju 1994–1997 je pri obeh
merilnih mestih voda spadala v 2.–3. kakovostni razred. Maja 1997 je povprečni pretok
odpadnih voda Ilirske Bistrice znašal 45 l/s, njena onesnaženost pa 530 kg KPK/dan oz. 370
kg BPK5/dan (Uljan, 2000).
Preglednica 2: Kakovost reke Reka od leta 2000 do 2006
VODNI TOK MERILNO MESTO 2000 2001 2002 2003 2004*
(2)-3 (2)-3 2-3
3
dobro
Reka
Topolc
2-3
2-3 2-(3) 2-(3) dobro
Reka
Cerkvenikov mlin
2-(3)
2
2
2
dobro
Reka
Matavun
Vir: Monitoring kakovosti…, 2009
* Vodno telo površinske vode ima dobro kemijsko stanje, če:
•
•

2005*
dobro
dobro
dobro

2006*
dobro
dobro
dobro

na merilnem mestu nobena letna povprečna vrednost parametrov ni večja od mejne vrednosti, ki je za ta
parameter določena v Uredbi o kemijskem stanju površinskih voda,
časovna vrsta letnih povprečnih vrednosti nobenega od parametrov iz prednostnega seznama nevarnih
snovi, za katere se ugotavlja vsebnost v sedimentih, nima trenda naraščanja v obdobju zadnjih petih let.

Da bi dosegli izboljšanje kvalitete vode v 2. kakovostni razred, bo potrebno v prihodnosti
urediti odvodnjavanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda naselij v njenem porečju. S tem
v zvezi je najpomembnejše dokončanje izgradnje kanalizacijskega sistema in manjših čistilnih
naprav za posamezna naselja oz. krajevne skupnosti. Tako naj bi v kratkem posodobili
kanalizacijski sistem in zgradili čistilne naprave na Baču, v Hrušici, Podgradu, Kosezah,
Novokračinah (Operativni program…, 2006).
Nekoč je bilo industrijsko obremenjevanje voda na prvem mestu, danes prevzema njegov
primat onesnaževanje s komunalnimi odpadnimi vodami iz naselij. Razpršenost poselitve,
značilna za občino, je neugodna z vidika komunalnega urejanja naselij, saj zahteva znatno
večja materialna sredstva za njegovo ureditev.
Razporeditev prebivalstva in naselij kaže na dvojnost med mestom Ilirsko Bistrico na eni in
drugimi naselji na drugi strani. Saj ima mesto urejeno čistilno napravo, medtem ko to ne velja
za druga naselja (razen Šembij, Jasena in Topolca).
Komunalna opremljenost stanovanj v Ilirski Bistrici je dobra, saj so praktično vsi objekti
priključeni na kanalizacijo: izjema je le nekaj starejših kmetij na obrobju mesta. Na podeželju
(razen prej omenjenih naselij) kanalizacijskih omrežij ni. Zato pa je podeželje razmeroma
dobro opremljeno z greznicami in gnojnimi jamami, pri katerih je zlasti problematično
njihova vodotesnost in praznjenje (Rejec Brancelj, Kerma, 1997).
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Iz navedenega sledi, da ima prebivalstvo pomemben delež pri t.i. populacijskem ali
komunalnem onesnaževanju vode (Rejec Brancelj, Kerma, 1997).
Poleg industrijskega in populacijskega onesnaženja vode, je tu še kmetijsko obremenjevanje,
ki posredno in neposredno vpliva tako na onesnaženje vode kot prsti. Ker je ugotavljanje
vplivov kmetijstva na obremenjevanje okolja večplastno, si pomagamo s številnimi
posrednimi kazalci (npr. poraba gnojil, bilanca dušika, energetska intenzivnost, urejenost in
lokacija gnojnih objektov, energetska intenzivnost, delež ekološko obdelanih zemljišč ipd.)
(Lampič, 2008).
Onesnaževanje prsti in vode gre predvsem na račun gnojenja obdelovalnih površin s hlevskim
gnojem, gnojnico in z mineralnimi gnojili ter na račun škropljenja z zaščitnimi sredstvi.
Hlevski gnoj uporabljajo večinoma za gnojenje njiv in travnikov. Povprečna poraba gnoja
znaša 25 m3/ha obdelovalne površine (v Brkinih 8 m3/ha hlevskega gnoja in 2 m3/ha
gnojevke), gnojil pa 130 kg/ha obdelovalne površine (v Brkinih 113 kg/ha). Vendar so med
kmetijami velik razlike. Nekateri mineralnih gnojil skoraj ne uporabljajo, tretjina pa jih porabi
več kot 1000 kg na leto, saj je količina porabe bolj kot od velikosti ali usmerjenosti kmetij
odvisna od tržne naravnanosti pridelave. Tako organska kot mineralna gnojila pa se ob
razmeroma veliki količini padavin intenzivno izpirajo iz prsti (Rejec Brancelj, Kerma, 1997;
Rejec Brancelj, 2001).
Povprečna poraba sredstev za varstvo rastlin je relativno majhna in znaša 0,5 kg/ha
obdelovalne površine (v Brkinih 0,6 kg/ha). Tudi v uporabljeni količini sredstev za varstvo
rastlin so med kmetovalci velike razlike, tržna pridelav pa tudi tu povečuje uporabo (Rejec
Brancelj, Kerma, 1997; Rejec Brancelj, 2001).
Vplive kmetijstva na okolje lahko ugotavljamo tudi s kazalcem o živinorejski gostoti, tj.
skupno število glav velike živine – GVŽ – razporedimo na skupne obdelovalne površine. Po
podatkih Popisa kmetijskih gospodarstev 2000 znaša živinorejska gostota za občino le 0,56
GVŽ/ha, kar je bistveno pod dovoljeno gostoto v Sloveniji (2 oz. 2,5 GVŽ/ha) (Lampič,
2008).
Povprečna energetska intenzivnost v Slovenskem merilu znaša 38 GJ/ha, za občino imamo
podatke samo za Brkine, kjer je leta 1996 znašala povprečna energetska intenzivnost 25
GJ/ha, kar presega mejo 15 GJ/ha, ko je energetska poraba tako visoka, da lahko pričakujemo
okoljske učinke (Rejec Brancelj, 2001; Lampič, 2008).
Eden od kazalcev za ugotavljanje obremenjevanja okolja iz kmetijstva je vnos dušika. Leta
1996 je v Brkinih znašal povprečen vnos dušika 79 kg/ha obdelovalne zemlje, od tega je bilo
79 % dušika vnesenega z živinskimi gnojili in 21 % z mineralnimi gnojili. Kar je pomembno
z okoljevarstvenega vidika, saj je delež dušika iz živinskih gnojil večji ter sta njegova
uporabnost in vrednost večja kot pri mineralnih gnojilih (hitrejše izpiranje mineralnih gnojil,
siromašenje humusnega horizonta ipd.) (Rejec Brancelj, 2001).
Stopnjo obremenjenosti okolja s kmetijskimi dejavnostmi nam posredno kaže delež ekološko
obdelanih zemljišč. V Sloveniji je bilo leta 2006 1876 ekoloških kmetij, ki so obdelovale
26.830 ha zemljišč oz. 5 % vseh kmetijskih površin v Sloveniji. Povprečna velikost ekološke
kmetije pri nas je dobrih 13 ha, to pa je v primerjavi s povprečno veliko slovensko kmetijo
(okrog 6,2 ha) bistveno ugodneje (Lampič, 2005a; 2008).
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V občini je bilo leta 2009 23 ekoloških kmetij (glej Prilogo 1), ki obdelujejo od 5 do 9,99 %
kmetijskih zemljišč, med katerimi močno prevladujejo travniške površine (Žejn, 2009;
Lampič, 2005a). Kmetije ležijo v različnih reliefnih enotah, največ, tj. 10, jih je v dolini reke
Reke, 6 jih je v Brkinih, 5 v Koritniški kotlinici, po eden pa v Podgrajskem in Jelšanskem
podolju.
Gledano v celoti, je skupno kmetijsko obremenjevanje v občini, ki upošteva naslednje
kazalce: indeks preobrazbe kmetijskih zemljišč, poraba gnoja, poraba gnojevke, poraba
mineralnih gnojil, poraba sredstev za varstvo rastlin, število živine, energetski vnos, poraba
dušika, majhno. Njegova vrednost je znašala za Brkine 16, medtem ko je bilo povprečje vseh
obravnavanih pokrajin 29 (Rejec Brancelj, 2001; Lampič, 2005b).
Obseg prometa se je na nekaterih magistralnih cestah po letu 1990 krepko prepolovil, vendar
se v zadnjem času ponovno krepi in ceste skozi Ilirsko Bistrico postajajo ene od bolj
obremenjenih pri nas. Z večjimi obremenitvami cest se pojavlja večja nevarnost tudi za
obremenjevanje Reke, zlasti zaradi vse številčnejšega tovornega prometa (Rejec Brancelj,
Kerma, 1997). Promet pomeni tudi veliko degradacijo za prsti, saj posredno vpliva na
onesnaženje prsti z izpušnimi plini, ki vsebujejo strupene snovi: kadmij, cink, svinec, baker in
nikelj. Le-te se odlagajo na prsti v bližini cestišč. Eden od virov onesnaževanja prsti
predstavlja tudi soljenje cestišč v zimskih mesecih (Benčina, 2007).
5.1.3. POKRAJINSKA OGROŽENOST VIROV PITE VODE IN PREDLAGANI
VODOVARSTVENI UKREPI
Obsežna kraška območja Slovenije v svojem podzemlju skrivajo gospodarsko zelo pomembne
količine kakovostne pitne vode. Kraški izviri pokrivajo kar 43 % potreb po pitni vodi v
državi, pomembni pa so tudi za oskrbo prebivalstva in gospodarstva občine in širše regije
(Kovačič, 2005).
Vodooskrbna območja občine so pokrajinsko izredno občutljiva, najbolj ogrožena pa so zlasti
tista, ki napajajo najpomembnejše vire pitne vode. Kljub številnim potencialnim
onesnaževalcem je bilo do sedaj za zavarovanje pitne vode v občini narejenega zelo malo.
Tako ostaja obsežni kraški vodonosnik Snežniške planote nezavarovan (Kovačič, 2005).
Skoraj 150 km2 veliko hidrogeografsko zaledje kraških izvirov v občini je v večjem predelu
nenaseljeno, toda potencialnih onesnaževalcev kraške podzemne vode je veliko (Kovačič,
2005).
Vodne vire v občini označuje visoka pokrajinska občutljivost, saj se večina njih oskrbuje iz
vodonosnikov s kraško-razpoklinsko poroznostjo, ki so zaradi svojih geoloških, tektonskih in
tudi reliefnih značilnosti močno pokrajinsko občutljivi. Mehansko čiščenje oz. filtracija skozi
tanko kraško prst ter v dobro razpokani in s kanali prepredeni notranjosti je neučinkovita,
hitro pronicanje v notranjost pa zmanjšuje možnost izhlapevanja in povzroča hitro širjenje
onesnaževala proti izvirom oz. zajetjem pitne vode. Kar pomeni, da je onesnaženje praktično
nemogoče sanirati, škodljive snovi, bakterije in virusi pa se tako prenašajo na velike razdalje
in lahko za dalj časa onesnažijo zajetje kraških izvirov (Kovačič, 2005).
Med vodonosnike s kraško-razpoklinsko poroznostjo sodi tudi Snežniška planota, ki
predstavlja najpomembnejše vodooskrbno ter hkrati vodovarstveno območje v občini, saj
zbira padavinsko vodo za zajetja Bistrica, Podstenjšek, vrtini K-1 in K-3 ter več manjših
zajetij na območju Podgore in Knežaka (Kovačič, 2005).
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Drugo vodooskrbno območje občine (predvsem za vaške vodovode Dolenje, NovokračineSušak, Fabci, Jelšane in Nova vas) predstavljajo flišni Brkini (vodonosnik z medzrnsko in
razpoklinsko poroznostjo), ki so hkrati tudi vodooskrbno območje za Rižanski vodovod
(Kovačič, 2005).
Daleč najpomembnejši vir pitne vode v občini je kraški izvir Bistrice, ki dovaja pitno vodo v
vodovod Ilirska Bistrica. Ta preko svojih štirih sistemov redno oskrbuje 10.548 oz. 74,2 %
prebivalcev, v obdobju, ko lokalni viri presahnejo, pa celo 84,6 % oz. 12.038 prebivalcev
občine ter manjši del občine Hrpelje-Kozina. Kljub njegovemu velikemu pomenu je potencial
omenjenega vira še neizkoriščen, velika slabost je ta, da v občini ni dovolj izdatnega vira
pitne vode, ki bi ga v primeru onesnaženja uspešno nadomestil (Kovačič, 2005) .
S stališča varovanja kraške talne vode je ugodno to, da obsežno vodooskrbno območje
kraškega izvira Bistrica označujejo prostrani in neposeljeni gozdovi Snežniške planote, ki
zaradi reliefnih in geoloških značilnosti predstavlja za kmetijsko rabo skoraj neprimerno
območje. Kljub temu vodni vir ogrožajo gradbeništvo, gozdarstvo, šport, kmetijstvo in
turizem ter z njimi povezan promet v ožjem in širšem zaledju (Kovačič, 2005).
Največjo nevarnost za vodni vir predstavljata kamnoloma, saj je v enem izmed njih urejeno
tudi odlagališče odpadnega gradbenega materiala za širše območje mesta, na njegovi površini
se nahajajo številni zavrženi avtomobili, delovni stroji in tovornjaki. Poleg tega se v
kamnolomu skladišči nafta, ki služi za pogon težke delovne mehanizacije in tovornjakov za
prevoz kamenja, ki so parkirana na nezavarovani površini. V kamnolomu bi bilo potrebno
izvajati poostren nadzor nad sestavo odpadnega gradbenega materiala, saj se med odvrženim
materialom najdejo tudi številni nevarni odpadki. Poleg tega bi bilo potrebno urediti skladišče
za nafto ter parkirišče za tovornjake in delovne stroje. Potrebno bi bilo odstraniti neuporaben
in zavržen vozni park, ki predstavlja resno tveganje za vir pitne vode (Kovačič, 2005).
Eden izmed onesnaževalcev je tudi šport oz. streljanje na glinaste golobe. Ocene namreč
kažejo, da je koncentracija svinca v prsti, ki ga vsebujejo šibrni naboji pušk, na aktivni
površini športnega strelišča na Črnih njivah mnogo večja od mejne vrednosti letnega vnosa
omenjene kovine. Ker je kemično čiščenje kraške vode v podzemlju neučinkovito, lahko že
majhne koncentracije svinca za dalj časa onesnažijo izvir. V prihodnje bi bila zato potrebna
sanacija strelišča (odstranitev prsti, ureditev odtoka meteorne vode) ali pa njegova preselitev
na drugo lokacijo izven vodovarstvenega območja (Kovačič, 2005).
Tretjo veliko potencialno nevarnost za vodni vir predstavlja počitniško naselje Sviščaki, ki
obsega preko 90 počitniških hiš. Le-te v večini primerov nimajo urejenih greznic, vprašljiva
pa je tudi kakovost izgradnje in vodotesnost obstoječih. Dolgoročno bi bila v skladu z
večanjem turističnih zmogljivosti naselja smotrna ureditev kanalizacijskega omrežja s čistilno
napravo (Kovačič, 2005).
Četrti potencialni vir onesnaževanja je promet, saj v zaledju vodnega vira poteka v glavnem
promet z osebnimi avtomobili, nekoliko večje tveganje predstavljajo težki tovornjaki za
spravilo lesa in prevoz kamenja iz zgornjega v spodnji kamnolom. Ker cesta od spodnjega
kamnoloma proti turističnemu naselju Sviščaki poteka po meji med I. in II. vodovarstvenim
območjem vodnega vira, je potrebno omenjeni odsek urediti do stopnje, da meteorne vode s
cestišča ne bodo odtekale neposredno v vodonosnik (Kovačič, 2005).
Da bi se preprečilo onesnaževanje z izcednimi vodami iz gnojišč, bi bilo potrebno urediti staje
za drobnice. Pri uporabi kmetijske in gozdarske mehanizacije pa je potrebno paziti, da ne bi
prišlo do izlitja snovi v pokrajinsko občutljivo kraško notranjost (Kovačič, 2005).
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Kakovost pitne vode v kraškem izviru Podstenjšek najbolj ogroža kmetijska dejavnost v
zaledju, kjer je potrebno izvajati največ zaščitnih, preventivnih in sanacijskih ukrepov. V
hidrografskem zaledju prevladuje ekstenzivno kmetovanje s prevladujočo pašno in travniško
rabo kmetijskih površin, ki je z vidika varstva kraške vode manj obremenjujoča kot tržno
usmerjeno kmetijstvo. Zato bi bilo v prihodnje potrebno usmerjati kmetijstvo, tako da bi bilo
z vidika varstva kraške talne vode čim manj obremenjujoče (Kovačič, 2005).
Drugi pomembni potencialni onesnaževalci so divja odlagališča gospodinjskih, kosovnih in
gradbenih odpadkov ter meteorne vode s cestišč (Kovačič, 2005).
Vodne vire vodooskrbnega sistema Knežak ogrožajo naslednji potencialni onesnaževalci:
neurejeno kanalizacijsko omrežje naselij, kjer živi okrog 1.500 prebivalcev; neurejene
greznice, predvsem je vprašljiva vodotesnost in način praznjenja; izcedne vode izpod gnojišč,
ki prosto odtekajo v vodonosnik; odtok meteornih vod iz cestišč. Rešitev, ki se ponuja, je
ureditev kanalizacijskega sistema s čistilno napravo (npr. rastlinsko čistilno napravo, ki lahko
čisti odplake iz posameznih hiš in naselij z 2000 prebivalci). Potencialni onesnaževalec je tudi
obrtna dejavnost, kjer se ukvarjajo z obdelovanjem lesa, kovin in plastičnih mas, pri tem pa
uporabljajo različna zaščitna sredstva, barve in lepila, katerih ostanki se spirajo v podzemlje.
V naselju Bač je lesni industrijski obrat, ki podzemno vodo občasno obremenjuje z odpadnimi
vodami iz lakirnice, poleg tega so v naseljih tudi številna neurejena parkirišča
avtoprevoznikov (Kovačič, 2005).
Za kmetijsko obremenjevanje je značilna minimalna raba zaščitnih sredstev, naravnih in
umetnih gnojil, saj je na območju prisotno predvsem ekstenzivno kmetovanje. V I.
vodovarstveni coni bi bilo potrebno prepovedati kmetovanje, v II. pa omejiti obdelavo tal,
uporabo živinskega gnoja in umetnih gnojil pa omejiti na čas, ko ga rastline najbolje
izkoristijo (Kovačič, 2005).
Pri uporabi kmetijske in gozdarske mehanizacije je potrebno paziti, da ne bi prihajalo do
izlitja nevarnih snovi v vodonosnik (Kovačič, 2005).
Resen problem predstavljajo na tem območju tudi divja odlagališča odpadkov, ki jih bo
potrebno v prihodnosti v celoti sanirati ter preprečiti nadaljnje odlaganje (Kovačič, 2005).
Na tem območju se nahaja vadišče Slovenske vojske Bač, ki predstavlja dejansko in
potencialno nevarnost za onesnaženje talne vode s težkimi kovinami in pogonskimi gorivi.
Zato bi bilo smiselno razmisliti o opustitvi tega vojaškega poligona (Kovačič, 2005).
Na območju vodooskrbnih sistemov v Podgori in Brdih (skrajni jugovzhodni del Brkinov) je
potrebno urediti kamnolom Gabrovec, cesto od Ilirske Bistrice do Sviščakov ter makadamsko
cesto Zabiče-Gomanci-Sviščaki, urediti počitniško naselje Sviščaki ter prepovedati sečnjo v
neposredni bližini zajetij, s čimer bi preprečili nesreče z nevarnimi snovmi (Kovačič, 2005).
Za uspešno zavarovanje virov pitne vode v občini je potrebno izvesti vrsto sanacijskih
ukrepov, kot so: komunalna ureditev naselij, sanacija divjih odlagališč, ureditev cestnega
omrežja, izvajanje preventivnih zaščitnih in omejitvenih ukrepov v kmetijski, gradbeni,
gozdarski, vojaški in turistični dejavnosti v zaledju virov. Predvsem pa je nujno prebivalce in
obiskovalce podučiti o negativnih učinkih povečanega obremenjevanja v zaledju, saj z
neupoštevanjem vodovarstvenih ukrepov škodujejo vsem uporabnikom vodooskrbnih
sistemov v občini in njeni okolici (Kovačič, 2005).
Varovanje kakovosti in zalog pitne vode je povezano z visokimi stroški, saj temelji na
prepovedih in omejitvah določenih človekovih dejavnosti v zaledju virov pitne vode,
povezano pa je tudi z dragimi postopki varovanja in sanacije že obstoječih dejanskih in
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potencialnih onesnaževalcev pitne vode. Zato je kakovostno in količinsko zadostno oskrbo s
pitno vodo bolj smiselno zagotavljati s pomočjo preventivnih zaščitnih ukrepov, ki so
dolgoročno tudi ekonomsko sprejemljivejši kot dragi in skorajda neizvedljivi sanacijski
ukrepi onesnažene pitne vode (Kovačič, 2005).
5.1.3.1.

VETRNE ELEKTRARNE NA VOLOVJI REBRI IN TVEGANJE ZA
VODNE VIRE
Inštitut za raziskovanje krasa je opravil sledilne poskuse, ki so pokazali, da se v obdobju
visokega vodostaja podzemske vode z območja Volovje rebri, stekajo v dva vodna vira, in
sicer Bistrico in Podstenjšek (Slika 9), ki s pitno vodo oskrbujeta več kot 12.000 prebivalce.
Kar pomeni, da bi v primeru namernega ali nenamernega kemičnega ali biološkega
onesnaženja na območju Volovje rebri bila ogrožena oba vodna vira. Meritve so pokazale tudi
visoke hitrosti pretakanja vode, kar nakazuje tudi hiter prenos morebitnega onesnaženja
(Kovačič, Ravbar, 2006).
Slika 9: Volovja reber je razvodno ozemlje

Vir: Kovačič, Ravbar, 2006
Na grebenu Volovje rebri je predvidena gradnja 29 vetrnih turbin (Šajn, 2007a). Vsaka od
njih za nemoteno delovanje potrebuje približno 200 litrov različnih olj. Ob normalnem
delovanju vetrnih turbin vpliv na onesnaževanje kraške podtalnice sicer ni pričakovati, vendar
pa je tveganje veliko v času gradnje, v času opravljanja rednih vzdrževalnih del in pa v
primeru nepredvidenih dogodkov, nesreč, ki bi lahko pomenile porušitev stolpov vetrnih
turbin. Slednje namreč niso izključene, saj sodi to območje v pas pogostega pojavljanja žledu.
Po nekaterih izračunih, bi se v takšnem primeru na stebru vetrne turbine nabralo tudi več kot
45 ton ledu (Kovačič, Ravbar, 2006).
Porušitev vetrnih turbin lahko povzročijo še drugi dogodki, kot npr. močni sunki vetra, požar,
strela in potres. V takšnih primerih bi nevarne snovi neovirano iztekle v kraško podzemlje in
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onesnažile omenjena vodna vira. Omejitveni ukrepi Agencije RS za okolje sicer predvidevajo
izgradnjo lovilnih skled za primere takšnih nesreč, vendar pa ni določeno, kako veliko
površino naj pokrivajo. Ob upoštevanju polmera lovilne sklede 55 m bi morali okoli vetrnih
turbin zgraditi 9.500 m2 veliko betonsko površino, kar pa je z vidika varovanja žive narave
nesprejemljivo, za varovanje kraške podtalnice pa nujen ukrep (Kovačič, Ravbar, 2006).
Potencialno nevarnost za pitno vodo predstavlja tudi gradnja temeljev za vetrne turbine in
ostalo infrastrukturo ter adaptacija in izgradnja novih prometnic, saj omenjeni posegi
zahtevajo odstranitev zgornjega zaščitnega sloja prsti, katerega samočistilna sposobnost je že
tako minimalna. V času gradnje se bo zelo povečal promet ter emisije iz transportne in
gradbene dejavnosti, prometnice pa niso urejene v skladu z okoljevarstvenimi smernicami
(Kovačič, Ravbar, 2006).
Ob vsem tem moramo poudariti na izredno nizke samočistilne sposobnosti kraškega
vodonosnika, kjer bi stale vetrne turbine in na značilno razvodnost ozemlja, od koder vode
odtekajo v štiri porečja (Reko, Kolpo, Ljubljanico in Rječino) ter na zelo pomembno dejstvo,
da v primeru morebitnega onesnaženja, občina nima nadomestnega vira pitne vode (Kovačič,
Ravbar, 2006). Zato se ob tem postavlja vprašanje, ali je izbrana lokacija resnično primerna za
takšen poseg v naravo?

5.2.

PRISTISKI NA OKOLJE

5.2.1. HRUP
Hrup postaja vedno pomembnejši dejavnik kvalitete bivalnega okolja ter poseben problem
onesnaževanja ozračja, je pa mikrolokacijsko pogojen, zato ga je zelo težko posploševati na
širše okolje (Plut, 2007a). Hrup ima predvsem negativne vplive na človeka, ki mu je
izpostavljen tako na delovnem mestu kot na cesti, v bivalnem okolju in stanovanju (Benčina,
2007).
Največja vira hrupa sta industrija (natančneje tovarna Lesonit) in promet. Zlasti so hrupno
bolj obremenjene ceste, po katerih se poleti vijejo kolone turistov proti Hrvaški. Gre za cesti
od Ribnice do Ilirske Bistrice in od Pivke do Ilirske Bistrice, ki potekata skozi središče mesta
in odsek od Ilirske Bistrice do mejnega prehoda Jelšane. Poleg teh sta hrupno zelo
obremenjeni cesti od Ilirske Bistrice do Podgrada ter od Kozine do mejnega prehoda Starod,
predvsem na račun celoletnega tovornega prometa in sezonskega prometa turistov.
Tovarna Lesonit je drugi vir hrupa, ki je omejen na ozko območje v okolici obrata. Po mnenju
domačinov, se je z začetkom obratovanja ˝nove˝ tovarne Lesonit (konce leta 2006) hrup
močno povečal. Predvsem naj bi bil moteč nizkofrekvenčni hrup in infrazvok. Značilnost teh
frekvenc (z valovno dolžino med 34 in 3 metre) je, da se z razdaljo zelo slabo absorbirajo.
Njihov domet je nekaj deset, lahko pa tudi 100 km. Dolgotrajnejša izpostavljenost
nizkofrekvenčnemu hrupu naj bi povzročila zmanjšano koncentracijo, apatijo in depresijo
(Benigar, 2008).
Na drugi strani pa lastnik Lesonita Giorgio Barzazi pravi: »Spoštujemo raven hrupa, ki jo
določa zakon za industrijsko cono. Če je hrup zgolj pol metra od ograje že prekomeren, pa ne
more biti naš problem.« Po njegovem mnenju je izvirni greh velike večine težav dejstvo, da
so stanovanjske hiše tako blizu tovarne. O tem dodaja: »V našem primeru je bila najprej
tovarna, potem pa so čisto blizu nje zgradili hiše, in nekoga, ki živi blizu tovarne, zanjo pa
nima neposrednega interesa, bo tovarna vedno motila.« (Ribolica, 2008).
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5.2.2. ODPADNE VODE
Upravljalec osrednjega vodovoda v občini je Komunalno podjetje Ilirska Bistrica, ki oskrbuje
s pitno vodo večino prebivalcev občine, stalno okrog 12.300. Predvsem v poletnih mesecih pa
tudi tiste krajevne skupnosti, ki imajo lasten vodovod. Poleg tega se približno polovica
načrpane vode prodaja še v občino Hrpelje-Kozina, do nedavnega tudi v Republiko Hrvaško.
Poleg osrednjega vodovoda, jih je v občini še 12 lokalnih, iz katerih se oskrbuje od 10 do 330,
skupno pa 1890 prebivalcev občine. Vsi prebivalci, ki uporabljajo vodo iz lokalnih
vodovodov, razen 130 prebivalcev Trebčan, se lahko priključijo tudi na osrednji vodovod
(Strategija razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004).
Skupna količina prodane vode v občini (trije vodooskrbni sistemi: Ilirska Bistrica, Knežak in
Podstenjšek) znaša za leto 2000 779.108 m3, za leto 2008 pa 636.732 m3, kar pomeni okrog
45 m3 vode na prebivalca. Pri tem je potrebno poudariti, da znašajo izgube pri distribuciji
okrog 30 %, zato bo potrebno v precejšnji meri vodovodno omrežje v naslednjih letih obnoviti
(Antonič, 2009).
Ker sta oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode v bistvu tako enoten sistem, bi se po
okoljevarstvenih načelih smeli vodovodi načrtovati le ob istočasnem reševanju sistema za
odvod in čiščenje komunalne odpadne vode, kar velja predvsem za zahodnoevropske države.
Pri nas velikokrat temu ni tako, sej se vse bolj povečuje poraba vode in s tem tudi količina
odpadnih voda, za katere je potrebno zagotoviti ustrezno čiščenje. Za sistematično reševanje
problematike je občina izdelala Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda v občini Ilirska Bistrica (2006). S tem operativnim programom so glede na
državna izhodišča določena območja naselij, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in
za katera je treba načrtovati in izvesti investicije ali investicijsko vzdrževanje objektov javne
kanalizacije. Tako sodijo vsa naselja v občini z več kot 50 ali več prebivalcev in gostoto večjo
od 20 oseb/ha oz. 10 oseb/ha na občutljivih in vodovarstvenih območjih, ki jih je 37, v
obvezni program (do leta 2017 mora biti zgrajena kanalizacija in čistilna naprava). Območja
naselij z obremenjenostjo med 50 in 450 PE (populacijskih enot oz. prebivalcev) ter gostoto
obremenjenosti več kot 10 oseb/ha in manj kot 20 oseb/ha, ki niso na občutljivem ali
vodovarstvenem območju, teh je 5, sodijo v dodatni – alternativni program. Le-ta predvideva
izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave do leta 2015 oz. do leta 2017 mora biti priključene
na javno kanalizacijo najmanj 70 % obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh
območjih. Neobvezni program pa pred letom 2017 vključuje vsa preostala območja naselij ali
dele naselij z obremenjenostjo pod 50 oseb in/ali, kjer je gostota obremenjenosti manj kot 8
oseb/ha. Takšnih naselij je na območju občine 45 (Operativni program…, 2006).
V občini Ilirska Bistrica je trenutno zgrajena fekalna kanalizacija le v mestu Ilirska Bistrica,
naseljih Šembije, Jasen in Topolc. V vseh ostalih naseljih pa so zgrajene le meteorne
kanalizacije. Kanalizacijski sistem v Šembijah vzdržuje in upravlja krajevna skupnost sama,
medtem ko s kanalizacijskim sistemom mesta upravlja Komunalno podjetje Ilirska Bistrica.
Na kanalizacijski sistem mesta je priključenih 90 % prebivalcev, v Šembijah praktično vsi, na
novo zgrajeno kanalizacijo v Jasenu pa okrog 30 %. Ravno tako je v mestu tudi industrija v
celoti priključena na kanalizacijsko omrežje. V ostalih delih občine in v vseh večjih naseljih,
pa se odpadne vode zbirajo v pretočnih greznicah, kjer je možno iztok iz greznic speljati v
vodotoke oz. v nepretočnih, kjer to ni možno. Odvajanje odpadnih voda je v naseljih
neustrezno in se neprečiščene vode stekajo v vodotoke in podzemlje, kar povratno vpliva na
stanje pitne vode ter bivalne, zdravstvene, reprodukcijske in splošno življenjske razmere za
vsa živa bitja, kakor tudi na pogoje za marsikatero gospodarsko dejavnost (Strategija razvoja
občine Ilirska Bistrica, 2004; Operativni program…, 2006).
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Čistilna naprava za komunalne odpadne vode, s sekundarno stopnjo čiščenja in kapaciteto
9500 PE, je zgrajena za mesto Ilirska Bistrica in okoliške vasi, katere pa še nimajo zgrajene
kanalizacije in bodo nanjo kasneje priključene. Bistriška čistilna naprav sodi v mednarodni
projekt celovite ekološke zaščite Reke, saj je njen zgornji tok v vplivnem območju Regijskega
parka Škocjanske jame, slednje pa so del svetovne naravne dediščine Unesca (Kirn, 2002).
V letu 2004, ko je čistilna naprava začela z obratovanjem, so prečistili 1.438.000 m3, v letu
2008 pa 1.561.000 m3 odpadne vode, kar je 3,5 krat toliko, kot je bilo prodane vode na
prispevnem območju (AN, 2007; Antonič, 2009).
Od leta 1995 imajo mehansko biološko čistilno napravo tudi Šembije s sekundarno stopnjo
čiščenja in kapaciteto 350 PE, kjer znašajo učinki čiščenja približno 92 % (Kovačič, 2005)
5.2.3. KOMUNALNI ODPADKI
Za zbiranje, odvoz in deponiranje komunalnih odpadkov skrbi Komunalno podjetje Ilirska
Bistrica. Odpadki se deponirajo na sicer zaprti in zavarovani deponiji Jelšane (ob slovenskohrvaški meji), ki ni urejena v skladu s standardi in predpisi, saj leži na kraškem območju od
koder se vode stekajo proti izviru Rječine in Kvarnerskem zalivu. Deponijo komunalnih
odpadkov sestavljata dve kraški vrtači in del ravnice pred vrtačama, ki služi kot odlagalna
platforma. Območje deponije zajema približno 4,5 ha površine. Deponija nima zajemanja
izcednih vod, nima odsesovanja deponijskih plinov in nima kompaktorja (Strategija razvoja
občine Ilirska Bistrica, 2004; Žuštovič, 2006).
Na odlagališče se tedensko pripelje približno 468 m3 odpadkov, mesečno pa okrog 2000 m3,
kar pomeni na letni ravni okrog 24.000 m3 oz. 4,4 tone komunalnih odpadkov. To znaša
približno 300 kg odpadkov na prebivalca, kar je v okviru slovenskega povprečja (Strategija
razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004; Žuštovič, 2006).
Tabela 26: Količina zbranih odpadkov z javnim odvozom (v tonah) v občini Ilirska Bistrica
od leta 2000 do leta 2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Količina zbranih odpadkov
4421 4164 4036 4633 5884 5261 5257 5389 6579
z javnim odvozom (tone)
Vir: Statistični letopisi RS, 2002-2008; Antonič, 2009
Graf 14: Količina zbranih odpadkov z javnim odvozom (tone)

Vir: Statistični letopisi RS, 2002-2008; Antonič, 2009
Iz zgornje tabele 26 in grafa 14, ki prikazujeta količino zbranih odpadkov z javnim odvozom,
lahko razberemo, da količina odpadov v občini niha, na splošno pa lahko govorimo o
povečevanju količin odpadkov. Predvsem izstopata leto 2004, ko je bilo odloženih 5884 ton
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odpadkov in leto 2008 s 6579 tonami. Vzrok prvemu povečanju je odlaganje odpadnega
materiala iz čistilne naprave, ki je začela z obratovanjem leta 2004. Velika količina odpadkov
v letu 2008 pa je posledica povečanega odlaganje azbestnih odpadkov (strešne kritine), ki jih
je povzročilo neurja s točo 8. 8. 2008 in je zajel velik del Brkinov (predvsem naselji Pregarje
in Huje) (Tabela 27).
Tabela 27: Količina zbranih odpadkov po vrstah odpadkov (v tonah) na deponiji Jelšane leta
2008
VRSTA ODPADKA
Leta 2008 (v tonah)
4.398,665
Mešani komunalni odpadki
175,720
Kosovni odpadki
402,205
Odpadki iz pokopališč
195,030
Odpadki, ki nastajajo pri čiščenju komunalnih odpadnih voda
640,220
Pepel
767,950
Material, ki vsebuje azbest
6.579,790
SKUPAJ
Vir: Antonič, 2009
Največje količine odpadkov proizvedejo gospodinjstva ok. 60 %, približno 25 % vseh
odpadkov odpade na industrijske odpadke in odpadke iz proizvodnih storitev, ostalih 15 % pa
so odpadki iz drugih virov (Antonič, 2009)
V letošnjem letu se izteče rok, do katerega naj bi vse občine prenehale z odlaganjem
odpadkov na lastne deponije in začele z odlaganjem na skupna regijska odlagališča. Ker do
danes niso rešili problema je Agencija RS za okolje podaljša rok obratovanja občinskih
odlagališč za pet let (Primc, 2009). Občina Ilirska Bistrica je za reševanju problematike
pristopila k projektu GOJUP (gospodarjenje z odpadki južne Primorske) (ostale občine:
Koper, Izola, Sežana, Komen, Hrpelje - Kozina, Divača in Piran), projektu urejanja regijskega
odlagališča in centra za ravnanje z odpadki (Šajn, 2008a). Center za ravnanje z odpadki naj bi
bil urejen ob koprskem odlagališču, predlagana lokacija regijskega odlagališča v občini
Sežana pa se je zaradi kraške podlage izkazala za neustrezno, zato sedaj poteka iskanje nove,
ustreznejše lokacije. Posledično pa sedaj občine pripravljajo širitev obstoječih odlagališč
(Kukanja, Škerbec, 2002).
Regionalni koncept ravnanja z odpadki je kompleksen projekt, ki rešuje gospodarjenje z
odpadki na področju celotne regije. V sklopu te naloge je potrebno predvideti sledeče objekte
za gospodarjenje z odpadki (Kukanja, Škerbec, 2002):
• izgradnjo sistema ločenega zbiranja odpadkov za vsako občino,
• izgradnjo občinskih zbiralnic oz. zbiralnih centrov (na 500 prebivalcev oz. 25.000
prebivalcev),
• izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki, ki vključuje nadaljnjo obdelavo ločeno
zbranih frakcij, njihovo pripravo za nadaljnji transport, obdelavo bioloških odpadkov,
• izgradnjo regijske deponije (deponijski prostor in objekti za predhodno obdelavo ostanka
odpadkov pred odlaganjem) in
• izgradnjo prekladalnih postaj.
Po našem mnenju bo izbira lokacije regijskega odlagališča vse prej kot lahka, saj se vse
obstoječe deponije (Jelšane, Sežana, Izola, Dragonja in Dvori) soočajo z določenimi
problemi: pomanjkanjem prostora, neurejenim dovoljenjem za obratovanje, izpustom izcednih
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vod ipd. Do sedaj predlagana rešitev, odlagališče v občini Sežana, je po našem mnenju
nesprejemljiva, ker deponija leži na krškem svetu z visoko stopnjo občutljivosti za kakršne
koli pritiske. Ravno tako je z drugo predlagano rešitvijo v Jelšanah. Tretji predlog je regijsko
odlagališče na deponiji Dvori, toda po mnenju domačinov po 42 letih obratovanja deponije ni
več prostora za odlaganje za katero tudi nima pravne podlage. Poleg tega je po njihove
mnenju lokacija izpostavljena vetru, preblizu naselja, ker je na meji med porečjema reke
Rižane in Dragonje, pa naj bi za obe porečji predstavljala tudi potencialno grožnjo
onesnaženja (Odlagališče Dvori, 2009). Tako preostaneta le še deponiji Dragonja in Izola, ki
imata prostora za odlaganje še od 6 do 10 let, poleg tega imata urejeno odvajanje in čiščenje
izcednih vod, ki bi jo lahko nadgradili s sodobnejšo tehnologijo (npr. plazmatsko). Izbira
rešitve je v rokah občin, ki pa kot vse kaže ne bodo zmogle doseči ustreznega dogovora, zato
bo po vsej verjetnosti morala v izbiro poseči država.
Leta 2006 je občina na 3260 m2 odprla Center za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov v
Globovniku, kjer zbirajo papir, plastiko, steklo, drobe kovine, kosovne odpadke, les,
avtomobilske pnevmatike, akumulatorje, baterijske vložke, odsluženo elektro in računalniško
opremo, odpadna in motorna olja ter tekstil za humanitarne namene (Tabela 28) (Šajn, 2006).
Tabela 28: Količina ločeno zbranih odpadkov po vrstah in virih nastanka v Zbirnem centru v
Globovniku leta 2008 (v tonah)
VRSTA ODPADKA
Leta 2008
66.960
Papir in lepenka
8.360
Odpadna plastična embalaža
18.620
Avtomobilske gume
2.280
Odpadna strojna olja
0.120
Odpadno steklo
1.740
Oblačila
0.680
Tekstil
9.760
Les, embalaža iz lesa
10.660
Steklo (ekološki otoki)
5.750
Baterije in akumulatorji
2.380
Odpadki primerni za kompostiranje
14.180
Električna oprema
4.460
Plastenke
1.520
Odpadki iz kovin, kovinske embalaže
7.850
Mešanica betona, ploščic, keramike
4.320
Okensko steklo
SKUPAJ
102.144
Vir: Antonič, 2009
Na določenih lokacijah je občina leta 2005, s postavitvijo prvih 11 ekoloških otokov (papir,
steklo, plastična embalaža), uvedla tudi sistem ločenega zbiranje odpadkov, ki pa ne prinaša
pričakovanih rezultatov in največkrat tako ločeno zbrani odpadki končajo na skupni deponiji.
Do sedaj naj bi se ločevalo 15 % odpadkov, cilj Komunalnega podjetja pa je 35 % ločevanje,
kar naj bi dosegli v 10–15 letih (Šajn, 2007). V ta namen namerava občina postaviti ekološke
otoke v vseh 63 naseljih, skupaj naj bi bilo tako postavljenih 71 ekoloških otokov (Strategija
razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004; Primc, 2009; Šajn, 2005a, 2006). Občina v letošnjem
letu načrtuje tudi organiziranje redarske službe, ki naj bi skrbela za učinkovito ločevanje
odpadkov ter nadzirala odlaganje izven zabojnikov in v naravi (Kirn, 2009e).
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Velik problem za občino predstavljajo divja odlagališča, še posebej v kraških breznih. Leta
1995 jih je bilo v občini okrog 250, leta 2005 pa 42 (Šajn, 2005b). Do danes je bila sanirana
večina divjih odlagališč, tudi s pomočjo jamarjev, ki so poskrbeli za očiščenje brezen in jam
(Primc, 2009).
Industrijsko odlagališče Globovnik
Na odlagališču Globovnik, ki je bilo v uporabi od leta 1960 do 1991, je odloženih 150.000 m3
industrijskih odpadkov (sadra iz tehnoloških postopkov) Tovarne organskih kislin – TOK.
Deponija, ki obsega 4 do 5 ha, je problematična zlasti zaradi izcejanja nevarnih elementov iz
deponije ter izhajanja žveplovodikovega plina, ki povzroča neznosen smrad (Strategija
razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004). Izcedna voda, ki se izteka v potok Trnovšek, je
škodljiva za okolje zaradi visoke vsebnosti organskih snovi in strupena zaradi sulfida in
amonijaka. Velike količine sadre, kateri je primešana organska snov, imajo za posledico
tvorbo vodikovega sulfida, ki je zelo strupen (Uljan, 2000), zato bi morala občina v prihodnje
pristopiti k celoviti sanaciji odlagališča.
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6. SMERNICE SONARAVNEGA RAZVOJA OBČINE
6.1.

SMERNICE SONARAVNEGA RAZVOJA V OBČINSKIH DOKUMENTIH,
STRATEGIJAH IN NAČRTIH

Pomemben segment pri udejanjanju trajnostnega oz. sonaravnega razvoja, ki ga izpostavlja
tudi Agenda 21 še iz leta 1992, so strategije in načrti, ki naj bi bili najprej izdelani na
nacionalni in regionalni ravni ter šele nato na lokalni ravni. Oblikovane naj bi bile ob najširši
udeležbi, vključno z nevladnimi organizacijami in javnostjo. Le na takšne način lahko
uresničimo cilje sonaravnega razvoja zapisane v dokumentu iz Ria de Janeira.
Občina Ilirska Bistrica nima izdelane predvidene Agende 21, ima pa zato pripravljene številne
druge strategije, načrte in programe, ki se nanašajo na različna področja družbenega razvoja in
so ene bolj, druge manj usmerjene k trajnostno sonaravnemu razvoju. Nekateri programi so
izdelani izključno za občino Ilirska Bistrica, medtem ko se jih večina nanaša na širše
območje. Največ jih je povezanih z razvojno regijo južna Primorska, v katero je vključenih
osem občin, in sicer Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran in
Sežana. Medtem ko se Razvojni program podeželja navezuje na dve občini iz Notranjskokraške regije, to sta občini Pivka in Postojna.
Strategije in načrti, ki so bili izdelani samo za Ilirska Bistrica ali za več občin:
1. Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica (1998),
2. Strategija razvoja občine Ilirska Bistrica (2004),
3. Strategija razvoja turizma v občini Ilirska Bistrica (2005),
4. Razvojni program podeželja za občine Pivka, Postojna in Ilirska Bistrica (2006),
5. Energetski koncept občine Ilirska Bistrica (2008),
6. Regionalni razvojni program Južne Primorske 2007–2013 (2006),
7. Zasnova prostorskega razvoja v Južni Primorski in program ukrepov za njeno izvajanje
(2006),
8. Regionalna strategija trajnostnega razvoja turizma Južne Primorske 2006–2012 (2006),
9. Sistemska analiza in analiza perspektiv trajnostnega razvoja (2006),
10. Regionalni program varstva okolja in naravnih virov ter Operativni program odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Ilirska Bistrica (2006).
V nadaljevanju je predstavljena analiza naštetih program z vidika vključenosti smernic
sonaravnih razvoja.
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Preglednica 3: Načela sonaravnega razvoja v občinskih strategijah in načrtih
STRATEGIJE, NAČRTI ipd.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.
NARAVNI VIRI
  
  
1. Povečanje biološke raznovrstnosti

 
2. Povečanje biomase
   
 
3. Nadomestitev namesto izčrpavanja zalog talne vode
in rodovitne prsti

     
4. Večja raba obnovljivih virov in nadomeščanje
neobnovljivih virov
II.
RABA ZEMLJIŠČA IN PROMETA

   
5. Povečanje uporabe javnega prevoza

6. Minimiziranje porabe goriv v javnem tovornem
prometu


7. Večja samooskrba v prehrani, pri dobrinah in 
oskrbi
 
8. Zgoščen razvoj, oskrbovan z javnim prevozom
III.
ENERGIJA

9. Bistveno manjša potrošnja fosilnih goriv


  
10. Povečana proizvodnja iz obnovljivih virov

  
11. Zmanjšanje energetskih izgub z boljšo izolacijo,
raba lokalnih energetskih virov
 
 
12. Energetsko učinkovitejše oblike in načrti gradenj
IV.
ONESNAŽENJE IN ODPADKI
 
   
13. Zmanjšanje emisij onesnaževalcev
        
14. Vsestranski ukrepi za izboljšanje kvalitete zraka,
vode in prsti
 
   
15. Zmanjšanje skupnega toka odpadkov

16. Večja uporaba ˝zaprtega kroga˝ procesov

 
17. Večja raba odpadnih snovi preko reciklaže
Vir: Plut, 2007a
Analiza izbranih programov, načrtov in strategij je pokazala razmeroma veliko zastopanost
ciljev povezanih s sonaravnim razvojem, kar pa je odvisno od časa nastanka programa (v
novejših je več takšnih ciljev) ter od obravnavanega področja (programi, ki zajemajo vsa
področja so tudi bolj sonaravno usmerjeni). Najbolj celovita programa, ki sta zelo trajnostno
naravnana sta Razvojni program podeželja za občine Pivka, Postojna in Ilirska Bistrica (2006)
ter Regionalni razvojni program Južne Primorske 2007–2013 (2006). Med tistimi, ki se
nanašajo samo na eno področje pa je potrebno izpostaviti Energetski koncept občine Ilirska
Bistrica (2008), Regionalno strategijo trajnostnega razvoja turizma Južne Primorske 2006–
2012 (2006) ter Strategijo razvoja turizma v občini Ilirska Bistrica (2005). Najmanj
˝sonaravna˝ sta Strategija razvoja kmetijstva v občini Ilirska Bistrica (1998) in Regionalni
program varstva okolja in naravnih virov (2006) ter Operativni program odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda v občini Ilirska Bistrica (2006).
Analiza je tudi pokazala katera področja, predvsem okoljske sonaravnosti, so vključena v
programe. Iz podatkov v preglednici 3 lahko povzamemo, da se največ ciljev nanaša na
področje onesnaževanja in odpadkov ter na naravne vire. Gre predvsem za cilje, ki se v večji
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meri nanašajo na učinkovito odvajanje in čiščenje komunalnih voda, na urejanje ločenega
zbiranja odpadkov ter ureditve regijskega odlagališča, na vsestransko zmanjševanje emisij
onesnaževalcev ipd. Na področju naravnih virov izstopajo cilji, ki predvidevajo večjo rabo
obnovljivih virov z nadomeščanjem neobnovljivih, nadomeščanje predvsem zalog pitne vode
namesto njenega izčrpavanja (npr. izgradnja akumulacije Padež–Suhorka) ter na povečanje
biotske raznovrstnosti (npr. povečanje deleža zavarovanih območij).
Veliko pozornost namenjajo programi tudi področju energetike, kjer izstopajo cilji v smeri
povečevanja proizvodnje iz lokalnih obnovljivih virov energije, cilji na področju učinkovite
rabe energije, med katere lahko prištevamo energetsko učinkovitejše oblike gradnje z
zmanjšanjem energetskih izgub z boljšo izolacijo. Bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da je samo en
cilj, ki predvideva zmanjšanje porabe fosilnih goriv, kar bi moral biti eden od prioritetnih
ciljev na področju energetske oskrbe, če želimo doseči cilje iz Kjota.
Z vidika sonaravnega razvoja je najbolj problematično področje rabe zemljišč in prometa. Kar
pa je pozitivno, je razmeroma veliko ciljev, ki se nanašajo na trajnostno mobilnost, kar daje
večji pomen tako javnemu potniškemu prometu, kot tudi urejanju kolesarskih stez in pešpoti.
Predvsem izstopajo cilji, ki vključujejo ureditev in posodobitev železniške infrastrukture, ki bi
prevzela bremena tako potniškega, predvsem pa tovornega prometa.
Strategije, programi in načrti so dober temelj za udejanjanje načel trajnostnega razvoja. Na
občini in na njenih prebivalcih je, da znajo iz vsake izmed njih potegniti tisto najboljše, ki
pomeni za ljudi gospodarski in socialni razvoj, upoštevajoč okoljsko komponento in njeno
nosilno zmogljivost. Na načelih trajnostnega razvoja utemeljen razvoj bo zagotovil
učinkovitejše varovanje narave, naravnih dobrin, okolja; znižal stroške razvoja in delovanja
skupnosti v prostoru; s tem pa povečal konkurenčnost občine.
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6.2.

ZASNOVA SONARAVNEGA RAZVOJA OBČINE

Sonaravni razvoj občine opredeljen v občinskih strategijah zajema različna področja na
katerih je možna njegova uresničitev. Najbolj pogosto so bili v dokumentih zastopani cilji
povezani z razvojem ekološkega kmetovanja, ekološkega turizma, rabe obnovljivih virov
energije ter njene racionalizacije, učinkovitega čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih
voda, urejanjem prostora ter z razvojem prometne infrastrukture. Ker ima občina največ
neizkoriščenih možnosti prav na teh področjih, so tudi naše ˝sonaravne˝ smernice nanašajo
nanje. Poleg tega smo za obravnavo izbrali še problematiko oskrbe s pitno vodo slovenske
Istre in zalednega kraškega območja, ki je posredno in neposredno povezana z občino Ilirska
Bistrica.
6.2.1. EKOLOŠKO KMETIJSTVO
Slovenija se je s podpisom Agende 21 iz Ria de Janeira leta 1992 obvezala k zagotavljanju
družbeno, gospodarsko in okoljsko trajnostnega razvoja, ki vključuje tudi kmetijske
dejavnosti. Iz tega dokumenta povsem jasno izhaja, da sonaravno kmetovanje ne prenese
sektorskega obravnavanja narave, temveč celosten pristop, ki vključuje vse ljudi, kmete in
nekmete. V kmetijstvu sledimo načelu trajnosti, če ga tako organiziramo tako, da ne izvajamo
sile nad naravo ter da poskušamo kljub intenzivni pridelavi in prireji naravo v največji meri
posnemati. Tako organizirano kmetijstvo je sonaravno in zasleduje načelo trajnosti (Osterc,
1998).
Vse lastnosti naše pokrajine in našega kmetijstva kažejo na dejstvo, da pri pridelavi hrane na
veliko nimamo možnosti enakopravnega konkurenčnega boja z razvitimi evropskimi
državami. Vendar pa se naše posebnosti, ki se z vidika konvencionalnega kmetijstva
označujejo kot slabosti in zaostajanje, lahko spremenijo v prednosti, če se odločimo za razvoj
ekološkega kmetijstva (Agenda 21 za Slovenijo, 1995). Gre za način trajnostnega kmetijstva,
ki v pridelavi hrane temelji na ravnovesju v sistemu tla-rastline-živali-človek in sklenjenem
kroženju hranil v njem. Prav v za kmetovanje težavnih razmerah, ki so značilne za velik del
Slovenije, tako kmetovanje lahko zagotovi obstoj marsikateri kmetiji, s tem pa omogoči tudi
ohranitev in nego kulturne krajine (Priporočila za ekološko kmetovanje v Sloveniji, 1997;
Bavec, 2001).
V občini Ilirska Bistrica se z ekološkim kmetijstvom ukvarja 23 kmetij (leta 2009) (glej
Prilogo 1), ki skupaj obdelujejo od 5 do 10 % kmetijskih zemljišč (Lampič, 2005a; Žejn,
2009).
Kmetije ležijo v različnih reliefnih enotah, največ, tj. 10, jih je v dolini reke Reke, 6 jih je v
Brkinih, 5 v Koritniški kotlinici, po eden pa v Podgrajskem in Jelšanskem podolju (Graf 15).
Iz tega lahko sklepamo, da se kmetje lažje odločajo za ekološko kmetijstvo na tistih območjih,
kjer so možnosti za pridelavo bolj ugodne, saj kar 16 oz. 70 % kmetij leži v dolini, kar
omogoča lažje in cenejše obdelovanje. Na drugi strani le 7 kmetij leži v gričevnatem ali
hribovitem svetu, kjer je zaradi velike reliefne razčlenjenosti strojna obdelava (veliko) težja.
Zato je potrebno veliko ročnega dela, kar zahteva delovno silo, ki pa jo v Brkinih, Jelšanskem
in Podgrajskem podolju primanjkuje. Poleg tega je količina pridelka manjša, proizvodnja je
dražja in manj konkurenčna.
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Graf 15: Delež ekoloških kmetij po reliefnih enotah občine Ilirska Bistrica leta 2009

Vir: Žejn, 2009
Obiskali smo dve ekološki kmetiji, ki ležita v različnih reliefnih enotah, in sicer kmetijo
Kozlek v Ilirski Bistrici (v dolini Reke) ter kmetijo Lukičevih v Sabonjah (v Brkinih).
Kmetija Kozlek z bogato tradicijo kmetijske dejavnosti, leži na obrobju mesta Ilirska Bistrica,
v dolini reke Reke in obsega 10 ha gozda ter 40 ha obdelovalnih zemljišč. Od tega je 1,25 ha
nasada sliv, 3 ha špargljev, 1 ha pire, 3 ha žit (oves, ječmen, ajda), ostalo so pašniki in
travniki. Certifikat ekološka kmetija so dobili pred 6 leti, tj. leta 2003, pred tem pa so bili 3
oz. 4 leta v preusmeritveni fazi iz integrirane v ekološko kmetijo. Zanjo so se odločili iz treh
razlogov: višjih subvencij, iz želje po ohranjanju narave in predvsem zaradi tega, ker so že do
takrat v minimalnih količinah uporabljali umetna gnojila in zaščitna sredstva. Na kmetiji se
poleg rastlinske pridelave ukvarjajo tudi z vzrejo 120 ovac avtohtone jezersko-solčavske
pasme, ki sodi med izrazito mesne pasme. Šparglje pridelujejo izključno za prodajo enemu
grosistu na ljubljanski tržnici, medtem ko so žita namenjena tako za prodajo kot domačo
porabo. Drobnico redijo predvsem za meso ter za prodajo plemenskih živali. Največji
problem s katerim se srečujejo je birokratske narave, in sicer vodenje evidence o vseh
dejavnostih na kmetiji. Drugi problem pa predstavlja pomanjkanje pašnih površin, saj jih je
večina na kraškem površju, kjer se srečujejo s pomanjkanjem vode in s tem posledično tudi
paše (Oblak, 2009).
Ekološko kmetijo pri Lukičevih v Sabonjah vodita Šlosel Srečko in Anica. Kmetija je dobila
certifikat ekološke kmetije leta 2001, ko so prešli dveletno obdobje preusmeritve iz
konvencionalnega v ekološko kmetovanje. Glavni razlog za preusmeritev je bila velikost
kmetije, saj je tako kot večina kmetij v Brkinih tudi njihova majhna, kar je predstavljajo
veliko oviro pri razvoju intenzivnega kmetijstva. Ker se strogo držijo pravil ekološkega
kmetovanja, nimajo pri vsakoletnih obveznih kontrolah nobenih težav.
Kmetija obsega 18 ha obdelovalnih površin in 4 ha gozda, poleg tega imajo v najemu še 40 ha
pašnikov, na katerih redijo govedo mesne pasme Angus, ki izvira iz Nemčije. Poleg vzreje
plemenke živine je njihova glavna dejavnost pridelava sezonske zelenjave, predvsem so se
specializirali v pridelavo jušne zelenjave (npr. korenček, peteršilj, zelena, luštrek, čebula
ipd.), ki jo prodajo v večje trgovske centre kot je Mercator. Imajo tudi nekaj nasadov sliv,
jablan ter ribeza, ki so namenjeni domači porabi. V letošnjem letu so začeli s pridelavo jagod,
ki jih tako kot večino svojih pridelkov prodajajo na ljubljanski tržnici, kjer imajo svoje stalne
stranke. Zelo majhen delež prodajo doma, glavni vzrok vidijo v tem, da domačini niso
pripravljeni plačati višje cene za ekološko pridelano hrano. Po njihovem mnenju so cene od
10 do 30 % višje od neekološko pridelanih živil, zato ker je potrebno vložiti več ročnega in
mehanskega dela, poleg tega so izredno draga semena ter gnojila. Kot sami zatrjujejo je pri
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uspešnosti oz. donosu na ekološki kmetiji bistvenega pomena izbor pravih rastlinskih sort in
živalskih vrst ter v pravi tehnologiji dela. Tako so sami v letošnjem letu pridelali 40 ton
čebule, donosi v konvencionalnem kmetijstvu pa znašajo od 20–40 ton, kar dokazuje da
donosi v ekološkem kmetijstvu niso nič manjši (kot večina zatrjuje za 30–60 %), ampak so v
določenih primerih celo večji. Na drugi strani pa predstavlja velik problem prodaja mesa
ekološko rejene živine, saj jo je potrebno zaklati v eko klavnicah (najbližja v Škofji Loki), kar
predstavlja velik strošek, ki ceno mesa močno zviša (Šlosel, 2009).
Glede na obstoječo razporeditev ekoloških kmetij in delež površin, ki ga obdelujejo,
predlagamo, da bi se v občini spodbujala tako integrirana kot ekološka pridelava. Po našem
mnenju so glavni razlogi za takšno usmeritev naravno in družbenogeografsko pogojeni. Med
prvimi je potrebno izpostaviti razgiban relief in naklon, ki pogojujeta možnost strojne
obdelave, sledi kamninska podlaga, saj velik del občine prekrivajo karbonatne kamnine, za
katere je značilna tanka plast prepereline, velika občutljivost na onesnaževanje ter sušnost tal,
ki onemogočajo intenzivno kmetijsko pridelavo. Med družbenogeografskimi značilnostmi sta
po našem mnenju najpomembnejša razloga razdrobljenost parcel in velikost kmetij, saj jih je
kar 88 % manjših od 10 ha. To onemogoča kmetom intenzivno kmetijsko pridelavo, ki bi bila
hkrati tudi konkurenčna na tržišču. Vsi našteti razlogi, ki predstavljajo oviro pri razvoju
intenzivnega kmetijstva, pa so lahko velika prednost pri uvajanju integrirane in ekološke
pridelave. Poleg tega nudi razvoj takšnega načina kmetovanja veliko možnost za zaposlitev,
po našem mnenju najmanj 3 do 4 ljudi na kmetijo.
Najbolj primerna območja za razvoj integrirane pridelave bi bila po našem mnenju zemljišča
v dolini reke Reke, kjer je največ rodovitne prsti in ravninskega sveta, kar omogoča lažje
strojno obdelovanje, pridelavo večjih količin pridelka ter s tem konkurenčnost na trgu. Poleg
tega je dno doline zgrajeno iz nekarbonatnih kamnin (kvartarnih naplavin, glin, peščenjakov),
ki so manj občutljive na obremenjevanje kot apnenci in dolomiti. Zato predlagamo usmeritev
v poljedelstvo in vrtnarstvo ter pašno govedorejo, to pomeni rejo krav dojilj, pridelavo
krompirja, zelenjave, jagod, špargljev ter pridelavo in predelavo zelja, ki ima na Bistriškem
bogato tradicijo. Nad dnom doline uspevajo tudi ekstenzivni nasadi starih sadnih sort, ki bi jih
lahko vključili v ekološko pridelavo in predelavo sadja. Za kraška in strmejša pobočja nad
dolino Reke pa predlagamo razvoj ekološke reje drobnice, mesne pasme ter razvoj delovno
intenzivnejše panoge, mlečne ovčereje, ki bi vključevala predelavo mleka v mlečne izdelke
(po vzoru kmetije Štemberger iz Vrbice).
Drugo območje, kjer predlagamo tako integrirano kot ekološko pridelavo so Brkini. Predvsem
bi bilo smiselno razvijati integrirano pridelavo sadja v sedaj ˝intenzivnih˝ sadovnjakih ter
ekološko pridelavo v travniških sadovnjakih, kjer rastejo stare sadne sorte. V povezavi s
sadjarstvom je velika priložnost brkinskih kmetij v razvoju dopolnilnih dejavnostih, in sicer v
predelavi sadja v sok, žganje, suho sadje. Lahko bi obudili predelavo češpelj v prunele (suhe
in lupljene češplje), ki so v preteklosti dosegale ceno in poseben ugled v Evropi. Poleg
sadjarstva so Brkini primerni tudi za rejo krav dojilj in drobnice, predvsem na pobočjih z
večjim naklonom, kjer ni njiv in sadovnjakov, saj je v Brkinih 1620 ha travnikov in 850 ha
pašnikov (Strategija razvoja kmetijstva…, 1998). Na ta način bi preprečili tudi zaraščanje in
opuščanje kulturne pokrajine ter ohranjali razmerje v pokrajinski rabi zemljišč. Na njivskih
površinah v dolini (naselja Dolnja Bitnja, Gornja Bitnja, Smrje) bi se lahko razvijalo
integrirano vrtnarstvo, predvsem zelenjadarstvo.
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Tretje območje, primerno za razvoj integrirane in ekološke, je Koritniška kotlinica. Zaradi
razgibanega reliefa in kraškega terena, ki je zelo občutljiv na obremenjevanje, predlagamo
razvoj živinoreje, t.j. drobnice, goveda in konj na bolj strmih kraških predelih. Medtem ko bi
bilo v dolini (na območju kvartarnih naplavin) smiselno razvijati ekološko poljedelstvo,
namenjeno predvsem samooskrbi ter pridelavi krme za živino. Velike možnosti se kažejo v
reji mesnih pasem ovac kot je jezersko-solčavska pasma. Če predpostavimo, da 1 GVŽ (10
ovac) zahteva 1 ha slabega travinja za pašo ter od 0,1 do 0,15 ha boljšega travinja za zimsko
krmo, bi na tem področju lahko redili več tisoč ovac, saj obsega reliefna enota 1420 ha
travnikov in 780 ha pašnikov (Strategija razvoja kmetijstva…, 1998).
Kot dopolnilni dejavnosti na kmetijah v Koritniški kotlinici predlagamo razvoj lesne
predelave, saj so v neposredni bližini obsežni snežniški gozdovi, ter razvoj turizma na kmetiji,
ki bi bil povezan tudi z obiskom Mašuna.
Na območju Jelšanskega in Podgrajskega podolja je najbolj smiselna ekološka pridelava, saj
gre za kraška območja, za katera je značilno velika občutljivost na obremenjevanje, tanka
plast rodovitne prsti ter pomanjkanje vode. Poleg tega je za ti dve reliefni obliki značilno, da
je teren precej razgiban, tako da je ravnega sveta malo, kar onemogoča pridelavo večjih
količin kmetijskih pridelkov. Zato predlagamo razvoj ekološkega poljedelstva, ki bi bil v večji
meri namenjen samooskrbi ter razvoj živinoreje na 1850 ha travnikov in pašnikov (Strategija
razvoja kmetijstva…, 1998), predvsem govedi (krave dojilje), drobnice in konj.
6.2.1.1.
EKOLOŠKO SADJARSTVO V BRKINIH
Vse bolj zanimiva kmetijska panoga postaja tudi ekološko sadjarstvo, ki skuša zadovoljiti vse
večjemu povpraševanju po ekološko pridelanem sadju in njegovih izdelkih (Lind s sodelavci,
2002). Kar je dobra popotnica tudi ponovnemu oživljanju sadjarstva v Brkinih.
Kmetijstvo s sadjarstvom je še danes ena najpomembnejših gospodarskih panog v Brkinih, saj
ima dolgo tradicijo in je pogojeno s specifičnimi naravnimi dejavniki (slemena v termalnem
pasu, flišna podlaga, nevarnost žleda, burja, močno ogozdovanje, strma pobočja in
izpostavljenost eroziji) (Potočnik Slavič, 2008) Po ocenah strokovnjakov je v Brkinih za
sodobne nasade čez 400 ha primernih zemljišč. Poleg ustreznih zemljišč so za pridelavo sadja
pomembni zlasti naslednji naravni dejavniki (Frank, 2005):
• flišna podlaga,
• velika temperaturna razlika med dnevom in nočjo,
• primerna vlažnost ter
• trajanje sončnega obsevanje.
Fliš, sestavljen iz glinastega peščenjaka in laporja, hitro razpada in ustvarja rodovitno prst. Za
sadjarsko pridelavo so najprimernejša evtrična rjava tla na flišu, globoka in srednje
globoka ter rigolana ali globoko antropogenizirana tla. Drugo pomembno dejstvo je tudi, da
je flišna podlaga neprepustna, zato je v Brkinih razvita normalna rečna mreža, kar je ugodno
za rast sadnega drevja (Frank, 2005; Lovrečič, 2008).
Velika temperaturna razlika med dnevom in nočjo ter primerna vlažnost pripomoreta k temu,
da se sadje ustrezno obarva in ohrani primerno stopnjo kisline, sladkorja in sušnine ter dolgo
časa ostane čvrsto. Za sadjarstvo je najugodnejši višinski pas med 500 in 650 m, kjer je
najmanj slane. V Sloveniji, razen Brkinov, ni območja, kjer bi sadovnjaki uspevali tako
visoko. Poleg Slovenskih goric je to najobsežnejše območje za pridelovanje jesenskih in
zimskih sort jabolk (Frank, 2005).
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Za pridelavo kakovostnega sadja potrebujemo 1600 do 1800 sončnih ur na leto. V letih z več
sončnimi urami dobimo boljšo zunanjo in notranjo kakovost plodov (čvrste sadne lupine,
čvrsto meso plodu, večji delež sladkorja, veča arome ter boljši okus) (Lind s sodelavci, 2002).
V Brkinih znaša sončno obsevanje okrog 2000 ur, kar je z vidika pridelave sadja izredno
ugodno (Lovrečič, 2008).
Po nekaterih virih naj bi se sadjarstvo začelo v Brkinih razvijati že v drugi polovici 15.
stoletja. Takrat naj bi Avstrija, natančneje Kranjski deželni odbor in Goriški deželni odbor
želela, da bi sadjarstvo in vinarstvo tudi pri nas tako napredovala kot v zahodnih nemških
deželah, zato je začelo sadjarstvo s pomočjo deželnih denarnih sredstev pridobivati na
pomenu. Imeli so nekaj sort jabolk in hrušk, prevladovale pa so češplje, ki so brez posebne
nege in slabših naravnih danosti bogato rodile vrsto let. Uspehi so se omejili na področja, ki
so bližje prometnim zvezam, tako da se je v večjem delu brkinskih vasi sadjarstvo razširilo
šele konec 18. stoletja oz. v prvi polovici 19. stoletja (Frank, 2005), ko je začela država na
razne načine navajati podložnike h gojitvi sadnega drevja. Za razvoj sadjarstva so skrbeli
umni sadjarji, predvsem učitelji in župniki (Lovrečič, 2008).
K razvoju sadjarstva je pripomoglo obdobje Ilirskih provinc (1810-1839), ko je Napoleon
izdal dekret, s katerim je obvezal brkinske fante godne za ženitev, da morajo posaditi 50
sadnih dreves, če hočejo dobiti dovoljenje za ženitev. Duhovnik Peter Aleš je na Premu in v
Jelšanah ustanovil drevesnico in sadjarjem brezplačno delil sadike. Prav on je nagovarjal
ljudi, naj opuščene vinograde ponovno zasadijo s trto ali vsaj s sadnim drevjem. Sadjarstvo, ki
je bilo prvotno omejeno na premsko okolico, si je polagoma utiralo pot tudi v druge kraje.
Janez Bleiweis je že leta 1857 organiziral zbor sadjarjev v Ilirski Bistrici, kjer so sprejeli
sadni izbor za takratno Notranjsko, Vipavo in Brkine. Šolski upravitelj Matija Rant je
domačine učil, kako saditi drevje ter zatirati škodljivce in leta 1883 je celo napisal eno prvih
publikacije o varstvu rastlin pri nas (Frank, 2005).
Zanimivo je, da so v severnem delu Brkinov prevladala jabolka šele proti koncu 90. let 19.
stoletja. Sveža jabolka in češplje so prodajali v Trst in Reko ter tudi v bolj oddaljene kraje kot
so Dunaj, Pariz, London itd. Poleg svežega sadja so ponujali tudi suho sadje (krhlje so
imenovali brkinske fige, olupljene in sušene češplje–prunele) in žganje. Zelo znan in
dragocen je bil več let star brkinski slivovec. Po zaslugi dveh družin iz Brkinov je med leti
1885 in 1890 na razstavi v Parizu in na Dunaju brkinsko jabolko in češpljo lahko občudovala
vsa takratna evropska elita (Frank, 2005; Lovrečič, 2008).
Za napredek sadjarstva so pred prvo svetovno vojno skrbeli potujoči učitelji Rado Lah, Ivo
Sancin, Ivan Trampuž in domačina France Magajna iz Vremske doline ter Anton Gržina iz
Ilirske Bistrice. Poleg slovenskih strokovnjakov so bili med sadjarji cenjeni tudi strokovnjaki
italijanske narodnosti, najbolj I. Nobile, D. Bufalini, C. Cobol, I. Cucovich in A. Fontanot ter
Slovenec I. Baša iz Bitnje pod Premom (Lovrečič, 2008).
Sadjarska proizvodnja je pod Italijo močno nazadovala. Zaradi prepovedi žganjekuhe kmetje
niso več gojili češpelj, ki so pod Avstro-Ogrsko predstavljale 59,3 % celotnega pridelka sadja,
sedaj pa le 18,3 %. Uvajanje novih vrst sadja ni bilo uspešno, deloma zaradi tega, ker so bili
kmetje že po tradiciji zelo konservativni, deloma pa zato, ker se italijanske sorte niso obnesle.
Sadjarstvo je tako ostalo mnogovrstno in nenačrtno. Konkurence italijanskega trga je
onemogočila razvoj marsikatere vrste sadja, ki bi sicer v Brkinih dobro uspevalo. Na
propadanje sadjarske proizvodnje je vplivala tudi italijanska politika strateške gradnje cest,
kasarn in tovarn, ki je na tem obmejnem območju povečala potrebo po delovni sili.
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Zaposlovanje na gradbiščih je povzročilo propad sadjarstva, saj do tedaj niti ni predstaljalo
glavni vir dohodka. Kmetje so se takrat raje posvetili tistim kulturam in panogam, ki so jim
redno prinašale dobiček, predvsem živinoreji, ki je v tem času precej napredovala (Frank,
2005).
Gospodarske in politične razmere so se v Brkinih med drugo svetovno vojno in po njej močno
poslabšale, saj je v času NOB v Brkinih padlo ali umrlo v taboriščih veliko prebivalstva.
Podatki kažejo, da je bilo v povojnem času za tri četrtine manj za delo sposobnega
prebivalstva kot pred njo. Proizvodnja je iz dneva v dan padala in z njo zlasti pridelek sadja. S
priključitvijo Trsta Italiji leta 1954 je sadjarstvo še dodatno nazadovalo, saj je izgubilo
dolgoleten tržaški trg (Frank, 2005).
Konec 50. in v začetku 60. let 20. stoletja je prišlo do dveh neuspelih poskusov obnove
intenzivnega sadjarstva na severovzhodnem območju. Razlog za neuspeh je bilo treba iskati
zlasti v menjavi in odhodu kvalificiranih sadjarjev. Drugod pa so z večjimi obnovami pričeli v
letu 1952, ko je Kmetijska zadruga v Ilirski Bistrici s sredstvi za poravnavo škode zaradi
snega in žleda zasadila prve nasade na Komeščini. V 60. letih 20. stoletja so sadovnjaki prešli
v polno rodnost in dosegli zadovoljive ekonomske rezultate. To je vzbudilo zanimanje za
sadjarstvo, vendar pa se pridelava sadja v tem obdobju ni razmahnila (Volk s sodelavci, 2007;
Frank, 2005).
Naslednji poskusi oživitve sadjarstva so se pričeli po letu 1970, ko so posamezni sadjarji, v
sodelovanju s Kmetijskih inštitutom in domačo kmetijsko zadrugo, zasadili prva drevesa na
različnih lokacijah v Vremski dolini. Rezultati so spodbudili razvoj sadjarstva na različnih za
to ugodnih legah v Brkinih (Volk s sodelavci, 2007).
Razvoj intenzivnega sadjarstva se je začel potekal v zadnjem desetletju dvajsetega stoletja, ko
je bila zasajena večina obstoječih sadovnjakov (Lovrečič, 2008). Z oživitvijo sadjarstva v
devetdesetih letih se je pojavila tudi zamisel o povezovanju sadjarjev iz Brkinov in okolice.
Tako je bilo leta 1991 ustanovljeno Društvo brkinskih sadjarjev z namenom povezovanja
sadjarjev z območja Brkinov, in sicer iz občin Hrpelje-Kozina, Divača, Pivka in Ilirska
Bistrica. Do tedaj namreč ni bilo primerne organizacije, ki bi združevala pridelovalce sadja.
Društvo si prizadeva za enoten nastop svojih članov pod enotno blagovno znamko, skrbi za
promocijo in predstavitev brkinskega sadja ter samih Brkinov. Poleg tega skrbi tudi za
izobraževanje, prenos in izmenjavo izkušenj, znanja in informacij svojim članom in ostalim
ljubiteljem sadjarstva. V ta namen organizira strokovna predavanja, tečaje in ekskurzije v
Sloveniji in tujini ter sadjarske razstave in prireditve (npr, kmetijska tržnica ˝Sadovi dežele
pod Snežnikom) (Volk s sodelavci, 2007). Od leta 1997 je večina sadjarjev povezanih tudi v
sadjarsko zadrugo Sadje-Brkini z.o.o., ki si je zadala za cilj zgraditi hladilnico za skladiščenje
sadja, ki so ga leta 2000 tudi realizirali, vendar pa zaradi nekaterih zapletov glede lastništva
objekta hladilnica v Košanski dolini ne dela s polno kapaciteto, ki je 1200 ton (Frank, 2005).
Danes se v brkinskem sadnem okolišu (sega v občine Divača, Hrpelje-Kozina, Pivka, Sežana
in Ilirska Bistrica) s sadjarstvom ukvarja 124 posameznikov (36 iz občine Ilirska Bistrica).
Skupaj imajo zasajenih nekaj manj kot 154 ha sadovnjakov jablan, hrušk, lesk, višenj, breskev
in češenj, od tega jih je 38,75 ha v občini Ilirska Bistrica (Tabela 29) (Lovrečič, 2008).
Jabolka pridelujejo v severovzhodnih predelih oz. na območju Prema ter v okolici Brkinov oz.
na območju Košane in Vremske doline. Slive, češplje in višnje uspevajo na jugozahodnem
obrobju med Brkini in Podgrajskim podoljem ter osrednjem območju Brkinov: od Podgrada
preko Hrušice in Obrova do Materije oz. do Harij in Pregarij čez Tatre do Artviž. Na južnem
kraškem obrobju Brkinov pa gojijo orehe in lešnike (Renčelj, 2006).
96

Tabela 29: Bruto površina intenzivnih sadovnjakov v brkinskem sadnem okolišu leta 2001
Občina
Št.
Bruto površina intenzivnih sadovnjakov v ha
sadjarjev jablane hruške češplje češnje višnje breskve leske Skupaj
20
32,36
0,4
32,76
Divača
24
33,9
3,075
0,7
0,33
38,01
HrpeljeKozina
7
3,44
0,06
0,08
0,13
0,25
1,65
5,61
Sežana
37
38,38
0,32
38,70
Pivka
Ilirska
36
31,29
0,09
6,97
0,4
38,75
Bistrica
124
139,37 3,545
8,07
0,41
0,13
0,25
2,05 153,83
Skupaj
Vir: Lovrečič, 2008
Tabela 30: Intenzivni sadovnjaki po vrstah sadnega drevja v ha in % v brkinskem sadnem
okolišu leta 2001
Sadna drevesa Velikost (ha) Sestava (%)
139,37
90,6
Jablane
3,54
2,3
Hruške
8,07
5,3
Češplje
2,05
1,3
Leske
0,41
0,3
Češnje
0,38
0,2
Ostalo
Vir: Lovrečič, 2008
Iz sestave sadnih vrst v intenzivnih sadovnjakih na območju Brkinov je razvidno, da je precej
enostranska. Od skupnih 153,83 ha intenzivnih sadovnjakov imajo največji delež sadovnjaki
jablan (139,37 ha), sledijo sadovnjaki češpelj (8,07 ha), hrušk (3,55 ha), leske (2,05 ha),
češenj (0,41 ha), breskev (0,25 ha), višenj (0,13 ha) (Tabela 30). Medtem ko se sorte gojenih
češpelj v zadnjih sto letih skorajda ni spremenila, so izrazitejše spremembe pri gojenju jabolk.
Na 139,37 ha jablanovih nasadov je skupaj posajenih 265,976 dreves, od tega predstavljajo
največji delež sorte Idared (41,00 %), Jonagold (27,46 %), Zlati delišes (11,86 %), Elstar
(5,88 %), Gloster (3,37 %), Gala (3,20 %), Melrose (1,74 %), Mutsu (1,42 %), ostale sorte so
zastopane le v manjših meri (Lovrečič, 2008). Na hektarju intenzivnega sadovnjaka zraste
povprečno od 30 do 40 ton jabolk ali 12 kg jabolk na drevo (Renčelj, 2006). Če bi izkoristili
prav vsa primerna območja (v višinskem pasu med 500 in 650 metrov, na prisojni strani) in
naredili sodobne sadovnjake, bi na leto lahko pridelali okoli 7000 ton jabolk. Ob povprečni
letini pa jih lahko ponudijo dobrih 4000 ton, vendar so letine zaradi nepredvidljivih
vremenskih razmer pogosto tudi za polovico manj radodarne. Tako je bil npr. leta 2003 zaradi
aprilske pozebe, poletne suše in toče, izkupiček manj kot 2000 ton jabolk (Frank, 2005).
Glavnina sadjarskih kmetij (kar 75,5 %) ima od 0,5 do 2,5 ha intenzivnega sadovnjaka jablan,
4,7 % kmetij jih ima od 2,5 do 5 ha, nad 5 ha nasada pa imata le dva sadjarja. Sadjarskih
kmetij, ki imajo pod 0,5 ha nasada, je malo (15,9 %) in tudi niso tako tržno usmerjene
(Lovrečič, 2008).
Med načini pridelave sadja v Brkinih prevladuje integrirana pridelava. Število takšnih kmetij
se je močno povečalo, ko se je povečala podpora države za ta način pridelave sadja. Za takšno
obliko se odločajo zato, ker z uporabo fitofarmacevtskih sredstev dovoljenih v integrirani
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pridelavi, lahko vzdržujejo ravnovesje med škodljivimi organizmi in njihovimi naravnimi
sovražniki (Lovrečič, 2008).
V letu 2001 se je v integrirano pridelavo sadja vključilo 57 kmetij, kar predstavlja 45,9 %
vseh sadjarjev, leta 2007 pa jih je bilo že 77 (Lovrečič, 2008). A kljub ugodnim naravnim
razmeram v zadnjih letih sadjarstvo ne napreduje, kakor bi želeli. Glavni razlog za to so ob
včasih kruti naravi vse večje težave pri prodaji (Grča, 2008c)
Ekološka pridelava sadja v intenzivnih nasadih v Brkinih ni razširjena oz. je šele na začetku,
saj se kmetije lažje odločajo za ekološko pridelavo sadja v travniških nasadih. Po mnenju
Lovrečičeve (2008) je majhna zastopanost intenzivnih ekoloških sadovnjakov v tehnoloških
izhodiščih in izboru sadnih vrst.
V letu 2001 so se le tri kmetije vključile v ekološko pridelavo sadja, v letu 2005 se je število
povečalo na osem (Lovrečič, 2008), od tega so tri iz občine Ilirska Bistrica, in sicer Srečko
Sanabor iz Harij, Srečko Šlosel iz Sabonj in Milenko Oblak iz Ilirske Bistrice (Žejn, 2009).
Poleg intenzivnega sadjarstva, ki predstavlja pomemben delež pri dohodku na kmetiji, pa
imamo v Brkinih še številne travniške nasade oz. vrste sadnega drevja, ki so bile posajene v
brežine ob njivah. Večina teh nasadov ni oskrbovana in rodijo izmenično. Z odločitvijo
države, da bo finančno podpirala naravi prijazno kmetovanje, se povečuje trend obnove
travniških sadovnjakov. Po statističnih ocenah je tako v Brkinih še približno 70.000 češpelj,
50.000 jablan, 6.500 hrušk, 6.200 češenj in 5.270 orehov, ki bi jih bilo smiselno obnoviti
(Tabela 31) (Volk s sodelavci, 2007).
Tabela 31: Delež drevesnih vrst v travniških nasadih v brkinskem sadnem okolišu leta 2001
Sadna drevesa Število dreves Delež (%)
1801
40,8
Jablane
180
4,1
Hruške
2183
49,5
Češplje
134
3,0
Češnje
115
2,6
Orehi
4413
100,0
Skupaj
Vir: Lovrečič, 2008
Travniški sadovnjaki so postali zanimivi predvsem zaradi predelave sadja v sadne sokove,
kise, mošt in sadna žganja ter suho sadje (Lovrečič, 2008).
Tabela 32: Količina predelanega sadja in načini predelave v brkinskem sadnem okolišu leta
2001
Sadje predelano v Število sadjarjev Skupna količina predelanega sadja
v tonah
delež (%)
50
130,3
35,2
Sadni sok
40
138,9
37,5
Kis
22
59,9
16,2
Sadjevec
7
9,3
2,5
Jabolčno vino
11
20,4
5,5
Slivovko
6
11,2
3,0
Suho sadje
136
370,0
100,0
Skupaj
Vir: Lovrečič, 2008
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Predelava sadja ima na območju Brkinov zelo dolgo tradicijo in je zelo razširjena dejavnost,
vendar največ za lastno uporabo. V zadnjem času se povečuje zanimanje za ureditev te
dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Iz sadovnjakov (travniških in intenzivnih) se pridela veliko
sadja, ki ni primerne kakovosti za trg, vendar še zadošča kriterijem za predelavo sadja.
Odkupna cena industrijskih jabolk je zelo nizka, zato se sadjarji odločajo za predelavo
takšnega sadja. Največ ga predelajo v sadni sok, kis in sadjevec (Tabela 32) (Lovrečič, 2008).
Posebnost Brkinov je kuhanje žganja iz češpelj t.i. brkinski slivovec (in ne brkinska slivovka),
ki se je od sredine 19. stoletja, kljub strogemu nadzoru italijanskih oblasti med obema
vojnama, ohranil do danes in je od leta 2003 zaščiten z geografskim poreklom. Geografsko
območje brkinskega slivovca zajema območje flišnih Brkinov in kraškega obrobja oz. pet
občin, in sicer Ilirsko Bistrico, Divačo, Hrpelje-Kozino, Pivko in Sežano. Češplje pustijo stati
v posebnih posodah–čebrih, da se v njih odvije alkoholno vrenje in nastane drozga, ki jo
kuhajo v brkinskem kotlu z bakreno glavo, kjer nalijejo hladno vodo, ki ohladi hlape, da se
utekočinijo in nato iz nje priteče slivovec. Njegova posebnost je v tem, da je v nasprotju s
slivovko skuhan samo enkrat in zaradi tega je veliko bolj aromatičen (Frank, 2005).
V Brkinih so travniški sadovnjaki oziroma vrste sadnega drevja ob njivah zelo številni. Le-ti
predstavljajo našo kulturno pokrajino, zaradi tega bi morali poskrbeti za njihovo ohranjanje in
s tem tudi ohranjanje avtohtonih sort sadnih vrst. Večina travniških nasadov v Brkinih je
obdelana po načelih ekološkega kmetovanja, vendar na žalost brez certifikata (Lovrečič,
2008). Zato bi bilo v bodoče smiselno spodbujati sonaravno tj. ekološko pridelavo sadja na
tem območju. Glavni razlogi, ki govorijo temu v prid, so:
• veliko število travniških sadovnjakov, ki so že sedaj usmerjeni v ekološko pridelavo,
• okrog 140.000 starih dreves češpelj, jablan, hrušk in češenj, ki bi jih bilo potrebno
obnoviti in vključiti v ekološko pridelavo,
• manjše obremenjevanje okolja z ekološko pridelavo, ki prepoveduje uporabo umetnih
mineralnih gnojil in zaščitnih sredstev,
• ugodni naravni pogoji, med katerimi so za uspešno sadjarstvo najpomembnejši ugodna
lega, talne in klimatske razmere. Pri klimatskih razmerah moramo upoštevati količino
padavin, vetrovnost, trajanje sončnega obsevanja, nevarnost pozeb in izpostavljenost
nizkim temperaturam ter toči.,
• majhne površine in razdrobljenost sadovnjakov, ki otežujejo intenzivno pridelavo sadja,
• tradicija pridelave in predelave sadja,
• vse večje povpraševanje po ekološko pridelani hrani.
Sonaravno, ekološko pridelavo sadja, bi lahko dosegli s/z:
• obnovitvijo starih travniških sadovnjakov in dreves,
• večjim izborom odpornejših sadnih dreves,
• finančnimi spodbudami s strani občine in države,
• izobraževanjem kmetov o pomenu sonaravnega kmetovanja,
• enotno promocijo in skupnim nastopom na trgu,
• prepletanjem več dejavnosti na kmetijah (predelava sadja),
• omilitvijo postopkov pri registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
• pripravljenostjo celotne družine pri sodelovanju v tem projektu,
• višjo ceno ekološko pridelanega sadja,
• spodbujanjem mladih pri vključevanju v razvoj takšnega načina kmetovanja,
• ureditvijo skupne hladilnice.
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Ena od dobrih popotnic razvoja sadjarstva (tudi ekološkega) je projekt Brkinska sadna cesta,
ki je bil uradno zaključen leta 2008 in danes vključuje 70 kmetij. Gre za projekt v okviru
sosedskega programa Slovenija–Madžarska–Hrvaška 2004–2006, Interreg III a, katerega
glavni cilj je privabiti obiskovalce in kupce na kmetije ter s tem bolj tržiti sadje, druge
kmetijske pridelke in izdelke brkinskih kmetov. Zato so dejavnosti povezane s tem projektom,
ene od poglavitnih zagotovil, da se bo izseljevanje iz Brkinov končno ustavilo in, da se bodo
začele vasi polniti (Šajn, 2008b; Volk s sodelavci, 2007).
Vendar samo s postavitvijo tabel Brkinske sadne ceste in njeno uradno otvoritvijo, ne bomo
prav nič pripomogli k sonaravni dejavnosti na tem območju. Za to je potrebno še veliko
drugih elementov. Po mnenju Stanislava Renčlja (2006) bo sadna pot zaživela, če se
zainteresirani sadjarji vključujejo v ponudbo s sadjem in z vsemi z njim povezanimi izdelki.
Za življenje sadne poti so potrebni tudi dogodki, prireditve kot npr. razstave sadja in izdelkov
iz sadja, ocenjevanje žganja in podeljevanje priznanj. Dogodki na sadjarski poti so priložnost
tudi za promocijo brkinskih jedi (npr. Češpovi dnevi v Slivju). Na sadni poti bi bilo zelo
umestno, če bi lahko videli obnovljeno sušilnico za sadje–pečino. Ob njej bi spoznali bogato
tradicijo sušenja sadja in gob v Brkinih. Tudi edinstven brkinski kotel za žganjekuho zasluži
pozornost in postavitev in ogled v eni od muzejskih zbirk, kjer bi bilo zbrano sadjarsko
orodje, mlini in preše (Renčelj, 2006).
Vsak razvoj (pa tudi sonaravni) dobi zagon, ko se med ljudi vrne zaupanje. Saj so nenazadnej
sadjarji glavni sestavni del Brkinske sadne ceste. Označba poti z njihovimi imeni in priimki
mora odražati tudi njihovo zainteresiranost za skupni nastop in aktivno vlogo pri kreiranju
razvojnih programov. Po zgledu krompirjevih počitnic bi lahko v Brkinih imeli sadne
počitnice. Za nadaljevanje tradicije in ekološkega sadjarstva pa je potrebno predvsem
vzpodbujati interes pri mladih. Saj vsak nov nasad in predelava sadja odpirata nova delovna
mesta (Renčelj, 2006).
Razvoj pokrajine se bo torej moral opreti na gospodarske dejavnosti s tradicijo, zlasti
sadjarstvo. Čeprav njene naravne in družbenogospodarske značilnosti onemogočajo
intenzivno kmetijsko pridelavo, ne predstavljajo ovire za ekološko kmetovanje. Prednost za
razvoj biološkega kmetovanja predstavlja čisto okolje, kar je eden redkih pozitivnih učinkov
gospodarske zaostalosti. Posebna priložnost se kaže v trženju blagovnih znamk, ki označujejo
poreklo, jamčijo kakovost izdelkov in prispevajo k prepoznavnosti območja (Benkovič
Krašovec, 2005).
Za uspešen razvoj Brkinov bo poleg ekološko usmerjenega sadjarstva, potreba še cela vrsta
drugih dejavnosti, ki bodo zaokrožile in povezale vse možnosti pokrajine. Gre predvsem za
razvoj dopolnilnih dejavnosti (npr. predelava sadja, turistična dejavnost na kmetiji ipd.), ki bi
lahko zaradi svoje raznovrstnosti predstavljale velik razvojni potencial podeželja, ter razvoj
turizma v ožjem in širšem območju (Kulovec, 2002; Krašovec, 1997; Potočnik Slavič, 2008).
Z inovativnimi pristopi pri razvoju dopolnilnih dejavnosti na ekološki kmetiji bi lahko
povečali dohodek in zaposlenost in tako izboljšali razmere v slovenskem kmetijstvu, hkrati pa
bi promovirali identiteto določenega območja. Za uspeh turistične dejavnosti na ekoloških
kmetijah je pomembno nenehno informiranje, izobraževanje in iskanje konkurenčnih
prednosti in priložnosti. Zato je smiselno razmišljanje o integralni turistični ponudbi, ki bi
vključevala čim bolj perspektivne, pestre in okolju prijazne vrste turizma, povezane s
prostorskega in organizacijskega vidika, o katerih bo govora v nadaljevanju diplomskega dela
(Pažek, Majkovič, Borec, 2005).
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6.2.2. EKOLOŠKI TURIZEM
Nedvoumno je, da smo vstopili v ekološko mnogo bolj zavedno stoletje. Hkrati s
spoznavanjem ekoloških problemov raste spoznanje, da tudi turizem in turisti industrializirajo
in izrabljajo naravne in druge vire. Zaradi ekološke škode, to je zaradi škode v naravnem,
kulturnem in socialnem okolju in s tem povezanimi neizpolnjenimi počitniškimi pričakovanji,
pa se krepi tudi potrošniški odpor proti obstoječemu masovnemu turizmu (Mihalič, 2006).
Da bi preprečili tisti del negativnih učinkov na lokalno naravno in kulturno okolje, ki jih
povzroča turizem in ohranili pozitivne učinke, ki jih ima turizem na lokalno prebivalstvo in za
turiste, se v svetu poudarja trajnostni razvoj turizma (Strategija razvoja turizma …, 2005).
Trajnostni turizem ni vrsta turizma, ampak koncept, ki je primeren za vse vrste in oblike
turizma in za vse destinacije. Njegovo uresničevanje zahteva spremembe v našem mišljenju in
v odnosu do turizma. Razmišljanje trajnostnega turizma je usmerjeno v sedanjost in
prihodnost. To je ˝turizem, ki upošteva sedanje in bodoče ekonomske, socialne in ekološke
vplive in tudi zadovoljuje potrebe obiskovalcev, gospodarstva, okolja in lokalnih prebivalcev˝
(Mihalič, 2006).
Koncept trajnostnega razvoja turizma temelji na ekonomski uspešnosti turističnega
poslovanja. Hkrati pa je trajnostni turizem tudi prizanesljiv in konstruktiven do naravnega,
kulturnega in socialnega okolja ter zagotavlja zadovoljstvo obiskovalcev (Mihalič, 2006).
Gre danes za enega izmed najbolj popularnih in tudi družbeno priznanih konceptov okolju
prijaznejšega turizma, ki je ekonomsko uspešen in tudi ekološko zadovoljiv (Mihalič, 2006).
Poleg trajnostnega turizma je danes popularen tudi ekološki turizem, ki se razvija kot koncept
in vrsta turizma vzporedno s trajnostnim turizmom. Meje med njima so včasih zabrisane,
zlasti v praksi se pojma velikokrat enačita, čeprav imata tako trajnostni kot tudi ekološki
turizem jasno razpoznavno definicijo, ki je teoretično in tudi praktično podprta (Mihalič,
2006).
Eko turizem pomeni ekološki turizem, pri čemer se izraz ekološki nanaša tako na naravno
okolje, kot tudi na socialno (in tudi kulturno okolje), kar pomeni, da pospešuje varovanje
okolja, ima nizke negativne učinke v okolju in zagotavlja aktivno socialno-ekonomsko
vključevanje lokalnega prebivalstva. Danes ga obravnavamo kot koncept turizma, ki je
prijazen do okolja in v povezavi z manjšim obsegom, včasih pa tudi kot vrsto turizma ali eno
izmed zvrsti (podkoncepta) trajnostnega turizma (Mihalič, 2006).
Trajnostni in ekološki turizem se med seboj razlikujeta po tem, da (Mihalič, 2006):
• je pri ekološkem turizmu izobraževalna vsebina nujen sestavni del,
• se eko turizem praviloma vedno odvija v neokrnjenem okolju, kar za trajnostni turizem ni
nujno,
• je eko turizem primernejši za individualne popotnike in za manjše skupine organiziranih
potovanj, kar spet za trajnostni turizem ni nujno.
Tako se v turizmu pojavlja vse več različic eko turizma in vedenjskih vzorcev turistov, ki so
vse bolj ekološko ozaveščeni in se identificirajo pod sloganom ˝nazaj k naravi˝ (Strategija
razvoja turizma …, 2005).
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Glede na to, da se občina Ilirska Bistrica lahko ponaša z obsežnimi območji neokrnjene
narave, ki so v določeni meri tudi rezultat zaostalega gospodarskega razvoja, je ena od
prioritet na področju razvoja turizma, ekološki turizem. Glavni razlogi za takšno usmeritev so:
• obsežna območja neokrnjene narave (npr. Snežniška planota in znotraj nje krajinski par
Mašun; Brkini), saj je kar 50,37 % ozemlja občine v okviru Nature 2000 (Natura 2000,
2009),
• obsežna območja kraškega sveta, ki je občutljiv na kakršnokoli obremenjevanje,
• prevlada enodnevnih tranzitnih turistov, ki se v kraju zadržijo le malo časa,
• prevlada izletniških skupin,
• pretežno ruralno okolje,
• manjše obremenjevanje okolja z ekološkim turizmom,
• prevlada sezonskih obiskov,
• razvoj ekološkega kmetovanja in z njim povezan razvoj ekoloških turističnih kmetij.
Eno pomembnejših turističnih območij, kjer bi se lahko razvijal ekološki turizem, so Brkini,
kjer naj bi razvoj turizma temeljil na njihovih endogenih potencialih (Benkovič Krašovec,
2005). Ob stalnem opuščanju kmetijstva se zdi, da je turistična dejavnost tista, ki bi bila lahko
ena od možnih prioritetnih razvojnih možnosti podeželja. Tako v Brkinih zaradi počasnega
gospodarskega razvoja izstopa zlasti neokrnjena narava, ki je praviloma velika, čeprav se
kažejo druge pomanjkljivosti za razvoj turizma (majhna ekonomska moč in neustrezna
starostna struktura prebivalcev). Trenutno je turizem v Brkinih precej slabo razvit, vendar
obstaja še veliko neizkoriščenih potencialov, ki do sedaj še niso bili izkoriščeni v primernem
obsegu (Frank, 2005).
Brkini imajo za razvoj ekološkega turizma številne prednosti (Frank, 2005):
• dobra geografska in prometne lega,
• bogata kulturna in naravna dediščina,
• neokrnjena narava in
• bogata gastronomska ponudba.
Ugodna geografska in prometna lega se kažeta predvsem v relativni bližini Jadranske obale.
Skozi Brkine namreč poteka prehod v Kvarner in Istro, ki je pomembna turistična destinacija
turistov iz srednje Evrope in predstavlja možen vir obiskovalcev Brkinov. Ena od možnih
prednosti Brkinov je tudi njihova obmejna lega, saj so Brkini naravno zaledje Trsta, ki kot
srednje veliko mesto potrebuje zaledje za različne prostočasne dejavnosti. V Brkine se že
sedaj med vikendi odpravlja mnogo Tržačanov, kjer se rekreirajo na različne načine (npr. lov,
ribolov, gobarjenje) (Barborič s sodelavci, 2002).
Ravno tako veljajo Brkini za nerazvito območje z bogato naravno in kulturno dediščino, kar
pomeni z vidika turističnega razvoja veliko prednost. Brkini postajajo območje z visoko
kakovostjo bivalnega okolja, ki lahko nudi privlačno okolje tudi za bivanje turistov.
Gričevnato in hribovito površje vpliva na razvoj izletništva. Velika gozdnatost pogojuje večji
stalež divjadi, kar je prednost za lov, in ugodne razmere za rast gob. Predvsem akumulacijski
jezeri Mola in Klivnik ponujata možnosti za ribolov (Frank, 2005). Na tem območju se v
okviru Strategija razvoja turizma za občino Ilirska Bistrica (2005) načrtuje tudi ureditev
kampa in avtokampa, ki bi dodatno obogatila turistično ponudbo. Seveda bo potrebno najprej
urediti kanalizacijski sistem in pripadajočo čistilno napravo.
Od naravnih danosti so ravno tako privlačne slepe doline, kjer se stikata apnenec in fliš. Tu so
nastala številna kraška brezna (npr. brezno Dimnice), ki so zanimiva za razvoj jamarskega
turizma (Frank, 2005).
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Prek Brkinov potekata dve pomembni slovenski poti oz. pohodniški smeri: slovenska
planinska transverzala (Škocjanske jame–Artviže–Markovščina) in evropska pešpot E6. Poleg
tega je območje primerno tudi za kolesarjenje (Frank, 2005).
Kulturna dediščina slovenskega podeželja predstavlja svojstveno posebnost, ki je lahko adut
turističnega razvoja. V Brkinih najdemo tako kulturne in zgodovinske spomenike (npr. vas
Prem, ki je zavarovana kot kulturni spomenik, Novakova domačija z mlinom na Topolcu, več
kot 100 let stara pomožna pošta v Harijah ipd.) ter različne prireditve, ki obujajo in gojijo
šege in navade ter ohranjajo bogato tradicijo. Najpomembnejši izmed običajev, ki je iz leta v
leto bolj poznan v širšem merilu, je pustni običaj t.i. škoromatija. V Harijah obnavljajo ljudski
običaj žegnanja konj pred vaško cerkvijo sv. Štefana, ki goduje 26. decembra. V Slivju pa
prirejo že tradicionalne Češpove dneve, s katerimi želijo promovirati in tržiti posebnosti
Brkinov (Frank, 2005; Renčelj, 2006).
V novejšem času se na območju Brkinov uveljavljajo tudi kulturni dogodki (npr. Premska
srečanja slovenskih pesnikov in pisateljev v spomin na pesnika Dragotina Ketteja in esejista
Bogomila Faturja) (Frank, 2005).
Posebnost Brkinov je njihova gastronomska ponudba, znotraj katere najbolj izstopajo brkinski
slivovec, sveže ali suho sadje, zlasti jabolka in češplje. Poleg tega slovijo tudi po medu,
zdravilnih zeliščih, gobah in borovnicah. Vedno bolj se uveljavljata tudi brkinski pršut in
domač ovčji sir (Frank, 2005).
Veliko vlogo pri razvoju turizma tako v občini kot v Brkinih ima Turistično informacijski
center (TIC) s sedežem v Ilirski Bistrici. TIC ponuja izvedbo enodnevnih aranžmajev za
zaključene skupine, med katere sodijo v glavnem upokojenci. Letno popeljejo v Brkine od 50
do 60 avtobusnih skupin. V okviru ponudbe TIC so izdelane štiri tematske poti: Brkinska
sadna pot 1 in 2, Kettejeva pot in Pot Toneta Kralja. Velik problem predstavlja pomanjkljivo
sodelovanje z ostalimi občinami, saj je TIC pristojen za organizacijo izletov le v
ilirskobistriškem delu Brkinov (Frank, 2005). Zato bi bilo smiselno razmišljati o skupnem
nastopu oz. povezavi z drugimi turističnimi organizacijami v sosednjih občinah.
Možnosti za razvoj turizma pa omejuje pomanjkanje ustrezne turistične infrastrukture, bližina
bolj znanih turističnih krajev, kot so Lipica, Škocjanske jame in Postojnska jama ter druge
turistične destinacije (npr. jama Vilenica), ki odtegnejo veliko potencialnih gostov, na drugi
strani pa se marsikateri njihov obiskovalec napoti še v Brkine. Precejšnja razvojna ovira je še
vedno prometna izoliranost; Brkini namreč ležijo med pomembnimi prometnicami, zato jih
obidejo vsi glavni prometni tokovi. Številni potniki, ki potujejo proti Karnerju in se samo
peljejo mimo, bi lahko bili kupci brkinskih izdelkov, gostje gostinskih lokalov in obiskovalci
brkinske pokrajine. Pomembni razvojni dejavnik je lahko tudi uveljavljena regionalna
identiteta. Tudi povezava med občinami, katerih del so Brkini, se izboljšuje. Razvoj območja
kot celote in ne znotraj posameznih občin je (bo)namreč lažji in bolj učinkovit (Benkovič,
2003).
Zato je za razvoj turizma na obravnavanem območju pomembno privabljanje oz. zaustavitev
glavnih turističnih tokov, ki gredo po avtocesti mimo Brkinov. V ta namen bi bilo potrebno
postaviti turistične (večjezične) informativne table in smerokaze, ki bi usmerjali in informirali
tranzitne goste o ponudbi tega območja (Barborič s sodelavci, 2002)
Za Brkine je najbolj primeren razvoj turizma v povezavi z neokrnjeno naravno in kulturno
dediščino. Pri razvoju turizma v Brkinih gre za takšne oblike, ki bi jih lahko obvladovale
103

posamezne kmetije ali skupine kmetij, gre za t. i. turizem na kmetiji. Le-ta pa bi bil povezan s
kmetijsko dejavnostjo na kmetiji, npr. ekološko pridelavo sadja. Takšne kmetije bi gostom
ponudile prenočišče, ekološko pridelano hrano, dodatne dejavnosti povezane s kmetijstvom in
posebne oblike rekreacije, ki minimalno obremenjujejo okolje. Brkini so torej primerni za
razvoj ekološkega turizma, ki vedno bolj privlači turiste, naveličane hrupa in hitrega
življenjskega tempa.
Brkini lahko od rekreacijskih dejavnosti ponudijo: sprehajanje in pohodništvo, kolesarjenje,
športni ribolov, lov, jahanje, gobarjenje, taborjenje ipd. Za številne rekreacijske dejavnosti na
prostem so naravne in kulturne pokrajinske prvine osnovni predpogoj, vendar za dejavnosti,
ki jih ponujajo Brkini, ni nujna gradnja pomembnejših, večjih objektov, ki bi pomenil velik
pritisk na okolje in zahtevali velike kapitalske vložke. Naštete aktivnosti so navezane na
razmeroma naravno pokrajino ali na pokrajino, ki ima zaradi prepletanja naravnih prvin in
človekovega dela veliko pokrajinsko vrednost. Omenjene rekreacijske dejavnosti lahko turisti
koristijo samostojno ali v povezavi s turizmom na kmetiji.
Ne samo Brkini, tudi drugi deli občine so primerni za razvoj ekološkega turizma v povezavi z
ekološkim kmetovanjem. Nekakšni zametki tega se že kažejo pri nekaterih kmetijah, ki še ne
sprejemajo turistov, svoje izdelke prodajajo stihijsko in neorganizirano, zato bi bile takšne
kmetije primerne za obiske manjših in organiziranih skupin.
Za razvoj ekološkega turizma na ilirskobistriškem podeželju bi bilo najprej potrebno izvesti
naslednje ukrepe (Strategija razvoja turizma …, 2005):
• v okviru kmetijske svetovalne službe povezati in organizirati posamezne potencialne
ponudnike ekoloških izdelkov,
• organizirati izobraževanje za lastnike posameznih kmetij,
• opredeliti ustrezen način trženja kmetijskih izdelkov in storitev (npr. enotna blagovna
znamka kot je npr. Med izpod Snežnika),
• spodbujati obstoječe potencialne ponudnike na podeželju k preusmerjanju v ekološko
pridelavo,
• opredeliti možne vire financiranja za nadaljnji razvoj,
• nuditi svetovanje ponudnikom pri oblikovanju celovite ponudbe,
• povezati celotno območje občine med seboj in vključevati posamezne turistične proizvode
v pakete prilagojene različnim ciljnim skupinam gostov.
Če povzamemo: glede na obstoječo turistično ponudbo, njeno specifiko, ki temelji predvsem
na naravnih in kulturnih danostih, trende turističnega povpraševanja in možnosti razvoja
občine, je smiselna in nujna usmerjenost razvoja v ekološki turizem v okviru potencialnih
ekoloških turističnih kmetij. Saj se eden od poglavitnih razvojnih konceptov turizma na
področju Ilirske Bistrice nanaša tudi na razvoj ekološkega kmetijstva (v Brkinih razvoj
ekološkega sadjarstva) in organizacijo specializiranih ekoloških kmetij s ponudbo ekološko
pridelanih pridelkov (Strategija razvoja turizma …, 2005).
Drugo območje, kjer je ravno tako pomemben razvoj v smeri sonaravnega razvoja turizma, je
Snežniška planota. Njen večji del sodi v območje Nature 2000, od leta 1969 je na Mašunu
ustanovljen tudi krajinski park v obsegu 87 ha (Agencija RS za okolje, 2009). Medtem ko je
del snežniškega področja razglašen za botanični rezervat (Strategija razvoja turizma …,
2005).
Razvoj ekološkega turizma bi bil smiseln iz naslednjih razlogov: Snežniška planota
predstavlja osrednje vodozbirno območje za večji del občine, poleg tega gre za kraško
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površje, za katerega so značilne manjše samočistilne sposobnosti, zato bi bil razvoj
masovnega turizma na tako pomembnem vodovarstvenem območju neprimeren. Drugo
pomembno dejstvo, ki upravičuje razvoj ekološkega turizma, so obsežna območja neokrnjene
narave, velika biotska pestrost, pestrost habitatnih tipov ipd., saj predstavlja Snežniška planota
enega izmed najobsežnejših območij sklenjenega gozda v Evropi, ki je dom številnim
rastlinskim in živalskim vrstam.
Najbolj privlačni kraji na Snežniški planoti so: Mašun, Sviščaki in Veliki Snežnik. Poleg
naravnih danosti (npr. kraške oblike in pojavi, obsežni gozdovi, prepadne stene, mrazišča,
območja večnega snega ipd.) privlači obiskovalce na to območje tudi bogata kulturna
dediščina (npr. ostanki ilirskih utrdb in rimskega obrambnega zidu ter ostanki meje z velikim
številom podzemnih bivališč ˝kavern˝, vojašnic, obmejnih postojank, grad ipd.) (Strategija
razvoja turizma …, 2005).
Številne obiskovalce privabijo tudi planinske in učne poti (npr. Evropska pešpot E6, Pot
prijateljstva Ljubljana–Reka, Planinska pot Snežnik–Snježnik na Hrvaškem, Pot kurirjev in
vezistov NOB, Razširjena slovenska planinska pot, Notranjska planinska pot) ter turistične
postojanke (npr. taborniški center v Črnem dolu, vzletišče za jadralna padala na Kozleku,
Zatrep, Gomaci itd.) (Strategija razvoja turizma …, 2005).
V Strategiji razvoja turizma občine Ilirska Bistrica (2005) je predvidena izgradnja večjega
apartmajskega hotelskega objekta na Mašunu z wellness centrom s poudarkom na klimi in
gibanju, ki bi vključeval osrednji hotelski objekt s 50 sobami, 40 hotelskih apartmajev s
komplementarno ponudbo. Ravno tako se predvideva izgradnja hotelskega objekta s 50
sobami na Sviščakih z namenom športno-rekreacijskega in aktivnega oddiha v naravi. Toda
vprašanje, ki se zastavlja samo sebi je, ali so omenjeni objekti res primerni za kraško
območje, ki je hkrati tudi ˝vir pitne vode˝ večine prebivalcev občine (Strategija razvoja
turizma …, 2005). Namreč vsa ta izgradnja zahteva ureditev kanalizacijskega in vodovodnega
sistema, kar je poudarjeno tudi v Strategiji razvoja turizma (2005). Le-ta podčrtuje pomen
ureditve preskrbe z vodo (npr. z zajetjem vodnih virov, z izgradnjo vodovodnega omrežja, z
zmanjšanjem kapacitet, za katere bi uporabljali deževnico za sanitarno vodo, pitno vodo pa bi
vozili s cisterno) ter odvajanja odpadnih vod (z izgradnjo čistilne naprave).
Zaradi specifičnih naravnih značilnosti (kraško površje, vodozbirno območje, velika biotska
pestrost ipd.) predlagamo razvoj takšnih oblik turizma, ki bi v minimalni meri obremenili
okolje, in sicer: pohodništvo, sprehajanje, lov, foto lov, kolesarjenje, gorsko plezanje ipd. Gre
za oblike turizma, ki bi privlačile turiste v vseh letnih časih in vseh starostnih in interesnih
skupin (od šolskih skupin, do mladih družin in upokojencev, do raziskovalcev itd.).
Ob vsem kar je bilo povedano, se zastavlja vprašanje, na kakšen način naj občina doseže
razvoj ekološkega turizma. Zato navajamo nekaj smernic, ki so bile zapisane v Agendi 21 za
Slovenijo (1995) in jih je vredno upoštevati pri snovanju trajnostnega turističnega razvoja v
občini:
• Turistična podjetja naj sodelujejo in razvijajo svoje programe skupaj z ekologi, sveti
porabnikov, sociologi itd. Zaposleni naj se izobražujejo tudi o ekologiji in o lokalnih
kulturah, kjer izvajajo svoje dejavnosti.,
• V počitniškem kraju, kamor prihajajo turisti, naj za skladen razvoj skrbijo vsi krajevni
dejavniki skupaj. Domačini naj kot glavni izvajalci storitev dobijo največji del zaslužka.,
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V potovalnih katalogih naj bodo tudi podatki o obremenjenosti okolja, kjer je počitniški
kraj. V katalogih naj ne bi manjkala navodila za osveščeno vedenje dopustnikov in
seznam priporočljive literature, ki približa obiskano deželo, ljudi in njihovo kulturo.,
Samo potovanje v turistični kraj naj bo načrtovano kot doživetje in priprava na kasnejše
bivanje v tem kraju. Tako bomo turiste spodbujali, da bodo potovali okolju bolj prijazno, z
vlakom ali avtobusom. Če se odpovemo avtomobilu, to poveča privlačnost določene
regije: manj hupa, izpušnih plinov, zastojev, nesreč, potreb po parkiriščih. Krajevni
prevozniki naj organizirajo takšne oblike javnega prevoza, ki bodo čim naj obremenjevale
okolje.,
Pri bivanju imajo prednost zasebne sobe in manjši penzioni, ki zmanjšujejo občutek
ujetosti v turistični geto. Tako ne bo treba graditi hotelskih silosov in apartmajskih naselij,
za katere moramo žrtvovati dragoceno krajino.,
Arhitektura bivališč naj upošteva tradicijo, energetsko varčnost, udobnost bivanja in ostala
načela bio-arhitekture. Bivališča za goste naj se glede udobnosti ne razlikujejo bistveno od
bivališč domačinov.,
Turistični kraj naj bo vzor urejenega okolja in skrbi zanj.,
Hoteli, penzioni in gostinski lokali naj bodo oskrbovani z biološko pridelano hrano, ki naj
bo lokalnega izvora. Na jedilniku naj bo domača hrana, ki je tudi del krajevne kulture.,
Dopustnikom ponudimo takšne športne aktivnosti, ki čim manj obremenjujejo okolje. To
so: pohodništvo, planinarjenje, plavanje, tek, kolesarjenje itd. Seznanimo jih tudi s tistimi
dejavnostmi v prostem času, ki so namenjene domačinom.,
Dopustnikom ponudimo avtentične kulturne dogodke (glasbo, ples, praznovanja itd) in
jim omogočimo spoznavanje krajevnih navad, običajev in obnašanja.

Vendar vse to ne bo dovolj. Če bo želela občina doseči pomemben korak k razvoju ne samo
ekološkega turizma, ampak turizma na sploh, bo morala narediti najprej velik korak na
področju oglaševanja in trženja. Za kar je potrebno oblikovanje celostne grafične podobe
turistične destinacije, gradiv (brošure, katalogi, zemljevidi, ipd.), oblikovanje spletnega
turističnega portala, ustreznega usmerjevalnega in označevalnega sistema v skladu s celostno
podobo ter razvijanje in oblikovanje prepoznavnih turističnih proizvodov (Strategija razvoja
turizma …, 2005).
Opredelitev za razvoj ekološkega turizma v določenem območju je povezana tudi z
omejitvami drugih dejavnosti in usmerjanjem dejavnosti in procesov, ki potekajo v krajini.
Zato ne sme biti odločitev za sonaravne oblike turizma samo načelna politična odločitev,
ampak mora v svoj krog pritegniti interese tu živečega prebivalstva, ki jim mora biti
omogočena realizacija njihovih načrtov (Drole, 2003).
Svetovne turistične smernice se počasi, a zanesljivo obračajo k oblikam ekološkega turizma.
Odločiti se moramo, ali bomo posnemali napake drugih ali bomo izkoristili naše prednosti.
Ponuja se izredna priložnost, da postane razvoj ekološkega turizma eden od glavnih adutov za
uresničevanje ˝zgodbe o uspehu˝ (Agenda 21 za Slovenijo, 1995), tudi v občini Ilirska
Bistrica.
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6.2.3. SONARAVNA ENERGETSKA OSKRBA OBČINE
Svet razpolaga z omejeno količino v človeškem življenju praktično neobnovljivih virov
energije, torej z določeno količino zalog. Zaradi naraščajoče svetovne porabe fosilnih goriv se
zaloge zmanjšujejo, povečujejo pa se stroški njihove rabe ter pritiski na geografsko okolje.
Poraba fosilnih goriv je eden od temeljnih virov onesnaževanja zraka, vod in prsti ter
segrevanja svetovnega ozračja. Zato je prehod na večjo rabo obnovljivih virov ob smotrni rabi
energije eden od temeljnih pogojev za izboljšanje kakovosti geografskega okolja v lokalnih,
regionalnih in planetarnih razsežnostih (Plut, 1998; 2004b), kar je glavno vodilo prihodnje
energetske politike občine Ilirska Bistrica.
Sonaravno gospodarjenje z naravnimi viri bomo lahko dosegli le z naslednjimi načeli
gospodarjenja (Plut, 1998):
• minimizacijo rabe neobnovljivih nravnih virov in njihovim nadomeščanjem,
• rabo obnovljivih naravnih virov, ki naj ne presega stopnje njihovega obnavljanja,
• emisije nastale zaradi naravnih virov naj ne presegajo samočistilnih sposobnosti okolja.
V nadaljevanju bodo predstavljene nekatere možnosti sonaravne energetske oskrbe v občini
Ilirska Bistrica, v smeri uporabe obnovljivih virov energije in ukrepov za njeno manjšo oz.
učinkovitejšo porabo.
6.2.3.1.
BIOMASA
Ena od prioritetnih možnosti med obnovljivimi viri energije je uporaba lesne biomase, saj
sodi občina Ilirska Bistrica med bolj gozdnate predele države, s skupno površino gozda
33.563 ha ali okrog 70 %, lesno zalogo 273 m3/ha in lesnim prirastkom 6,76 m3. Povsem
razumljiva posledica precejšnje gozdnatosti je relativno veliko število stanovanj, ki se
ogrevajo z lesom in lesnimi ostanki. Po podatkih SURS se je namreč v letu 2002 s tem
energentom na območju občine Ilirska Bistrica ogrevalo okrog 59 % vseh stanovanj oziroma
64 % individualno ogrevanih stanovanj. Pri tem pa je potrebno poudariti, da je ogrevanje z
lesom prisotno predvsem na predelih izven mesta Ilirska Bistrica–tu se namreč z lesom in
lesnimi ostanki ogreva zgolj slabih 30 % vseh stanovanj, medtem ko je ta odstotek v ostalih
krajih bistveno višji (70–80 %) (Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008).
Biomasa, zlasti les, je tisti obnovljivi vir energije, ki je za občino kratkoročno najbolj
obetaven tako glede izdatnosti kot glede gospodarske upravičenosti. V razmerah, ko so cene
nafte na svetovnem trgu visoke, je lesna biomasa že skoraj konkurenčna fosilnim gorivom, saj
jih lahko nadomesti kot vir energije za ogrevanje, primerna pa je tudi za soproizvodnjo toplote
in električne energije (Stritih s sodelavci, 2007).
Po ocenah Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije sodi občina med
zelo primerne za izrabo lesne biomase v energetske namene. Primernost občin so ocenili
glede na tri skupine kazalcev (Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008):
• Demografski kazalci: delež zasebne gozdne posesti, površina gozda na prebivalca in
delež stanovanj, kjer za ogrevanje uporabljajo les kot glavni oziroma edini vir energije.,
• Socialno-ekonomski kazalci: delež gozda, realizacija najvišjega možnega poseka in
ocenjen delež lesa, primernega za energetsko rabo.,
• Gozdnogospodarski kazalci: povprečna velikost gozdne posesti, delež težje dostopnih in
manj odprtih gozdov ter delež mlajših razvojnih faz gozda.
Iz navedenih kazalcev so oblikovali skupen rang, ki ima 5 stopenj primernosti. Rang 1 so
dobile občine, ki so na podlagi omenjenih kazalcev manj primerne za rabo lesne biomase, v
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rang 5 pa so uvrstili občine, ki so bolj primerne. Občina Ilirska Bistrica ima skupen rang
primernosti 5 (demografski kazalci: 4, socialno-ekonomski kazalci: 2 in gozdnogospodarski
kazalci: 4) (Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008).
Občina lahko lesno biomaso pridobiva neposredno iz gozda (čiščenje gozdov) ter posredno
preko lesnopredelovalnih obratov, ki jih je v občini Ilirska Bistrica sicer precej, vendar se po
doslej zbranih podatkih ni izkazalo, da bi bil pri teh podjetjih prisoten velik potencial
odvečnih lesnih ostankov. Z največjimi količinami lesnih ostankov v občini sicer razpolaga
podjetje Lesonit, vendar celotne količine porabijo v okviru lastnega proizvodnega procesa.
Poleg lastnih lesnih ostankov manjkajoče količine sekancev kupujejo na trgu. V večini
podjetij lesnopredelovalne dejavnosti so količine lesnih ostankov zanemarljivo majhne, saj
vse porabijo zase oziroma delo poteka na terenu in lesni ostanki sploh ne nastajajo. Poleg tega
pa ima večina srednje velikih lesnih obratov že organizirano prodajo lesnih ostankov
(Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008).
Lesno biomaso je možno uporabljati kot vhodni energent pri ogrevanju na različne načine: v
okviru daljinskega sistema ogrevanja, manjšega mikrosistema ali individualno v posameznih
kotlih na lesno biomaso. V zadnjih dveh primerih so manjše potrebne letne količine lesne
biomase in zato lasten vir ni nujen pogoj, medtem ko v primeru daljinskega sistema k
ekonomski upravičenosti močno prispeva tudi lastni (lokalni), trajni vir lesa (Energetski
koncept občine Ilirska Bistrica, 2008).
Izraba lesne biomase v veliki meri rešuje okoljski problem, in sicer (Energetski koncept
občine Ilirska Bistrica, 2008):
• Izraba lesne biomase v primerjavi s klasičnim načinom ogrevanja na les pomeni bolj
učinkovito izrabo lesa in manj emisij (s starimi kotli na les se v ozračje spuščajo velike
količine ogljikovega monoksida, ki nastajajo kot posledica slabega zgorevanja lesa; te
emisije se z učinkovitejšo izrabo lesa močno zmanjšajo). Poleg tega je pomemben tudi
material, iz katerega se izdeluje lesna biomasa – gre za manj kakovosten les ter lesne
ostanke, ki so pri klasični kurjavi na les nerelevantni in tako ostajajo v gozdu, medtem ko
se iz gozdov izkorišča najkakovostnejši les. Uporaba lesne biomase torej pozitivno vpliva
tudi na kakovost gozdov.,
• Fosilna goriva povzročajo velike količine toplogrednih plinov, ki se z uporabo katerekoli
oblike biomase močno zmanjšajo.
Pri načrtovanju izrabe lesne biomase v energetske namene je potrebno upoštevati, da je les, ki
se pripelje iz gozda, dražji od morebitnih lesnih ostankov iz posameznih lesnih obratov. Zato
je predvsem pri načrtovanju večjih projektov o njih najbolj smiselno razmišljati v bližini
lesnih obratov, ki bi s svojimi presežnimi lesnimi ostanki lahko pokrili vsaj večji del celotnih
potreb po lesni biomasi v sistemu (Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008).
Energetsko izkoriščanje lesne biomase podpira tudi država. Tako so v zadnjih letih lahko
fizične in pravne osebe pridobile finančna sredstva za vgradnjo kurilne naprave na lesno
biomaso z avtomatskim doziranjem na javnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor. Poleg
tega ponuja Ekološko razvojni sklad RS v okviru svojih razpisov ugodna posojila za prehod
iz kurjenja ekološko oporečnih trdih in tekočih fosilnih goriv na kurjenje lesne biomase
(Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008).
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Glede na izredno veliko gozdnatost občine (70 %) in glede na to, da je veliko občanov tudi
lastnikov gozdov (64 %), bi bilo smiselno spodbuditi občane k nakupu individualnih sodobnih
peči na lesno biomaso.
6.2.3.2.
BIOPLIN
Naslednja od možnosti je proizvodnja in uporaba bioplina. Za namene pridobivanja bioplina
se lahko uporabljajo surovine različnega izvora, npr. surovine iz kmetijstva (gnoj, gnojevka),
energijske rastline, poljedelski ostanki, komunalni odpadki (pokošena trava, ostanki iz vrtov)
in ostanki hrane ter nekateri industrijski ostanki (Energetski koncept občine Ilirska Bistrica,
2008).
Uporaba tega obnovljivega vira energije občini ali posameznim območjem prinaša večjo
neodvisnost in stabilnost tako na področju preskrbe z električno energijo kot na področju
ogrevanja. Hkrati pomeni za podjetje ali kmetijo možnost razvoja novi dejavnosti (turizem,
prodaja električne energije) in možnosti izobraževanja ter informiranja občanov, ki jih ta
tematika zanima. V kolikor obstaja v neki občini nekaj večjih kmetij, je smiselno poskrbeti za
zbiranje živalskih ostankov na enem mestu in jih uporabiti za proizvodnjo bioplina. Poiskati
je potrebno ustrezno mesto, kjer bi bilo možno zbiranje in predelava teh odpadkov
(Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008). Po podatkih Popisa kmetijskih
gospodarstev 2000 (2002) je v občini Ilirska Bistrica 506 družinskih kmetij, ki se ukvarjajo z
govedorejo. Med temi kmetijami jih je okrog 36 % takšnih, ki imajo zgolj 1–2 glavi govedi, le
4 kmetije so takšne, ki imajo po podatkih SURS-a več kot 20 glav govedi. Poleg tega je v
občini še 147 družinskih kmetij, ki se ukvarjajo s prašičerejo
V nadaljevanju je ocenjen potencial izrabe bioplina v občini na osnovi podatkov o številu glav
živine (Tabela 33) in površini poljščin (Tabela 34), iz katerih se lahko pridobiva bioplin.
Tabela 33: Število glav živine leta 2004 in potencial proizvodnje bioplina na dan in na leto v
občini Ilirska Bistrica
Živali
Število
GVŽ
m3 plina/dan
m3 plina/leto
2299
2299
2989
1.090,875
Govedo
542
62
93
33,945
Prašiči
2841
3061
3082
1.124,820
Skupaj
Vir: Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008
Spodnja meja, pri kateri je ekonomsko upravičeno pridobivanje in energetska izraba bioplina,
je 30-50 GVŽ na kmetijo. Po izkušnjah strokovnjakov so v Sloveniji za pridobivanje bioplina
in njegovo kasnejšo energetsko izrabo dejansko primerne kmetije z okoli 100 in več GVŽ.
Pridobivanje bioplina na eni od kmetij, ki ima pogoje za izrabo bioplina, bi bilo pomembno za
celotno občino. Poleg gnoja in gnojevke bi bilo možno dodajati v fermentor tudi organske
odpadke iz gospodinjstev in kuhinj v javnih stavbah, kjer imajo pripravo hrane za zaposlene
(ostanki hrane, odpadna jedilna olja). Za proizvodnjo bioplina je primerna tudi t.i. zelena
biomasa, katere potencial v občini Ilirska Bistrica prikazujemo v spodnji tabeli. Za
pridobivanje bioplina iz t.i. zelene biomase so pomembne predvsem pšenica, ječmen, silažna
koruza, koruza za zrnje in sladkorna pesa. Za pridobivanje bioplina v fermentorju se
uporabljajo rastlinski ostanki, in sicer slama žit, koruznica in ostanki sladkorne pese
(Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008).
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Tabela 34: Potencial bioplina iz poljščin v občini Ilirska Bistrica
Vrsta poljščine
Razpoložljivi letni
Potencial bioplina
ostanki v tonah
na tono
103
300
Pšenica
52
300
Ječmen
692
400
Koruza za zrnje
580
Sladkorna pesa
781
550
Silažna koruza
1628
2130
Skupaj
Vir: Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008

Letna količina
bioplina v m3
30.900
15.600
276.800
429.550
752.850

Na območju občine obstaja potencial izrabe bioplina, vendar je manjši, saj gre v vseh
primerih večjih farm za rejo piščancev oziroma puranov in ne za govedorejo ali prašičerejo.
Pri izrabi gnojevke perutnine je vprašljiva resnična možnost uporabe. Proizvodnja bioplina iz
gnojevke perutnine je namreč možna na farmah z velikim številom perutnine, vendar mora
biti poleg tega na teh farmah organiziran tudi primeren sistem za zbiranje gnojevke. V
Sloveniji sta uveljavljena dva načina reje perutnine: talna reja brojlerjev in reja nesnic v
kletkah (baterijska reja). Pri reji v kletkah se uporabljata dva sistema odstranjevanja gnojevke.
V prvem primeru gnojevka pada na tla (v več primerih so tla pokrita z žagovino), kjer ostane
daljše obdobje in se sproti suši. Pri drugem sistemu se gnoj izpod kletk redno čisti in zbira v
posebnih jamah. Primeren sistem za proizvodnjo bioplina je drugi sistem, ki omogoča
zbiranje sveže in ne posušene gnojevke. Kljub navedenemu pa najnovejša tehnologija že
omogoča tudi izrabo gnojevke v primeru, ko se reja perutnine izvaja na podlagi z žagovino.
Individualni bioplinski sistem bi bil možen v okviru farme puranov ter manjši bioplinski
mikrosistem v okviru farm piščancev na treh kmetijah v naselju Zajelšje (Energetski koncept
občine Ilirska Bistrica, 2008).
V vseh primerih izrabe bioplina v energetske namene gre za sočasno proizvodnjo toplote in
električne energije. Proizvajalec toplote in električne energije iz bioplina ima tako dva
potencialna vira prihodkov (Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008):
• prodaja električne energije v omrežje in
• prodaja presežka toplote okoliškim odjemalcem.
Električna energija se prodaja v omrežje po zagotovljeni odkupni ceni, lokalni sistemski
operater distribucijskega omrežja je dolžan odkupiti celotne količine električne energije,
proizvedene iz tega vira. Odpadno toploto lahko lastnik prodaja okoliškim odjemalcem (na
primer hišam, rastlinjakom itd.)–v tem primeru se ekonomika projekta precej izboljša.
Toploto lahko uporablja tudi v lastne namene, kar prav tako lahko upošteva kot prihodek
projekta, saj mu v tem primeru ni potrebno več kupovati drugega energetskega vira za
proizvodnjo toplote (Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008).
Pridobivanje bioplina na vsaj eni od kmetij bi bilo pomembno za celotno občino, saj bi takšna
naprava močno povečala zanimanje za tovrstne projekte ter prispevala k osveščenosti
občanov. Za spodbujanje zainteresiranih za pristop k projektom izrabe bioplina lahko občina
odigra vlogo posrednika pri dogovarjanju med lastniki kmetij. V kolikor se ugotovi, da so
lastniki zainteresirani in pripravljeni tudi s svojim kapitalom podpreti projekt proizvodnje
električne energije iz bioplina, jih mora občina v prvi vrsti podpre s sofinanciranjem priprave
investicijske dokumentacije, ki je osnova za pridobivanje subvencij iz Ministrstva za okolje in
prostor (Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008).
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Potenciali pridobivanja bioplina iz gnoja in gnojevke ter iz ostankov poljščin v občini
obstajajo, vendar ne gre ob tem spregledati dejstva, da v občini nimamo večje kmetije, kjer bi
bila proizvodnja bioplina ekonomsko upravičena, poleg tega število glav živine iz leta v leto
upada. Pridobivanje bioplina iz ostankov poljščin je ravno tako zelo vprašljivo, predvsem
zaradi povečanja potreb po hrani, ki se bodo v prihodnosti še povečevale.
Bioplinska naprava na območju bivše tovarne TOK
Podjetje Biofutura d.o.o. iz Trzina gradi bioplinsko napravo v nekdanji čistilni napravi
Tovarne organskih kislin (Slika 10). Predvidene zmogljivosti naprave so naslednje
(Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008):
• zmogljivost predelave: 30.000 ton organskih odpadkov letno,
• predvidena proizvodnja bioplina: 8.000 m3 dnevno,
• proizvodnja električne energije iz bioplina: 1,1 MWe,
• predvidena proizvodnja toplotne energije: 1,2 MWe,
• predvidena električna moč motorja SPTE: 2 x 526 kWe,
• predvidena toplotna moč: 2 x 558 kWt,
• digestorski ostanek–biološko gnojilo: 164 m3 dnevno.
Slika 10: Bioplinska naprava na območju bivše Tovarne organskih kislin

Foto: Volk, T., 2009
V napravi bodo po anaerobnih postopkih (v zaprtih prostorih in posodah) predelovali
raznovrstne odpadke, in sicer organske odpadke iz komunalnih dejavnosti, industrije, blato
čistilne naprave, razne vrste mulja, odpadna rastlinska in živalska tkiva, jedilna olja in masti,
gnoj in gnojevka, kuhinjske odpadki, odpadke primerne za kompostiranje ipd. Prispevno
območje odpadkov naj bi obsegalo krog s premerom približno 80 km (Jaksetič, 2008b;
Energetski načrt za občino Ilirska Bistrica, 2008).
Prednost predelave biorazgradljivih organskih odpadkov v anaerobni bioplinski napravi je v
energetski bilanci zaradi proizvodnje bioplina, ki ga lahko uporabimo kot alternativni vir
energije. Največje prednosti izrabe bioplina so: zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, je
obnovljivi vir energije, zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki in koristna uporaba leteh (Bio Futura, 2009)
Stranski produkt bioplinskega procesa je digestorski ostanek, oziroma biološko gnojilo, ki
nastane po fermentaciji in se lahko uporablja kot dragoceno biološko gnojilo. Njegove
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prednosti pred ostalimi gnojili so v tem, da se lahko uporablja tudi med časom rasti, izboljšuje
strukturo zemlje ter pozitivno vpliva na talno floro in favno (Bio Futura, 2009).
Plin, ki bo nastajal v procesu razgradnje odpadkov, bo poganjal generatorje za proizvodnjo
električne in toplotne energije. Podjetje naj bi nekaj toplote porabilo za lastne potrebe, ostalo
pa prodajalo bližnjim porabnikom (npr. tovarni Lesonit, bodoči industrijski coni na obrobju
mesta, posameznim porabnikom v mestu), proizvedeno električno energijo bi v 90 % oddalo v
električno omrežje. Vsakršna tovrstna investicija bi morala biti v občini zelo dobrodošla, saj
pomeni veliko razbremenitev za okolje (Jaksetič, 2008b; Energetski načrt za občino Ilirska
Bistrica, 2008).
6.2.3.3.
GEOTERMALNA ENERGIJA
Možnost izkoriščanja geotermalne energije je na področju Slovenije zaradi raznolike geološke
sestave tal različna. Slovenija ima velike zaloge plitve in globoke geotermalne energije. Za
uporabo plitve geotermalne energije (vrtine do 100 m) je treba kombinirati sisteme z uporabo
toplotnih črpalk, ki potrebujejo elektriko. Ta vir je uporaben za oskrbo individualnih in
srednje velikih stavb povsod po Sloveniji. Široko uporabo tega vira lahko omeji le
razpoložljivost elektrike. Srednje globoko geotermalno energijo predstavljajo vrtine do
globine 1000 m, iz njih pridobivamo toplo vodo, katere temperatura je običajno med 30°C in
70°C. Te vire že danes množično uporabljamo v turizmu in deloma tudi za gretje, z novimi
vrtinami pa lahko količino te energije povečamo za najmanj 5-kratno sedanjo vrednost (Stritih
s sodelavci, 2007).
Glede na geološko zgradbo širšega območja občine Ilirska Bistrica in predvidene temperature
kamenin na globini 250 m (od 10°C do 14°C), lahko sklepamo, da v občini obstaja možnost
izrabe geotermalne energije na principu odvzema toplote iz kamenine. Določitev morebitnega
hidrogeotermalnega potenciala, to je tople vode iz večjih globin, pa zahteva natančno
preučitev potenciala te energije na določenem območju. Podatke o potencialu je možno
pridobiti preko raziskovalne vrtine. Ker so stroški teh vrtin zelo visoki, je smiselno, da se
določi mikrolokacija vrtine čim bolj natančno, za kar so potrebne natančne geološke študije.
V primeru, da se ugotovi dovolj velik potencial, se pregledajo različne možnosti, kako
geotermalno energijo izkoristiti (proizvodnja električne energije, ogrevanje rastlinjakov,
ogrevanje bazena itd.) (Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008).
Groba analiza je pokazala, da bi bilo na območju občine Ilirska Bistrica smiselno predvsem
»suho« izkoriščanje geotermalne energije, to pomeni, z odvzemom toplote iz kamnin. V ta
namen naj bi občina sofinancira en projekt nakupa geosonde pri individualnem porabniku
energije. Na ta način bo vzbudila interes za investicije v geosondo pri večjem številu
porabnikov (Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008).
Občini bi morala spodbujati uporabo izrabe geotermalne energije po principu odvzema
toplote, pri novih stanovanjsko gradbenih investicijah (seveda, kjer je to ekonomsko
smiselno), saj je izvedba suhega izkoriščanja geotermalnega potenciala primerna za ogrevanje
manjših sklopov stanovanjskih objektov (3–5), manjših turističnih objektov ipd. (Energetski
koncept občine Ilirska Bistrica, 2008).
Po prvih ocenah ne kaže na to, da bi na območju občine Ilirske Bistrice obstajal
hidrogeotermalni potencial (topla voda iz večjih globin) (Energetski koncept občine Ilirska
Bistrica, 2008).
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6.2.3.4.
SONČNA ENERGIJA
Z višanjem cen kurilnega olja in električne energije bo izraba sončne energije postajala vedno
bolj aktualna, saj ima sončna energija izredno velik potencial. Tako je vpadlo sončno sevanje
v eni uri večje kot so celoletne zemeljske potrebe po energiji. V Sloveniji je potencial sončne
energije dokaj enakomeren in razmeroma visok, kar še posebej velja za primorski del (kamor
s svojim zahodnim delom sodi tudi občina Ilirska Bistrica), ki prejme okrog
Sončno energijo lahko izrabljamo za proizvodnjo električne energije ali za proizvodnjo
toplote s pomočjo sončnih kolektorjev. Uporaba sončne energije za gretje stavb in pripravo
tople vode je tehnološko osvojena, zato je njena raba odvisna izključno od toplotnih lastnosti
stavb ter projektnih zahtev. Razpoložljiva količina sončnega sevanja po vsej Sloveniji, ne
glede na lokacijo, lahko zadošča za cca. 50 % pokrivanje potreb po topli vodi in gretju. Pogoj
za to je uvajanje nizkotemperaturnega sistema ogrevanja in dobra toplotna zaščita stavb. Z
razvojem hranilnikov toplote pa se bo delež uporabe sončne energije v dobro grajenih stavbah
lahko povečal na 75 do 90 % (Stritih s sodelavci, 2007). Za izkoriščanje sončne energije za
namene ogrevanja sanitarne vode ali ogrevanje objektov obstajajo stroge omejitve, kajti gre za
individualne sisteme, ki se uporabljajo v kombinaciji z ostalimi viri energije. Tehnologija
ogrevanja tople sanitarne vode je enostavna in tudi finančno sprejemljiva investicija za
individualne hiše, še toliko bolj pa za objekte, kjer je raba tople sanitarne vode velika. V
kolikor se odločimo za ogrevanje objekta s pomočjo sončne energije, je investicija večja, saj
je v objektu potrebno urediti sistem talnega ogrevanja. Ta sistem je zato najbolj primerno
načrtovati pri novogradnjah (Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008).
Sončna energija se lahko izrablja tudi za proizvodnjo električne energije. V tem primeru
govorimo o sončnih elektrarnah in sončnih celicah oz. o fotovoltaiki ter o proizvodnji zelene
električne energije, ki ima zagotovljeno odkupno ceno. Rangi teh projektov so različni, od
sončnih celic na planinskih kočah do večjih sončnih elektrarn, ki jih je v Sloveniji okrog 120
(največ v osrednjeslovenski in gorenjski regiji). Za postavitev sončne elektrarne je potrebno
izbrati primerno lokacijo ter navdušiti potencialne investitorje za tovrstne projekte (Energetski
koncept občine Ilirska Bistrica, 2008).
V občini Ilirska Bistrica se sončna energija premalo izrablja v energetske namene, zato bi
morala občina z različnimi demonstracijskimi projekti spodbuditi razmišljanje občanov o
izkoriščanju sončne energije. Občina lahko izpelje pilotni projekt izrabe sončne energije na
določeni šoli, kjer bi se lahko prirejali dnevi odprtih vrat in bi vsi zainteresirani posamezniki
dobili ustrezne informacije. To bi pripomoglo k motivaciji za namestitve solarnih sistemov na
individualnih hišah (Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008). Poleg tega bi lahko
sončne sisteme namestila tudi na planinskih kočah (npr. na Sviščakih, Mašunu).
Občina lahko preko promocije in osveščanja spodbudi občane k izkoriščanju sončne energije.
To lahko naredi s projektom sofinanciranja vgradnje nekaj solarnih sistemov na individualne
stanovanjske objekte. Občina poleg finančne spodbude priskrbi tudi ustrezno pomoč v obliki
nasvetov in kontaktov z izvajalci. Velikokrat posamezniki potrebujejo pomoč tudi pri sami
vlogi za povrnitev sredstev iz razpisov Ministrstva za okolje in prostor, kar bi se prav tako
lahko nudilo v okviru tega projekta (Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008).
Dolgoročno najobetavnejši, najbolj čist in trajnosten način oskrbe človeštva z energijo pa je
proizvodnja električne energije s sončno elektrarno, ki jo bo kot prvo v občini zgradilo
družinsko podjetju Lesna galanterija Zadelj na obrobju Bača. To naj bi bila 30 kW elektrarna
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na sistem fotovoltaike, ki bi oddajala energijo v obstoječe električno omrežje (Šajn, 2008c).
Prva sončna elektrarna bi bila lahko vzorčen primere učinkovite izrabe sončne energije v
občini Ilirska Bistrica.
Vendar sončne elektrarne za zdaj še niso konkurenčne klasičnim virom energije, in to
predvsem zaradi visokih investicijskih stroškov, manjšega obsega obratovanja in nizkih cen
fosilnih goriv, ki ne vključujejo okoljskih škod (Stritih s sodelavci, 2007).
Za postavitev sončne elektrarne potrebujemo primeren prostor. Ena možnost je postavitev
sončne elektrarne na ostrešju gospodarskega poslopja. Primerne so strehe, kjer ni senčenja (v
redkeje poseljenih naselij), lega pa ne odstopa več kot šestdeset stopinj v smeri vzhoda ali zahoda. Še sprejemljiv naklon strehe je med 20 in 40°. Treba je upoštevati tudi obremenitve
(približno 16 kg/m2 strešne površine). Druga možnost je izgradnja samostojne sončne
elektrarne na gradbeni parceli. Parcela mora biti obrnjena proti jugu, lega pa ne sme odstopati
več kot 60° v smeri vzhoda ali zahoda. Odločamo se lahko med postavitvijo fiksnega sistema,
kjer so sončni paneli postavljeni pod kotom 33°, ali med sledljivim sistemom, kjer se paneli
obračajo glede na položaj sonca (Ščuka, 2009).
Naložba v sončno elektrarno se ekonomsko izplača. V daljšem obdobju se izplačuje brez
dodatnih finančnih bremen, ko je izplačana, pa lahko predstavlja dober dodaten dohodek. Na
primer za kmeta je zadeva še veliko lažja, saj se pri sofinanciranju s strani države začetna
naložba lahko tudi prepolovi (Ščuka, 2009). Na ta način se ponuja velika priložnost za vsa
podeželska naselja v občini, ki bi bila pripravljena preiti na izrabo obnovljivih virov energije.
Seveda brez izdatne vzpodbude in pomoči občine ne bo šlo.
6.2.3.5.
VETRNA ENERGIJA
Čeprav izkoriščanje vetrne energije še vedno pomeni manj kot 0,1 % moči energetskih
objektov na svetu, se energija vetra vse bolj kaže kot pomembna priložnost za proizvodnjo
električne energije, ki je dovolj zanesljiva za redno uporabo. Kljub spremenljivosti,
nezanesljivosti vetra, kar je poglavitni razlog za skromnejšo rabo vetrne energije, je njena
raba varna in okoljsko manj obremenjujoča. Toda po mnenju Pluta (2004b) je gradnja v
naravovarstvenih in biotsko zelo pomembnih območjih nesprejemljiva. Saj vetrne turbine
spremenijo pejsažno podobo in nehote povzročijo smrt marsikatere ptice. Potencialno
negativno lahko vplivajo na biotsko raznovrstnost, zlasti v t.i. naravnih ekosistemih. Preozke,
zgolj ekonomske razlage, da bi postavljali velike turbine na izpostavljenih, zelo vetrovnih
lokacijah, bo potrebno uravnotežiti z okoljem, zlasti z vplivi na pokrajino, na naravo (Plut,
2004b).
Glede na vetrno karto Slovenije lahko rečemo, da vetrni potencial na območju občine Ilirska
Bistrica obstaja. V skladu s tem so bile za nekatera območja Ilirska Bistrice že opravljene
številne aktivnosti v smeri izgradnje vetrnih elektrarn, gre predvsem za območje Volovje rebri
na Snežniški planoti. Kot zainteresirani investitor nastopa podjetje Elektro Primorska d.d., ki
naj bi zgradilo 29 vetrnih turbin, od prvotno načrtovanih 43, po nekaterih podatkih celo 80 oz.
88 (Božič, 2008; Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008; Šajn, 2007a, d; Žerdin,
2004). Tolikšno zmanjšanje postavlja naložbo pod vprašaj, saj naj bi bila le-ta ekonomsko
upravičena le pri izgradnji od 60 do 70 vetrnih turbin (Šajn, 2003).
Uporaba vetrne energije je vezana na območja s sorazmerno visokimi povprečnimi hitrostmi
vetra. Vetrnice začnejo delovati pri hitrosti najmanj 3-4 m/s in se izklopijo pri 20-25 m/s
(Plut, 2004b). Da je vetra nad Volovjo rebrijo prej premalo kot dovolj, kaže tudi poročilo
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Agencije RS za okolje v zvezi z vetrovnimi razmerami v Sloveniji. Povprečna hitrost vetra
nad Volovjo rebrijo (na višini 10 metrov) je v njem ocenjena le na 3 m/s, z višino se sicer
povečuje in na 50 metrih (toliko naj bi bil visok steber vetrne turbine), predvideva
računalniški model povprečno hitrost 5 m/s, kar je na spodnji meji rentabilnosti ali celo pod
njo. Evropska študija Energetski potencial vetra jo namreč postavlja na povprečno hitrost
vetra 6 m/s. Tudi drugi dejavniki–nadmorska višina, stalnost vetra in stroški prenosa energije
–, v študiji omenjeni kot pomembni za rentabilnost, niso na strani Volovje rebri. Vrh ima
namreč 975 m nadmorske višine, vetrovi ne pihajo enakomerno, do vetrnega polja pa bo treba
speljati 10,5 km daljnovoda (Červek, 2005).
Vetrnice so tudi veliki povzročitelji hrupa, ki nastaja na tri načine: z vrtenjem rotorja skozi
zrak, z gibanjem krakov skozi zrak, z gibanjem krakov mimo krakov mimo stebra in z
vrtenjem mehanizma v vetrnici. Po podatkih izdelovalcev vetrnic nastaja pri hitrosti 40 km/h
hrup jakosti 100 decibelov, ki ga v nenaseljenem okolju slišijo 1,5 km daleč. Pri postavitvah
vetrnic zato velja, da morajo biti prav zaradi hrupa od naselij oddaljene najmanj kilometer
zračne razdalje (Uršič Zupan, 2003).
Seveda tudi obnovljivi viri niso okoljsko neškodljivi ali neomejeni. Vetrne turbine so visoke
od 40 do 60 in več metrov ter zasedajo večji prostor (Slika 11). Vetrnica je nevarna pticam
zaradi možnih trkov ter zmanjšanja njihovega življenjskega prostora (Plut, 2004b). O vplivih
vetrnih turbin na onesnaženje vodnih smo govorili v poglavju o obremenjevanju virov pitne
vode.
Slika 11: Višina vetrnic na Volovji rebri naj bi presegla višino Ljubljanskega nebotičnika (70
m)

Vir: Červek, 2005
Zagovorniki vetrnih elektrarn na Volovji rebri, označujejo vetrno energijo kot eno najčistejših
energij, ki nadomesti druge vire energije in tako prispeva k zmanjšanju izpustov toplogrednih
plinov. Domačinom pa naj bi prinesla nove razvojne možnosti in delovna mesta. Nasprotniki
temu oporekajo. Ne samo, da vetrne turbine porabijo veliko prostora, da ubijajo ptice, ki
priletijo med krake, uničujejo tipično pokrajino in življenjski prostor mnogim redkim
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živalskim in rastlinskim vrstam, sporne so tudi z energetskega vidika, trdi eden najbolj vnetih
nasprotnikov vetrnic pri nas, Tomaž Ovčak: »Ker veter ne piha s stalno močjo, primerno za
vetrnice, te delujejo v povprečju komaj četrtino leta, zato ne morejo nadomestiti drugih
elektrarn, temveč le povečujejo porabo energije in v ničemer ne prispevajo k zmanjšanju
izpustov toplogrednih plinov.« Celo več, ker država subvencionira odkupne cene elektrike iz
vetra, subvencije pa niso nič drugega kot del že ustvarjenega družbenega proizvoda, za
katerega je seveda tudi treba vložiti nekaj energije, vetrne elektrarne celo povečujejo izpuste
toplogrednih plinov, je prepričan Ovčak: »Za vsak evro v Sloveniji ustvarjenega BDP
porabimo v povprečju 4,5 kWh energije, kar pomeni, da z vsakim evrom subvencije, vloženim
v vetrno energijo, zapravimo zanjo toliko energije.« (Uršič Zupan, 2003).
Možen pa je tudi drugačen pogled, in sicer investitor naj bi se po priporočilih izdelovalcev
poročila o vplivih na okolje zavezal k vzdrževanju dodatnih 147 ha travnikov v zaraščanju.
Ob posegu lahko torej pričakujemo do 4 ha trajno izgubljenih površin, če pa renaturacija po
gradnji ne bi uspela, bi bilo teh površin do 12 ha. Razlika do 147 plus kakšen hektar na
območju daljnovoda zaradi izgube gozda, so lahko skladno z navodili stroke vzdrževani in ne
več zaraščajoči se suhi kraški travniki. Ohranjanje travnikov pa, razumljivo, ni v prid vrstam,
katerih življenjsko okolje je gozd in katerih areal razširjenosti se ob zaraščanju travnikov širi.
Če gre hkrati za vrste, ki se hkrati izogibajo človeku in zgrajenim objektom, potem lahko ob
izvedbi projekta upravičeno predvidevamo negativen vpliv nanje. Takšna vrsta je na primer
evrazijski ris, na populacijo katerega bo imel poseg najverjetneje zelo velik vpliv (Žerdin,
2004).
Vetrne turbine pa naj bi po mnenju zagovornikov predstavljaje velik magnet za turiste. S tem
spodbujeni turizem naj bi pomenil pomembno razvojno priložnost za precej revno občino.
Drugačnega mnenja so nasprotniki, ki menijo, da je območje Volovje rebri primerno za razvoj
ekološkega turizma (Širca, 2005).
Po našem mnenju je potrebno na problematiko umeščanja vetrnih elektrarn na Volovji rebri
gledati iz dveh zornih kotov, in sicer okoljevarstvenega ter ekonomskega vidika. Prvi vidik, ki
je sicer naklonjen rabi domačih obnovljivih virov, zagovarja predvsem ohranjanje narave,
medtem ko drugi gleda zgolj z vidika dobičkonosnosti, zato je zanj varovanje okolja
drugotnega pomena.
Kljub temo, da podpiramo izrabo obnovljivih virov energije, je potrebno vedno znova
pretehtati med pozitivnimi in negativnimi posledicami, ki jih prinaša gradnja verne elektrarne
na naravovarstvenih območjih, kot je Volovja reber. Med negativnimi posledicami, je po
našem mnenju potrebno izpostaviti naslednja dejstva: postavitev vetrnih turbin bi spremenila
predvsem pejsažno podobo pokrajine, s čimer bi vplivala na bogato biotsko pestrost,
postavitev ne bi ogrožala samo flore in favne, ampak tudi virov pitne vode. Snežniška planota
in s tem Volovja reber predstavlja glavno zbirno območje vodnega vira Bistrica, iz katerega se
oskrbuje večina prebivalcev ilirskobistriške občine.
Obenem se pridružujemo mnenju dr. Dušana Pluta, ki meni, da je tako z vidika varstva okolja
kot varstva narave popolnoma nesprejemljivo, da naj bi raba naših obnovljivih virov energije
dejansko služila dramatičnemu povečevanju porabe energije, ne pa zamenjavi fosilnih goriv.
Le v tem primeru je upravičena sonaravna, pretehtana raba obnovljivih virov na
naravovarstveno v celoti nespornih lokacijah, kar seveda še posebej velja za vetrne elektrarne
(Volovja reber, 2009).
Ob vsem tem je mogoče smiselno dodati še mnenje Slovenskega E-foruma (ena
najpomembnejših slovenskih nevladnih organizacij, ki se zavzema za obnovljive vire
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energije), ki se zavzema za t.i. zlati standard za energetiko, po katerem je treba ob vsakem
projektu preučiti tri segmente: okoljskega, ekonomskega in socialnega. Če se samo eden
izmed njih v končnem seštevku nagne na negativno stran, s projektom nima smisla
nadaljevati, ker posredno vpliva na druga dva. Kot kaže bi se pri vetrnicah na Volovji rebri na
negativno stran nagnila kar dva, okoljski in socialni. Prvi zaradi občutljivosti okolja, na
katerem so vetrnice predvidene. Gre namreč za območje visokih kraških planot in kraških
travnikov, ki so življenjski prostor ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in eno največjih
sklenjenih območij divjine v Sloveniji. Drugi razlog–socialni–pa zaradi zanemarljivega
števila delovnih mest, saj bi ta nastala zgolj pri postavljanju vetrnic in njihovem vzdrževanju,
a teh naj ne bi bilo več kot 10 (Uršič Zupan, 2003; Širca, 2005; Červek, 2005).
Doslej opravljeni postopki v zvezi s postavitvijo vetrne elektrarne na Volovji rebri (Slika 12).
Podjetje Elektro Primorska d.d. je leta 2003 predstavilo načrte za gradnjo vetrnih elektrarn na
Volovji rebri, ki jo je predlagala evropska študija Energetskih potencialov vetra. Septembra in
oktobra 2003 občina Ilirska Bistrica pripravi javno razgrnitev osnutka prostorskega načrta
občine ter lokacijskega načrta za vetrno elektrarno Volovja reber. V okviru teh dveh
aktivnosti so bile izdelane številne študije in idejni projekti, ki so poseg ocenile kot
sprejemljiv in brez usodnih posledic za kakršnokoli rastlinsko oziroma živalsko vrsto.
Elektro inštitut Milan Vidmar aprila 2004 izdela presojo vplivov na okolje, v kateri ugotovi,
da bi bila postavitev in obratovanje vetrne elektrarne ob upoštevanju omilitvenih in zaščitnih
ukrepov sprejemljiv poseg v okolje, na kar Ministrstvo za okolje izvzame območje iz Nature
2000. Septembra 2004 Elektro Primorska pošlje na Agencijo RS za okolje (ARSO) vlogo za
pridobitev okoljevarstvenega soglasja za gradnjo vetrne elektrarne. Na podlagi negativnega
mnenja Zavoda za varstvo narave in Zavoda za gozdove decembra 2004 ARSO zavrne izdajo
okoljevarstvenega soglasja, ki je nujno za pridobitev gradbenega dovoljenja. Januarja 2005 se
investitor Elektro Primorska in občina Ilirska Bistrica pritožita na odločitev ARSO. Marca
2005 Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ugotovi kršitev postopka ter primer vrne v
ponovno odločanje agenciji. ARSO po ponovnem postopku investitorju junija 2006 izda
okoljevarstveno soglasje za postavitev 33 vetrnic in pripadajoči daljnovod. Koalicija za
Volovjo reber se julija 2006 pritoži zoper izdajo soglasja, toda Ministrstvo pritožbo zavrne.
Ministrstvo februarja 2007 izda delno gradbeno dovoljenje za postavitev 29 vetrnih turbin.
Vrhovno sodišče 26. aprila 2007 razsodi, da se revizija Elektra Primorska v postopku
uveljavljanja Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) kot stranke v
postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja zavrne. Ministrstvo za okolje na podlagi
pravnomočne sodbe upravnega sodišča ponovno odloča o pritožbi DOPPS, ki se ne strinja z
odločitvijo ARSO. Le-ta je zavrnila zahtevo DOPPS, da se mu prizna položaj stranke v
postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja. Agencija za okolje avgusta 2007 v
ponovnem postopku odločanja zopet ne prizna statusa stranskega udeleženca v postopku
izdaje okoljevarstvenega soglasja za gradnjo vetrne elektrarne na Volovji rebri. Na Agenciji
so ponovno zavrnitev argumentirali s tem, da DOPPS nima statusa nevladne organizacije, ki
na področju varstva okolja v Sloveniji deluje v javnem interesu in tudi ni podal vloge za
pridobitev. Zakon o varstvu okolja pa stopanje v postopek pogojuje ravno s pridobitvijo tega
statusa. 17. septembra 2007 je Agencija za okolje DOPPS-u dokončno priznala položaj
stranskega udeleženca v upravnem postopku izdajanja okoljevarstvenega soglasja za vetrno
elektrarno Volovja reber. Elektro Primorska ima že dve leti v rokah pravnomočno gradbeno
dovoljenje, po katerem bi gradnjo vetrne elektrarne že lahko začeli, vendar je začetek gradnje
mogoč le ob pridobitvi pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja, po novem ga bo Agencija
za okolje izdala po presoji pripomb na nov postopek presoje vplivov na okolje, ki jih je junija
2009 posredovalo društvo DOPPS na ARSO (Volovja reber, 2009).
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Slika 12: Do sedaj opravljeni postopki s postavitvijo vetrne elektrarne na Volovji rebri

Vir: Volovja reber, 2009

6.2.3.6.
BIODIZEL
Ena izmed perspektiv v občini na področju sonaravne energetske oskrbe je tudi pridobivanje
energije iz obnovljivih virov energije. Tako so v družinskem podjetju Lesna galanterija Zadelj
na obrobju Bača, kjer se ukvarjajo s primarno predelavo lesa, pred kratkim pognali
proizvodno linijo za pridobivanje biodizla oz. izdelavo energije iz obnovljivih virov (Šajn,
2008c).
Biodizel je okolju prijazno gorivo in je obnovljivi vir energije, ki se ga prideluje iz
rastlinskega olja sončne repice, sončnic, palminega olja ali ogrščice ipd. Glavna surovina pri
proizvodnji biodizla v podjetju je oljna repica, ki jo uvažajo iz Ukrajine. Olje iz ene od teh
poljščin gre skozi postopek, v katerem mu dodajo etanol in določene kemikalije. Na koncu
proizvodnega postopka se vse skupaj prefiltrira in prečisti, in tako pridobijo olje kot pogonsko
gorivo za uporabo v vozilih (Šajn, 2008c; Nafta Lendava, 2009). Zmogljivost proizvodnje je
10 ton bio goriva dnevno, če teče proizvodnja 16 ur. Celotno količino proizvedenega biodizla
prodajo slovenskim podjetjem, ki se ukvarjajo z distribucijo naftnih derivatov on pogonskih
goriv (Šajn, 2008c).
6.2.3.7.
UČINKOVITA RABA ENERGIJE
Glede na razmeroma velike potenciale nekaterih obnovljivih virov energije ima občina na tem
področju precejšnje razvojne možnosti. Stroškovno in tehnično pa se kot največja priložnost
kažeta varčevanje z energijo in energetska oskrba stavb. Raba energije v gospodinjstvih je
odvisna od različnih dejavnikov: lege bivališča, starosti hiš, načina gradnje in izolacije, načina
ogrevanja in vrste energijskih virov, števila porabnikov električne energije, življenjskega
sloga itd. (Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008).
Občina mora spodbujati občane k energetskemu varčevanju, zamenjavi fosilnih energentov za
obnovljive vire energije in k spremembi njihovih navad.
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Nekaj osnovnih in cenovno nezahtevnih ukrepov za bolj učinkovito rabo energije v
gospodinjstvih je naštetih v spodnji preglednici (Energetski koncept občine Ilirska Bistrica,
2008).
Preglednica 4: Ukrepi za učinkovitejšo rabo energije v gospodinjstvih
UKREPI

OGREVANJE

PREZRAČEVANJE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ELEKTRIČNA
ENERGIJA

•
•
•
•
•
•
•
•

VODA

•
•
•

dobra toplotna izolacija stavb,
natančna regulacija temperature v prostorih,
primerna razporeditev grelnih teles,
kakovostna okna in vrata,
dodatna zatesnitev oken,
uvajanje obnovljivih virov energije,
zamenjava dotrajanih grelnih teles z učinkovitejšimi, sodobnejšimi.
kontrolirano prezračevanje prostorov,
redno preverjati tesnjenje oken in vrat in po potrebi zamenjati ali vgraditi
tesnila.
v čim večji meri izkoriščati naravno svetlobo,
okna naj bodo redno očiščena, to velja tudi za svetila,
preveriti, ali je razpored in tip svetil primeren glede na namembnost
prostorov,
uporaba varčnih žarnic,
ugašanje luči, ko ni nikogar v prostoru,
izklapljanje raznih aparatov, ko se ne uporabljajo,
pri nakupih se je potrebno odločiti za sodobne naprave, ki v času
mirovanja rabijo zelo malo elektrike,
pomožni električni grelniki naj bodo v uporabi le v izjemnih primerih.
kontrola, ali so po uporabi pipe zaprte,
zapiranje pipe takrat, ko vode neposredno ne potrebujemo,
redno izvajanje pregledov vodovodnega omrežja in pravočasna
zamenjava izrabljenih tesnil ali pokvarjenih ventilov,
vgradnja varčnih WC-kotličkov,
vgradnja števcev v stanovanjskih blokih v posameznih stanovanjih,
nakup sodobnih pralnih in pomivalnih strojev.

Vir: Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008
Pri spodbujanju učinkovite rabe energije lahko uporablja občina vrsto instrumentov
(Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008):
• pri svetovanju občanov glede učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,
• pri kreditiranju in subvencioniranju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,
• motiviranje prebivalstva za ukrepe učinkovite rabe energije (izolacija stavb, varčne
žarnice itd.),
• uvajanje demonstracijskih in pilotnih projektov,
• širitev daljinskega ogrevanja,
• motiviranje prebivalstva za uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije (lesna biomasa,
sončna energija).
Prvi in najpomembnejši ukrep, ki ga mora izvajati občina, je neprestano osveščanje
prebivalstva o možnostih prihrankov, o koristih, ki jih lahko imajo zaradi učinkovitejše rabe
energije in uvajanja obnovljivih virov energije. V ta namen mora organizirati raznovrstne
dogodke na to tematiko, poskrbeti, da se bo tema pojavljala v lokalnih medijih (radio, TV,
lokalni časopisi) ipd. saj se z osveščanjem velikokrat avtomatično povečajo aktivnosti
prebivalcev samih na področju reševanja okoljske in energetske problematike. Izkušnje
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kažejo, da je mogoče le s pravilnim ravnanjem osveščenih porabnikov energije zmanjšati rabo
energije v stavbi tudi do 20 %, ne da bi se bivalno ugodje v stavbi zmanjšalo. Ker so
gospodinjstva velik porabnik energije v celotni strukturi rabe energije v občini Ilirska Bistrica,
predlagamo, naj občina vsako leto nameni tej skupini porabnikov nekaj nepovratnih sredstev
za financiranje ukrepov učinkovite rabe energije, kot so zamenjava oken, obnova fasad,
polaganje dodatne izolacije na objekte ipd. (Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008).
Prav tako mora občina spodbujati prebivalce k gradnji energetsko varčnih objektov (npr.
dobra izolacija, lesene stavbe ipd.), ko se odločajo za novogradnje; jih pri večjih sanacijah
objektov seznaniti s pomembnostjo energetske sanacije; jih spodbuditi k premišljenemu
odločanju pri menjavi kurilnih naprav ipd. Občina lahko k vsemu navedenemu veliko
pripomore preko medijev javnega obveščanja ter preko primerov dobre prakse pri javnih
stavbah (Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008).
Ne samo občani tudi Občina mora veliko postoriti na področju učinkovite rabe energije, kar se
kaže predvsem na področju javne razsvetljave. Za katero porabi veliko preveč električne
energije na prebivalca (ok. 140 kWh), kot je dovoljeno (44,5 kWh). Ker občina Ilirska
Bistrica ne razpolaga z zadostnimi podatki o stanju javne razsvetljave, na podlagi katerih bi
lahko podali konkretne predloge projektov predlagamo, da se najprej izvede natančen popis
svetil, v okviru katerega naj se ugotavlja tehnično stanje svetil. Na podlagi tega naj se izdela
energetski pregled javne razsvetljave, ki bo podal predloge ukrepov za učinkovito rabo
električne energije pri javni razsvetljavi, saj je šele opravljen energetski pregled dobra
podlaga za sanacijo javne razsvetljave (Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008).
V občini Ilirska Bistrica je v industrijskem sektorju nekaj večjih porabnikov energije, kjer je
učinkovita raba energije še posebej pomembna. Za vse večje porabnike energije, ki še nimajo
opravljenega energetskega pregleda, je potrebno ugotoviti, kateri so ukrepi, ki bi omogočili
energetske prihranke. Med pomembnejše ukrepe, ki običajno v industrijskih ali obrtnih
obratih prinašajo energetske prihranke, lahko štejemo naslednje (Energetski koncept občine
Ilirska Bistrica, 2008):
• energetsko učinkovito ogrevanje (moderni kondenzacijski kotli, regulacija itd.)
• energetsko učinkovita razsvetljava,
• učinkovita raba in odprava puščanja vode,
• optimizacija tehnoloških procesov.
Za objekte, v katerih se opravljajo energetsko manj zahtevne storitvene in ostale dejavnosti,
veljajo podobni ukrepi učinkovitega ogrevanja in varčevanja z energijo kot za gospodinjstva
in javne stavbe. Naloga občine pri ukrepih učinkovite rabe energije v podjetjih je predvsem ta,
da podjetja na nek način seznani s pomenom obvladovanja stroškov za energijo, da jih
informira o tem, da jim nižji energetski stroški, lahko prinesejo višjo konkurenčnost. Občina
mora doseči, da se vodstva podjetij začnejo zavedati, da stroški energije niso dani, temveč da
je na njih možno vplivati s preudarnim ravnanjem z energijo (Energetski koncept občine
Ilirska Bistrica, 2008).
Eden od investicijsko manj zahtevnih ukrepov, ki ima lahko velik učinek na ravnanje z
energijo med občani, je program osveščanja, izobraževanja in informiranja. Projekt
informiranja javnosti naj bo zastavljen tako, da bo dosegel prav vse skupine porabnikov
energije v občini. »Ciljna publika« tega programa so vsi, ki so na kakršenkoli način povezani
z rabo energije–gospodinjstva, podjetniki, otroci v vrtcih in šolah, ravnatelji šol in vrtcev,
občinski uslužbenci, skratka vsi (Energetski koncept občine Ilirska Bistrica, 2008).
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V nadaljevanju navajamo samo nekaj možnih aktivnosti, in sicer (Energetski koncept občine
Ilirska Bistrica, 2008):
• organizacija delavnic, okroglih miz, predstavitev na temo učinkovite rabe energije in
obnovljivih virov energije za širšo javnost,
• organizacija seminarjev za ravnatelje šol in vrtcev na temo učinkovite rabe energije,
• organizacija ogledov primerov dobrih praks na terenu,
• redno objavljanje člankov na temo učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v
občinskih sredstvih javnega obveščanja,
• redno poročanje o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih v medijih, ki so dostopni čim
večjemu številu občanov,
• organizacija seminarjev na temo učinkovite rabe energije za predstavnike večjih podjetij,
• izdelava informativnih brošur na temo učinkovite rabe energije in obnovljivih virov
energije.
Pri osveščanju in spodbujanju občanov k učinkoviti rabi energije in večji rabi obnovljivih
virov energije, imajo pomembno vlogo Energetsko svetovalne pisarne, ki jo je ustanovila tudi
občina Ilirska Bistrica, ter eko centri kot demonstracijski projekti trajnostne gradnje in bivanja
(Strategija razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004). Namen vzpostavitve regionalnih eko centrov
je pokazati, da so rešitve za trajnostno bivanje s sodobnimi pristopi in tehnologijami dostopne
že danes in da ponujajo veliko udobja. Centri bodo prepoznavna regionalna središča znanja,
svetovanja in dogajanja na področju trajnostne gradnje in bivanja, promovirali pa bodo
predvsem domače znanje, materiale in tradicije za izzive prihodnosti. Eko centre je mogoče
vzpostaviti kot samostojne nove pobude v prostoru ali pa jih razviti iz sorodnih dejavnosti,
npr. iz informacijskih centrov v parkih, svetovalnih centrov za energetsko svetovanje,
tehnoloških centrov, botaničnih vrtov itd. Namen eko centrov bo združevati prikaze
podsistemov: ekološka in nizkoenergetska gradnja; obnovljivi viri energije za ogrevanje, toplo
vodo in elektriko; učinkovita raba energije za dejavnosti; zaključen sistem gospodarjenja z
vodo; gospodarjenje z odpadki in naravne, biološko razgradljive kemikalije; ekološki vrt;
trajnostna mobilnost. Pozitivni učinki eko centrov bodo vidni predvsem pri razvoju, testiranju
in promociji regionalnih značilnosti trajnostne gradnje, spodbujanju lokalnih proizvodnih
verig (višja dodana vrednost lokalnih virov, odpiranje novih delovnih mest) (Stritih s
sodelavci, 2007).
Večina strokovnjakov sodi, da tudi glede količine in deleža v prihodnosti uporabljenih
obnovljivih virov energije obstajajo zgornje planetarne meje. Večja raba obnovljivih virov
energije je globalno zelo primerna, saj npr. zmanjšuje emisije toplogrednega CO2. Vendar
prinaša tudi lokalno negativne okoljske vplive, ki jih je potrebno čim bolj zmanjšati, torej
uporabiti tudi regionalno primerjalno najboljše lokacije. Stalno obveščanje lokalnih
prebivalcev in sodelovanje z njimi je temeljnega pomena za doseganje družbene
sprejemljivosti tudi obnovljivih virov energije (Plut, 2004b).
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6.2.4. OSKRBA PREBIVALSTVA S PITNO VODO SLOVENSKE ISTRE IN
ZALEDNEGA KRAŠKEGA OBMOČJA
Pomanjkanje vode je svetovni problem, ki smo ga v namočeni in z vodnimi vir bogati
Sloveniji vse do dolgotrajne in katastrofalne suše poleti 2003 zelo podcenjevali. Od sredine
20. stoletja se je poraba vode potrojila, v številnih območjih sveta se je število žejnih
prebivalcev povečalo. Če nas torej čaka pomanjkanje vode, lahko pričakujemo tudi
pomanjkanje hrane, saj ne bo dovolj vode za namakanje. Po mnenju Svetovne banke bo voda
najbolj kritičen naravni vir prve polovice 21. stoletja (Plut, 2004b).
Voda je v prvi vrsti regionalni naravni vir, čeprav ima vsaka vodna bilanca regije enako
lastnost kot planetarna–obnovljive, a omejene vodne količine. Glede razpoložljivosti sladke
vode obstajajo med regijami zelo velike razlike (Plut, 2004b), kar dokazuje ne nazadnje
primer slovenske Istre in zalednega kraškega območja, kamor sodi tudi občina Ilirska Bistrica.
Na območju slovenske Istre in kraškega zaledja živi v 438 naseljih 145.283 prebivalcev v 11
občinah s skupno površino 2080 km2, kar predstavlja 10,2 % celotnega slovenskega ozemlja
(Ureditev oskrbe s pitno vodo …, 2009).
Na obravnavanem območju obratujejo trije vodovodi, ki skrbijo za oskrbo prebivalstva s pitno
vodo, in sicer (Ureditev oskrbe s pitno vodo …, 2009):
1. Kraški vodovod s sedežem v Sežani, ki oskrbuje območje Krasa (občine Sežana, Divača,
Hrpelje-Kozina, Komen in Miren–Kostanjevica) ter uporablja zajetje Klariči (Brestovica)
z 250 l/s (od tega pošilja 130 l/s v Rižanski vodovod) in Nanoške vodne vire z
zmogljivostjo 22 - 4 l/s v suši.,
2. Ilirskobistriški vodovod, ki oskrbuje občino Ilirska Bistrica in uporablja izvir Bistrica s
145 l/s.,
3. Rižanski vodovod s sedežem v Kopru, ki oskrbuje območje Obale (občine Koper, Izola,
Piran) in uporablja izvir reke Rižane s kapaciteto zajema 240 l/s, Gradole 60 l/s (ta izvir je
v sosednji državi Hrvaški) in Brestovica 130 l/s (Kraški vodovod).
Trije glavni vodovodni sistemi zagotavljajo vodooskrbo pretežnega dela regije, predvsem
območja razpršene poselitve (Brkini, zaledje slovenske Istre) pa so oskrbovana iz lokalnih
vodovodov neustrezne kakovosti in izdatnosti, poleg tega je upravljanje z njimi neustrezno.
Izrazit je razkorak v zagotavljanju pitne vode centralnim naseljem in hkrati količini porabe v
teh območjih ter oskrbo in porabo v ostalih, predvsem zalednih območjih. Za katera je
značilno pomanjkanje omrežij in objektov, visoki stroški oskrbe in neustrezno gradbenotehnično stanje vodovodov (Zasnova prostorskega razvoja JP, 2006).
Kraški vodovod in vodovod v občini Ilirska Bistrica dolgoročno razpolagata z zadostnimi
količinami vode, vododeficitaren pa je Rižanski vodovod (Regionalni razvojni program JP
2007-2013, 2006), ki se srečuje s pomanjkanjem vode predvsem v poletnih mesecih, zaradi
prekomerne rabe v turistični dejavnosti, izgub vode v cevovodih ter številnih novih
gospodinjstev. Ukrepi za zmanjšanje porabe vode se ne izvajajo, oziroma so bolj rezultat
naravnih razmer zaradi pomanjkanja vode kot načrtnih ukrepov (Zasnova prostorskega
razvoja ..., 2006; Kandare, 2008).
Rižanski vodovod sodi med zahtevne in razvejane vodovodne sisteme, saj ima okoli 2000
vodovodnih objektov in približno 1000 km dolgo vodovodno mrežo, se napaja iz treh vodnih
virov, in sicer iz Istrskega vodovodnega sistema Buzet iz Gradole (od 1,6 do 2 milijona m3 na
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letno), iz Kraškega vodovoda Sežana (660.000 m3 letno) in iz lastnega vodnega vira reke
Rižane (6.670.000 m3 letno) (Krbavčič, 2008). Kljub zagotovljenim količinam, Kraški
vodovod nima zagotovljene varnosti oskrbe, ker ima 120 naselij možnost oskrbe samo iz
vodnega vira v Klaričih, kar predstavlja veliko tveganje tudi za Obalo. Dodaten problem pa
nastopi, ko naj bi s Hrvaške strani zaradi vse večjih lastnih potreb prekinili oz. drastično
omejili distribucijo vode v slovensko Istro, kar pomeni hud udarec za Rižanski vodovod, saj
le-ta vsaj polovico vse vode poleti odkupi od hrvaškega Istrskega vodovoda. Zato postaja
zagotovitev novega, dovolj velikega trajnega vira pitne vode za Obalo in Kras, čedalje bolj
aktualna tema, ne le v strokovnih, temveč tudi v političnih krogih (Grča, 2008a; Kandare,
2008).
Območje slovenske Istre velja za vododeficitarno, podobno kot praktično celotno
Sredozemlje. Z naraščajočimi potrebami po pitni vodi zaradi povečevanja števila prebivalstva
in razvoja turizma postaja problem zagotavljanja zadostnih količin pitne vode vedno bolj
pereč. Še več, ureditev oskrbe prebivalstva v slovenski Istri in zalednem kraškem območju
predstavlja enega od najpomembnejših bodočih strateških projektov upravljanja z vodami in
urejanja voda v Sloveniji (Brilly s sodelavci, 2008).
Zaradi naravnih značilnosti obravnavanega območja je naravnih virov za oskrbo s pitno vodo
relativno malo, zato je nujno celovito načrtovanje upravljanja z njimi. Obstoječi vodni viri na
kraškem območju so ustrezen vodni vir, ki pa je zaradi kraškega terena izpostavljen možnim
onesnaženjem in ne zagotavlja zadostne varnosti oskrbe prebivalcev s pitno vodo. Porečje
Rižane kot vir za oskrbo slovenske Istre s pitno vodo (poleg izvirov na Dragonji na hrvaškem
ozemlju) je premalo izdatno in je izrazito izpostavljeno onesnaženju, zato je nujno zagotoviti
dodatni vodni vir, ki bo pokril potrebe celotne regije (Zasnova prostorskega razvoja ..., 2006).
Republika Slovenija se je odločila, da pristopi k rešitvi problematike z novim neodvisnim
regionalnim vodnim virom, s katerim bo oskrba tega območja s pitno vodo dolgoročno rešena.
Pri tem si je zastavila (natančneje Ministrstvo za okolje in prostor) naslednje prioritetne cilje
(Ureditev oskrbe s pitno vodo …, 2009):
• zagotoviti vodni vir za oskrbo prebivalstva s pitno vodo za širšo regijo slovenske Istre in
zalednega kraškega območja, in sicer tako potrebne količine kot ustrezno kakovost vode,
• vodni vir, transportni cevovodi in zaščitena območja se morajo nahajati v Sloveniji,
• vodni vir mora biti dolgoročno zadosten, najmanj do leta 2030,
• zagotoviti vodni vir, ki ima najmanjši možni potencial ogroženosti tako glede količin kot
tudi kakovosti surove vode, pri tem pa upoštevati hidrografske značilnosti in omejitve.
Za zadostitev potreb po pitni vodi je bila sprva kot možna rešitev predlagana izgradnja dveh
akumulacij na vodotoku Padež in Suhorka z ustrezno velikim prispevnim območjem.
Predlagana rešitev je bila izdelana na osnovi izračunov predvidene porabe vode za dolgoročno
obdobje do leta 2035. Takrat naj bi znašala poraba 210 litrov na osebo na dan, kar naj bi se
tekom postopka še preverilo, saj je porabo potrebno racionalizirati, npr. v smislu
zmanjševanja izgub v obstoječem vodovodnem omrežju, tako, da poraba ne bi presegla 180
litrov na osebo na dan. Izračuni kažejo, da bo v letu 2035 konična potreba rižanskega
vodovoda 820 l/s vode dnevno (Ureditev oskrbe s pitno vodo …, 2009).
Predlagana rešitev ni dokončna in predstavlja izhodišče za nadaljnjo variantno obdelavo in
iskanje optimalne rešitve za oskrbo s pitno vodo obravnavanega območja (Regionalni razvojni
program JP 2007-2013, 2006), saj so se v času načrtovanja projekta pokazale nove možnosti
oskrbe s pitno vodo v regiji.
Z vidika zagotavljanja zadostnih količin vode za potrebe vodooskrbe na obravnavenam
območju je ključnega pomena opredelitev in analiza hidroloških razmer v kritičnih sušnih
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obdobjih. Za vse vodne vire na obravnavanem območju (potencialna izjema je lahko le vodni
vir Brestovica, ki ga uporablja Kraški vodovod) je značilna izrazita istočasna sezonska
pojavnost kritičnih nizkih pretokov v poletnem času, ko je poraba vode največja. V sušnih
obdobjih leta so tako za pokrivanje vodnega vira Rižana na razpolago zgolj majhne količine
vode, ki bi jih lahko zagotovili iz preostalih (obstoječih) virov pitne vode na tem območju. V
ostalih obdobjih (jeseni, pozimi in spomladi) je izdatnost vodnega vira Rižana večinoma
zadostna, tako da se z njo lahko pokrije celotna poraba Rižanskega vodovoda (Brilly s
sodelavci, 2008).
Po mnenju Brilliya s sodelavci (2008) predstavlja sušno obdobje v letu 2003 osnovo za
nadaljnje preverjanje možnih scenarijev oskrbe z vodo v kritičnih sušnih obdobjih, katerih
pojavnost se bo v prihodnosti glede na obstoječe ter predvidene hidrološke trende nastopa
daljših sušnih obdobij v poletnem času nedvomno povečala.
V nadaljevanju predstavljamo strokovne predloge za rešitev problema oskrbe s pitno vodo na
obravnavanem območju.
1. predlog: izgradnja akumulacije Padež in/ali Suhorka
Potok Padež (drugi najdaljši pritok reke Reke) in Suhorica, ki tečeta po enem najbolj
neokrnjenih in idiličnih delov Brkinov, naj bi postala zajetje za vodooskrbo slovenske Istre in
kraškega zaledja (Krebelj, 2006b). V ozkih dolinah rečic Padež in Suhorca sta predvideni
nasuti, do 80 m visoki pregradi (Breznik, 2008).
Večnamenska akumulacija Padež s količinami od 15 do 20 milijonov m3 vode, naj bi bila
namenjena za pitno vodo rižanskemu, kraškemu in ilirskobistriškemu vodovodu ter bogatenju
Reke (Krbavčič, 2008). Ena od možnih variant izgradnje akumulacije (predlog rižanskega
vodovoda) je zajezitev potoka Suhorica (t.i. Mali Padež), v to zajetje pa bi nato črpali še vodo
iz potoka Padež. Jez naj bi bil visok 57 metrov, za njim pa bi se zadrževalo 13 milijonov m3
vode. Skupna površina akumulacijskega jezera na Suhorici naj bi obsegala 68 ha (Krebelj,
2006b; 2008b).
Druga in tretja možnost sta zajezitev enega od potokov (Mali Padež) ali zajezitev obeh
potokov hkrati (Veliki Padež) in odvzem dodatnih količin vode iz reke Reke (Krebelj, 2008b).
Predlagani vodni vir Padež–Suhorka ima potencial za zagotavljanje vseh potreb po vodi v
regiji, potrebno pa bo uskladiti potrebe po zagotavljanju pitne vode z varstvenimi omejitvami
za ohranitev režima reke Reke in stanja okolja v Škocjanskih jamah (Zasnova prostorskega
razvoja ..., 2006).
Po mnenju Breznika (2008) je glavna slabost teh akumulacij, da so na »drugi strani hriba« in
da bo treba vodo do Rižanskega vodovoda vedno črpati 250 m visoko do vmesnega zbiralnika
Barka na višini 645 m. Tudi gradnja novega, 35 km dolgega cevovoda »čez hribe in doline«
do cevovoda iz izvira Rižane, bo težavna in draga. Skozi Škocjanske jame, zaščitene kot
naravni, svetovni spomenik Unesca, teče Reka, ki ponikuje sedaj že pri Cerkvenikovem mlinu
v nov ponor v strugi Reke, star 25 let. Ali bo akumuliranje te vode v Padežu sprejemljivo za
naravni spomenik najvišje stopnje, se sprašuje Breznik (2008)?
Skupna investicija vodovoda z akumulacijo naj bi po prvotnih izračunih Ministrstva znašala
več kot 80 milijonov evrov oz. 84 milijonov evrov, po oceni Rižanskega vodovoda pa 55
milijonov evrov (Rismal, 2008; Grča, 2008a). Če dodamo še podatek, da je vodovod samo
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leta 2007 odštel za nakupe vode iz drugih območij 1,2 milijona evrov, bi se samo s temi
sredstvi investicija poplačala v 50 letih. Če upoštevamo še 50 % nepovratna sredstva iz
Evropske unije, bi bila ta doba 25 let, ob upoštevanju pričakovanega zmernega povečanja
porabe vode v prihodnosti pa 20 let ali še manj (Grča, 2008a).
Najnovejši predlog oskrbe s pitno vodo, povzet po Brilly s sodelavci (2008) pa vključuje
izgradnjo akumulacije Suhorka/ali in Padež in dodatno občasno črpanje vode iz reke Reke.
Projekt Suhorka predvideva dodajanje vode v sistem Kraškega vodovoda, kar je z
ekonomskega vidika smiselno zaradi manjše višine črpanja vode, kot je to potrebno v
obstoječem vodovodnem sistemu iz vrtine Brestovica. Trenutno se vodo prečrpava iz
nadmorske višine 40 m n.m. do 480 m n.m. ter dodatno do Rodika še 80 m. Samo za Kraški
vodovodni sistem je skupna geodetska višina črpanja 440 m. V primeru črpanja iz
zadrževalnika Padež pa bi bila skupna višina črpanja 280 m, takšna manjša višina črpanja
pomeni tudi zmanjšanje stroškov oskrbe s pitno vodo. To bi dolgoročno pomenilo, da bi
predviden vodni vir Padež postal glavni vodni vir za Kraški vodovod Sežana, vrtina v
Brestovici pa bi ostala kot rezervni vodni vir. Potrebne dodatne količine vode iz povodja reke
Reke so odvisne od pretokov v reki Rižani (Brilly s sodelavci, 2008).
Ta variantna rešitev je kot nov vodni vir za oskrbo slovenske Istre in kraškega zaledja
predlagala vodo iz pritokov reke Reke, Padeža in (ali) Suhorka z zajezitvijo potokov Padeža
in/ali Suhorke. Načrtovana zajezitev na lokaciji Padež/Suhorka zagotavlja zadostne količine
vode za sezonsko (letno) izravnavo vode, kot dodatni vir dotoka vode v vodno akumulacijo pa
je predvideno dodajanje vode s črpanjem iz reke Reke. Za ustrezno oskrbo s pitno vodo bi
morala biti vodna akumulacija napolnjena do konca meseca maja. V obdobju od maja do
oktobra bi se koristna prostornina vodne akumulacije uporabljala za potrebe oskrbe s pitno
vodo (Brilly s sodelavci, 2008).
Glede lokacije pregradnega objekta so možne tri variantne različice (Slika 13) (Brilly s
sodelavci, 2008):
• Varianta 1: Akumulacija Padež s pregrado na potoku Padež, višine 48 m, z zajezitvijo na
nadmorski višini 422 m, volumnom akumulacije 12,1 x 106 m3 in površino bazena 64 ha.
• Varianta 2: Akumulacija Suhorka s pregrado na potoku Suhorka, višine 57 m, z zajezitvijo
na nadmorski višini 431 m, volumnom akumulacije 13,1 x 106 m3 in površino bazena 60
ha.
• Varianta 3: Akumulacija Veliki Padež s pregrado pod sotočjem Padeža in Suhorke, višine
43 m, z zajezitvijo na nadmorski višini 417 m, volumnom akumulacije 14,9 x 106 m3 in
površino bazena 83 ha. Pregrada je locirana na potoku Padež pod sotočjem s potokom
Suhorko.
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Slika 13: Lokacija predvidenih akumulacij na potoku Padež oz. Suhorka

Vir: Brilly s sodelavci, 2008
Na reki Reki je tako predviden jez z odvzemom vode, ki se po povezovalnem cevovodu
dovaja do čistilne naprave in preko črpališča v napajalni vodovodni cevovod. Končna
odločitev, kje bo locirana pregrada, še ni sprejeta, kot najboljša varianta se ponuja Suhorka.
Sistem zajetja z akumulacijo sestavljajo: glavna pregrada s spremljajočimi varnostnimi
objekti (preliv, talni izpust, podslapje) in zajetje z odvodom vode za oskrbo prebivalstva s
pitno vodo. Akumulacijski prostor se bo polnil tako z lastnimi vodami Padeža, alternativno
Suhorke ali obema, kot tudi z načrpano vodo iz reke Reke na način, da bo vzpostavljena
stalna ojezeritev, se pravi, da se akumulacijsko jezero ne bo nikoli povsem izpraznilo (Brilly s
sodelavci, 2008).
Možni sta dve varianti obdelave vode na čistilni napravi Padež (Brilly s sodelavci, 2008):
1. delno predčiščenje vode na lokaciji čistilne naprave Padež in uporaba obstoječih
zmogljivosti v vodarni Rižana ali
2. popolno očiščenje vode na lokaciji čistilne naprave Padež.
Na trasi od črpališča Padež proti Rižani sta predvideni dve možnosti postavitve objektov.
Upoštevana je tudi možnost uporabe obstoječega transportnega cevovoda med Rodikom in
Rižano, vsaj v obdobju do leta 2042. Glede na potrebe Kraškega vodovoda Sežana je treba iz
predvidenega sistema na lokaciji Barka zagotoviti odcep očiščene vode s kapaciteto odvzema
do 3 l/s, na lokaciji Rodik pa odvzem očiščene vode s kapaciteto 100 l/s (Brilly s sodelavci,
2008).
Iz predvidenega vodovodnega sistema bo možno zagotavljati odvzem potrebnih vodnih
količin vode tudi za vodovodni sistem Ilirska Bistrica (Brilly s sodelavci, 2008).
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Po mnenju Brilliya s sodelavci (2008) naj bi bila najboljša možna rešitev izgradnja
akumulacije Suhorka in jezu ter črpališča na Padežu za občasno črpanje vode iz Padeža. Ta
predlog ni vezan na vodo iz Reke, pač pa na še neokrnjeno dolino Padeža, kjer je včasih že
delovalo zajetje za Sežanski vodovod. Takšen predlog se od zgornjega razlikuje v sledečem
(Brilly s sodelavci, 2008):
• akumulacijsko jezero je predvideno na potoku Suhorka,
• jez in črpališče se prestavita iz reke Reke na potok Padež pod sotočjem s Suhorko
približno na lokacijo obstoječega zajetja.
Strokovno-tehnična primerjava obeh možnosti je izpostavila naslednja dejstva (Brilly s
sodelavci, 2008):
1. Nova akumulacija v dolini Padeža ali Suhorke
• Ohranja obstoječi hidrološki režim reke Reke v poletnih mesecih z možnostjo bogatenja
le-te v kritičnih situacijah, v ostalih mesecih pa le neznatno spremeni hidrološki režim in
še to v času visokih voda.,
• Volumen akumulacije omogoča varno oskrbo s pitno vodo za vse hidrološke pogoje,
vključno s spremembami teh pogojev zaradi klimatskih sprememb.,
• Nudi tudi v poletnem času hladno vodo, saj ni predvidena uporaba vode iz epilimnija
akumulacije.,
• Ker so bile izdelane predhodne raziskave, idejne zasnove in delno idejni projekti, so
vrednosti investicije dokaj natančno znane.,
• V fazi izdelave državnega lokacijskega dovoljenja so pridobljena vsa pozitivna soglasja
soglasodajalcev za poseg v prostor.
2. Izgradnja akumulacije Suhorka in dodatno črpanje vode iz potoka Padež na mestu
bivšega zajetja
• Ta predlog ohranja vse prednosti prejšnje možnosti in jih še izboljšuje. S premikom jezu
za odvzem vode iz reke Reke na potok Padež je tudi za to vodo bistveno enostavneje in
ceneje zagotoviti kakovost vode.
2. predlog: oskrba iz akumulacij Mola in Klivnik
Ena od možnih rešitev oskrbe prebivalstva sovenske Istre in kraškega zaledja, ki jo predlaga
Rismal, je oskrba z odvzemom vode iz reke Reke ob uporabi obstoječih akumulacij Klivnik in
Mola ter povečanjem akumulacije Mola (Brilly s sodelavci, 2008). Ekspertiza je neizpodbitno
dokazala, da imata akumulaciji Mola in Klivnik do l. 2062 dovolj vode, ne samo za Rižanski
vodovod, temveč za vse tri vodovode skupaj (Rismal, 2008). Vedeti je treba, da so ti
vodovodi nedeljivi del celostne vodnogospodarske problematike tega pomembnega območja
Slovenije, ki v naravovarstvenem in narodno-ekonomskem pogledu ne dopušča parcialnih in
nestrokovnih rešitev preskrbe s pitno vodo, kot je v tem primeru zahteva po gradnji nove
nepotrebne vodne akumulacije Padež. Vse tri vodovode, skupaj z državo, družita prednostna
naloga in odgovornost, da zagotovijo na celotnem območju, ki ga pokrivajo, dovolj kvalitetne,
zdrave in pred vsakršnim onesnaženjem varne pitne vode po tehnično-ekonomsko optimalni
in sprejemljivi ceni. Zato je treba najprej uporabiti že zgrajeni vodni akumulaciji Mola in
Klivnik, ki lahko dolgoročno pokrijeta načrtovano porabo vodovodov v naslednjih 50 letih, v
nadaljevanju pa povezati vse tri vodovode v enoten vodovodni sistem. Z medsebojno
povezavo se bo pomembno povečala varnost preskrbe s pitno vodo v ekstremnih sušah in pred
posledicami nepredvidenih onesnaženj, ki so jim sicer, po naravi problema, izpostavljeni tudi
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vsi drugi vodovodi. S takšno rešitvijo obstoječi režim nizkih vod Reke nikakor ne bo prizadet,
sedaj minimalni pretoki Rižane pa bodo povrnjeni v naravne razmere (Rismal, 2008).
Po mnenju Rismala (2009) je po načelu celostnega urejanja in gospodarjenja z vodami
mogoče, namesto načrtovanega dovoda vode iz izvira Malni na povodju Ljubljanice za oskrbo
slovenske Istre in kraškega zaledja, uporabiti vode Rižane in Reke iz lastnega povodja. Za
pokritje konične porabe vodovoda v letnem obdobju, pa se namesto predvidene nove
akumulacije na Padežu, uporabita obstoječi akumulaciji Mola in Klivnik, ki sta povsem
neizkoriščeni. Kot zatrjuje Rismal, je sedanja raba akumulacij za bogatenje nizkih pretokov
reke Reke v poletnih mesecih nepotrebna (Brilly s sodelavci, 2008). Obe akumulaciji s
skupno prostornino 7,9 mio m3, je država zgradila za »redčenje« onesnaženja v Reki iz
Tovarne organskih kislin, na zahtevo Trsta, ki je vodo za svoj vodovod črpal iz Timava
katerega Reka, preko Škocjanskih jam, napaja s svojim podzemnim tokom (Rismal, 2009).
Samo z manjšim delom tako prihranjenih sredstev, je po Rismalovem mnenju mogoče na tem
območju urediti kanalizacijo in čiščenje odpadnih vod ter povrniti Reki (ki je, glede predelave
v pitno vodo, že danes v prvem kakovostnem razredu) naravno kakovost, kar je v enakem
interesu pitne vode kot zaščite Škocjanskih jam (Rismal, 2009). Brez akumulacije Padež pa
bo ohranjena tudi naravna podoba in lastnosti lepih dolin Padeža in Suhorice (Rismal, 2009).
Rismal je predlagal povečanje volumna obstoječih akumulacij Klivnik in Mola, tako da je
koristen volumen za oskrbo s pitno vodo 9,4 x 106 m3 (Rismal, 2009).
Akumulaciji je mogoče uporabiti na tri različne načine (Slika 14) (Brilly s sodelavci, 2008):
1. Z zajemom vodovodne vode v sami akumulaciji Mola ali na iztoku pred izlivom v reko
Reko.
2. Z zajemom vode ob iztoku potoka Padež v Reko. Pri tem se struga Reke uporabi za
transport vode, zajamejo pa se tudi razpoložljivi pretoki Padeža. Polno se izkoristi tudi
samočistilna sposobnost Reke med Ilirsko Bistrico in vodovodnim zajemom ob izlivu
Padeža. Potrebno je terciarno čiščenje vseh industrijskih in komunalnih vod v povodju
Reke vzvodno od zajema vode.
3. Namesto pod točko »2« predvidenega dodatnega čiščenja odpadnih vod, se na čistilni
napravi očiščena odpadna voda iz Ilirske Bistrice ne spusti v Reko, ampak se po kanalu
spelje pod vodovodni zajem vode iz Reke, zgrajen v skladu s točko »2«. V tem primeru je
izključen vsak stik med sicer očiščeno odpadno in za vodovod zajeto rečno vodo.
V vseh treh primerih je predvideno tudi zajetje onesnaženju manj izpostavljene vode iz potoka
Padeža. Iz Mole in Klivnika obogatena Reka pa se zajame za vodovod le, ko v potoku Padež
ni dovolj vode (Rismal, 2009).
Kateri od treh načinov je tehnično–ekonomsko in naravovarstveno optimalen, pa lahko
pokaže le ustrezna analiza. V primeru pozitivne rešitve, bi bil takšen projekt primer
integralnega upravljanja in gospodarjenja z vodami meni Rismal (2009).
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Slika 14: Shematski prikaz alternativnih rešitev uporabe obstoječih akumulacij Mole in
Klivnika

Vir: Rismal, 2009
Po rezultatih vodne bilance imata obe akumulaciji dovolj vode za potrebe vodovoda in
Škocjanskih jam tudi v izjemnih sušah. Z opustitvijo Tovarne organskih kislin se je naglo
izboljšala tudi kakovost Reke in dosegla po evropskih standardih in mednarodnih normah,
glede čiščenja za pitno vodo, prvi kakovostni razred, kar pomeni, da je mogoče iz reke
pridobiti pitno vodo z enostavnimi postopki čiščenja: koagulacijo, sedimentacijo, hitro
filtracijo in dezinfekcijo. Reka je tako ponovno čista, akumulaciji pa sta ostali brez »dela«
(Rismal, 2009).
Ko Rižana (100 l/s) in Reka (160 l/s) skupaj, v poletnih mesecih za vodovod nimata dovolj
vode, je mogoče za bogatenje Reke izkoristiti sedaj neizkoriščeno zalogo vode v obeh
akumulacijah, ki za potrebe vodovoda v celoti zadošča. Vodna bilanca in rešitev vodovoda je
torej zasnovana na sinhroni uporabi pretokov Rižane in reke Reke z vodo iz obeh vodnih
akumulacij. Ko so skupni pretoki obeh rek manjši od seštevka potreb vodovoda in ekološko
sprejemljivih minimalnih pretokov obeh rek, se razlika pokriva iz akumulacij (Rismal, 2009).
Vodna bilanca vodovoda, za načrtovano končno leto 2062 (poraba vode 14,8 mio m3/leto), je
bila izdelana po opazovanem nihanju mesečne potrošnje vode, histogramov pretokov (od leta
1954 do leta 2002) obeh rek in merjenih iztokih z gibanjem gladine v obeh akumulacijah. V
bilanci je predvideno, da v vsem načrtovanem 56 letnem obdobju do leta 2062 pretoki obeh
rek pod odvzemom vodovoda ne bodo manjši od predvidenih (200 l/s, 1000 l/s) z izjemo
ekstremnih suš, ko bi se pretok Reke zmanjšal na 700–800 l/s (Rismal, 2009).
Poleg že zgoraj navedenih argumentov Rismal (2009) dodaja še sledeče. Voda Reke sodi po
kemično-biološki klasifikaciji rek v drugi kakovostni razred in v prvi razred po kriterijih za
predelavo v pitno vodo.
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Za zagotavljanje kakovosti in varnosti rečne vode pred onesnaženjem so predvideni naslednji
ukrepi (Rismal, 2009):
• odvod na čistilni napravi Ilirska Bistrice in vod drugih onesnaževalcev po kanalu pod
zajetjem vodovoda ali
• dograditev čistilne naprave v Ilirska Bistrici za dodatno očiščenje s hitrimi filtri in
dezinfekcijo (ultravijolični žarki, ozon) ali z membransko ultrafiltracijo. Potrebna je tudi
sanacija kanalizacije in njena ureditev tudi na drugih pritokih Reke. Enako velja za
izcedne vode industrijske deponije in druge onesnaževalce.,
• Na prometnicah ob Reki in Moli se izvedejo varnostne ograje z lovilnimi bazeni za razlite
tekočine.,
• Ob zajemu rečne vode se zgradi varnostni rezervoar z zalogo vode, če pride do
nepredvidenih onesnaženj Reke.,
• Uvede se tekoči monitoring kakovosti zajete rečne vode.,
• Mehansko in po potrebi kemično pred-čiščenje iz Reke in Padeža zajete vode s končnim
čiščenjem ob zajemu ali na centralni čistilni napravi v dolini Rižane.
Te varnostne barijere zagotavljajo, po mednarodnih in domačih izkušnjah, zdravo pitno vodo
z visoko stopnjo varnosti pred onesnaženjem. Poleg navedenih ukrepov prispeva k varnosti
pitne vode iz Reke in obeh akumulacij tudi dejstvo, da pomeni ta voda, v povprečju
načrtovanega obdobja, le ca 14 % celoletne porabe vodovoda (Rismal, 2009).
Za uporabo vodnega vira, je pomembna tudi njegova ranljivost pred onesnaženjem. Podzemni
tokovi ponikalnic in kraških izvirov, ki štejejo v stroki med površinske vode, so od njih bolj
navidezno, kot v resnici, zaščiteni pred onesnaževanjem. V podzemnih kotanjah se voda pri
sušnih pretokih sicer lahko dalj časa zadržuje in se pri tem tudi očisti na račun sedimentacije
in naravnih biokemičnih procesov. Vendar je na drugi strani onesnaženje, če do njega pride
težko odstraniti in traja daljše obdobje. V tem pogledu imajo prednost površinske vode.
Onesnaževalci se lažje in hitreje ugotovi, vzroki in posledice pa je, zaradi dostopnosti,
mogoče hitreje odpraviti (Rismal, 2009).
Varnost Reke je bila doslej obravnavana v več elaboratih, vendar v večini primerov ni dovolj
upoštevano, ali sploh ne, da sodijo kraški izviri in ponikalnice k površinskim vodam. Seveda
pa je tudi pri uporabi Reke enako, kot pri kraških ponikalnicah, da je na njihovih porečjih
zagotovljeno čiščenje odpadnih voda in druga zaščita, kot jo narekujejo predpisi. Ustrezen
nadzor je potreben tudi nad delovanjem komunalnih in drugih čistilnih naprav za odpadne
vode. V obravnavanem primeru velja to najbolj za čistilno napravo v Ilirski Bistrici, ki bi se
morala dopolniti z filtracijo in dezinfekcijo odpadne vode z ultravijoličnimi žarki ali z
membransko filtracijo. Odstraniti bi bilo potrebno tudi možnosti kontaminacije rečne vode iz
ceste Divača–Ilirska Bistrica, Pivka–Ilirska Bistrica in iz nekaj objektov v neposredni bližini
Reke ter zagotoviti izvajanje že obstoječih predpisov o uporabi gnojil in pesticidov na
kmetijskih površinah neposredno ob Reki (Rismal, 2009).
Za preprečitev negativnih posledic katastrofalnega onesnaženja Reke je v obravnavanem
predlogu predvidenih 4, oziroma 5 varnostnih barier, če upoštevamo tudi predvideni pozitivni
prispevek zajetja potoka Padež (Brilly s sodelavci, 2008):
• Varnostni zadrževalni bazen ca 300.000 m3 s 6 dnevnim zadrževanjem vode za
premostitev izpada Reke v primeru onesnaženja.,
• Naravno predčiščenje vode v bazenu v fizikalnem (suspenzije) in biokemičnem pogledu.,
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•
•

Za večjo kakovost surove vode je predvideno, poleg vode iz Reke, tudi izkoriščanje vode
iz potoka Padež. Delež vode iz Padeža pa je odvisen od letnega časa in od velikosti
načrtovanega zadrževalnega bazena pred črpališčem. V projektu je predvidena možnost
izgradnje tega bazena od minimalno potrebnih 300.000 m3 do 500.000 m3. Pri slednji
velikosti bazena je zagotovljena uporaba le vode Padeža, brez vode iz Reke, tudi v
opazovanem najbolj sušnem letu 1983.,
Sedimentacijski bazen ca 2000 m3 (ali uporaba drugih metod predčiščenja) z možnostjo
kemične obdelave vode in dodajanjem aktivnega oglja v prahu.,
Ultrafiltracija pitne vode v vodarni na Rižani.

Ob recenziji takšne rešitve oskrbe s pitno vodo, katere naročnik je bilo Ministrstvo za okolje
in prostor, se je prvič pojavil predlog s povečanim volumnom obstoječih akumulacij Klivnik
in Mola. Recenzent je podal predloge treh rešitev (Brilly s sodelavci, 2008):
1. rešitev: povečanje volumna Klivnika in Mola.,
2. rešitev: interventni dovod vode od drugje v letih, ko Klivnik in Mola ne zadoščata.,
3. rešitev: črpanje viška vode iz reke Reke v Molo.
Poleg tega za rabo vode reke Reke predlagajo potrebne ukrepe zaščite na njenem prispevnem
področju, in sicer (Brilly s sodelavci, 2008):
• Vzpostavitev vodovarstvenih območij.,
• Zmanjšanje onesnaženja neprečiščene odpadne vode.,
• Tretja stopnja čiščenja čistilne naprave Ilirska Bistrica.
Brilly s sodelavci (2008) je podal strokovno-tehnično oceno (ne)primernosti oskrbe vode z
uporabo in razširitvijo akumulacij Mola in Klivnik:
• Varianta Rismala je možna samo ob bistveni spremembi sedanjega (uradno predpisanega)
hidrološkega režima v reki Reki, kar spreminja pretoke skozi Škocjanske jame, ki so
zavarovana naravna dediščina in pod okriljem UNESCO-ja.,
• Glede na manjši koristen volumen 9,4 x 106 m3 v tem predlogu proti predlogu izgradnje
novih akumulacij (Akumulacija Padež 12,1 x 106 m3, akumulacija Suhorka z volumnom
13,1 x 106 m3 in Akumulacija Veliki Padež z volumnom akumulacije 14,9 x 106 m3) je
varnost oskrbe s pitno vodo manjša, oziroma ne nudi dovolj velike količine vode za
oskrbo s pitno vodo za vse hidrološke razmere.,
• Kvaliteta vode je znatno boljša v akumulaciji Padež/Suhorka (redko poseljeno in
industrijsko neobremenjeno območje) kot v reki Reki (prispevna območja z industrijskimi
onesnaževalci in prometom (cestnim in železniškim).,
• Do predvidenega črpanja za potrebe novega vodovoda je potrebno izvesti in zagotoviti
stalno varovanje povodja reke Reke pred vnosom sredstev za varstvo rastlin, pesticidov in
ostalih kmetijskih pripomočkov ter urbanega, industrijskega in prometnega onesnaženja s
celotnega območja. Potrebno območje varovanja in varovalni ukrepi ter tveganje pred
onesnaženjem so znatno večji kot pri akumulaciji Suhorka.,
• Izvedba povečanja volumna obstoječih akumulacij Klivnik in/ali Mola za 3,0 x 106 m3 je
iz izvedbenega stališča zelo vprašljiva. Pri Klivniku je malo možnosti nadvišanja
pregrade, pri Moli se ocenjuje, da obstaja možnost za dvig, ki bi omogočil zajezbo
dodatnih cca 3 x 106 m3. V času gradnje 3–4 leta bo zadrževalnik izven svoje funkcije.,
• Ker idejne zasnove, predhodne raziskave, študije ukrepov v vodovarstvenih pasovih za to
varianto niso bile izdelane, je težko realno oceniti investicijske in obratovalne stroške,
sploh pa zato, ker za to varianto sploh niso bila pridobljena soglasja s pogoji
soglasodajalcev za poseg v prostor.
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3. predlog: oskrbe iz kraških zajetij Klariči – Brestovica
Rižanski vodovod se že sedaj oskrbuje s 660.000 m3 vode letno iz Kraškega vodovoda. Za
zagotovitev še večjih količin pitne vode (uradno 560 l/s, neuradno tudi 700 l/s) iz tega
območja so začeli iskati nove vrtine. V vrtači pri Klaričih so z 52 m globoko vrtino našli 1,3
m visok kraški kanal s tekočo vodo 26 m pod morjem. V bližini so izvrtali črpalni vodnjak in
iz njega črpali vodo s 103 l/s z znižanjem gladine za 0,44 m, kar je bil velik dosežek. V vrtini
so l. 1978 izmerili gladino kraške vode 2,5 m v sušni in 7 m v mokri dobi nad morjem.
Opazovali so tudi zelo majhno plimovanje gladine podzemne vode pod vplivom plimovanja 4
km oddaljenega morja, z zaostankom 5 ur (Breznik, 2008; Grča, 2009).
Analize vode v Klaričih so pokazale, da se v deževni dobi, ko izvira na Timavu 35 m³/s,
črpališče napaja pretežno iz reke Reke in preniklih padavin na Krasu, v sušni dobi s Timavom
pa pretežno iz Soče. Dobra lastnost črpališča Klariči je, da že nad 20 let oskrbuje Kras s pitno
vodo, slabe pa so, da nima nobenih zaščitnih pasov, ki bi jih bilo pri sosedih skoraj nemogoče
uveljaviti, da teče po Soči letno 1500 kg strupenega živega srebra, da so v vodi v vrtinah v
bližini črpališča ugotovili 1,2 ng Hg, da obstoji nevarnost mešanja sladke in slane vode zaradi
gladine samo 2,5 m nad morjem v sušnih obdobjih (Breznik, 2008).
V črpališču Klariči so izvrtali še četrti, 80 m globok vodnjak. Iz njega so v avgustu 2008
črpali 470 l/s za pol milijona evrov. Za dovod dodatne vode v Koper bi bilo potrebno zgraditi
vzporedni, okrog 50 km dolg cevovod (Breznik, 2008).
4. predlog: akumulacija na vodotoku Pinjevec
Na višini 300 m se dolina Pinjevca, desnega pritoka Dragonje, razširi na par sto metrov in
omogoča akumuliranje vode 20 do 30 milijonov m³ s 40 do 50 m visoko pregrado. Le-ta naj
bi bila iz valjanega betona, ki v zadnjih 15 letih nadomešča nasute pregrade. V prvi fazi
gradnje naj bi akumulacijo Pinjevec Mali z 10 milijoni m³ napolnili s Pinjevcem in Dragonjo,
ki naj bi jo pretočili v akumulacijo s pobočnim kanalom ali črpali od sotočja s Pinjevcem.
Nov, okrog 10 km dolg cevovod naj bi povezal akumulacijo s cevovodom iz hrvaških Gradol,
ker bodo poleti vso vodo porabili sosedi. Pozimi, ko bo vode dovolj, bi jo lahko po tem
cevovodu črpali v akumulacijo (Breznik, 2008).
V drugi fazi gradnje naj bi s povišanjem pregrade zgradili akumulacijo Pinjevec Veliki za 20
do 30 milijonov m³ vode. Pozimi bi jo dodatno napolnili s črpanjem 250 m visoko iz izvira
Rižane skozi okrog 6 km dolg dovodno-odvodni rov pod Kubedom. Poleti naj bi vodo
pretakali v Rižano, del po cevovodu v cevovod iz Gradol. Spodnji evtrofični sloj vode bi v
kaskadah obogatili s kisikom in ga pretakali za namakanje doline Dragonje, saj so tamkajšnji
kmetje že leta 1980 predlagali gradnjo akumulacije na Dragonji. Akumulacija Pinjevec je v
Krajinskem parku Dragonja, kjer taka gradnja ni dovoljena, zato so po mnenju Breznika
(2008) na potezi strokovnjaki, prebivalci, občina in država, da ocenijo možnosti takšne
gradnje.
5. predlog: oskrba iz Ilirskobistriškega vodovoda
Vodovoda Ilirska Bistrica se sedaj oskrbuje z vodo iz zajetja Bistrica, ki zagotavlja 150 l vode
na sekundo. Do sedaj je vodovod poleg prebivalcev svoje občine oskrboval še del občine
Hrpelje-Kozina in del vode oddajal na Hrvaško. Ker so se hrvaški kupci zdaj oskrbeli s svojo
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vodo, Bistričanom ostajajo tržni viški. Istri bi lahko pošiljali 70 l vode na sekundo, pred tem
bi mogli obnoviti vodovodne cevi in zgraditi potrebne povezave (Krebelj, 2008a).
Velik problem oskrbe v občini je, da v primeru onesnaženja izvira Bistrica nima rezervnega
vodnega vira, kar naj bi postal Rižanski vodovod z novim cevovodom, dolgim 40 km
(Breznik, 2008).
6. predlog: oskrba z vodo iz Malnov na Planinskem polju (Postojnski vodovod)
Načrti, ki upoštevajo takšno rešitev so bili izdelani že pred 30 leti, vendar so bili preobsežni,
vodnogospodarsko in ekološko nepremišljeni, meni Rismal (2008), za kar država ne tedaj ne
danes nima denarja. Vendar pa ˝projekt Planinsko polje˝ ni nesprejemljiv le zaradi visoke
cene, temveč tudi zato, ker je v nasprotju s temeljnim vodnogospodarskim in ekološkim
načelom, da je zajem pitne vode iz sosednjega povodja upravičen le, če je lastno povodje
nima dovolj. Uporaba lastnih voda namreč–poleg nižje cene–istočasno zagotavlja tudi večjo
skrb za njihovo zaščito, kar je eden od osnovnih ciljev ekološke strategija (Rismal, 2008).
Na Postojnskem vodovodu menijo drugače, in sicer, da bi bila preskrba Slovenske Istre z
vodo iz postojnskih Malnov najustreznejša rešitev. Saj naj bi po njihovih zagotovilih iz tega
kraškega vrelca pritekalo dovolj vode, gradnja le 38 kilometrov dolgega vodovoda do Rodika
pa bi bila po njihovem mnenju za državo precej manjši strošek kot na primer zajezitev Padeža
v Brkinih (Jaksetič, 2009).
Prvi projekt za vodovod od postojnskih Malnov do Rodika v občini Hrpelje - Kozina, kjer bi
se navezal na vodovod, je bil pripravljen že leta 1978, obnovljen pa leta 1995 v okviru
izdelave strategije preskrbe z vodo Obalno-kraške regije, s katero naj bi poiskali najboljšo
možnost za preskrbo slovenske Istre in kraškega zaledja. Malni pri Planini so izdatni vodni vir
z dotokom 2000 litrov na sekundo. Postojna jih potrebuje 250, Koper do 700, več kot pol
vode še ostane, prav zato naj bi bila ta možnost tehnično, tehnološko in ekonomsko ugodnejša
kot Padež ali katera druga, je mnenja direktor postojnskega Kovoda Edi Šibenik (Jaksetič,
2009).
Prednost Malnov je po mnenju Postojnčanov to, da je projekt s študijami narejen. Zgraditi bi
bilo treba vodovod mimo Strmce, Bukovja do Senožeč in naprej do Rodika ter dograditi
čistilno napravo v Malnih. Vrednost te naložbe bi bila približno 35 milijonov evrov, medtem
ko bi za Padež, kjer bi bila potrebna zajezitev, znašala najmanj dvakrat toliko. Malni imajo
precej večji pretok kot Brestovica, nobenih negativnih okoljskih vplivov, poleg tega pa bi bila
ta naložba tudi najhitreje izvedljiva, so prepričani v Postojni (Jaksetič, 2009).

Sedaj si poglejmo še nekaj mnenj odgovornih glede predstavljene problematike.
Na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je glavni naročnik projekta, so bili sprva prepričani v
izgradnjo akumulacije Padež, vendar je v času načrtovanja in pridobivanja ustreznih mnenj
prišlo do spremembe načrta, ki ga je potrdila tudi ekspertiza. Revizijsko poročilo o smotrnosti
vlaganj v Padež, ki ga je ministrstvo naročilo v Nemčiji, pravi, da Istra na dolgi rok potrebuje
samostojen vodni vir, vendar da so bili predhodni načrti za gradnjo zajetje preveč razsežni.
Saj naj bi načrtovalci posvetili premalo pozornosti povezavam med Obalo, Krasom in Ilirsko
Bistrico, morda pa tudi Postojno in Novo Gorico (Krebelj, 2008a).
Ministrstvo za okolje želi uresničitev takega načrta, da bi vodno oskrbo Istre reševali z
dodatnimi količinami vode iz Sežane in Ilirska Bistrice, nekoč v prihodnosti pa zgradili
manjše zajetje v Padežu, ki bi služilo tudi kot rezerva za potrebe kmetijstva in industrije
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(Krebelj, 2008b). Ob tema pa dodajajo, da je bila odločitev za gradnjo akumulacijskega jezera
Padež prenagljena in neutemeljena. Čeprav besed, da je projekt Padež propadel, še ne upajo
izreči, so že gotovi, da je vode za Istro dovolj tudi brez jezera v Brkinih (Krebelj, 2009).
V Rižanskem vodovodu opozarjajo, da bi se tako nadaljevala odvisnost Istre od sosednjih
vodovodov. Zanje ostaja edina prava rešitev lastni vir vode v Padežu (Krebelj, 2008b). Na
ministrstvu še dodajajo, da naj bi Rižanski vodovod v prvi fazi dobil dodatne količine vode iz
kraškega vodovoda, navezal pa naj bi se tudi na bistriški vodovod, ki ima zaradi odpovedi
pogodbe s Hrvaško vodne presežke. Po zagotovilih ministrstva bi bila voda iz kraške
Brestovice in Ilirske Bistrice cenejša kot voda iz velikega jezera v Brkinih (Krebelj, 2008b).
Povezovanju s sosednjima vodovodoma ne nasprotuje direktor Rižanskega vodovoda Zdravko
Hočevar, saj meni, da le-to prinaša večjo varnost, vendar ob tem dodaja, da zaradi hitro
razvijajočega se gospodarstva v obalnih občinah in visoke porabe vode v turističnih konicah
takšna možnost ne rešuje istrskih težav (Krebelj, 2008b). Ob tem še poudarja, da dodatne
količine vode iz Klaričev, kjer naj bi bilo mogoče načrpati 500 l/s, in malenkostnih 70 l/s, ki
naj bi jih dobili iz zdaj ˝prerešetanega˝ ilirskobistriškega vodovodnega sistema, ni rešitev.
Meni, da potrebujejo 500 l/s iz svojega vira in ne viškov s Krasa ali iz Ilirske Bistrice. Ob tem
dodaja, če bi bil vir v Klaričih dovolj izdaten in ne tako oddaljen ter tehnološko zahteven in
drag, bi bil lahko to vir za Rižanski vodovod, ne pa da morajo vodo kupovati (Grča, 2008b).
Rismal meni, da je zahteva Rižanskega vodovoda po »lastnem« vodnem viru neutemeljena,
saj voda, kot javna naravna dobrina, ni v lasti vodovoda. Je lahko le v upravljanju vodovoda
po načelu ekološko in gospodarsko optimalne rabe voda, ki vključuje vse vodovode in vodne
vire, ne glede na njihovo lego, v enotno vodnogospodarsko rešitev (Rismal, 2008c).
Čeprav naj bi že povezava Rižane, Sežane in Ilirske Bistrice zadostila potrebam Obale in naj
takó voda iz hrvaških Gradol ne bi bila več potrebna, bo navezava s Hrvati zaradi strateških in
varnostnih razlogov ostala. V Rižanskem vodovodu pojasnjujejo, da bi navezavo na Gradole
ohranili tudi po pridobitvi akumulacije Padež, saj bi morali zaradi higienskih razmer
zagotavljati minimalne dnevne pretoke vode. Hkrati bi hrvaški vodovod služil kot rezerva v
primeru izpada ostalih vodnih virov (Krebelj, 2009).
Občina Ilirska Bistrica vidi akumulacijo Padež kot rezervni vodni vir za vodooskrbo svojih
naselij. Poleg tega (v primeru gradnje akumulacije) zahteva od države odškodnino za
dolgoročno škodo, ki bi zaradi omejitev nastala tamkajšnjemu prebivalstvu. Zahtevajo še, da
država izpelje omilitvene ukrepe v širšem vodozbirnem območju reke Reke. Gre za gradnjo
lokalnih kanalizacij in čistilnih naprav, pa tudi za ureditev greznic in gnojišč na državne
stroške, saj 48 od 63 naselij občine sodi v prispevno območje reke Reke. Bistričani so
prepričani, da bo akumulacija vplivala na celotno vodozbirno območje Reke. V občini še
opozarjajo, da bo zajezitev vplivala na nivo Reke zaradi česar bodo potrebe po črpanju vode
iz jezera Klivnik in Mola večje, kar bo negativno vplivalo na Bistriško (Krebelj, 2006b).
Za konec dodajmo povzetek in predloge dolgoročne oskrbe s pitno vodo za Rižanski
vodovod, ki jih je izdelal Breznik (2008):
• V 3–4 letih je možno zgraditi akumulacijo Pinjevec Mali z 10 milijoni m³ vode in jo v
sušni dobi po novem, 10 km dolgem cevovodu prelivati v cevovod iz Gradol. V naslednjih
3–4 letih naj bi akumulacijo Pinjevec Veliki povečali na 20-30 milijonov m³. Pozimi bi jo
napolnili z 2–3 m³/s vode, črpane iz Rižane. V sušni dobi bi prelivali vodo v Rižano, v
cevovod iz Gradol ter v cevovod za namakanje doline Dragonje in sečoveljske ravnice. To
je trajna rešitev za preskrbo z vodo za naslednjih sto let.,
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Novo črpališče ob rižanskem cevovodu in črpanje vode po obstoječem cevovodu v Kraški
vodovod naj bo njegov rezervni vodni vir.,
Dograditev obstoječih akumulacij Mola in Klivnik z objekti za odvzem pitne vode in
povezava z vodovodom Ilirske Bistrice naj bo njegov rezervni in z razširjenim
vodovodom Brkini njegov glavni vodni vir.,
Črpališče Klariči je rizično, ker nima nobenih zaščitnih pasov, ker obstoji možnost
zaslanitve vodnega rova 26 m pod gladino morja, ker je bilo v vodi črpališča izmerjenega
0,12 ng Hg z mejno vrednostjo škodljivosti 0,15 ng Hg. Črpališče naj obratuje z do sedaj
omejeno zmogljivostjo 250 l/s.,
Predlaganih akumulacij Padež naj ne bi gradili.,
Odpadejo naj predlagani novi cevovodi in črpališča Reka-Padež-Rižana v dolžini 35 km,
Klariči-Rižana za priključek novega 4. vodnjaka v dolžini 50 km in Rižanski vodovodIlirska Bistrica dolg 40 km kot rezervni vodni vir bistriškega vodovoda.,
Vse nove in obstoječe nezaščitene cevovode je treba zaščititi z zaščito pred rjavenjem, z
zakopanim pocinkanim jeklenim valjancem-anodo, z lokalnim električnim napajanjem.,
Območje akumulacije Pinjevec naj »odločilni« izločijo iz Krajinskega parka Dragonja.

Vendar pa najnovejši viri o tej tematiki predlagajo drugačne rešitve, in sicer naj bi bila
najboljša možna rešitev izgradnja akumulacije Suhorka in črpanje ter jez na Padežu. Ta
predlog ohranja vse prednosti predloga izgradnje akumulacije Padež in črpanje vode iz Reke
ter jih še bolj optimira predvsem glede ukrepov v vodovarstvenih pasovih ter je tudi v
ekonomskem pogledu najcenejša. V pogledu varnosti vodooskrbe pred onesnaženjem, pa je
takšna možnost sploh najbolj optimalna, je prepričan Brilly et al (2008).
Po mnenju Brillya et al. (2009) naj bi bila zelo zanimiva tudi možnost, ki jo predlaga Rismal,
zato ker:
• nudi dovolj vode za oskrbo s pitno vodo Obale in zalednega kraškega območja,
• naj bi bila bistveno cenejša (za 40 mio evrov, kolikor stane akumulacija Padež/Suhorka).
Seveda pa nobena od teh dveh trditev ne vzdrži natančne preverbe, saj (Brilly s sodelavci,
2008):
1. Predlog uporabe in povečanja akumulacij Mola in Klivnik ne zagotavlja dovolj vode za
vse hidrološke razmere. Čeprav je najprej Rismal zagotavljal, da sta že obstoječi
akumulaciji Mola in Klivnik dovolj, se je na koncu pojavila varianta s povečanjem
potrebne prostornine obeh akumulacij na 9,4 x 106 m3. Pa tudi v primeru spremembe sedaj
zahtevanega ekološko sprejemljivega pretoka in v primeru povečanja prostornine
akumulacije tuji recenzenti ugotavljajo, da bo v ekstremno sušnih letih potrebno pridobiti
dodatne količine vode.,
2. Možnost uporabe akumulacij ni bistveno cenejša od izgradnje novih akumulacij in je
dražja od izgradnje akumulacije Suhorka. Pri uporabi obstoječih akumulacije je potrebno
še:
• sanirati deponijo Globovnik,
• izpeljati izgradnjo potrebnih kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, kar ima bistveno
večji vpliv na končno ceno, kot ga predvideva Rismal,
• bistveno večji so stroški ukrepov v kmetijstvu,
• varnostni bazen predstavlja občuten strošek,
• zelo velik strošek je nadgradnja akumulacije Mola za dodatnih 3 x 106 m3, ki ga Rismal v
svojih prvotnih ocenah o prednostih svoje variante ne navaja.
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Možnost uporabe akumulacij Mola in Klivnik bo zrela za korektno primerjavo s predlogom o
novih akumulacijah in izgradnjo akumulacije Suhorka samo v primeru, da investitor naroči
dokumentacijo in pridobi vsa potrebna soglasja soglasodajalcev za posege v prostor. Brilly s
sodelavci (2008) ocenjuje, da je potreben čas, da se dokumentacija za prvo možnost izdela do
iste stopnje obdelave kot za drugi dve, v času treh let. Do takrat se ta predlog ne moremo
povsem relevantno in enakopravno primerjati z izvedljivima. Postavlja pa se vprašanje
neposrednih in posrednih (npr. izpad turizma) stroškov in odgovornosti zanje, če Rismalov
predlog ne bo pridobil soglasja soglasodajalcev za posege v prostor, v tem času pa bodo
ustavljena dela na izvedbi ostalih dveh predlogih (Brilly s sodelavci, 2008).
Po analizi prednosti in slabosti dveh predlogov za rešitev problematike vodne oskrbe
(Preglednica 5), je po našem mnenju najboljša rešitev izgradnja akumulacije Suhorka in
črpanje ter jez na potoku Padež. Saj ima celo vrsto prednosti v primerjavi s predlogom izrabe
akumulacij Klivnik in Mola, med katerimi naj izpostavimo zadostne količine vode za rižanski,
kraški in ilirskobistriški vodovod v vseh hidroloških razmerah ter izredno visoka kvaliteta
vode. Medtem ko ima drugi predlog celo vrsto slabosti: od povečanja volumna akumulacij,
vzpostavitve učinkovitega kanalizacijskega sistema s terciarno stopnjo čiščenja, slabše
kvalitete vode do spremenjenega hidrološkega režima Reke. Poleg tega je potrebno poudariti,
da se ob akumulacijah Mola in Klivnik načrtuje postavitev turističnega območja z
avtokampom, kar je po našem mnenju neugodno z vidika zagotavljanja kvalitete pitne vode.
Na drugi strani se mora občina Ilirska Bistrica zavedati, da oskrbuje svoje prebivalce samo iz
enega glavnega vira Bistrica, ki ga ob morebitnem onesnaženju nima s čim nadomestiti. Zato
bi bili akumulaciji Mola in Klivnik v dolgoročnem pogledu zelo dobra rešitev za oskrbo
občine s pitno vodo, pod pogojem ohranjanje obstoječe kvalitete vode ter usklajevanjem
različnih interesov dejavnosti v porečju reke Reke.
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Preglednica 5: Prednosti in slabosti dveh najbolj verjetnih rešitev oskrbe s pitno vodo
prebivalstva slovenske Istre in zalednega kraškega območja
AKUMULACIJA SUHORKA IN ČRPANJE TER JEZ NA PADEŽU
Prednosti
Slabosti
• manjša višina črpanja, ki pomeni • posegi v neokrnjeno naravo potoka
zmanjšanje stroškov oskrbe s pitno vodo,
Suhorka in Padež.
• izgradnja dovolj velike akumulacije za
oskrbo vseh treh vodovodov,
• izredno visoka kvaliteta vode,
• ni vezan na vodo iz Reke,
• nekoč je tu že bilo urejeno črpališče za
Sežanski vodovod,
• ohranja hidrološki režim Reke,
• nudi hladno vodo tudi v poletnih
mesecih,
• dokaj
natančno
znane
vrednosti
investicije,
• pridobljena vsa soglasja za poseg v
prostor.
IZRABA AKUMULACIJ MOLA IN KLIVNIK
Prednosti
Slabosti
• zagotavljanje zadostne količine vode za • povečanje volumna akumulacij,
vse tri vodovode do leta 2062,
• interventni dovod, ko Klivnik in Mola ne
zadoščata,
• velike količine neizkoriščene vode,
• prvi kakovostni razred Reke za predelavo • ne zagotavlja zadostne količine vode za
v pitno vodo,
vse hidrološke razmere,
• vzpostavitev monitoringa kakovosti vode, • črpanje viška vode iz Reke v Molo,
• zajetje predstavlja le 14 % porabe vode • potrebno terciarno čiščenje voda Reke,
Rižanskega vodovoda.
• potrebno predčiščenje Reke in Padeža ali
izgradnja sedimentacijskega bazena,
• zajem vode iz akumulacij, le ko ni dovolj
vode v pritoku Padež,
• dodaten voda za odvajanje onesnažene
vode po Reki,
• ureditev kanalizacijskega sistema na
širšem območju Reke,
• izgradnja varnostnih ograj z lovilnimi
bazeni za razlite tekočine,
• izgradnja varnostnega rezervoarja z
zalogo vode,
• nadzor nad uporabo zaščitnih sredstev na
kmetijskih zemljiščih ob Reki,
• sprememba hidrološkega režima Reke,
• slabša kvaliteta vode,
• niso natančno znane vrednosti investicije,
• ni pridobljenih soglasij za poseg v
prostor.
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6.2.5. RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE
Rastlinske čistilne naprave (RČN) so sonaravne tehnologije za čiščenje različnih voda
(komunalnih in industrijskih odpadnih, deponijskih, pitnih), ki posnemajo samočistilne
procese v naravnih močvirskih ekosistemih, pri čemer sta cilj izgradnje in funkcija teh
sistemov, v doseganju čim večje učinkovitosti čiščenja ter čim manjši porabi prostora.
Ekoremediacije so ena izmed ekoremediacijskih metod za varovanje in obnovo okolja, ki
vračajo naravi njene osnovne funkcije: samočistilno in pufersko sposobnost, zadrževanje vode
in biotsko pestrost (Vrhovšek, Kroflič, 2007; Vovk Korže, Vrhovšek, 2007).
Tehnologija rastlinskih čistilnih naprav temelji na različnih mešanicah substrata in
močvirskih rastlin, najpogosteje sta to navadni trst in rogoz (Slika 15). Ustvari se kontroliran
ekosistem, kjer na enem mestu potekajo vse tri faze čiščenja. Sistem gradijo usedalnik ter
filtrirne, čistilne in polirne grede. Dodatno se lahko izgradita še kompostna greda in bazen za
večnamensko uporabo vode. Tehnologija je zasnovana tako, da procesi čiščenja potekajo pod
površino, kar preprečuje razvoj neprijetnega vonja in pojav insektov (Vrhovšek, Kroflič,
2007). Zaradi vnosa kisika v substrat preko koreninskega sistema močvirskih rastlin in
difuzije, se poleg anaerobnih razvijejo tudi aerobni mikroorganizmi, ki prispevajo k razgradnji
organskih snovi. Tako se v koreninski coni mozaično tvorijo prostori s kisikom in brez njega,
ki omogočajo odstranjevanje dušika s procesi nitrifikacije in denitrifikacije (Vrhovšek,
Zupančič Justin, 2005). Vzporedno potekajo tudi procesi asimilacije v biomaso, adsorbcije,
filtracije in sedimentacije ter zagotavljajo učinkovito čiščenje organskih snovi, dušikovih
spojin in fosfatov, težkih kovin in drugih strupenih snovi, ki nastajajo v gospodinjstvih ter
kmetijski dejavnosti (Vovk Korže, Vrhovšek, 2006).
Slika 15: Prerez skozi gredo rastlinske čistilne naprave, kjer s pomočjo mikoorganizmov in
rastlin potekajo procesi primarnega sekundarnega in terciarnega čiščenja.

Vir: Vrhovšek, Kroflič, 2007
RČN delujejo praviloma gravitacijsko, brez strojne in električne opreme, tako da se voda
pretaka preko dveh zaporednih bazenov izoliranih s folijo, napolnjenih s substratom in
zasajenih z različnimi vlagoljubnimi rastlinami. Voda iz gospodinjstva priteče najprej skozi
glavni odtok po cevi v manjši zadrževalnik, kjer se zadržijo grobi delci, od tu naprej pa v prvo
gredo rastlinske čistilne naprave, ki jo imenujemo tudi filtrirna greda. Tu se odstranijo še vsi
ostali suspendirani delci. Voda teče naprej v čistilno gredo, kjer poteka največji del čiščenja in
se dokončno očisti (Slika 16). Prečiščena voda iz RČN dosega predpisane normative in se jo
lahko odvaja v okolje, lahko pa jo zbiramo in uporabimo za zalivanje zelenic, pranje
avtomobilov, sanitarno vodo, za gašenje požarov ali jo zbiramo v okrasnem bajerju (Vovk
Korže, Vrhovšek, 2006).
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Slika 16: Shema rastlinske čistilne naprave

Vir: Vrhovšek, Kroflič, 2007
RČN, ki se uporabljajo dandanes, se v grobem delijo v dva glavna tipa: s površinskim in
podpovršinskim tokom vode skozi sistem. RČN s površinskim tokom vode so gosto
zaraščene, z globino vode manj kot 4 m. RČN s podpovršinskim tokom vode nimajo proste
vodne površine in se nadalje delijo na RČN s horizontalnim tokom vode in vertikalnim tokom
vode skozi sistem. Zaradi možnega mašenja poroznega substrata je klasični sistem
podpovršinskega toka omejen na čiščenje mehansko prečiščene vode z majhno vsebnostjo
delcev. V primerjavi s površinskim tokom, je stična površina, bakterij in substrata pri teh
sistemih bistveno večja. Danes se najpogosteje uporabljajo RČN s prekinjenim navpičnim
tokom vode skozi sistem, predvsem za čiščenje visokih vsebnosti amoniaka (Vovk Korže,
Vrhovšek, 2007; Griessler Bulc, 2008).
Pri načrtovanju RČN je izjemnega pomena izbira primerne mešanice substrata (rečni prod,
pesek, mivka, zemlja, šota) ob upoštevanju njegovih hidravličnih lastnosti. Substrat ima
pomembno vlogo pri filtraciji, vezavi, obajanju, ionski izmenjavi in tvorbi kompleksov.
Hkrati je opora rastlinam in razpoložljiva površina za naselitev mikoorganizmov (Vovk
Korže, Vrhovšek, 2007).
RČN so zelo učinkovite pri odstranjevanju usedljivih in suspendiranih snovi v onesnaženi
vodi. Vendar je to lahko hkrati tudi najbolj težaven proces pri delovanju RČN. Ta se namreč
lahko zamaši, tako da pride do površinskega toka, kar povzroči manjšo učinkovitost. Zato
sistem RČN vključuje filtrirno gredo, ki sistem varuje pred predčasno zamašitvijo (Vovk
Korže, Vrhovšek, 2007).
Visoka dodana vrednost RČN je v njihovi večnamembnosti, saj se ustvari nov biotop za
rastline in živali. Poleg tega rastline prispevajo k vezavi CO2 iz zraka, s terciarnim čiščenjem
varujejo podtalnico, vodotoke in jezera ter s tem tudi zdravje ljudi. Njihova ekonomska
prednost je poleg poceni izgradnje tudi v enostavnem in poceni vzdrževanju. Dvakrat na teden
je potreben pregled dotokov in iztokov na RČN in enkrat na leto košnja rastlin in praznjenje
139

mulja iz usedalnika, kjer se zadržujejo trdi delci pred vtokom v čistilne grede naprave.
Pokošen rastlinski material se lahko uporabi za prekritje čistilnih gred v zimskem času kot
izolacijo in se ga po končani uporabi kompostira. Učinkovitost čiščenja spremljamo z
mesečnimi analizami vode pred čiščenjem in po njem (Vrhovšek, Kroflič, 2007; Vovk Korže,
Vrhovšek, 2007).
Za delovanje RČN načeloma nista potrebni električna energija in strojna oprema in tako njeno
delovanje ne predstavlja dodatnega energetskega bremena za okolje. Ob povečani obremenitvi
onesnaževanja, jo lahko enostavno dogradimo (Vrhovšek, Kroflič, 2007).
Na zaščitenih območjih so sonaravne tehnologije edine primerne. S tem namenom so RČN
zgrajene iz 95–100 % naravnih materialov in zasnovane tako, da predstavljajo estetski
element v okolju. Dodaten habitat predstavlja bazen za večnamensko uporabo vode, ki se
lahko uredi v bajer, v katerega se same naselijo živali in rastline (Vrhovšek, Kroflič, 2007).
RČN lahko uporabimo za različne objekte in namene, npr. pri čiščenje odpadnih voda iz
individualnih hiš, manjših naselij, turističnih kmetij ali drugih turističnih objektov (npr.
avtokampov), iz čistilnih naprav brez terciarne stopnje čiščenja, za čiščenje industrijskih vod,
izcednih vod iz deponij komunalnih odpadkov, izcednih vod z avtocest, za kondicioniranje
onesnaženih izvirov pitne vode. Največja razlika med vsemi navedenimi možnostmi je v
številu gred iz katerih je zgrajena RČN (Vovk Korže, Vrhovšek, 2007).
RČN tako z vsemi svojimi ekosistemskimi in ekonomskimi prednostmi predstavljajo nov
inovativen pristop, ki ga je narava razvila v milijonih let, mi pa smo uporabili njene procese
za varovanje in obnovo okolja. Upoštevati velja zmožnosti narave same. Povezave med
rastlinami in čisto vodo so poznali že stari Egipčani in Grki. Na nas je, da s pomočjo
poglobljenega razumevanja naravnih procesov, te možnosti nadgradimo in ponovno
uporabimo (Vrhovšek, Zupančič Justin, 2005; Vrhovšek, Kroflič, 2007).
6.2.5.1.
GEOGRAFSKE MOŽNOSTI UPORABE RČN V OBČINI ILIRSKA
BISTRICA
V nadaljevanju bomo poskušali ugotoviti ali obstajajo geografske možnosti za postavitev
RČN v občini Ilirska Bistrica. Po kratki predstavitvi RČN, kjer smo si ogledali njihovo
sestavo, delovanje in značilnosti, smo izločili tiste dejavnike, ki najbolj odločujoče vplivajo
na možnost njihove postavitve v občini. Ti dejavniki so (Šijanec, 2009):
• POPULACIJSKI EKVIVALENT = PE
RČN se najpogosteje uporabljajo za čiščenje komunalnih odpadnih voda iz hiš, kmetij,
kampov, manjših naselij, turističnih kompleksov (hoteli, kampi) in naravnih parkov
(planinske postojanke) za obremenitve do 1.000 PE. Razlog za to je prostorska omejitev, saj
je potrebno zgraditi 2–2,5 m2/PE (površine RČN na osebo), tako da je za naselje z 200
prebivalci potrebno 500 m2 ali več ozemlja, odvisno od obremenjenosti voda (Preglednica 6),
kar predstavlja povprečno velikost ene stavbne parcele. Zato je po našem mnenju gradnja
RČN v obsegu ene ali dveh stavbnih parcel, dolgoročno gledano boljša rešitev. Saj na ta način
zmanjšamo obremenjevanje okolja, s tem ko preprečimo gradnjo novih stavb, ki predstavljajo
dodaten pritisk, in s čiščenjem onesnaženih odpadnih voda. Toda ker so površine v
slovenskem prostoru predrage in preveč dragocene, za gradnjo obsežnih RČN, je torej
velikost naselij oz. hiš in kmetij ter s tem število prebivalcev (PE) v njih, eden izmed
glavnih omejitvenih dejavnikov pri izgradnji RČN (Šijanec, 2009).
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Preglednica 6: Velikost RČN glede na število prebivalcev v naseljih
ŠTEVILO PREBIVALCEV V NASELJIH
VELIKOST RČN (m2)
2,5–125
1–50
127,5–250
51–100
252,5–500
101–200
502,5–750
201–300
752,5–1.000
301–400
1002,5–1.250
401–500
1252,5–2.500
501–1.000
nad 2.503
nad 1.001
*pri merjenju velikosti RČN smo vzeli najvišjo vrednost, torej 2,5 m2
Vir: Šijanec, 2009
RČN lahko uporabimo tudi kot nadgradnjo obstoječih komunalnih čistilnih naprav (KČN), v
obliki terciarnega čiščenja. Zanjo je potrebna velikost 0,7 m2/PE, kar pomeni, da je površina
RČN za isto število PE manjša, kot pri čiščenju komunalne odpadne vode neposredno iz
naselja.
• LEGA RČN
Bazeni, ki sestavljajo RČN so oblikovani skladno z nagibom terena, vendar pa ta ne sme
presegati 1–2 %. Če je mejna vrednost presežena, torej je teren bolj razgiban, se jih prilagodi
oblikovanosti prostora, tako da se jih razdeli na manjše terasaste podenote ali vzporedne
grede, vendar je zato lahko njihova postavitev dražja (Šijanec, 2009).
Pomembna je tudi lega RČN glede na objekt katerega odpadno vodo bo čistila. Glede na to,
da se RČN definira kot cenejši alternativni način čiščenja odpadne vode, je pomembno, da so
bazeni RČN čim bližje objekta oz. naselja, katerega odpadno vodo čistijo (vpliva na nižje
stroške izgradnje), hkrati pa je med objektom in RČN dobrodošel naklon (majhen ali velik), ki
omogoča stekanje odpadne vode v gredo oz. grede RČN (Šijanec, 2009).
• TIP ODPADNE VODE
RČN uspešno čistijo komunalne odpadne vode (individualne hiše, naselja, kmetije, kampi,
turistični kompleksi), tehnološke odpadne vode (industrijski obrati: tekstilna, prehrambnopredelovalna, lesna industrija), izcedne vode iz deponij in odpadne vode iz netočkovnega
onesnaževanja (kmetijstvo, ceste). RČN so še posebej učinkovite pri zniževanju vsebnosti
biološke potrebe po kisiku, odstranjevanju suspendiranih trdih delcev, dušika (70–90 %),
fosforja, ogljikovodikov in tudi kovin. Prav tako učinkovito (90–99 %) odstranjujejo število
fekalnih in drugih bakterij (Vrhovšek, Kroflič, 2007; Vovk Korže, Vrhovšek, 2007).
Pri tehnoloških odpadnih vodah je potrebno poudariti, da RČN ne očistijo dovolj dobro
kemijskega onesnaženja, saj narava težko prepozna sintetične molekule, zato se jih tu ne
uporablja (Šijanec, 2009).
Tip odpadne vode torej vpliva na velikost in sestavo RČN ter njeno učinkovitost čiščenja,
s tem pa tudi na stroške izgradnje, zato je zelo pomembno, kakšno odpadno vodo bo RČN
čistila (Šijanec, 2009).
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6.2.5.2.

MOŽNOSTI UPORABE RASTLINSKIH ČISTILNIH NAPRAV GLEDE NA
POSELITVENE ZNAČILNOSTI OBČINE ILIRSKA BISTRICA
Za občino je značilna razpršena poselitev, saj je povprečna gostota poselitve 29,7
prebivalcev/km2, vendar so znotraj občine velike razlike. Tako je npr. v krajevni skupnosti
Starod 7 prebivalcev/km2, v krajevni skupnosti Jasen pa 113 prebivalcev/km2. Poleg tega
prevladujejo majhna naselja, saj jih ima kar 44 % manj kot 100 prebivalcev in le eno več kot
1.000 prebivalcev, in sicer glavno mesto s 4869 prebivalci.
Po obliki poselitve prevladujejo gručasta naselja alpskega in predalpskega tipa, ki so se
prilagodila reliefnim značilnostim ter prisotnosti naravnih virov (npr. bližina izvirov pitne
vode, kmetijskih zemljišč ipd.). Tako večina brkinskih naselij na slemenih leži ob glavni cesti,
kar daje vtis obcestne vasi. Drugod so naselja na robu doline (npr. v Ilirskobistriški kotlini)
oz. slepe doline (Podgrajsko podolje), ob vznožju kraškega roba, na pobočjih ipd.
Poleg razpršene poselitve je za občino značilna tudi neurejena problematika odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda. Saj sta v občini zgolj dve KČN, in sicer KČN Ilirska
Bistrica (9500 PE) in KČN Šembije (350 PE), na katere so priključena naselja: Ilirska
Bistrica, Jasen, Topolc in Šembije. Vseh ostalih 59 oz. 97 % naselij nima urejenega
kanalizacijskega sistema.
Iz analize smo izvzeli industrijske obrate, saj se je njihova problematika onesnaževanja z
odpadnimi vodami v preteklosti že rešila.
• VELIKOST NASELIJ
Po mnenju Petre Šijanec (2009) velikost naselij zelo pomembno vpliva na možnost postavitve
RČN, saj se le-ta najpogosteje uporablja za čiščenje odpadnih voda manjših in razdrobljenih
naselij, velikosti 100–500 PE oz. do 1.000 PE, ter za čiščenje odpadnih voda individualnih
hiš, še zlasti, če je priključek na kanalizacijo oddaljen. Na to vpliva dejstvo, da je na enega
prebivalca potrebno zgraditi 2–2,5 m2 površine RČN, tako da so za večja naselja že potrebne
velike površine, ki pa jih v občini primanjkuje. Po našem mnenju bi bila najprimernejša
naselja, ki imajo do 600 prebivalcev, za katere bi bilo potrebno zgraditi okrog 1,5 ha veliko
RČN.
Zelo pomembna za postavitev RČN so tudi naselja, ki imajo manj kot 50 prebivalcev, saj so
to naselja, ki nimajo urejenega kanalizacijskega sistema in odpadno vodo odvajajo v
greznične sisteme, za katere je vprašljiva njihova vodotesnost in praznjenje. Po novi
zakonodaji, bo potrebno do leta 2015 s kanalizacijo in komunalno čistilno napravo opremiti
vsa naselja, ki so na občutljivem ali vodovarstvenem območju in imajo gostoto
obremenjenosti več kot 20 PE/ha in 10 PE/ha (Operativni program…, 2006). Zato se ponuja
idealna priložnost za izrabo RČN v naseljih z majhnim številom prebivalstva, saj bi se zelo
lepo vključile v okolje.
Velikost RČN je odvisna tudi od tipa odpadne vode, vendar naselja odvajajo odpadno vodo,
ki je onesnažena z različnimi biološko lahko razgradljivimi onesnaževali. To je z vidika RČN
ugodno, saj njihova zgradba in sestoji uspešno čistijo ravno to vrsto odpadne vode (Šijanec,
2009).
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Preglednica 7: Naselja po številu prebivalstva v občini Ilirska Bistrica leta 2002
ŠTEVILO PREBIVALCEV
ŠTEVILO NASELIJ
16
1–50
12
51–100
16
101–200
10
201–300
4
301–400
3
40 –500
1
501–1.000
1
nad 1.001
63
SKUPAJ
Vir: Statistični urad RS, 2009
V občini je skupno 63 naselij, ki se po številu prebivalstva zelo razlikujejo. Po Popisu leta
2002, je največ tistih naselij, ki imajo od 1 do 50 prebivalcev (16 naselij) in od 101 do 200
prebivalcev (16 naselij), sledijo jim naselja z 51–100 prebivalci (12) in naselja med 201-300
prebivalci (10) (Preglednica 7), kar je z vidika postavitve RČN zelo ugodno. Po 4 naselja
imajo od 301 do 400 prebivalcev in 3 naselja imajo med 401 in 500 prebivalcev. Le dve
naselji imata nad 500 prebivalcev, in sicer Podgrad in Ilirska Bistrica.
To pomeni, da je od skupno 63 naselij, 62 primernih za postavitev RČN (vključuje tudi
naselje Podgrad, ki ima 607 prebivalcev) in le eno ni primerno, saj ima več kot 1000
prebivalcev. Kar pomeni, da so naselja, glede na svojo velikost zelo primerna za postavitev
RČN, saj padejo v oceno 3 (98 %).
• OBLIKA NASELIJ
Za občino so značilna gručasta naselja alpskega in predalpskega tipa, ki so se marsikje zaradi
sedanje razpršene poselitve spremenila v obsežna pozidana območja, ki dajejo vtis dolgih,
obcestnih vasi (npr. Dolenje pri Jelšanah, Pregarje, Šembije ipd.). Takšni procesi vodijo k
izgubi identitete ilirskobistriškega podeželja ter potratni rabi površin namenjenih zgolj
stanovanjskim objektom.
Preglednica 8: Prevladujoče oblike poselitve v občini Ilirska Bistrica leta 2009
OBLIKA POSELITVE
ŠTEVILO NASELIJ
51
gručasta naselja
4
razložena naselja
1
več zaselkov
6
obcestna naselja
62
SKUPAJ
Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1995; teren; Geopedia, 2009
Obliko naselij smo določili s pomočjo satelitskih posnetkov, Krajevnega leksikona Slovenije
(1995) in terenskega dela. Naselja smo razdelili v štiri skupine: gručasta naselja, razložena
naselja, zaselke in obcestna naselja. Naselje, ki ima nad 1000 prebivalci, smo v prvem koraku
izločili, saj ni primerno za postavitev RČN, tako nam je ostalo 62 naselij.
Iz preglednice 6 je razvidno, da prevladujejo gručasta naselja (50) in obcestna naselja (6),
sledijo razložena naselja (4) ter več zaselkov (1), ki sestavljajo eno naselje. Za postavitev
RČN so najbolj ugodna gručasta naselja in zaselki, saj so naselja manjša, hiše pa stojijo bolj
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skupaj. Manj primerna so razložena in obcestna naselja, saj so hiše preveč vsaka k sebi, s tem
so naselja bolj razpotegnjena in bi bili stroški izgradnje kanalizacijskega sistema do gred RČN
preveliki. V teh naseljih bi bila možna rešitev, postavitev dveh ali več RČN (odvisno od
velikosti naselja), ki bi čistile odpadno vodo manjših delov naselij, ali postavitev RČN za
posamezne hiše.
Iz preglednice 8 je razvidno, da je oblika naselij v občini Ilirska Bistrica za postavitev RČN
zelo primerna, saj jih ima od skupno 62 naselij (ki so ostala po prvem kriteriju), 52 naselij
(84 %) primerno obliko poselitve (gručasta naselja in zaselki). Manj primerna so razložena
in obcestna naselja, ki jih je 10.
• KANALIZACIJSKI SISTEM
Ilirskobistriška občina je slabo opremljena s kanalizacijskim sistemom, saj imajo le štiri
naselja urejeno odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. To so: Ilirska Bistrica,
Jasen, Topolc in Šembije, ki so priključena na dve komunalni čistilni napravi s sekundarno
stopnjo čiščenja. Glavna razloga slabe komunalne opremljenosti sta zagotovo razpršena
poselitev ter velika reliefna razčlenjenost, ki dvigujta stroške postavitve kanalizacijskega
sistema.
Po današnji zakonodaji posamezne hiše, zaselki in manjše vasi z manj kot 50 prebivalci, niso
vključene v območja, kjer za odvajanje in čiščenje odpadnih voda skrbijo javne službe, kar
pomeni, da morajo za to poskrbeti prebivalci sami. Prevladujoč način zbiranja in čiščenja
odpadnih voda so greznice, ki so marsikje pretočnega tipa, netesne in potrebne obnove ter
predstavljajo velik točkovni vir obremenjevanja okolja (Vrhovšek, Kroflič, 2007).
Preglednica 9: Urejenost kanalizacijskega omrežja po naseljih v občini Ilirska Bistrica leta
2009
UREJENOST KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
ŠTEVILO NASELIJ
49
ni kanalizacije
3
v celoti urejena kanalizacija
52
SKUPAJ
Glede urejenosti naselij s kanalizacijo smo pregledali 52 naselij, saj je ostalih 12 odpadlo že
pri prvem ali drugem kriteriju. V občini je v treh naseljih (Jasen, Topolc in Šembije) v celoti
urejeno kanalizacijsko omrežje, medtem ko jih ostalih 49 naselij nima urejenega ustreznega
odvajanja in čiščenja odpadnih voda (Preglednica 9). Od 49 jih ima 13 manj kot 50
prebivalcev in po današnji zakonodaji javnim službam zanje ni potrebno poskrbeti. V
prihodnje, to je do leta 2017, pa bodo tudi ta naselja morala urediti čiščenje odpadne vode z
bolj primernim sistemom kot je greznični sistem in tu se kaže velika priložnost in uporabnost
RČN.
Vsa tista naselja, ki nimajo urejenega kanalizacijskega sistema (49 naselij) so primerna za
postavitev RČN, kar pomeni, da so naselja zelo primerna (94 %) – ocena 3.
• LEGA NASELIJ
Ena izmed značilnosti naselij, ki vpliva na postavitev RČN je njihova lega v pokrajini. Na
postavitev gred RČN vpliva nagib terena, ki ne sme presegati 1-2 %. RČN tudi ne sem biti
pretirano oddaljena od samega naselja (večji stroški izgradnje), zato mora biti naselje na
takem terenu, ki omogoča postavitev RČN v njegovi bližini.
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Po našem mnenju so najprimernejša naselja, ki ležijo na pobočju oz. na rahlo valovitem svetu
ali ob vznožju pobočja, kjer je naselje malo dvignjeno nad dnom doline, saj je za postavitev
RČN potrebno imeti manjši naklon. To je pomembno zato, ker je gradnja cenejša, če se
odpadna voda gravitacijsko premika od točke onesnaženja proti gredam RČN, tudi dno v
samih gredah mora biti pod naklonom. Manj primerna za postavitev RČN so naselja, ki ležijo
na slemenu, predvsem zato ker so pobočja običajno prestrma. Kljub temu, pa bi bila možna
postavitev RČN v takšnih naseljih, če bi bilo v njegovi bližini kakšno bolj položno pobočje, ki
ne bi bilo preveč oddaljeno od naselja. Najmanj primerna so naselja, ki ležijo v dolini, saj je
naklon stekanja odpadnih voda majhen, kar bi povzročilo nepretočnost v gredah RČN ali pa
uporabo dodatne energije, po navadi v obliki elektrike, zaradi česar se povečajo stroški
izgradnje RČN. Poleg tega v dolinah običajno primanjkuje prostora za druge dejavnosti
(kmetijstvo, ceste ipd.).
Geografsko lego naselij smo določili s pomočjo terenskega dela, satelitskih posnetkov in
Krajevnega leksikona Slovenije (1995). Razvrstli smo jih v 5 kategorij: naselja na slemenu, na
ravnini, ob vznožju kraškega roba, na pobočju, naselja na rahlo valovitem svetu.
Preglednica 10: Lega naselij v občini Ilirska Bistrica leta 2009
LEGA NASELJA
ŠTEVILO NASELIJ
7
ravnina
20
sleme
6
pobočje
11
rahlo valovit svet
5
vznožje kraškega roba
49
SKUPAJ
Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1995; teren; Geopedia, 2009
Od 49 naselji, ki so zadostila zahtevam prvih treh kriterijev, je največ (20 naselij) takšnih, ki
ležijo na slemenu in 7 naselij, ki ležijo na ravnini, kar je z vidika postavitve RČN neugodno.
Na drugi strani imamo 22 naselij, ki imajo primerno lego za RČN, in sicer največ (11 naselij)
leži na rahlo valovitem svetu, 6 na pobočju in 5 naselij ob vznožju kraškega roba (Preglednica
10), ki so nekoliko dvignjena nad dnom doline, kar omogoča gravitacijsko stekanje v grede
RČN, poleg tega pa je zagotovljena tudi optimalna oddaljenost od naselja.
To pomeni, da je 22 oz. 45 % naselij v občini glede na lego primernih za postavitev RČN,
kar zadostuje za oceno 2.
Na sliki 17 je še enkrat prikazan postopek določanja naselij, ki so po našem mnenju najbolj
primerna za postavitev RČN.
Odstotki, ki so prikazani pri posameznem koraku, nam povedo, koliko naselij je glede na
posamezno značilnost primernih za postavitev RČN, pri čemer ne upoštevamo predhodno
izločenih naselij. Ti odstotki so pomembni z vidika ugotavljanja primernosti oziroma
možnosti postavitve RČN (0-35 % - značilnost naselij ni primerna za postavitev RČN, 35-65
% - značilnost naselij je deloma primerna za postavitev RČN, 65-100 % - značilnost naselij je
zelo primerna za postavitev RČN).
Z vidika velikosti naselij, oblike, kanalizacijske opremljenosti ter lege naselij je postavitev
RČN v občini Ilirska Bistrica zelo primerna (ocena 3) (Preglednica 11). Ob tem pa je
potrebno poudariti, da smo v postopku določanja naselij izbirali najbolj primerna, ne pa tudi
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delno primerna. To pomeni, da bi bila postavitev RČN možna tudi drugod, seveda s
predhodno analizo terena, kjer naj bi stala RČN. S tega vidika ni lega naselij tako velik
omejitveni dejavnik, kot se je izkazalo med postopkom določanja naselij, saj se grede RČN
lahko prilagodi terenu, kar je tudi ena izmed značilnosti RČN.
Slika 17: Grafični prikaz postopka določanja primernosti naselij za postavitev RČN, glede na
značilnosti poselitve v občini Ilirska Bistrica

Vir: povzeto po Šijanec, 2009
Preglednica 11: Matrična predstavitev ocene uporabe RČN glede na poselitvene značilnosti v
občini Ilirska Bistrica
ZNAČILNOSTI
PRIMERNOST oz. MOŽNOST
SKUPNA
UPORABE RČN
OCENA
velikost
3
oblika
3
POSELITEV
3
komunalni sistem
3
lega
2
Vir: povzeto po Šijanec, 2009
*ocena 1 – manj primerno (0-35 %)
ocena 2 – primerno (35-65 %)
ocena 3 – zelo primerno (65-100 %)
Izmed 22 naselij, kjer naj bi bila možna postavitev RČN, smo si za ponazoritev, izbrali 3
izmed njih. Ta naselja so: Dobropolje, Sušak in Kuteževo, med seboj pa se razlikujejo po legi,
in sicer prvo leži na rahlo valovitem svetu, drugo na pobočju in tretje ob vznožju kraškega
roba. Postavitev RČN bomo prikazali na satelitskem posnetku in fotografiji, ki smo jo posneli
na terenu.
Naselje DOBROPOLJE leži ob cesti Ilirska Bistrica–Harije, na zložnem vzhodnem vznožju
Brkinov, nad dnom Ilirskobistriške kotline. Je gručasto naselje z 71 prebivalci in leži na 450
metrih nadmorske višine. Nad in pod vasjo so rodovitna tla, na katerih imajo domačini
urejene njive in travnike (Karta 9).
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Karta 9: Naselje Dobropolje iz zraka in predlagana lokacija RČN

Vir: Geopedia, 2009
Naselje nima urejenega kanalizacijskega sistema, tako da bi bila postavitev RČN izredno
trajnostna rešitev problema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Po našem
mnenju bi bila najboljša lokacija za RČN pod vasjo (pod cerkvijo) (Karta 9, Slika 18), saj so
na tistem območju pretežno travniki, poleg tega pa je tam primeren naklon za gravitacijsko
pretakanje po gredah RČN. Ker je v naselju le 71 prebivalcev, bi bilo potrebno zgraditi ok.
178 m2 veliko RČN, prav tako bi bilo število gred majhno. Prečiščeno vodo iz RČN bi lahko
uporabili za zalivanje travnatih površin ali njiv, lahko pa bi uredili vaški ribnik.
Slika 18: Del naselja Dobropolje ter možna lokacija RČN na travnikih pod cerkvijo

Foto: Volk T., 2009
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Naselje SUŠAK je obmejno gručasto naselje v skrajnem jugovzhodnem delu Brkinov. Leži
na prisojnem pobočju flišnega Ovčjega brega, na nadmorski višini 512 metrov, nad cesto
Novokračine-Zabiče ter na desnem bregu Sušaškega potoka, ki izvira na Hrvaškem. Na
okoliških pobočjih se razprostirajo gozdovi, pod naseljem pa je največ travnikov.
Naselje nima urejene kanalizacije, zato bi bila postavitev RČN zelo primerna. Poleg tega šteje
naselje samo 75 prebivalcev, kar pomeni, da bi potrebovali za postavitev gred RČN ok. 188
m2 površine. Po ogledu terena, smo prišli do zaključka, da bi bila najboljša lokacija za njeno
postavitev, pod vasjo (Karta 10), kjer je dovolj velik naklon in kjer ni večjih obdelovalnih
površin (Slika 19). Vodo iz gred RČN bi lahko uporabili za zalivanje njiv, pranje avtomobilov
ali pa bi uredili ribnik.
Karta 10: Naselje Sušak iz zraka in predlagana lokacija za RČN

Vir: Geopedia, 2009
Slika 19: Naselje Sušak v ozadju ter možna lokacija za postavitev gred RČN v ospredju

Foto: Volk T., 2009
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Naselje KUTEŽEVO v vzhodnem delu Podgore, leži pod strmimi pobočji Kozleka in
Gradišča, na vznožju kraškega roba Snežniške planote, na nadmorski višini 450 m. Pod vasjo
so najprej njive, nižje pa travniki, medtem ko se nad vasjo razprostira gozd, ki je ponekod že
prerasel planinske pašnike (Karta 11). Naselje šteje 243 prebivalcev, za kar bi potrebovali
okrog 608 m2 površine za postavitev RČN.
Karta 11: Naselje Kuteževo iz zraka in možna lokacija za postavitev RČN

Vir: Geopedia, 2009
Po našem mnenju bi bila najboljša lokacija za njeno postavitev, na jugovzhodnem delu
naselja, ker je tam največ travnikov ter ustrezen nagib terena (Slika 16). Njena postavitev bi
bila zelo primerna, ker se sedaj vsa odpadna voda iz naselja steka v reko Reko in jo s tem
onesnažuje. Poleg tega bi bila postavitev RČN v Kuteževem dober zgled za ureditev
odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih, katerih vode se stekajo v Reko (npr. Podgraje,
Jablanica, Vrbica ipd.). Vodo iz gred RČN bi lahko uporabili za zalivanje njiv, pranje
avtomobilov ali pa bi uredili ribnik, ki bi popestril vaško okolje.
Slika 20: Travniške površine, kjer naj bi stala RČN, že počasi prerašča grmovje

Foto: Volk T., 2009
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6.2.5.3.

MOŽNOSTI UPORABE RASTLINSKIH ČISTILNIH NAPRAV GLEDE NA
ZNAČILNOSTI KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI ILIRSKA
BISTRICA
V skladu s predpisi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda
na območju Južne Primorske (2006) morajo biti naselja z obremenjenostjo med 50 in 2.000
PE opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do leta 2015 (če gre za
naselja na občutljivem ali vodovarstvenem območju, do 31. decembra 2017 pa mora biti
priključene na javno kanalizacijo tudi najmanj 80 % obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne
vode na teh območjih).
Uporaba RČN kot oblika terciarne nadgradnje KČN v občini, bi bila možna, nujna in
smiselna.
V občini sta le dve KČN, s sekundarno stopnjo čiščenja, in sicer KČN Ilirska Bistrica z
zmogljivostjo 9500 PE, na katero so priključena tri naselja: Ilirska Bistrica, Jasen in Topolc
(vsa tri naselja štejejo skupaj 5472 prebivalcev). Druga je KČN Šembije z zmogljivostjo 350
PE, ki služi potrebam naselja Šembije s 209 prebivalci.
KČN Ilirska Bistrica odvaja prečiščeno vodo v reko Reko, saj leži v njeni neposredni bližini
(v naselju Zarečije), medtem ko se odpadne vode iz KČN Šembije stekajo v tla.
• VELIKOST KČN
RČN lahko pri KČN uporabimo kot njihovo nadgradnjo v obliki terciarnega čiščenja.
Potrebna velikost pri izgradnji pa je manjša kot pri velikosti gred, ki čistijo komunalno
odpadno vodo neposredno iz hiš, in znaša 0,7 m2/PE (Šijanec, 2009).
Po mnenju Šijančeve (2009) so najbolj primerne KČN, katerih velikost je manjša od 1.400
PE, saj s tem velikost gred ne presega 1 ha. Na podlagi tega kriterija, bi bila za to primerna
edino KČN Šembije s 350 PE (Slika 21). Zanjo bi potrebovali 245 m2 površin namenjenih
RČN oz. še manj, saj ima naselje le 209 prebivalcev. Medtem ko je KČN Ilirska Bistrica s
9500 PE prevelika, saj bi potrebovali kar 6650 m2 ali 6,6 ha površin za grede RČN, kar pa je
vsekakor preveč.
Glede na velikost KČN lahko ocenimo (ocena 2), da bi bila le ena primerna (50 %) za
nadgradnjo z RČN.
Slika 21: Komunalna čistilna naprava Šembije z zmogljivostjo 350 PE

Foto: Volk T., 2009
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• STOPNJA ČIŠČENJA
Stopnja čiščenja v KČN je zelo pomembna, saj le tako vemo v kolikšni meri je odpadna voda,
ki se je čistila v posamezni KČN očiščena in primerna za iztok v potoke in reke (Šijanec,
2009).
Za KČN v občini velja, da imajo nizko stopnjo tj. sekundarno stopnjo čiščenja. To pomeni, da
se komunalna voda čisti po postopku, ki vključuje biološko čiščenje s sekundarnim
usedanjem. Na osnovi teh dejstev je KČN Šembije zelo primerna za nadgradnjo z RČN
(100 % ali ocena 3).
• LEGA KČN
Za posodobitev in nadgradnjo obstoječe KČN je zelo pomembna njena lega v pokrajini, saj je
za grede RČN potrebna določena površina, ki pa ni nujno na voljo. Vse je odvisno od tega,
kjer je KČN postavljena in kolikšno velikost gred RČN bi bilo potrebno zgraditi, da bi
zadostovalo za potrebe čiščenja (Šijanec, 2009).
KČN Šembije leži izven naselja, na njegovi južni strani (Karta 12), zato bi bila nadgradnja z
RČN zelo primerna (100 % - ocena 3). Poleg tega, da leži KČN izven naselja, je pomembno
tudi, da leži na pobočju, kar omogoča gravitacijsko stekanje voda po gredah RČN.
Karta 12: Komunalna čistilna naprava leži pod naseljem Šembije

Vir: Geopedia, 2009
Na podlagi vseh podatkov, lahko zaključimo, da je edino KČN Šembije, tako z vidika njene
velikosti, stopnje čiščenja kot tudi geografske lege, zelo primerna za nadgradnjo z RČN
(skupna ocena 3) (Preglednica 12).
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Preglednica 12: Matrična predstavitev ocene uporabe RČN glede na značilnosti KČN
ZNAČILNOSTI
PRIMERNOST oz. MOŽNOST
SKUPNA OCENA
UPORABE RČN
velikost
2
3
KČN stopnja čiščenja
3
lega
3
Vir: povzeto po Šijanec, 2009
*ocena 1 – manj primerno (0-35 %)
ocena 2 – primerno (35-65 %)
ocena 3 – zelo primerno (65-100 %)
6.2.5.4.

MOŽNOSTI UPORABE RASTLINSKIH ČISTILNIH NAPRAV GLEDE NA
ZNAČILNOSTI KOMUNALNEGA ODLAGALIŠČA JELŠANE
Poleg problematike odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, se občina srečuje še z
enim perečim okoljskim problemom, tj. odlaganjem odpadkov. Le-ti se deponirajo na sicer
zaprti in zavarovani deponiji Jelšane (ob slovensko-hrvaški meji), ki jo je leta 1991 uredila
ilirskobistriška občina. Deponija ni urejena v skladu s standardi in predpisi, saj leži na
kraškem območju od koder se vode stekajo proti izviru Rječine in Kvarnerskem zalivu
(Strategija razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004; Umer, 2008).
Deponijo komunalnih odpadkov sestavljata dve kraški vrtači in del ravnice pred vrtačama, ki
služi kot odlagalna platforma. Območje deponije zajema približno 4,5 ha površine, na kateri
je okrog 80.000 m3 komunalnih odpadkov (Žuštovič, 2006). Najbolj pereč problem
predstavlja za to območje, odlaganje azbestne kritine, ki se je povečal zlasti po avgustovski
ujmi s točo leta 2008 v Brkinih. Do sedaj naj bi bilo odloženih ok. 900 ton cementnoazbestnih odpadkov za katere so dobili dovoljenje iz Agencije RS za okolje (Slika 22) (Umer,
2008).
Slika 22: Območje za odlaganje azbestnih odpadkov

Foto: Volk T., 2009
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Deponija nima zajemanja izcednih vod in nima v celoti urejenega odsesovanja deponijskih
plinov, ki naj bi začelo delovati šele po njenem zaprtju (Šajn, 2008a; Žuštovič, 2006). Tako se
odpadna voda iz deponije steka naravnost v podzemlje in ogroža kvaliteto pitne vode, zato bi
bila izgradnja RČN nujna, smiselna in možna. Saj je izgradnja klasičnih čistilnih naprav draga
ter zahteva redno vzdrževanje, kar lahko postane težava po zaprtju odlagališča. Pri RČN tega
problema ni, saj deluje tudi po zaprtju odlagališča. Takšna trajnostna sanacija odlagališča
odpadkov omogoča nadaljnjo razgradnjo odpadkov tudi po zaprtju odlagališča in s tem
njihovo stabilizacijo, še pred iztekom življenjske dobe izolacijskih materialov (Vovk Korže,
Vrhovšek, 2007).
RČN za odlagališče v Jelšanah, bi bilo po našem mnenju najbolje postaviti na jugozahodni
strani deponije (Karta 13), kjer je dovolj velika površina ter dovolj velik naklon za stekanje
izcedne vode v grede RČN. Za površino 4,5 ha ali 45.000 m2 kolikor sedaj meri deponija, bi
bilo potrebno zgraditi ok. 1080 m2 ali dober hektar veliko RČN, kar po našem mnenju ne bi
smel biti problem, saj so okoliška zemljišča neizkoriščena in se večina od njih zarašča.
Karta 13: RČN naj bi stala na jugozahodnem delu deponije v Jelšanah

Vir: Geopedia, 2009
Z vidika velikosti je gradnja RČN primerna, z vidika geografske lege pa zelo primerna.
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6.2.6. POKRAJINSKA RABA ZEMLJIŠČ
Osnovno razmerje pokrajinske rabe oblikuje razmerje med kmetijskimi površinami, gozdom
in naselji. Razmerje med gozdnimi, kmetijskimi in pozidanimi površinami, je kazalec ključne
prostorske strukture pokrajinske rabe, procesi spreminjanja tega razmerja v prostoru in času
pa temeljni prostorski proces (Plut, 2002).
Tabela 35: Pokrajinska raba zemljišč v občini Ilirska Bistrica leta 1998 in 2009 (v ha)
LETA 1998 LETA 2009
21.627 ha
11.250 ha
Kmetijska zemljišča
23.976 ha
33.563 ha
Gozd
2.385 ha
3.148 ha
Nerodovitna in pozidana zemljišča
47.961 ha
47.961 ha
SKUPAJ
Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, 2002; Zavod RS za gozdove, 2009; lastni izračuni
Graf 16: Pokrajinska raba zemljišč v občini Ilirska Bistrica leta 1998 in 2009 (v %)

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev, 2002; Zavod RS za gozdove, 2009; lastni izračuni
Z vidika okoljevarstvenega usmerjanja prostorskega razvoja pokrajinske rabe, je za občino
Ilirska Bistrica značilen velik delež gozdnih površin s pomembno ekosistemsko, lesnoproizvodno, energetsko in socialno funkcijo. Delež gozda znaša v občini 70 % ali 2,4
ha/prebivalca, kar je bistveno nad slovenskim povprečjem (0,5 ha/prebivalca) (Tabela 35).
Velik delež gozda na prebivalca pomeni hkrati velik potencial za izrabo lesene biomase pri
ogrevanju gospodinjstev, ki ga v občini ne znamo oz. ne zmoremo izkoristiti. Če vzamemo,
da znaša delež gozda na prebivalca 2,4 ha in je letni prirastek 6,8 m3/ha, ima torej vsak
prebivalec na voljo 16,3 m3 gozda. Povprečna količina lesene biomase, ki jo porabi eno
slovensko gospodinjstvo na leto, pa znaša okrog 15 m3, kar pomeni, da bi lahko z
razpoložljivimi količinami lesne biomase oskrbovali okrog 45 krat več gospodinjstev, kot jih
ima občina Ilirska Bistrica. Zato bi morala biti prednostna naloga občine izboljšati izkoristek
gospodarskih in energetskih potencialov gozdov.
Bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da se je delež gozda samo v dobrih desetih letih (od leta 1998 do
leta 2009) povečal kar za 20 % (Graf 16). Glavni vzrok povečanja gozdnatosti je opuščanje
kmetijske dejavnosti na območjih s težjimi pridelovalnimi pogoji in posledično zaraščanje
pokrajine.
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Gre za območja (Karta 14) Brkinov, kjer sta glavni oviri pri razvoju kmetijstva reliefna
razčlenjenost (naklon) ter pomanjkanje mlade delovne sile. Koritniške kotlinice, Podgrajskega
podolja in Jelšanskega podolja, kjer predstavljata glavno oviro pri kmetijski proizvodnji
zakraselost območja ter pomanjkanje mlade delovne sile v zadnjih dveh pokrajinah.
Karta 14: Območja opuščanja kmetijske pridelave (označeno ──) in območja intenzivne
pridelave (označeno …) v občini Ilirska Bistrica

Vir: Geopedia, 2009
Da se delež gozda ne bi v prihodnosti povečeval, bi bilo smiselno povečati posek iz 30-40 %
letnega prirastka na 60-70 %, vendar ne v obliki golosekov. Vendar pa se ob tem pojavi
problem, in sicer lastništvo gozdov, saj je njihov velik del v zasebni lasti, kjer je realizacija
poseka izredno nizka. Zato bi bilo potrebno lastnike osveščati o smotrnosti večjega poseka
lesa. Drugi pomemben ukrep pri ohranjanju razmerja med kmetijskimi in gozdnimi
površinami, bi bilo spodbujanje razvoja integrirane in ekološke pridelave v občini. Po
Nacionalnem strateškem načrtu razvoja podeželja 2007-2013 (2006) je predvideno povečanje
deleža površin v integrirani pridelavi iz 28 % na 35 % do leta 2013. Medtem ko Akcijski načrt
razvoja ekološkega kmetijstva (2009) do leta 2015 predvideva povečanje obsega ekološko
obdelanih kmetijskih zemljišč na 20 % in povečanje števila ekoloških kmetij na 15 %. Kar je
po našem mnenju skoraj nedosegljivo za občino Ilirska Bistrica, kjer je trenutno ekološko
obdelanih okrog 7 % kmetijskih zemljišč, in je razvoj ekološkega kmetijstva šele na začetku
poti. Zato je realno pričakovati, da bi se delež povečal največ na 15 %.
Kmetijske površine predstavljajo dobrih 11.000 ha oz. 23 % ozemlja (leta 2009), kar znaša
0,8 ha kmetijskih površin/prebivalca in je 3 krat manj od gozdnih površin/prebivalca. Zelo
majhen delež je tudi kmetijskih zemljišč v uporabi, 0,3 ha/prebivalca, medtem ko je njivskih
površin zgolj 0,04 ha, kar je bistveno pod slovenskim povprečjem 0,1 ha/prebivalca. To na eni
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strani pomeni, ali da je zelo razvito intenzivno kmetijstvo, kar ne velja za ilirskobistriško
občino, ali da večino hrane uvozimo.
Od kmetijskih površin odpade največji delež na travnike in pašnike (84 %), ki so z vidika
kmetijskih pritiskov na okolje praviloma manj obremenjujoča zemljiška kategorija, saj
običajno ne zahtevajo večjih energetskih in snovnih vnosov. Na drugi strani ima občina
skromen delež njiv in vrtov (5 %), to pomeni prostorsko omejeno območje (dolina reke Reke)
intenzivnih kmetijskih pritiskov na okolje (Karta 14), a hkrati kritično polje zagotavljanja
strateško sprejemljive stopnje samooskrbe s hrano.
Druga značilnost pokrajinske rabe v občini je torej hitro zmanjševanje kmetijskih površin,
zlasti njiv in vrtov (kar za 75 %) ter travnikov in pašnikov (za 79 %), na račun povečanja
deleža gozda ter nerodovitnih in pozidanih površin.
Če se na eni strani zmanjšujejo pritiski na okolje zaradi opuščanja kmetijske proizvodnje, se
na drugi strani povečujejo zaradi razpršene stanovanjske pozidave, gradnje novih cest ter
druge infrastrukture. Delež pozidanih površin se je v dobrih desetih letih povečal za 2 %,
predvsem na račun kmetijskih površin. V večini gre za gradnjo stanovanjskih objektov ter
gradnjo industrijsko-obrtnih con. Občina ima največ, kar pet industrijskih con v samem mestu
Ilirska Bistrica (Karta 16), na površini 53,36 ha, štiri obrtne cone (9,85 ha) in dve mešani coni
(8,48 ha). Med največjimi in najbolj pomembnimi so: industrijska cona P1 (na Karti 15 je
označena z rdečo barvo), ki leži med potokom Bistrico, reko Reko in železniško progo, meri
36,1 ha (nezasedenih ok. 7 ha) ter je razdeljena na tri podcone: P1-1, P1-2 in P1-3, obrtnoindustrijska cona Trnovo obsega območje bivše vojašnice JLA, ki meri 13 ha (na Karti 15 je
označena z modro barvo) ter cona, ki zajema področje podjetja Petrol Transport in TIB
Terminal v izmeri slabih 12 ha (prostih je še okrog 6 ha) (na Karti 15 je označena z zeleno
barvo) (Strategija razvoja občine Ilirska Bistrica, 2004). Gledano z vidika sonaravnega
razvoja, bi bilo po našem mnenju bolj smiselno, oblikovati eno večjo (ali dve) coni, saj bi na
ta način skoncentrirali dejavnosti na enem mestu. Kar na eni strani pomeni lažjo prometno
dostopnost oz. manjše prometno obremenjevanje različnih delov mesta, lažjo ureditev
infrastrukture ter oblikovanje enotne podobe cone, ki ne bi kazila pejsažne podobe mesta.
Poleg naštetih obrtno-industrijskih con so v občini še: obrtna cona Knežak, Jelšane, Podgrad
(3 ha) in Koseze (dobre 3 ha), za katero se ureja lokacijski načrt. Občina ima največji interes
po povečanju površin v obrtni coni Podgrad, ki zajema obrate Plame, predvsem z namenom
koncentracije obrtno-industrijskih dejavnosti na enem mestu in ne razpršeno po okoliških
krajih (Vadnjal, 2009; Slohra, 2009).
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Karta 15: Tri največje obrtno-industrijske cone v mestu Ilirska Bistrica

Vir: Geopedia, 2009
Karta 16: Naselja v občini Ilirska Bistrica, ki imajo obrtno-industrijsko cono

Vir: Geopedia, 2009
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Občina naj bi v naslednjih nekaj letih zgradila industrijsko cono v neposredni bližini bodoče
obvoznice, ki naj bi obsegala 8,5 ha. Gre za območje med potokom Bistrico, ulico Nikole
Tesla, reko Reko ter čistilno napravo nekdanje tovarne TOK, danes bioplinsko napravo. Gre
za neposredno bližino zavarovanega območja Natura 2000, kamor sodi reka Reka, območje
potencialne Nature 2000 dolina Reke ter v vplivno območje Regijskega parka Škocjanske
jame. Ker ima občina številne druge neizkoriščene površine namenjene obrtni ali industrijski
proizvodnji, smo mnenja, da bi bila gradnja novih nepotrebna. Saj bi se na ta način povečal
delež pozidanih površin na račun kmetijskih, obenem pa bi morebitni poseg ogrožal vodne in
obvodne ekosisteme reke Reke. Zato bi bilo smiselno, da izkoristi prostorske možnosti že
zgrajenih vojaških objektov nekdanje JLA (O-I cona Trnovo), ali površine nekdanje
Kmetijske zadruge Hmezad (območje zeljarne).
Pozidane površine pa se ne povečujejo zgolj z gradnjo obrtno-industrijskih con, ampak tudi z
gradnjo stanovanjskih objektov ter prometne infrastrukture. Največje pritiske za okolje
predstavlja gradnja samostojnih hiš (predvsem v naselju Gabrje), saj se na ta način pozida
veliko površja, poleg tega je potrebna izgradnja komunalne in druge infrastrukture. Glavni
problemi so povezani z gradnjo individualnih hiš na podeželju, ki je glede na rabo prostora
neracionalna, komunalno neurejena in pogosto ne upošteva avtohtone poselitve in arhitekture.
Občina je pred kratkim zgradila 18 novih stanovanj (na območju starega Kina) ˝Sončni dvori˝,
v prihodnosti naj bi gradila nove stanovanjske objekte (od 290 do 503 stanovanja) na območju
nekdanje tovarne TOKIS, Kmetijske zadruge Hmezad (Karta 17 in 18) ter v samem središču
mesta (na območju nekdanje lesne tovarne Topol). Toda ob tem se zastavlja vprašanje o
smiselnosti nadaljnje gradnje stanovanj. Glavni kazalec, ki gradnji ˝nasprotuje˝, je konstanten
upad števila prebivalcev v občini. Zato bi bila bolj kot gradnja novih stanovanj, smiselna
izraba 12 % nenaseljenih (Graf 17). Na ta način bi preprečili propadanje stanovanjskih
objektov ter ohranili razmerje med deleži zemljišč.
Graf 17: Stanovanja po uporabi v občini Ilirska Bistrica leta 2000

Vir: Statistični urad RS, 2009
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Karta 17: Območje nekdanje tovarne TOK in Kmetijske zadruge, kjer naj bi zgradili novo
stanovanjsko naselje

Vir: Geopedia, 2009
Karta 18: Propadajoče objekte tovarne TOKIS naj bi zamenjali stanovanjski objekti

Vir: Kirn, 2009b
Območja s propadajočo infrastrukturo bi lahko občina uredila v zelene površine (območje
tovarne TOK) ali obnovila nekdanji hotel Turist (v središču mesta) v garni hotel, kjer bi nudili
prenočišče in zajtrk. Občina naj bi v prihodnje uredila območje, ki zajema kompleks
večnamenskega prostora ob Domu na Vidmu, OŠ Dragotina Ketteja, zdravstvenega doma in
lekarne. Projekt nove prometne ureditve zajema območje centralnih dejavnosti mesta in
prostorsko predstavlja nekakšen trikotnik med Gregorčičevo cesto, Župančičevo ulico in
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brežino pod vzpetino s cerkvijo sv. Petra in pokopališčem. To območje je slabo prometno
urejeno, predvsem v smislu dostopa do posameznih objektov, primanjkuje pa tudi parkirnih
mest. Osnovni namen projekta je poiskati rešitve za izboljšanje prometne varnosti in
pretočnosti prometa, ureditev dostopa za prevoz osnovnošolcev in nemotenega prehajanja
intervencijskih vozil, ureditev centralnega parkirišča, zelenih in športnih površin. Hkrati pa
povezati območje centralnih dejavnosti z zaledjem mesta, to je s pokopališčem, domom
starejših občanov ter s predvideno novo stanovanjsko sosesko na Kidričevi ulici. Za projekt je
predvidenih več možnosti (Slika 23), med katerimi bi bila po našem mnenju najboljša rešitev
izgradnja krožnega križišča, kar bi pomenilo lažjo dostopnost do OŠ Dragotina Ketteja ter
sprostitev prometa v središču mesta. Povečale bi se zelene površine in številno parkirnih mest,
ki so v tem delu mesta nujno potrebna in bi služila za potrebe lekarne, zdravstvenega doma,
osnovne šole in kulturnega doma. Neustrezna je po našem mnenju ureditev stanovanjskega in
trgovskega otoka na tem območju, iz enega samega preprostega razloga: število prebivalcev v
občini konstantno upada, zato ne potrebujemo dodatnih pozidanih površin, ki bi povzročile
dodatne okoljske pritiske.
Slika 23: Dve možnosti ureditve območja v središču mesta, ki zajemata obstoječega
kulturnega doma na Vidmu, OŠ Dragotina Ketteja, lekarno in zdravstveni dom

Vir: Kirn, 2009c
Na območjih mestnega zgoščevanja poselitve in dejavnosti narašča delež pozidanih površin,
primanjkuje pa površin za oddih, varstvo narave, ekosistemske izravnave in kakovostno
bivalno okolje. V ta namen bi morala občina povečati delež zelenih površin, saj sta v mestu le
dve takšni območji, in sicer Park Nade Žagar, ki bi bil potreben korenite obnove in ureditve
ter Hrib svobode. Občina bi lahko uredila zelene površine ob reki Bistrici, kjer stoji
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propadajoča tovarna Vezenine, na območju nekdanjega hotela Lovec, ki že vrsto let propada
ter na območju nogometnega stadiona v Trnovem.
Občina poleg mestnega območja razpolaga tudi z urejanjem rabe prostora na drugih lokacijah.
Tako naj bi za potrebe razvoja turizma gradila večje apartmajske, hotelske objekte z wellness
centrom na Mašunu (Slika 24) in Sviščakih, ob akumulaciji Klivnik naj bi uredila avtokamp,
na Premu pa naj bi obnovila prazne objekte v nastanitvene objekte. Najbolj vprašljivi so
posegi v krajih na Snežniški planoti, saj gre za kraško območje, ki je izredno občutljivo na
kakršnokoli obremenjevanje (pozidava, ureditev komunalne in cestne infrastrukture). Poleg
tega predstavlja to območje glavni ˝vodni zbiralnik˝ pitne vode za ilirskobistriško občino,
dom številnih živalskih in rastlinskih vrst ter območje obsežnih gozdov, ki imajo pomembno
ekosistemsko, socialno in varovalno funkcijo. Zato predlagamo, da bi se tako na Mašunu kot
Sviščakih obnovilo (morda nekoliko povečalo) obstoječo infrastrukturo (planinski dom), kjer
so že sedaj urejena prenočišča. Na ta način ne bi potrebovali novih zazidalnih površin in bi s
tem preprečili okoljske pritiske.
Slika 24: Načrtovana ureditev hotelskega in apartmajskega kompleksa na Mašunu

Vir: Kirn, 2009a
Sprememba pokrajinske rabe zemljišč ne vpliva samo na njihovo razmerje v pokrajini, ampak
in predvsem ogroža bogato biotsko raznovrstnost občine. Med spremembami habitatov so z
vidika ogroženosti biotske raznovrstnosti negativne posledice zlasti pozidava, intenzifikacija
kmetijske proizvodnje, opuščanje tradicionalnih oblik rabe ter posredno fragmentacija (npr.
zaradi prometnic).
Ohranjanje podobe kulturne pokrajine je v tesni zvezi s problematiko okolja, razpršene
urbanizacije, smotrne rabe naravnih virov in sonaravnim razvojem.
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6.2.7. SONARAVNA PROMETNA UREDITEV
Občina Ilirska Bistrica ima izrazito tranzitno prometno vlogo, predvsem kar se tiče turizma in
gospodarstva, saj leži na vozlišču cest med tremi mednarodno pomembnimi lukami in
gospodarsko ter populacijsko močnimi središči Trstom, Reko in Koprom (Gosar, Jeršič,
1997). Skozi občino vodita dve pomembni prometni poti: magistralna cesta Reka–Ilirska
Bistrica–Postojna, ki povezuje Slovenijo in srednjo Evropo z Jadranom in magistralna cesta
Reka–Trst (Uljan, 2000).
Posledica tranzitne vloge občine je velika obremenjenost cest s tovornim prometom, ki se je
še posebej povečal po vstopu Slovenije v Evropsko zvezo, ko je tovorni tranzitni promet v
občini narasel za več kot 50 %. Poleg povečanja števila tovornih vozil, se povečuje tudi
število osebnih vozil, zlasti na vrhuncu turistične sezone, ko se vijejo kolone vozil na cestnih
odsekih od Kozine proti mejnemu prehodu Starod ter od Pivke proti mejnemu prehodu
Jelšane.
Občina Ilirska Bistrica se na prometnem področju srečuje s številnimi problemi:
• s povečanjem števila tranzitnih prometa,
• naraščanjem osebnih vozil,
• slabim javnim prometom, ki bi povezal bolj oddaljene kraje s središčem,
• slabo prometno povezanostjo z ostalimi deli Slovenije (predvsem s središčem države),
• dotrajano prometno infrastrukturo, ki jo še dodatno obremenjujejo težki tovornjaki ter
• obremenjevanjem okolja od prometa.
Število osebnih vozil se povečuje tako zaradi večjih potreb po mobilnosti kot višjega
življenjskega standarda prebivalcev občine. Vse to vodi na eni strani v veliko porabo prostora
za parkirne površine na lokacijah, ki bi jih lahko bolj smiselno uporabili, na drugi strani pa v
povečanje pritiskov na okolje. Po našem mnenju bi se lahko delež osebnih vozil zmanjšal
predvsem na račun vzpostavitve učinkovitejšega javnega prevoza, saj je le-ta preslabo
uporabljan, ne le zaradi spremenjenega življenjskega sloga, ampak tudi zaradi slabe
dostopnosti in premalo ugodnih kombinacij za njegovo uporabo. Zato mora občina čim prej
začeti z dejavno politiko spodbujanja javnega prevoza, hoje in kolesarjenja. To pomeni
ozaveščanje prebivalstva o okoljskih posledicah uporabe motornih vozil, prostorsko
načrtovanje, ki koncentrira storitve v bližini javnega prevoza, in zagotavljanje prehodnosti
med različnimi prevozi, kar je mogoče doseči z usklajevanjem voznih redov, potrebna pa je
tudi ustrezna infrastruktura in táko urejanje naselij, da bodo prijazna pešcem in kolesarjem.
Občina bi morala po našem mnenju izboljšati avtobusni prevoz (Karta 19), in sicer z uvedbo
lokalnih avtobusov ter s subvencioniranim prevozom za upokojence, dijake, študente ter
brezposelne. Zato predlagamo, da bi npr. dvakrat na teden vozil avtobus na relacijah, ki so
bolj oddaljene od središča mesta, in sicer iz smeri Novokračin in Jelšan, iz Hrušice in
Podgrada, iz Bača in Koritnic, iz Ostrožnega Brda in Prema.
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Karta 19: Vzpostavitev lokalnega avtobusnega prevoza s središčem občine, bi zmanjšala
potrebe po mobilnosti ter naraščaje osebnega prometa



Vir: Geopedia, 2009
Poleg organiziranja lokalnega avtobusnega prevoza bi morala občina vzpostaviti sistem
pešpoti, npr. v mestu Ilirska Bistrica, v Podgradu ter na ožjem področju naselij Knežak in
Bač. Vzporedno z vzpostavitvijo pešpoti, je potrebno zagotoviti tudi sistem kolesarskih poti,
ki bi jih morala postaviti na širšem območju občinskega središča (npr. do naselij Koseze,
Dolnji Zemon, Jasen, Vrbovo, Topolc, Zarečica, Dobropolje, Gabrje), na širšem območju
naselja Podgrad in Knežak.
Z izboljšanjem notranje povezanosti bi občina dosegla cilj izboljšanja dostopnosti prometnih
storitev širšemu krogu uporabnikov, znižala stroške povezane z mobilnostjo, za lokalne
skupnosti in uporabnika, povečala prometno varnost, zmanjšala okoljske vplive prometa ter
povečala kakovost življenja na podeželju. Na drugi strani bi s krepitvijo središč, kot sta
Podgrad in Knežak ter njihovo prometno ureditvijo, zmanjšala rast potreb po mobilnosti, kar
zahteva načrtno lociranje dejavnosti.
Ne samo avtobusni tudi železniški promet, je v občini zelo slabo izkoriščen, predvsem zaradi
slabe usklajenosti voznih redov, ki podaljšuje čas potovanja na daljših relacijah ter cen, ki so
v primerjavi z osebnim prevozom bistveno dražje. Zato bi morala tako občina kot Slovenske
železnice vzpostaviti kakovostnejše, predvsem pa hitrejše povezave, saj bi le na ta način lahko
konkurirali prevozu z osebnimi avtomobili. Poleg izboljšanja kakovosti storitev v potniškem
prometu, bi morala občina ter država spodbujati prenos tovornega prometa iz cest na
železnico, in sicer z uvedbo plačila polnih stroškov prevoza tovora po cestah, s čimer bi rešila
problem naraščanja tovornega tranzitnega prometa skozi občino Ilirska Bistrica.
Problem naraščanja tranzitnega prometa naj bi se še dodatno povečal, z začetkom izvajanja
nekaterih hrvaških odlokov in z njenim vstopom v Evropsko unijo, ko naj bi se le-ta povečal
za 100 do 200 %. Hrvaška je namreč sprejela odlok, s katerim vsa tovorna vozila nad 7,5 tone
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preusmerja na mejni prehod Jelšane in ne več na Starod, preko katerega se letno prepelje
približno 130.000 tovornih vozil. Če tej številki prištejemo še 82.000 tistih, ki gredo skozi
Jelšane, dobimo 212.000 tovornjakov, ki bodo šli skozi glavno mesto. Čeprav naša južna
soseda odloka še ne izvaja, pa lahko–ko ga bo začela–pričakujemo kolaps, meni župan občine
Anton Šenkinc. Tudi zaradi tega, naj bi v občini zgradili obvoznico skozi mesto (Karta 20)
(Milostnik Valenčič, 2009).
Idejna zasnova mestne obvoznice je nastala leta 2001, državni lokacijski načrt je bil sprejet
leta 2006, gradnja pa naj bi se po napovedih Direkcije Republike Slovenije začela v tem letu
(2009) (Jaksetič, 2008a).
Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G1-6 in regionalne ceste R2-404 na
območju Ilirske Bistrice (2006) je skladen z zasnovo cestnega omrežja v Strategiji
prostorskega razvoja Slovenije ter je bil izdelan na osnovi obstoječih in predvidenih
prometnih tokov za leto 2018. Le-ti predvidevajo, da naj bi bilo na križišču regionalne in
glavne ceste 7380 vozil dnevno, medtem ko naj bi jih bilo na relaciji Gubčeve in Bazoviške
ceste 9160 vozil dnevno (Državni lokacijski načrt …, 2006).
Odsek preložene glavne ceste G1-6 odsek 409, je del glavne ceste I. reda Postojn –Ilirska
Bistrica–Jelšane, namenjena povezovanju med pomembnejšimi središči regionalnega pomena
in se navezuje na ceste enake ali višje kategorije v državi in na cestni sistem sosednjih držav
(Karta 21) (Državni lokacijski načrt …, 2006).
Dolžina odseka glavne ceste je 2565 m in regionalne ceste 464. Glavna in regionalna cesta
skupaj obsega približno 7,1 ha, od tega posega na kmetijska zemljišča na površini približno
1,7 ha, na zazidljive površine 1,4 ha in na obstoječe ceste in železnico približno 4 ha (Državni
lokacijski načrt …, 2006).
Obstoječa cesta, Ulica Nikole Tesla, ki bo med glavno cesto G1-6 in Bazoviško cesto
rekonstruirana v glavno cesto, poteka v prostoru, ki z vidika zunanje podobe ne kaže posebnih
kvalitet. Neurejenost ceste, obcestnega prostora, industrijski obrati v boljšem in slabšem
stanju še dodatno negativno vplivajo na podobo prostora (Državni lokacijski načrt …, 2006).
Karta 20: Potek obvoznice skozi mesto Ilirska Bistrica

Vir: Geopedia, 2009
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Karta 21: Potek obvoznice skozi mesto Ilirska Bistrica (merilo 1:10.000)

Vir: Državni lokacijski načrt …, 2006
Gradnja obvoznice je predvidena v treh fazah. V prvi fazi bodo spremenili potek prvih nekaj
sto metrov regionalne ceste Ilirska Bistrica–Podgrad. Nov odsek te ceste od mostu čez Reko
pri naselju Rečica se bo na ulico Nikole Tesle priključil med obratom tovarne Lesonit in
parkiriščem za tovorna vozila. Sedanja cesta, ki prečka območje Lesonita, bo ukinjena,
Lesonitov proizvodni promet pa bo potekal znotraj zaokroženega območja. V drugi fazi bodo
zgradili nov železniški nadvoz približno 50 metrov bolj južno od obstoječega. V tretji fazi pa
bodo križišče pri trgovskem centru Mikoza preuredili v krožišče, na severnem koncu
obvoznice proti Topolcu trikrako križišče, vzdolž ceste pa pločnik s koridorjem za kolesarje
ter javno razsvetljavo (Jaksetič, 2008a).
Celotno območje državnega lokacijskega načrta se nahaja v vplivnem območju Regijskega
parka Škocjanske jame, deloma pa posega na območje naravne vrednote potoka Bistrica in
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ekološko pomembnega območja reke Reke. Zakon o Regijskem parku Škocjanske jame v 8.
členu prepoveduje vse posege v okolje na vplivnem območju parka, ki bi lahko posredno ali
neposredno poslabšali obstoječe stanje okolja v parku. Zato so prepovedani (Državni
lokacijski načrt …, 2006):
• vsi posegi, ki bi lahko spremenili obstoječi vodni režim Reke in kakovost vode, razen v
primerih varstva pred poplavami,
• drugi posegi, ki pomenijo tveganje ali nevarnost za okolje in njihovi škodljivi vplivi
segajo v park.
Na odseku med mostom čez potok Bistrica in železniškem nadvozom pa poteka trasa
obvoznice na samem robu območja Natura 2000 (dolina reke Reke) in po robu potencialnega
območja Natura 2000 (reka Reka) (Državni lokacijski načrt …, 2006).
Izhajajoč iz varstvenega režima je potrebno zagotoviti vse okoljevarstvene ukrepe za
preprečitev morebitnega onesnaženja vode med gradnjo oz. urejanjem ceste kakor tudi
kasneje. Ti ukrepi so (Državni lokacijski načrt …, 2006):
• posege na območjih naravnih vrednot je treba omejiti na cestno telo glavne ceste in
regionalne ceste; začasne deponije materiala in gradbiščne poti ne smejo biti urejene na
območjih ohranjanja narave; depresije in kotanje se med gradnjo ne smejo zasipavati z
izkopanim materialom,
• pred začetkom gradnje je treba o predvidenem začetku del obvestiti ribiške družine, ki
gospodarijo z vodotoki, ki bodo kakorkoli prizadeti z načrtovanimi posegi.
Poleg okoljevarstvenih ukrepov za varovanje voda, obsega Državni lokacijski načrt … (2006)
tudi ukrepe na področju protihrupne zaščite. Po teh mora investitor ob gradnji glavne ceste
izvesti zaščitne ukrepe pred hrupom v obsegu, ki se določi na osnovi prometa za 5-letno
obdobje po končani gradnji, nato pa jih fazno dograjevati v skladu z določili Uredbe o hrupu
zaradi cestnega in železniškega prometa ter v skladu z monitoringom, ki je določen v Uredbi
o lokacijskem načrtu (Državni lokacijski načrt …, 2006).
Na področju preprečevanja obremenjevanja zraka, je zapisan naslednji ukrep: Med gradnjo se
prepreči nekontroliran raznos gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi
sredstvi in preprečuje pršenje z odkritih delov trase, začasnih odlagališč materiala in gradbišč
z vlaženjem sipkih materialov in nezaščitenih površin (Državni lokacijski načrt …, 2006).
Kmetijska zemljišča bodo predvsem prizadeta s posegom, prizadete pa bodo tudi okoliške
obdelovalne površine, zato mora investitor negativne vplive zmanjšati na minimum, in sicer z
naslednjimi ukrepi (Državni lokacijski načrt …, 2006):
• rodovitna plast prsti se odstrani, tako da se ohrani njena rodovitnost in količina,
• investitor je dolžan ohraniti oz. nadomestiti dostopne poti na kmetijska zemljišča v času
gradnje in po izgradnji,
• za vse predvidene posege v kmetijska zemljišča naj bi investitor izplačal pravične
odškodnine ali pa skušal zagotoviti nadomestne obdelovalne površine predvsem za tiste
lastnike, ki jim je kmetijstvo edini vir preživljanja,
• za vsa zemljišča, katerim se zmanjša ekonomična raba je treba zagotoviti ustrezne
odškodnine,
• vse opuščene vozne površine je treba zravnati na nivo okoliškega terena, jih humuzirati in
urediti kot sosednje obdelovalne površine.
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V skladu z ugotovitvami Presoje vplivov na okolje bo gradnja v kmetijskem prostoru
neposredno negativno vplivala na zemljiško strukturo zaradi spremembe namembnosti (trajne
izgube kmetijskih zemljišč). Vendar pa obratovanje glavne ceste ne bo vplivalo na kmetijski
proizvodni potencial, saj raba na teh površinah ni intenzivna, njihov pridelovalni pomen pa je
majhen. Gre za kmetijske površine, ki so bile nekoč meliorirane, danes so na njih urejeni
vrtovi nekaterih okoliških prebivalcev (Državni lokacijski načrt …, 2006).
Glavni okoljevarstveni zadržek pri gradnji mestne obvoznice se nanaša predvsem na
varovanje vodnih virov, saj posega na območje kar treh vodotokov, ki se izlivajo v reko Reko,
to so potok Trnovšek, Bistrica in Pila. Predvsem je pomembno učinkovito odvajanje odpadnih
vod iz vozišča. Saj bi pomenilo pomanjkljivo odvajanje oz. čiščenje odpadnih vod veliko
katastrofo za reko Reko in s tem za Regijski park Škocjanske jame.
Ogroženost vodnih virov zaradi prometa je zelo specifična in jo je mogoče deliti na stalno
onesnaženje, ki je posledica trajnega prometa, in na katastrofalna onesnaženja, ki so posledica
prometnih nesreč, razlitij škodljivih snovi ipd. Padavinska voda, ki se spira iz onesnaženih
cestišč, največkrat odteka neposredno v naravo ter nevarno obremenjuje njeno samočistilno
sposobnost (Vovk Korže, Vrhovšek, 2007). Za rešitev problema odvajanja in čiščenja
odpadnih vod iz obvoznice predlagamo uporabo ekoremediacijskih metod (glej poglavje
Rastlinske čistilne naprave) oz. uporabo rastlinskih čistilnih naprav za čiščenje izcednih vod
iz avtocest, ki predstavljajo sonaraven in trajnostni način ravnanja z ekosistemi. Ali pa naj se
vsa meteorna voda prek vtočnih jaškov in lovilcev olj odvaja prek meteorne kanalizacije v
odprte odvodnike ali se priključi na obstoječo meteorno kanalizacijo, odpadna voda pa se nato
prečisti v čistilni napravi Ilirska Bistrica (Državni lokacijski načrt …, 2006).
Poleg tega se morajo vse ureditve vodne infrastrukture načrtovati in izvesti tako, da se ne
poslabšajo življenjski pogoji živih bitij v in ob vodotokih; upoštevati je treba hidrološke
značilnosti vodotoka; pri uporabi vode za gradnjo je potrebno vedno ohranjati ekološko
sprejemljiv pretok ipd. (Državni lokacijski načrt …, 2006).
Veliko tveganje za reko Reko in ostale vodotoke predstavlja tudi gradnja sama, zato mora
investitor uporabljati čisto tehnologijo in brezhibno mehanizacijo, da ne bi prišlo do
morebitnega onesnaženja s tekočimi gorivi in škodljivimi snovmi, zato se mora izvajati stalen
nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije, nadzor nad uporabo goriv ter
motornih in strojnih olj. Poleg tega mora biti pripravljen načrt za hitro ukrepanje v primeru
razlitja škodljivih tekočin. Smiselno bi bilo tudi sprotno spremljanje kakovosti reke Reke, saj
bi omogočilo takojšnje ukrepanje v primeru morebitnega onesnaženja (Državni lokacijski
načrt …, 2006).
Mestna obvoznica bi pomenila za občino Ilirska Bistrica veliko pridobitev, saj bi se na ta
način zmanjšala velika prometna obremenitev skozi središče mesta. Vendar bi le delno rešila
problem s katerim se srečuje občina, in sicer z vse večjo obremenitvijo tranzitnega tovornega
prometa. Dokončna rešitev bi pomenila izgradnja avtoceste, za katero pa na Ministrstvu za
promet in Ministrstvu za okolje in prostor še nimajo izdelanega državnega lokacijskega
načrta. Glavna dilema nastopi, ob dogovoru, katere kraje naj bi povezovala. Sprva je bila
mišljena izgradnja avtocestnega »Y« (Karta 22), ki bi povezal Divačo–Ilirsko Bistrico–
Jelšane ali Postojno–Pivko–Ilirsko Bistrico–Jelšane, nekateri so celo predlagali vmesno
različico, in sicer traso od Razdrtega–Pivke–Ilirske Bistrice do Jelšan. Po besedah zdajšnjih
ministrov pristojnih za to področje, naj bi se gradila avtocesta le po enem kraku »Y« in ne po
obeh, kot je bilo sprva predvideno, saj je izgradnja te avtoceste v dodatnem programu in ne v
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okviru izgradnje slovenskega avtocestnega križa. Največji zadržek pri takšnem poteku gradnje
ima občina Pivka, saj bi desni krak »Y« potekal po najbolj poseljenem delu občine in
dobesedno ˝obkolil˝ naselje Kal (Škrinjar, 2007). Zato na občini Pivka predlagajo avtocesto
od Divače oz. Senožeč do Ribnice, za krak skozi Pivko pa naj bi zadoščala sodobna cesta z
obvozi okrog naselij (Zavadlav, 2007). Ker naj bi po mnenju predsednice društva Zelena
dolina, avtocesto gradili izključno za potrebe mejnega prehoda Jelšane, tranzitnega prometa in
za potrebe tujcev, ne pa za prebivalce, predlagajo povezavo med Kozino in Jelšanami
(Škrinjar, 2006).
Karta 22: Omrežje večjih naselij, glavne prometne povezave in razvojni potenciali regije

Vir: Regionalni razvojni program južne Primorske 2007-2013, 2006
Po našem mnenju bi bila za občino Ilirska Bistrica najboljša izgradnja avtoceste, na katero bi
bilo navezano večina prebivalcev in bi v čim manjši meri pomenila dodatne pritiske za okolje.
Tako bi bila navezava v obliki »Y« na slovensko avtocestno omrežje skoraj idealna (ker bi
bilo nanjo priključenih največje število prebivalcev), če izvzamemo, da bi potekala po dolini
Reke, ki je del regijskega parka Škocjanske jame in Nature 2000, in kjer se nahaja veliko
kmetijskih zemljišč. Ker pa ima država v načrtu izgradnjo samo enega od krakov Y, bo
avtocesta najverjetneje potekala po desnem kraku, in sicer od Jelšan do Ilirske Bistrice, mimo
Ribnice in Pivke do Postojne. Po našem mnenju predvsem zaradi hitrejše povezave z
Ljubljano in manjših ekoloških pritiskov, ki bi jih povzročila gradnja. Toda gledano z varstva
okolja, potekata oba kraka Y po zelo občutljivem območju, na eni strani gre za porečje reke
Reke, na drugi strani pa za kraški svet s sistemom presihajočih jezer in reke Pivke, ki je del
jamskega sistema Postojnske jame.
Druga rešitev, ki jo predlaga društvo Zelena dolina je izgradnja povezave med Kozino in
Jelšanami. Po našem mnenju bi bila takšna povezava namenjena izključno tranzitnemu
prometu in veliko manj lokalnemu prebivalstvu, saj bi bila pomaknjena na skrajni rob občine,
kjer je gostota poselitve majhna. Na drugi strani je izgradnja takšne povezave vprašljiva tudi z
okoljskega vidika, saj bi potekala po kraškem površju Podgrajskega podolja, ki je izredno
občutljiv za kakršnekoli posege v prostor. Seveda pa bi bilo potrebno cesto od Kozine do
mejnega prehoda Jelšane obnoviti in prilagoditi povečanemu obsegu tovornega prometa.
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Ker so se vsi dosedanji načrti izkazali za ekonomsko in okoljsko neupravičene, se postopek
izdelave načrtov vrača na začetek, kar pomeni, da bi do dokončne umestitve trase prišlo (v
najboljšem primeru) šele leta 2011. Realno pa naj bi bila avtocesta zgrajena šele čez 15 let
(Milostnik Valenčič, 2009).
Čeprav pripravljavci državnega lokacijskega načrta avtocestnega kraka od Jelšan do
primorske avtoceste še niso umestili v prostor in se o tem, po kateri od treh različic naj bi šla
avtocesta, še odločajo, ljudstvo že preveva strah, da bo cesta zapeljala čez njihove njive,
njihove gozdove, celo čez njihovo hišo. Strah je utemeljen, saj cesta ni karjola, ki jo ko ti je
na poti, odpelješ drugam (Krebelj, 2006a). Zato tudi ni vseeno, kje bo potekala avtocesta, saj
je treba združiti tako okoljevarstvene zahteve, ekonomsko upravičenost ter želje prebivalstva.
Katera od možnih različic pa bo dokončna bo povedala stroka, dejstvo pa je, da brez dostojne
cestne povezave v občino ne bo tako želenega napredka.
Do takrat ko naj bi bili zgrajeni tako obvoznica kot avtocesta, bi morali država in občina, več
poudarka nameniti prenosu tovornega prometa iz cest na železnice. Saj ne smemo pozabiti, da
poteka skozi Ilirsko Bistrico pomembna povezava med Pivko in Reko na Hrvaškem, ki je del
Južne železnice. Takšna rešitev bi s seboj prinesla številne pozitivne ekonomske in predvsem
okoljevarstvene učinke, saj bi se bistveno zmanjšalo obremenjevanje okolja z izpusti
toplogrednih plinov in hrupom.
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7. ZAKLJUČEK
Občina Ilirska Bistrica, ki šteje 14234 prebivalcev in meri 480 km2, sodi v krog manj razvitih
in gospodarsko zaostalih slovenskih občin. Pozitivna posledica tega dejstva je dobro
ohranjeno naravno okolje, ki predstavlja velik potencial za sonaravni razvoj ter velik
ekonomski, socialni in ekološki kapital. Sonaravni način delovanja zajema trajno širšo skrb za
dvig kakovosti življenja, enakost ljudi v sedanjosti in prihodnosti, kar lahko dosežemo s
sonaravnimi smernicami, ki podčrtujejo naravi in okolju dolgoročno prilagojeno delovanje
družbe.
Na začetku diplomskega dela smo terminološko opredelili pomen in razsežnosti pojma
sonaravni razvoj ter opisali njegov kronološki razvoj. Nato smo z vidika sonaravnega razvoja
funkcijsko ovrednotili naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti občine Ilirska
Bistrica ter analizirali občinske strategije in načrte, na podlagi katerih smo izdelali smernice
sonaravnega razvoja občine v prihodnosti. Kot prioritetna področja razvoja smo izpostavili:
integrirano in ekološko kmetijstvo, s poudarkom na sadjarstvu v Brkinih; ekološki turizem;
sonaravno energetsko oskrbo; ureditev problematike vodne oskrbe prebivalcev slovenske Istre
in zalednega kraškega območja; uporabo rastlinskih čistilnih naprav; pokrajinsko rabo
zemljišč ter sonaravno prometno ureditev.
Leta 2009 je v občini 23 ekoloških kmetij, ki obdelujejo od 5 do 10 % kmetijskih zemljišč.
Največ (10) jih je v dolini reke Reke, 6 v Brkinih, 5 v Koritniški kotlinici, po eden pa v
Podgrajskem in Jelšanskem podolju. Glede na obstoječo razporeditev ekoloških kmetij in
delež površin, ki ga obdelujejo, predlagamo, da bi se v občini spodbujala integrirana in
ekološka pridelava, ki jo pogojujejo tako naravno kot družbenogeografski razlogi. Med prvimi
je potrebno izpostaviti razgiban relief, naklon in kamninsko podlago, med slednjimi pa
razdrobljenost parcel in velikost kmetij. Vsi našteti razlogi, ki predstavljajo oviro pri razvoju
intenzivnega kmetijstva, so lahko velika prednost pri razvoju integrirane in ekološke
pridelave.
Najbolj primerna območja za razvoj integrirane pridelave bi bila po našem mnenju zemljišča
v dolini reke Reke, kjer predlagamo usmeritev v poljedelstvo in vrtnarstvo ter pašno
govedorejo, to pomeni rejo krav dojilj, pridelavo krompirja, zelenjave, jagod, špargljev ter
pridelavo in predelavo zelja. Nad dnom doline uspevajo tudi ekstenzivni nasadi starih sadnih
sort, ki bi jih lahko vključili v ekološko pridelavo in predelavo sadja. Za kraška in strmejša
pobočja nad dolino Reke predlagamo razvoj ekološke reje drobnice, mesne pasme ter razvoj
delovno intenzivnejše panoge, mlečne ovčereje.
Drugo območje so Brkini, kjer bi bilo smiselno razvijati integrirano pridelavo sadja (na 400
ha) v sedaj ˝intenzivnih˝ sadovnjakih ter ekološko pridelavo v travniških sadovnjakih, kjer
raste okrog 140.000 starih sadnih dreves. V povezavi s sadjarstvom je velika priložnost
brkinskih kmetij v razvoju dopolnilnih dejavnostih, in sicer v predelavi sadja v sok, žganje in
suho sadje. Poleg sadjarstva so Brkini primerni tudi za rejo krav dojilj in drobnice, predvsem
na pobočjih z večjim naklonom, kjer ni njiv in sadovnjakov. Na njivskih površinah v dolini bi
se lahko razvijalo integrirano vrtnarstvo, predvsem zelenjadarstvo.
Tretje območje, kjer predlagamo razvoj integrirane in ekološke pridelave, je Koritniška
kotlinica, primerna za razvoj živinoreje, predvsem drobnice, goveda in konj na bolj strmih
kraških predelih. Medtem ko bi bilo v dolini smiselno razvijati ekološko poljedelstvo,
namenjeno predvsem samooskrbi ter pridelavi krme za živino. Kot dopolnilni dejavnosti na
kmetijah v Koritniški kotlinici se kažeta predvsem predelava lesa, saj so v neposredni bližini
obsežni snežniški gozdovi, ter razvoj turizma na kmetiji, ki bi bil povezan z obiskom Mašuna.
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Na območju Jelšanskega in Podgrajskega podolja je najbolj smiselna ekološka pridelava,
predvsem zato ker gre za kraška območja. Zato predlagamo usmeritev v ekološko
poljedelstvo, ki bi bilo v večji meri namenjeno samooskrbi, ter v razvoj živinoreje, predvsem
govedi (krave dojilje), drobnice in konj.
Občina Ilirska Bistrica se lahko ponaša z obsežnimi območji neokrnjene narave, ki so v
določeni meri tudi rezultat gospodarske zaostalosti, je ena od prioritet sonaravnega razvoja,
ekološki turizem. Glavni razlogi za takšno usmeritev so: obsežna območja neokrnjene narave,
kraškega sveta, prevlada enodnevnih tranzitnih turistov in izletniških skupin, pretežno ruralno
okolje, manjši okoljski pritiski, razvoj ekološkega kmetovanja in z njim povezan razvoj
ekoloških turističnih kmetij ter porast ekološko ozaveščenih turistov. Največje možnosti za
razvoj ekološkega turizma imajo Brkini in Snežniška planota.
Brkini imajo za razvoj ekološkega turizma številne prednosti: dobro geografsko in prometno
lego, bogato naravno in kulturno dediščino, obsežna območja neokrnjene narave ter bogato
gastronomsko ponudbo. Vse to omogoča razvoj izletništva in pohodništva, lova in ribolova,
gobarjenja, jamarskega turizma ter turizma na kmetiji. Možnosti za razvoj turizma pa omejuje
pomanjkanje ustrezne turistične infrastrukture, bližina bolj znanih turističnih krajev, prometna
izoliranost. Zato je za razvoj turizma v Brkinih pomembno privabljanje oz. zaustavitev
glavnih turističnih tokov, kar bi lahko dosegli s postavitvijo turističnih (večjezičnih)
informativnih tabel in smerokazov, ki bi usmerjali in informirali tranzitne goste o ponudbi
tega območja.
Kot drugo prioritetno območje razvoja ekološkega turizma smo izpostavili Snežniško planoto,
z najbolj poznanimi kraji kot so Mašun, Sviščaki in Veliki Snežnik, ki se ponašajo z
obsežnimi območji neokrnjene narave, veliko biotsko pestrostjo in enim najobsežnejših
območij sklenjenega gozda v Evropi. Zato predlagamo razvoj takšnih oblik turizma, ki bi
privlačile turiste v vseh letnih časih, vseh starostnih in interesnih skupin, ter v čim manjši
meri obremenile okolje. To je: pohodništvo, sprehajanje, lov, foto lov, kolesarjenje, gorsko
plezanje ipd.
Če bo želela občina doseči pomemben korak k razvoju ekološkega turizma, bo morala narediti
najprej velik korak na področju oglaševanja in trženja. Za kar je potrebno oblikovanje
celostne grafične podobe turistične destinacije, gradiv, oblikovanje spletnega turističnega
portala, ustreznega usmerjevalnega in označevalnega sistema v skladu s celostno podobo ter
razvijanje in oblikovanje prepoznavnih turističnih proizvodov.
Na področju sonaravne energetske oskrbe smo izpostavili uporabo obnovljivih virov energije
in ukrepe za njeno učinkovitejšo rabo, med katerimi naj poudarimo osveščanje občanov o
možnostih varčevanja z energijo ter o njegovih koristih.
Kot je pokazala naša analiza ter ocena Gozdarskega inštituta Slovenije, ima občina največji
energetski potencial pri izrabi lesne biomase, saj sodi s 70 % gozdnatostjo med bolj gozdnate
predele države. Občina lahko lesno biomaso pridobiva neposredno iz gozda (čiščenje gozdov)
in posredno preko lesnopredelovalnih obratov (npr. Lesonit) ter jo uporablja kot vhodni
energent pri ogrevanju na različne načine: v okviru daljinskega sistema ogrevanja, manjšega
mikrosistema ali individualno v posameznih kotlih na lesno biomaso.
Naslednja od možnosti rabe obnovljivih virov energije je proizvodnja in uporaba bioplina, za
izrabo katerega obstaja potencial, vendar je manjši, saj je večina potencialnih kmetij
premajhnih, zato bi bila proizvodnja ekonomsko neupravičena. Kljub temu je podjetje
Biofutura d.o.o. v občini postavilo bioplinsko napravo, ki bo s pomočjo predelave
raznovrstnih odpadkov, pridobivalo toploto in električno energijo.
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Glede na geološko zgradbo širšega območja občine Ilirska Bistrica in predvidene temperature
kamenin na globini 250 m, lahko sklepamo, da v občini obstaja možnost izrabe geotermalne
energije na principu odvzema toplote iz kamenine, predvsem pri novih stanovanjsko
gradbenih investicijah (seveda, kjer je to ekonomsko smiselno), saj je izvedba suhega
izkoriščanja geotermalnega potenciala primerna za ogrevanje manjših sklopov stanovanjskih
objektov (3-5) in manjših turističnih objektov. Določitev morebitnega hidrogeotermalnega
potenciala, to je tople vode iz večjih globin, pa zahteva natančno preučitev potenciala te
energije na določenem območju.
V občini se sončna energija premalo izrablja v energetske namene, zato bi morala občina z
različnimi demonstracijskimi projekti (npr. pilotni projekt izrabe sončne energije na šoli)
spodbuditi razmišljanje občanov o izkoriščanju sončne energije. Občina lahko preko
promocije in osveščanja spodbudi občane k izkoriščanju sončne energije, predvsem s
spodbujanjem postavitve fotovoltaičnih celic ali celo sončne elektrarne, po zgledu
družinskega podjetja Zadelj na Baču.
Ena od možnosti izrabe obnovljivih virov energije, je tudi izraba moči vetra oz. postavitev
vetrne elektrarne, ki jo načrtuje tudi podjetje Elektro Primorska na Volovji rebri (Snežniška
planota). Izgradnjo 29 vetrnih turbin zagovorniki upravičujejo z naslednjimi dejstvi: uporabo
obnovljivih virov energije, povečanjem razvojnih možnosti občine, delovnimi mesti in
razvojem turizma. Toda vse več je dejstev, ki gradnji nasprotujejo: nadmorska višina,
nekonstanten in prešibak veter, izgradnja daljnovoda, hrup, ogrožanje biotske pestrosti,
poraba prostora ter uničenje pejsažne podobe območja. Zato je po našem mnenju gradnja v
takšnih naravovarstvenih območjih, kot je Volovja reber nesprejemljiva.
Ena od smernic prihodnjega sonaravnega razvoja vključuje tudi problematiko oskrbe
prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kaškega območja, ki ga oskrbujejo trije
vodovodi: ilirskobistriški, kraški in rižanski vodovod. Zaradi naravnih značilnosti Krasa in
slovenske Istre je naravnih virov za oskrbo s pitno vodo relativno malo, zato je nujno celovito
načrtovanje upravljanja z njimi. Zato so bili za rešitev problema podani številni predlogi:
izgradnja akumulacije Padež in/ali Suhorka, oskrba iz akumulacij Mola in Klivnik, oskrba iz
kraških zajetij Klariči-Brestovica, izgradnja akumulacije na vodotoku Pinjevec, oskrba iz
ilirskobistriškega vodovoda ter oskrba iz Malnov na Planinskem polju, med katerimi v
strokovni javnosti izstopata prva dva. Po analizi prednosti in slabosti teh dveh predlogov, je
po našem mnenju najboljša rešitev izgradnja akumulacije Suhorka in črpanje ter jez na potoku
Padež. Saj ima celo vrsto prednosti v primerjavi s predlogom izrabe akumulacij Klivnik in
Mola, med katerimi naj izpostavimo zadostne količine vode za rižanski, kraški in
ilirskobistriški vodovod v vseh hidroloških razmerah ter izredno visoka kvaliteta vode.
Medtem ko ima drugi predlog celo vrsto slabosti: od povečanja volumna akumulacij,
vzpostavitve učinkovitega kanalizacijskega sistema s terciarno stopnjo čiščenja, slabše
kvalitete vode do spremenjenega hidrološkega režima Reke. Poleg tega je potrebno poudariti,
da se ob akumulacijah Mola in Klivnik načrtuje postavitev turističnega območja z
avtokampom, kar je po našem mnenju neugodno z vidika zagotavljanja kvalitete pitne vode.
Na drugi strani se mora občina Ilirska Bistrica zavedati, da oskrbuje svoje prebivalce samo iz
enega glavnega vira Bistrica, ki ga ob morebitnem onesnaženju nima s čim nadomestiti. Zato
bi bili akumulaciji Mola in Klivnik v dolgoročnem pogledu zelo dobra rešitev za oskrbo
občine s pitno vodo, pod pogojem ohranjanje obstoječe kvalitete vode ter usklajevanjem
interesov različnih dejavnosti.
Uporaba rastlinskih čistilnih naprav (RČN) je ena od smernic sonaravnega razvoja občine
Ilirska Bistrica, saj se tako kot številne druge občine srečuje s problemom odvajanja in
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čiščenja odpadnih voda. Poleg tega je za občino značilna razpršena poselitev (29
prebivalcev/km2) ter majhna naselja, kar onemogoča izgradnjo učinkovitega kanalizacijskega
sistema za vsa naselja. Pri določanju potencialnih naselij za postavitev RČN, smo upoštevali
naslednje kriterije: velikost naselij (do okrog 600 prebivalcev), ki pogojuje velikost RČN (22,5 m2/osebo), obliko in lego naselij ter njihovo opremljenost s kanalizacijskem sistemom. Na
podlagi analize, kjer smo upoštevali vse naveden kriterije, smo prišli do zaključka, da je v
občini od 63 naselij, 22 primernih za postavitev RČN. Le-te lahko uporabimo tudi za
nadgradnjo komunalnih čistilnih naprav (KČN) v obliki terciarnega čiščenja, ali za čiščenje
odpadnih voda iz deponij. Tako bi lahko v občini nadgradili čistilno napravo v Šembijah, ki
ustreza vsem zahtevanim kriterijem (velikost KČN, stopnja čiščenja in lega) ter uredili
odvajanje odpadne vode iz deponije v Jelšanah, saj odlagališče nima urejenega zajemanja
izcednih voda, poleg tega leži na kraškem območju, od koder se vode pretakajo proti
Kvarnerskemu zalivu. Za površino 4,5 ha ali 45.000 m2 kolikor sedaj meri deponija, bi bilo
potrebno zgraditi ok. 1080 m2 ali dober hektar veliko RČN, kar po našem mnenju ne bi smel
biti problem, saj so okoliška zemljišča neizkoriščena in v procesu zaraščanja.
Z vidika sonaravne pokrajinske rabe zemljišč v občini Ilirska Bistrica je potrebno podčrtati
naslednje značilnosti. Občina ima zelo velik delež gozdnih površin (70 % ali 2,4
ha/prebivalca) s pomembno ekosistemsko, lesno-proizvodno, energetsko in socialno funkcijo.
Kmetijskih površin je dobrih 11.000 ha oz. 23 % ozemlja, kar znaša 0,8 ha kmetijskih
površin/prebivalca in je 3 krat manj od gozdnih površin/prebivalca. Zelo majhen je tudi delež
kmetijskih zemljišč v uporabi, 0,3 ha/prebivalca, medtem ko je njivskih površin zgolj 0,04 ha,
kar je bistveno pod slovenskim povprečjem 0,1 ha/prebivalca. To na eni strani pomeni, ali da
je zelo razvito intenzivno kmetijstvo, kar ne velja za ilirskobistriško občino, ali da večino
hrane uvozimo.
Zlasti je zaskrbljujoče dejstvo, da se je delež gozda samo v dobrih desetih letih (od leta 1998
do leta 2009) povečal kar za 20 %, predvsem na račun opuščanja kmetijske dejavnosti na
območjih s težjimi pridelovalnimi pogoji in posledično zaraščanja pokrajine. Da se delež
gozda ne bi v prihodnosti povečeval, bi bilo smiselno povečati posek iz 30-40 % letnega
prirastka na 60-70 %, spodbujati razvoj integrirane in ekološke pridelave, da bi dosegli
povečanje ekološko obdelanih kmetijskih zemljišč iz 7 % na vsaj 15 %.
Delež kmetijskih površin pa se zmanjšuje tudi na račun povečanja nerodovitnih in pozidanih
površin, v dobrih desetih letih za 2 %. V večini gre za gradnjo stanovanjskih objektov,
prometne infrastrukture in industrijsko-obrtnih con (v samem mestu je pet con). Zato
predlagamo, da se oblikuje ena večja (ali dve) coni, ker bi na ta način skoncentrirali
dejavnosti na enem mestu. Kar na eni strani pomeni lažjo prometno dostopnost oz. manjše
prometno obremenjevanje različnih delov mesta, lažjo ureditev infrastrukture ter oblikovanje
enotne podobe cone, ki ne bi kazila pejsažne podobe mesta. Poleg tega bi morala občina
urediti več zelenih površin v mestu ter upočasniti gradnjo stanovanjskih objektov. Glavni
kazalec, ki gradnji ˝nasprotuje˝ je konstanten upad števila prebivalcev. Zato bi bila bolj kot
gradnja novih stanovanj, smiselna izraba 12 % nenaseljenih stanovanj. Na ta način bi
preprečili propadanje stanovanjskih objektov ter ohranili razmerje med deleži zemljišč.
Občina Ilirska Bistrica ima izrazito tranzitno prometno vlogo, katere posledica je predvsem
velika obremenjenost cest s tovornim prometom. Poleg tega se občina na prometnem področju
srečuje še z ostalimi problemi: naraščanjem osebnih vozil, slabim javnim prometom, ki bi
povezal bolj oddaljene kraje s središčem občine, slabo prometno povezanostjo z ostalimi deli
Slovenije (predvsem s središčem države), dotrajano prometno infrastrukturo, ki jo še dodatno
obremenjujejo težki tovornjaki ter obremenjevanjem okolja od prometa. Kot možne rešitve za
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nastale probleme predlagamo: razvoj javnega prometa, tako avtobusnega kot železniškega. Na
primer z uvedbo lokalnih avtobusov ter s subvencioniranim prevozom za upokojence, dijake,
študente ter brezposelne; vzpostavitvijo sistema pešpoti, npr. v mestu Ilirska Bistrica, v
Podgradu ter na ožjem področju naselij Knežak in Bač; z ureditvijo sistema kolesarskih poti
na širšem območju občinskega središča (npr. do naselij Koseze, Jasen, Topolc, Zarečica,
Gabrje) in na širšem območju naselja Podgrad in Knežak; o okrepitvijo železniškega prometa,
predvsem s prenosom tovornega prometa iz cest na železnico, in sicer z uvedbo plačila polnih
stroškov prevoza tovora po cestah ter z vzpostavitvijo kakovostnejše, predvsem pa hitrejše
povezave potniških vlakov. Eno od rešitev predstavlja tudi izgradnja mestne obvoznice, ki bi
pomenila za občino Ilirska Bistrica veliko pridobitev, saj bi se na ta način zmanjšala velika
prometna obremenitev skozi središče mesta. Vendar bi le delno rešila problem s katerim se
srečuje občina. Dokončna rešitev bi pomenila izgradnja avtoceste, in sicer v obliki »Y«, ki bi
bila za občino skoraj idealna (ker bi bilo nanjo priključenih največje število prebivalcev), če
izvzamemo, da bi potekala po dolini Reke, ki je del regijskega parka Škocjanske jame in
Nature 2000, in kjer se nahaja veliko kmetijskih zemljišč. Ker pa ima država v načrtu
izgradnjo samo enega od krakov Y, bo avtocesta najverjetneje potekala po desnem kraku, in
sicer od Jelšan do Ilirske Bistrice, mimo Ribnice in Pivke do Postojne. Po našem mnenju
predvsem zaradi hitrejše povezave z Ljubljano in manjših ekoloških pritiskov, ki bi jih
povzročila gradnja. Toda gledano z varstva okolja, potekata oba kraka Y po zelo občutljivem
območju, na eni strani gre za porečje reke Reke, na drugi strani pa za kraški svet s sistemom
presihajočih jezer in reke Pivke, ki je del jamskega sistema Postojnske jame. Ker pa
Ministrstvo še vedno nima izdelanega lokacijskega načrta, se Ilirskobistričani lahko le nemo
spogledujejo z dostojno prometno povezavo z ostalimi deli Slovenije.
Če povzamemo rezultate vseh analiz in sklepov, lahko potrdimo našo glavno hipotezo, ki se je
glasila, da je v občini Ilirska Bistrica veliko področij in geografskih območij na katerih
obstajajo možnosti za udejanjanje prihodnjega sonaravnega razvoja. Pokazali smo, da obstaja
najmanj sedem potencialnih področij (zgoraj opisana) in šest območij (dolina Reke, Brkini,
Koritniška kotlinica, Jelšansko in Podgrajsko podolje ter Snežniška planota), primernih za
sonaravni razvoj.
Poleg glave hipoteze so se potrdile tudi naše delovne hipoteze, in sicer:
1. Sonaravni razvoj občine je šele na začetku, saj je večina smernic takšnega razvoja
začrtana šele v najnovejših občinskih strategijah (npr. Energetski načrt občine Ilirska
Bistrica iz leta 2008), ki se bodo uresničevale do leta 2013 oz. 2015.
2. Občina ima dobro ohranjeno naravno okolje, ki predstavlja velike možnosti in velik
kapital za sonaravni razvoj, se je potrdila. Saj se občina lahko ponaša z obsežnimi območji
neokrnjene narave (npr. Brkini, Snežniška planota), ki so delno tudi rezultat slabega
gospodarskega razvoja v preteklosti.
3. Tretja hipoteza, ki pravi, da predstavlja največjo oviro pri sonaravnem razvoju neugodna
prebivalstvena struktura, se je s pomočjo analize značilnosti prebivalstva tudi potrdila. Saj
se občina srečuje s konstantnim upadom števila prebivalstva, majhno gostoto poselitve,
neugodno starostno strukturo in odseljevanjem. Rešitev teh problemov je za občino tako
strateškega pomena, saj brez človeških virov ni razvoja, tudi sonaravnega ne.
4. Četrta delovna hipoteza, ki pravi, da predstavljata največji potencial za sonaravni razvoj
ekološko kmetijstvo in ekološki turizem, se je le delno potrdila. Saj smo s pomočjo
analize ugotovili, da obstajajo še številna druga področja, ki imajo ravno tako (ali celo)
večji potencial pri sonaravnem razvoju.
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Vsi predlogi prihodnjega sonaravnega razvoja pomenijo potrditev naših hipotez in veliko
razvojno priložnost za uresničitev trajnostno sonaravne paradigme, ki predvideva uresničitev
gospodarske, socialne in okoljske blaginje. Na prebivalcih občine je, da se odločijo v katero
smer želijo, ali do okolja in ljudi prijazno, svetlo prihodnost, ali v smer negotovosti in
večnega boja s samim seboj in naravo.
Naj zaključimo z mislijo, ki govori sama po sebi:
Eno je imeti cilj, čisto nekaj drugega pa je pripraviti ljudi, da združijo svoja prizadevanja v
isto smer.
Neznani (Stritih s sodelavci, 2007)
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8. SUMMARY
The municipality of Ilirska Bistrica, has 14234 inhabitants and covers an area of 480 km2,
belongs in the circle of economically underdeveloped Slovenian municipalities. A positive
consequence of economical underdevelopment is a well preserved environment, that
represents a large economical, social and ecological capital and an important potential for
future sustainable development.
At the beginning of the thesis we have terminologically defined the meaning and the
extension of the conception of sustainable development and described it’s chronological
development. Later on, on the basis of function valued natural-geographic and socialgeographic characteristics and the analysis of municipal strategies and plans, the guidelines of
a sustainable development for the municipality of Ilirska Bistrica were constructed. As a
priority fields of development we have emphasized: integrated and organic agriculture with
the emphasize on fruit growing in Brkini; Ecological tourism; sustainable energetic supply; a
complete solution of water supply of inhabitants of Slovenian Istria and rear Karstic region
the use of constructed wetlands; sustainable landscape and traffic management.
In the year 2009 we have 23 organic farms that cultivate 5 – 10% of agricultural lands. As for
the current allocation of organic farms and the share of cultivated landscape we suggest
encouraging of integrated and organic agriculture, conditioned by natural-geographic and
social-geographic characteristics and reasons.
The most appropriate areas for the development of integrated agriculture are the lands in the
Reka river valley, where we suggest orientation towards agronomy and horticulture, cattle
breeding, organic fruit growing and small cattle breeding.
The other area is Brkini, where it would be reasonable to develop integrated fruit growing in
intensive orchards and meadowlands orchards. In connection with fruit growing there lies a
big possibility in other supplementary activities. Besides fruit growing, Brkini are also
suitable for stockbreeding and vegetable growing.
The third area where we suggest the development of integrated and organic production is
Koritnice valley suitable for stockbreeding and other supplementary activities as are wood
production and tourist farms.
In the areas of Jelšane and Podgrad valley it is the most rational to encourage organic
agriculture and stockbreeding that is set to self-suficiency.
Taking into account that the municipality of Ilirska Bistrica can boast with vast areas of intact
nature, which are in a sort of way a result of economical backwardness, one of the priorities in
the field of tourist development is ecological tourism. Main reasons for this kind of
orientation are: the domination of daily transit tourists and excursion groups, predominantly
rural environment, smaller environmental pressures, development of organic farming and
development of ecologic tourist farms and the increase of ecologically awared tourists. The
largest possibilities for the development of eco tourism have Brkini and Snežnik tableland.
Brkini have many advantages such are: good geographical and traffic position, rich natural
and cultural heritage, wide areas of intact nature and extensive gastronomical offer. All this
enables the development of hiking, hunting, fishing, mushroom picking, cave hiking and farm
tourism.
The other priority area for the development of eco tourism is Snežnik tableland, that boasts
with vast areas of intact nature, a large biotic variety and one of the most wide areas of linked
forests in Europe. That is why we suggest the development of hiking, hunting, photo hunting,
biking, mountain climbing, etc.
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In the field of energetic supply we pointed out the use of renewable energetic sources and
measures for more efficient use of energetic supply, from which we pointed out the education
of the people of the possibilities for saving the energy and it’s economic use.
As our analysis has shown, the municipality has the largest energetic potential in the use of
wooden biomass because it has a landscape of over 70 % coverage with forests. The
municipality can obtain wooden biomass directly form the forest and wood production
factories and can use it for key emergent for heating in various ways.
The next possibility lies in the use of biogas for which municipality has some potential, but in
smaller quantities, because most of potential farms are to small to economically justify the
production.
Regarding to geological structure of a wider area of municipality of Ilirska Bistrica and
expected stone temperature, we can conclude that in the municipality exists the possibility for
the use of geothermal energy on the base of obtaining the heat from the ground, especially
with new residential investments for heating smaller communities and smaller tourist objects.
The energy of the sun is not being exploited enough for the energetic use, that is why the
municipality should with various demonstration projects encourage the thinking of it’s
residents about exploiting the sun energy. The main possibilities here are the use of
photovoltaic cells or even solar power plants.
One of the possibilities of the use of renewable sources is also the use of wind power. The
company Elektro Primorska is planning to construct a wind power plant at Volovja Reber.
They are justifying the investment of 29 wind turbines with the facts: the use of renewable
power supply, the increase of development possibilities for the municipality, new jobs and the
development of tourism. Nevertheless the facts of the opposite side, that is against the
investment are piling up: height above sea level, inconstant and too weak wind, the
construction of long distance transmission, noise, the jeopardize of biotic variety and the
destruction of landscape image. This is why we conclude that the construction of this kind and
in such natural habitat like Volovja Reber is unacceptable.
One of the guidelines of future sustainable development includes also the problem water
supply for the inhabitants of Slovenian Istria and rear Karstic region. Because of the natural
characteristics of this area there is relatively little sources of drinking water supply, that is
why it is urgent to fully plan it’s management. There are many ways for the solution of this
problem: the construction of an accumulation Suhorka and dam and water pumping station in
Padež for occasional water pumping, the supply from the accumulations Mola and Klivnik,
the supply from Karsatic dams Klariči-Brestovica, the construction of accumulation of
Pinjevec, the supply of Ilirska Bistrica aqueduct and the supply from Malne. We conclude that
the best solution is the construction of an accumulation Suhorka and dam and water pumping
station in Padež, because it has many advantages: sufficient water resources for Rižana,
Karsatic and Ilirska Bistrica aqueduct in all hydrologic circumstances and extremely high
quality of water.
The use of constructed wetlands is one of the guidelines of sustainable development of the
municipality of Ilirska Bistrica. The municipality of Ilirska Bistrica is, as are many of other
municipalities, coming across the problem of draining and cleaning waste waters. Besides that
the municipality has a dispersed settlement (29 inhabitants/km2) and small settlements. That is
why it is almost impossible to construct a good and whole solution for widespread
canalization system. At defining the potential settlements for the construction of constructed
wetland we considered the criteria: the shape and position of the settlement and their
condition of canalization system. On the basis of the analysis we can conclude that the
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municipality has 63 settlements from which 22 are appropriate for the construction of
constructed wetland which could be used for the upgrade of the existent system in the form of
tertiary cleaning or for cleaning deposition waste waters. This is how we could upgrade the
purifying plant in Šembije and settle the waste water regime in deposition Jelšane.
From the view of sustainable landscape use in the municipality of Ilirska Bistrica it is
necessary to outline the next characteristics. The municipality has a large share of forest
surface (70 % or 2,4 ha/inhabitant). There are almost 11.000 ha or 23 % of territory of
agricultural surfaces, what brings 0,8 ha of rural area/inhabitant.
Particularly concerning fact is that in the last decade the share of forest has increased for
almost 20 % because of abandonment of agricultural activities and consequently the
overgrowing of the area. For the restriction of overgrowing it would be smart to increase the
cutting down of trees and stimulation of integrated and organic production.
The share of agricultural areas are decreasing also because of the increase of unfertile and
inhabited areas, 2 % in the last decade. The majority of that is because of the construction of
residential buildings, traffic infrastructure and industrial areas.
Municipality has a distinctive transit role and has consequently a high traffic burdening
because of cargo traffic. Besides that, the municipality is coming upon other problems such
are: the increase of motor vehicles, bad public traffic arrangement, bad traffic connection with
the rest of Slovenia, old traffic infrastructure and environmental traffic burdening. We
suggest: an arrangement of a public transport system, cycle tracks and footpaths and the
transfer of transport traffic from local roads to the railway, which would mean a big relief for
natural environment. A possible solution for the upcoming problems presents the construction
of city bypass that would decrease traffic burdening through city centre, but would only
partially settle the problem. The final solution would be to construct a motorway in the shape
of »Y«, that would be almost ideal for the municipality. We also must consider that the
motorway would go right through the valley of Reka, that is a part of regional park Škocjan
Caves and Nature 2000. This kind of solution is considered for the future, but not very near
future, because the ministry of traffic hasn’t plan this as their investment yet, so the
municipality of Ilirska Bistrica can only hope for a soon start of negotiations.
To sum up the results of analysis and resolutions, we can confirm our main hypothesis, that
the municipality of Ilirska Bistrica has a number of fields and geographical areas for the
future sustainable development. We have shown that there are at least seven potential fields of
sustainable development and six areas, suitable for sustainable development.
All of the prepositions of future sustainable development mean the confirmation of our
hypothesis and a large development opportunity for realization of permanent sustainable
paradigm which foresees the realization of economical, social and environmental welfare. It is
up to the inhabitants of the municipality to decide in which direction they wish to go,
environment and people friendly, bright future, or the direction of insecurity and the eternal
struggle with themselves and nature.
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PRILOGA 1:
NAZIV NOSILCA

DOMAČE IME

NASELJE

1.
2.

Lipec Anton
Peternelj Florjan

Šklovinovi
Bubec

Bač 73
Brce 10

3.

Rutar Marija

Šimčevi

Fabci 2

4.

Penko Franjo

Grad Turn

Gornja Bitnja 13

5.

Djak Bojan

6.

Sanabor Srečko

Sanaborjevi

Harije 8 b

7.

Kruh Franc

Kruhovi

Brinškova ul. 28

8.

Oblak Milenko

Kozlek

Rozmanova 19

9.

Jelen Andrej

10.

Jelen Štemberger Nataša

11.

Brožič Alojz

12.

Brnetič Ladislav

Premčovi

Jasen 7

13.

Tomšič Dejan

Pustovi

Koritnice 27

14.

Slavec Rado

Ivenotevi

Podstenje 15

15.

Šlosel Srečko

Lukičevi

Sabonje 21

16.

Barbiš Rudolf

Barbiš-Čednikovi

Šembije 17

17.

Dimic Anamarija

Šimčevi

Šembije 37

18.

Delost Miroslav

Jagrovi

Šembije 71

19.

Ujčič Ivan

Veliko Brdo 36

20.

Štemberger Damijan

Vrbica 32

21.

Fabec Darina

22.

Mijatović Stipo

Starod

23.

Šestan Boštjan

Jablanica

Gornji Zemon 22

Vodnikova 17
Pri Štalonovih

Vodnikova 17
Jablanica 4

Gržanovi

Zabiče 40

Vir: Žejn, 2009
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PRILOGA 2:

NASELJE

ŠTEVILO
OBLIKA KANALIZACIJSKA
PREBIVALCEV POSELITVE OPREMLJENOST

Bač

462

gručasto n.

ni kanalizacije

Brce

35

gručasto n.

ni kanalizacije

Čelje

64

gručasto n.

ni kanalizacije

Dobropolje

71

gručasto n.

ni kanalizacije

203

gručasto n.

ni kanalizacije

74

gručasto n.

ni kanalizacije

Dolnji
Zemon

457

gručasto n.

ni kanalizacije

Fabci

11

gručasto n.

ni kanalizacije

Gabrk
Gornja
Bitnja

33

gručasto n.

ni kanalizacije

42

razloženo n.

ni kanalizacije

Gornji
Zemon

114

gručasto n.

ni kanalizacije

Harije

288

gručasto n.

ni kanalizacije

Hrušica

258

gručasto n.

ni kanalizacije

Huje

111

obcestno n.

ni kanalizacije

Dolenje pri
Jelšanah
Dolnja
Bitnja

Ilirska
Bistrica

Jablanica
Janeževo
Brdo

4869

mestno n.

v celoti urejena k.

149

gručasto n.

ni kanalizacije

23

gručasto n.

ni kanalizacije

LEGA
na
ravnini
na
slemenu
na
slemenu
rahlo
valovit
svet
na
ravnini
na
ravnini
rahlo
valovit
svet
na
pobočju
na
slemenu
na
ravnini
rahlo
valovit
svet
na
slemenu
rahlo
valovit
svet
na
slemenu
na
ravnini
ob
vznožju
kraškega
roba
na
slemenu

RČN
DA/NE
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Jasen

259

gručasto n.

v celoti urejena k.

Jelšane

293

gručasto n.

ni kanalizacije

Kilovče

55

gručasto n.

ni kanalizacije

Knežak

477

gručasto n.

ni kanalizacije

Koritnice

152

obcestno n.

ni kanalizacije

Koseze

371

obcestno n.

ni kanalizacije

Kuteževo

243

gručasto n.

ni kanalizacije

Mala
Bukovica

161

gručasto n.

ni kanalizacije

Male Loče

39

obcestno n.

ni kanalizacije

Mereče

62

gručasto n.

ni kanalizacije

Nova vas pri
Jelšanah

15

gručasto n.

ni kanalizacije

Novokračine
Ostrožno
Brdo

225

gručasto n.

ni kanalizacije

104

obcestno n.

ni kanalizacije

Pavlica

17

gručasto n.

ni kanalizacije

Podbeže

110

gručasto n.

ni kanalizacije

Podgrad

607

gručasto n.

ni kanalizacije

Podgraje

270

gručasto n.

ni kanalizacije

Podstenje

71

gručasto n.

ni kanalizacije

Podstenjšek

4

razloženo n.

ni kanalizacije

ob
vznožju
kraškega
roba
rahlo
valovit
svet
na
pobočju
na
ravnini
na
ravnini
na
ravnini
ob
vznožju
kraškega
roba
rahlo
valovit
svet
na
ravnini
na
pobočju
na
slemenu
na
ravnini
na
slemenu
na
slemenu
na
slemenu
rahlo
valovit
svet
ob
vznožju
kraškega
roba
na
pobočju
na
ravnini
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Podtabor

33

gručasto n.

ni kanalizacije

Pregarje

216

razloženo n.

ni kanalizacije

Prelože

72

gručasto n.

ni kanalizacije

Prem

184

gručasto n.

ni kanalizacije

Račice

160

gručasto n.

ni kanalizacije

Ratečevo
Brdo

33

gručasto n.

ni kanalizacije

Rečica

94

razloženo n.

ni kanalizacije

Rjavče

31

gručasto n.

ni kanalizacije

Sabonje

79

gručasto n.

ni kanalizacije

Smrje

122

gručasto n.

ni kanalizacije

Snežnik

8

več zaselkov

ni kanalizacije

Soze

39

gručasto n.

ni kanalizacije

Starod
Studena
Gora

49

gručasto n.

ni kanalizacije

33

gručasto n.

ni kanalizacije

Sušak

75

gručasto n.

ni kanalizacije

Šembije

209

gručasto n.

v celoti urejena k.

Tominje

129

gručasto n.

ni kanalizacije

Topolc

344

gručasto n.

v celoti urejena k.

Trpčane

122

obcestno n.

ni kanalizacije

Velika
Bukovica

184

gručasto n.

ni kanalizacije

Veliko Brdo

98

gručasto n.

ni kanalizacije

na
pobočju
na
slemenu
na
slemenu
na
slemenu
na
ravnini
na
slemenu
rahlo
valovit
svet
na
slemenu
na
slemenu
na
slemenu
rahlo
valovit
svet
na
slemenu
na
slemenu
na
slemenu
na
pobočju
na
ravnini
na
slemenu
rahlo
valovit
svet
na
ravnini
rahlo
valovit
svet
na
slemenu
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Vrbica

145

gručasto n.

ni kanalizacije

Vrbovo

315

gručasto n.

ni kanalizacije

Zabiče

314

gručasto n.

ni kanalizacije

Zajelšje

52

gručasto n.

ni kanalizacije

Zarečica

124

gručasto n.

ni kanalizacije

171
gručasto n.
ni kanalizacije
Zarečje
Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1995; Geopedia, 2009; teren

ob
vznožju
kraškega
roba
ob
vznožju
kraškega
roba
na
ravnini
na
slemenu
rahlo
valovit
svet
rahlo
valovit
svet
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