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VPLIVI TURIZMA NA OKOLJE IN MOŽNOSTI ZA NJEGOV TRAJNOSTNI
RAZVOJ V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
IZVLEČEK
Vsako človekovo delovanje pušča posledice na okolju. V diplomskem delu sem skušala preučiti
potencialne učinke, ki jih ima turistična dejavnost na okolje v občini Ilirska Bistrica. Poleg tega
me je zanimalo kakšne so možnosti za razvoj trajnostnega turizma v tej občini.
Z analizo podatkov iz področja turizma in prometa, sem ugotovila, da je največji vpliv turizma na
okolje v občini Ilirska Bistrica posreden, in sicer gre za vplive prometa, ki so posledica
tranzitnega turizma.
Možnosti za razvoj trajnostnega turizma je veliko, saj je okolje v občini Ilirska Bistrica zelo
dobro ohranjeno. Obstaja veliko možnosti za rekreacijo in sprostitev v neokrnjenem okolju,
spoznavanje naravnih posebnosti, seznanjanje z raznimi posebnimi običaji, kulturnimi
posebnostmi ter ogled mnogih zgodovinskih ostankov.
KLJUČNE BESEDE: turistična geografija, vplivi na okolje, trajnostni razvoj, Ilirska Bistrica

TOURISM EFFECT ON THE ENVIORMENT AND POSSOBILITIS FOR ITS
SUSTAINOBLE DEVELOPMENT IN COMMUNITY OF ILIRSKA BISTRICA
ABSTRACT
Every human activity leaves consequences on our environment. In my BS thesis I examined
potential effect of tourism on the environment in community of Ilirska Bistrica. I also reviewed
opportunities for sustainable development of tourism.
Analyses showed great indirect effect of tourism on the environment – especially air pollution as
a consequence of traffic related to transit tourism.
Nature is very well preserved in Ilirska Bistrica, which gives us many opportunities for
development of sustainable tourism in this area. Recreation and relaxation in intact surroundings,
experience of natural sights, unique cultural customs and historical remains can attract more and
more tourists.
KEY WORDS: tourism, effects on the environment, sustainable development, Ilirska Bistrica
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1. UVOD
Turizem je v občini Ilirska Bistrica precej slabo razvita panoga (Uljan, 2000). Občina ima veliko
naravnih in kulturnih vrednot, ki bi bile lahko zanimive za turiste, če bi jih znali ustrezno
predstaviti in tržiti. Ti turistični potenciali samo čakajo, da se jih odkrije in uporabi. Velik del
občine Ilirska Bistrica je precej neuporaben za razvoj ostalih dejavnosti, zato bi bilo dobro
razmisliti, katere dejavnosti na področju turizma bi se dalo razvijati na teh območjih. Čeprav
vloga turizma ni bila nikoli zelo velika, se je le – ta v letih po osamosvojitvi še zmanjšala (Uljan,
2000).
Zaradi ugodne prehodne lege med Kvarnerjem, Tržaškim zalivom in osrednjo Slovenijo ima
veliko vlogo za Ilirsko Bistrico tranzitni turizem. Gostota prometa skozi občino se zelo poveča
poleti, ko zaživi obmorski turizem na Hrvaškem (Uljan, 2000). Ta pretok ljudi izkoriščajo le
gostinci in bencinske črpalke, znamenitosti občine Ilirska Bistrica si ogledajo le redki izmed teh
turistov. Prav te turiste bi bilo potrebno ustaviti na njihovi poti in jih poskušati kakšen dan
zadržati tudi v občini Ilirska Bistrica.
Namen diplomskega dela je določiti glavne pritiske turizma na posamezne sestavine okolja ter
oceniti posledice, ki jih imajo na okolje, hkrati pa želim pretehtati možnosti za bodoči trajnostni
razvoj turizma v občini Ilirska Bistrica. Glede na dosedanje poznavanje območja in tematike, ne
bi bilo presenetljivo, če bi se tekom raziskovanja pokazalo, da turizem nima velikega vpliva na
okolje v občini. Pojavlja se več tipov pritiska na okolje, ki so posledica turizma, vendar se
pojavljajo v različnih intenzitetah le na posameznih predelih občine. Vplivi turizma se bolj kažejo
v tistih predelih občine, ki so bolj občutljivi na obremenitve, ki jih povzroča turistična dejavnost.
Cilji:
•

Določiti območja koncentracije turističnih dejavnosti.

•

Določiti glavne pritiske turizma na posamezne sestavine okolja ter oceniti posledice, ki jih
imajo na okolje.

•

Ovrednotiti načrtovane posege s področja turizma z vidika vplivov na okolje in
trajnostnega razvoja v občini Ilirska Bistrica.

•

Podati konkretne predloge za razvoj trajnostnega turizma.

Delovne hipoteze:
•

Predpostavljam, da se glavni pritiski turizma kažejo v obremenjevanju zraka in vod,
degradaciji prsti in izgubi biotske raznovrstnosti. Vendar pa glede na poznavanje situacije
predvidevam, da pritiski niso veliki in se ne pojavljajo na celotnem območju občine.

•

Menim, da je velik del pritiskov turistične dejavnosti na okolje v občini Ilirska Bistrica,
povezan tudi s prometom.
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•

Za razvoj trajnostnega turizma bodo ključnega pomena nosilnost okolja ter ohranjanje
naravne in kulturne dediščine.

Zavedam se, da ima turizem tako negativne, kot tudi pozitivne vplive na pokrajino, njegove
posledice pa se odražajo v naravno in družbenogeografskih sestavinah. Za preučitev vplivov
turizma na okolje sem uporabila nalogi prilagojen integralni geografski model (slika 1). Stanje
okolja je rezultanta intenzivnosti pritiskov (v tem primeru pritiskov turizma) in občutljivosti
oziroma samočistilnih sposobnosti okolja. Odziv na trenutne razmere je lahko zelo različen. Z
izdelavo diplomskega dela bom poskušala priti do konkretnih predlogov za razvoj trajnostnega
turizma.
Sonaravni turizem je dolgoročno vzdržna oblika turizma, koristi družbi, podjetjem, naravi in
kulturi območja na katerem se razvija. Tesno je povezan s sonaravnim razvojem. Okoljski,
socialni in ekonomski vidiki so enakovredni (Skrt, 2007).
Razvoj sonaravnega turizma upošteva naravno okolje. Ohranjati mora njegovo naravno stanje.
Posegi v okolje in škodljivi izpusti morajo biti čim manjši. Naravni ekosistemi morajo kljub
razvoju turizma normalno delovati in se razvijati. Nujne so izdelave strategij razvoja in presoje
vplivov in okoljskih tveganj vseh dodatnih posegov v okolje. Razvoj sonaravnega turizma mora
upoštevati tudi kulturne značilnosti območja. Turisti so le obiskovalci, regija ni muzej, temveč v
prvi vrsti vitalen življenjski prostor lokalnih prebivalcev in njihovih potreb. Turistična funkcija
kraja je na drugem mestu. Turizem mora delovati odvisno od lokalnega okolja in ne obratno. Z
gospodarskega vidika je pomembno, da se načrtuje dolgoročno. Pomemben je enakomeren razvoj
celotne regije in ne zapostavljanje določenih območij na račun turističnega razvoja (Skrt, 2007).
Slika 1: Shema prilagojenega integralnega geografskega modela

Vir: Plut, 2004
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1.1. LEGA
Občina Ilirska Bistrica se nahaja na jugozahodnem delu Slovenije, zajema večji del Snežniške
planote z delom južnih Javornikov, južni del Zgornje Pivke (Koritniško kotlino), jugovzhodni del
Podgrajskega podolja z obronki Čičarije, skrajni severni del Jelšanskega oz. Brgudskega podolja,
dolino Reke reke (Reško kotlino) in vzhodne Brkine. Spada med največje slovenske občine, meri
480 km². Na zahodu meji na občini Hrpelje – Kozina in Divača, na severu na občino Pivka, na
vzhodu na občino Loški potok in na jugu na Republiko Hrvaško (Uljan, 2000). Upravno –
administrativno središče občine je Ilirska Bistrica, ki ima okrog 4.869 prebivalcev (SURS, 2009).
Položaj občine je zelo pomemben s strateškega in prometnega vidika. Občina namreč leži v
zaledju Kvarnerskega in Tržaškega zaliva. Zaradi lege med obsežnimi deli vzpetega sveta, med
Snežniško – Risnjaškim pogorjem in Čičarijo, 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 (Uljan, 2000).
Ilešič (1972) socioekonomsko občino Ilirska Bistrica uvršča v makroregijo Zahodna Slovenija, v
okviru te pa v mezoregijo Primorsko kraško zaledje. Vrišer (1990) jo je v svoji
ekonomskogeografski regionalizaciji uvrstil v mezoregijo Notranjska s središčem IV. stopnje
Postojno, na katero pa je bila občina Ilirska Bistrica zaradi njene šibkosti slabo navezana in je v
veliki meri težila k močnim središčem V. in VI. stopnje, h Kopru ter Ljubljani in Reki. Šibkost
Postojne kot mezoregionalnega središča je glavni razlog, da se prebivalci občine želijo širše
povezovati s Koprom, predvsem zaradi gospodarskih razlogov. Prostorsko pa je bolj logična
povezava s Postojno. Prebivalci občine se po regionalni pripadnosti štejejo za Primorce. Takšna
opredelitev se je uveljavila med obema vojnama, ko so Primorska imenovali vse območje, ki je
bilo v okviru Kraljevine Italije. Bistričani se nikoli niso imeli za Notranjce, čeprav je stoletja
večji del občine pripadali tej deželi, poleg tega pa so od nekdaj navezani mnogo bolj na obmorska
mesta kot na mesta v notranjosti kontinenta (Uljan, 2000).

1.2. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
1. 2. 1. GEOLOGIJA
Površje občine Ilirska Bistrica pokrivajo sedimentne kamnine različne starosti. Najstarejše
kamnine v občini najdemo na Snežniški planoti, Podgrajskem in Jelšanskem podolju ter
Koritniški kotlini. To so apnenci in dolomiti jurske, kredne in paleocenske starosti. Mlajše so
eocenske flišne plasti, ki prekrivajo Brkine, najmlajše pa so pliocenske in kvartarne naplavine
(glina, pesek, prod…) v dolini Reke (Uljan, 2000).
Občina Ilirska Bistrica leži na območju treh velikih tektonskih enot: Snežniške grude, Brkinske
sinklinale in Čičarijske antiklinale. Največji, skoraj ves vzhodni del občine pokriva Snežniška
gruda, medtem ko na območje Čičarijske antiklinale občina posega s skrajnima jugozahodnim
(Podgrajsko podolje med Hrušico in Starodom) in južnim (Jelšansko podolje od Jelšan do
Sušaka) delom. Med obema tektonskima enotama leži Brkinska sinklinala (Uljan, 2000).
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1.2.2. NARAVNE ENOTE
Slika 2: Naravne enote občine Ilirska Bistrica

Vir: Uljan, 2000
1.2.2.1. Snežniška planota in Javorniki
Snežniška planota je del velike planote med Notranjskim podoljem in Zgornjim Pokolpjem na
vzhodu ter Pivško kotlino, dolino Velike vode in Jelšansko - Brgudskim podoljem na zahodu. Za
najnižji, severni del tega obsežnega planotastega sveta se je uveljavilo ime Javorniki, za nekoliko
višji, južni del Risnjak in za najvišji, osrednji del Snežnik. Meji med temi enotami potekata po
suhih dolinah, dolih in dragah, med Javorniki in Snežnikom od Knežaka proti Mašunu in do
Leskove doline, med Snežnikom in Risnjakom pa iznad povirja Reke preko Gomancev in Police
do Čabra. V ilirskobistriško občino spada večji del Snežniške planote in del južnih Javornikov.
Nadmorske višine tega gorskega sveta se gibljejo med okrog 600 in 1796 metri, kolikor je visok
tudi najvišji vrh planote, Veliki Snežnik. Površje je močno zakraselo, relief je tipično kraški s
številnimi kotliči, vrtačami, doli, podolji in dragami, med katerimi se vzpenjajo prav tako zelo
številni roglji, čoki, kolki, brda in gore. V širšem območju Velikega Snežnika je relief deloma
ledeniško preoblikovan (Melik, 1960; Klemenčič, 1959).
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1.2.2.2. Brkini in dolina reke Reke
Brkini z dolino reke Reke so edina reliefna enota z normalno razvito, nadzemno vodno mrežo.
Vzrok tega je v njeni zgradbi. Sestavljena je pretežno iz neprepustnih flišnih sedimentov, precej
neodpornih proti zarezovanju tekočih voda, zato so za to pokrajino značilne globoke doline.
Brkini so dolgo pogorje, položni široko plečati hrbet, ki se vleče južno od reke Reke, od
nadmorske višine okrog 650 m na jugovzhodu nad njenim povirjem v Dletu, do okrog 800 m na
severozahodu nad njenim ponikom pri Škocjanu. Gre za hribovje zmernih relativnih višin 200 300 m, ki se od severozahoda proti jugovzhodu za spoznanje znižuje in je vse bolj razrezano in
razčlenjeno. Hribi so lepo položno in zaobljeno izoblikovani, na pogled se zdijo kakor dolga,
ravna gora. Brkini so v skoraj vsem obsegu razvodje - proti severovzhodu potoki od tam tečejo v
Reko, na južno stran pa proti Podgrajski suhi dolini, ob kateri, takoj ko jo dosežejo, poniknejo.
Tako spremljajo jugovzhodno vznožje Brkinov, od Škocjana do Šapjan, številne ponikve oziroma
slepe doline (Uljan, 2000).
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 in prostorna,
lahko govorimo o kotlini, ob spodnjem toku pa je le tesna deber. Vzrok za to je, da je njen zgornji
tok vezan na veliko tektonsko prelomnico, ki loči fliš od mezozojskega apnenca, medtem ko je
spodnji del njene doline običajna geomorfološka tvorba in zato v obliki debra. Dolina je najširša
pri Ilirski Bistrici, kjer je v času močnega epirogenetskega dviganja prišlo do zaostajanja in
nastanka manjše Ilirskobistriške kotline. Zgornji, širši in od ostalega dela precej zaprti del
Podgore, je Kočanska kotlinica. Zaradi močnega preperevanja se je po strmih pobočjih proti
dolini nakopičilo obilo grušča, na kar kažejo zaplate melišč in sprimki starega grušča v strminah
nad dolino Reke. Z Brkinov pa so vode nanašale večje množine peska in zlasti blata ter ga
nalagale v dolinsko dno. Reko tako sedaj spremlja široka aluvialna ravan, ob njej pa so dobro
izoblikovane kvartarne terase. Od Gornje Bitnje navzdol postaja dolina tesnejša, ravnica se naglo
oži in kmalu popolnoma izgine (Uljan, 2000).
1.2.2.3. Del Zgornje Pivke (Koritniška kotlina)
Suhi del doline Zgornje Pivke, ki pripada ilirskobistriški občini, je Koritniška kotlinica, ki jo je v
krednem apniškem ozemlju izoblikovala v kvartarju nadzemsko tekoča Pivka. Ta je ponekod
ustvarila obsežne terase, v zgornjem delu kotline, pri Koritnicah, pa je nasula zelo velik vršaj
apniškega grušča in proda. Med Knežakom in Koritnicami je aluvialna ravnica, ki naj bi bila
ostanek kvartarnega jezera. Velik del površja je precej zakrasel (Melik, 1960).
1.2.2.4. Jelšansko podolje
Jelšansko 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. Ti še vedno trajajo, na kar kažejo
potresi. V predkraški dobi naj bi po Jelšanskem podolju proti Kvarneru tekli dve vzporedni reki
(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 v Podgrajskem podolju. Na zahodnem robu podolja leži slepa dolina
Mržljaka z obdajajočo jo ravnico, kjer sta naselji Dolenje in Jelšane, na vzhodnem robu pa je
slepa dolina Sušačkega potoka z naseljema Sušak in Novokračine (Uljan, 2000).
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1.2.2.5. Podgrajsko podolje z obronki Čičarije
Podgrajsko podolje je suha dolina, ki se vleče in polagoma zvišuje od Kozine proti jugovzhodu
do Staroda. Občini Ilirska Bistrica pripada njen zgornji del, od Staroda do Hrušice. Podgrajsko
suho dolino je oblikovala površinska reka, ki je tekla od Staroda čez Podgrad, Markovščino in
Materijo ter nato naprej ali ob Rodiku proti Divači v Veliko vodo, ali čez Kozino in Bazovico v
Nabrežinsko suho dolino. Dolina je lepo izoblikovana, njeno dno je ravno in obsežno. Dno doline
je precej zakraselo, s številnimi vrtačami. Potoki, ki sem pritečejo z Brkinov, ob dosegu doline
poniknejo. Na območju Ilirske Bistrice se nahajajo Račiške in Hrušiške ponikve. Podgrajsko
dolino obdajajo na obeh straneh, še posebno pa v hribovitih predelih med slepimi dolinami, dobro
vidne terase, ki jih je izdelala rečna bočna erozija. Proti jugu Podgrajsko podolje prehaja v
Čičarijsko hribovje (Melik, 1960).

1.2.3. PODNEBJE
Za podnebje občine Ilirska Bistrica je odločilnega pomena lega na prehodu iz kontinentalne v
primorsko Slovenijo, v zaledju Kvarnerskega in Tržaškega zaliva. Kot zelo močan dejavnik
nastopata tudi relief in nadmorska višina (Šebenik, 1996; Klemenčič, 1959). Kontinentalni vplivi
se na tem območju uveljavljajo prek zahodnih pobočij Javornikov in Snežnika. Primorski vplivi
iz Tržaškega zaliva so skoraj popolnoma zavrti od reliefnih pregrad, zato večina primorskih
vplivov pride iz območja Kvarnerskega zaliva (Klemenčič, 1959).
Prehodnost podnebja se najbolj odraža v temperaturah in značilni vetrovnosti. Velika pestrost v
izoblikovanosti, naklonu in ekspoziciji površja se kaže v »razbitosti« podnebja in njegovem
spreminjanju na kratke razdalje. Nižje ležeči predeli občine tako izkazujejo bolj mediteranske,
višje ležeči predeli pa bolj celinske podnebne značilnosti (Uljan, 2000).
1.2.3.1. Temperature
Najtoplejši predeli občine so dolina reke Reke, Jelšansko podolje in Brkini, do približno 500 m
n.m. Povprečna letna temperatura zraka tu znaša 9 – 10 ºC. V hladnem delu leta, od novembra do
februarja, prihaja ob mirnih tipih vremena v dolini Reke in v sem spadajočih, najnižjih,
depresijskih delih Brkinov do močne temperaturne inverzije, katero pogosto spremlja megla
(Uljan, 2000).
V Podgrajskem podolju, Koritniški kotlinici in v Brkinih od 500 m n.m. do 700 m n.m. znaša
povprečna letna temperatura zraka 8 – 9 ºC. Koritniško kotlino jeseni in pozimi prizadene
temperaturna inverzija, medtem ko del Brkinov, ki smo ga uvrstili v to temperaturno območje,
lahko označimo kot termalni pas Brkinov. Zaradi izrazite konkavne lege so pri mirnih tipih
vremena v Podgrajskem podolju poleti dnevi bolj vroči, zimske noči pa izredno mrzle.
Izpostavljene grebene v Brkinih skoraj vedno hladi veter, medtem ko na nižje temperature v
Koritniški kotlini vpliva velika izpostavljenost vdorom hladnega zraka skozi Postojnska vrata
(Uljan, 2000).
Najhladnejši del občine je Snežniška planota. 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. Povprečne temperature se nižajo od roba do vrha
planote. Najtoplejšim, najnižje ležečim delom planote so po temperaturnih razmerah blizu
najvišji vrhovi Brkinov in ilirskobistriški severni rob Čičarije. Južnim, primorskim vplivom bolj
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izpostavljeni deli planote so toplejši (predvsem v hladni polovici leta) od centralnih delov
planote. Za to območje je značilno, da so razlike v amplitudah med minimalnimi in
maksimalnimi temperaturami manjše in bolj podobne sosednjim, nižje ležečim krajem.
Amplitude so najvišje v kraških dragah in dolih, kjer se uveljavlja toplotni obrat. Mrzel zrak se v
teh kotanjah lahko nabira in tam zastaja precej časa, ne le v hladni polovici leta, temveč pogosto
tudi v poletnih nočeh. V najglobljih depresijah je posledica temperaturnega obrata vegetacijski
obrat (Uljan, 2000).
Slika 3: Povprečna letna temperatura zraka 1971 - 2000 v občini Ilirska Bistrica

Legenda:

Vir: Atlas okolja, 2009
1.2.3.2. Padavine
Ilirskobistriška občina je dobro namočena. Količina padavin po njenih posameznih delih je v
največji meri odvisna od nadmorske višine in izpostavljenosti površja toplim in vlažnim zračnim
masam, prihajajočih z jugozahoda. Najmanj letnih padavin, med 1400 in 1500 mm, prejme
Ilirskobistriška kotlina s spodnjo dolino Reke ter severna stran Brkinov, med 1500 in 1600 mm
padavin pa Koritniška kotlina, Podgrajsko podolje in južna pobočja Brkinov. Proti vzhodu
padavine zaradi orografske pregrade naglo naraščajo, na zahodnem robu Snežniške planote in v
povirnem delu porečja Reke presežejo 1800 mm, v osredju Snežnika 2500 mm, na najvišjih delih
pa celo 3000 mm. Snežniška planota je, poleg Julijskih Alp, najbolj namočen del Slovenije (Uljan
2000).
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Slika 4: Povprečna letna količina padavin 1971 - 2000

Legenda:

Vir: Atlas okolja, 2009
Največ padavin pade jeseni, oziroma v mesecu novembru. Na celem območju občine je več
padavin v hladni kot v topli polovici leta. V Podgrajskem podolju je najmanj padavin poleti, v
mesecu juliju, v ostalih predelih pa pozimi, v mesecu februarju. Suša se pojavlja pozimi in poleti
zaradi pomanjkanja padavin, naglega odtoka ob nalivih ali zaradi velike propustnosti kraških tal
(Podgrajsko in Jelšansko podolje, Koritniška kotlina). Fiziološko sušnost pri rastlinah pospešuje
močno izhlapevanje zaradi sončne pripeke (predvsem v dolini Reke, v Podgrajskem podolju in na
sončnih pobočjih Brkinov) ter velika prevetrenost (predvsem v Koritniški kotlini, Podgrajskem
podolju in v Brkinih) (Uljan, 2000).
Sneg zapade v nižje ležečem delu občine od novembra do aprila, izjemoma tudi v maju in,
redkeje, v oktobru. Na Snežniški planoti sneg v maju in oktobru ni redkost. Na vrhu Snežnika ga
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. Dni v letu s snežno odejo je povprečno manj kot 20. V Podgrajskem podolju in v Brkinih
med 500 m in 600 m (na osojnih pobočjih, na severnih deli) ter 700 m na prisojnih pobočjih, na
južnih delih, je povprečno letno število dni s snežno odejo med 20 in 30, povprečna letna
maksimalna debelina snežne odeje pa je 20 – 30 cm. V najvišjih delih Brkinov in v Koritniški
kotlini ti vrednosti znašata 30 – 50 dni in 30 – 40 cm. Snežniška planota je v povprečju več kot

14

100 dni na leto pokrita s snežno odejo, letna maksimalna višina snežne odeje se v giblje med 30 200 cm (Uljan, 2000).
Slika 5: Povprečno število dni s snežno odejo v sezoni 1971/72 - 2000/01

Legenda:

Vir: Atlas okolja, 2009
Glede pojavljanja slane je najugodnejši pas Brkinov v nadmorski višini 500 - 700 m, ki bi ga
lahko imenovali »termalni pas Brkinov«. Slana se tu ponavadi pojavlja spomladi, nazadnje se
pojavi aprila, jeseni pa prvič sredi oktobra. Zadnje spomladanske slane so neprimerno bolj
škodljive kot prve jesenske, saj so rastline bolj občutljive v mladem razvojnem stadiju kot v
zrelem. Škoda je tem večja, čim globlje v vegetacijski periodi slana prizadene rastlino. Na
ilirskobistriškem slana običajno najbolj prizadene slive in ostalo sadno drevje (Uljan, 2000).
Do intenzivnega žledenja prihaja, ko se dež pri prehodu skozi spodnje hladnejše plasti, ki segajo
do tal, ohladi pod 0 ºC, a ne zmrzne. Šele potem, ko ta podhlajen dež pade na zmrzla tla, drevje in
druge predmete, sproti zmrzuje v led ter se spreminja v težak oklep. Zaradi svoje teže lahko
povzroči katastrofalne posledice na zgradbah, drevju, električnih daljnovodih, močno ovira ali
celo povsem ustavi promet. Posledice so še hujše, če po žledenju zapiha veter. V občini Ilirska
Bistrica prihaja do žledenja ob naglem prepletanju hladnih severovzhodnih zračnih gmot, ki se
držijo pri tleh in so v veliki večini primerov v povezavi z močno burjo, ter toplejših zračnih gmot,
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ki v višinah dotekajo z jugozahoda. Na območju prehoda med submediteranskim in celinskim
podnebjem se tako žled pojavlja pogosteje kot v ostalem delu Slovenije, poleg tega pa dosega
precej večje dimenzije. Ta pas imenujemo »žledni pas« Slovenije. Občina Ilirska Bistrica pa v
celoti spada vanj. Katastrofalen žled se najpogosteje pojavlja v mesecu novembru in v
nadmorskih višinah med 500 in 1000 m. Na območju Ilirske Bistrice so tako najbolj prizadeti
Koritniška kotlina, pobočja Snežnika in Brkini. Katastrofalen žled (debeline nad 50 mm) se tu
pojavlja v povprečju vsakih 30 let (v zadnjem stoletju v letih 1933, 1952, 1980) (Uljan, 2000).
Megla se najbolj pogosto pojavlja v hladni polovici leta in v depresijah s temperaturnimi obrati.
Največ dni z meglo je v Ilirskobistriški kotlini (90 dni), na posameznih delih Snežniške planote
(na Gomancih okrog 60 dni), v Koritniški kotlini (v Knežaku okrog 45 dni) in v dolini Reke (v
Zabičah okrog 35 dni). Po Šebeniku (1996) je megla pogosta tudi v slepih dolinah na južnem
robu Brkinov in v novokrajski slepi dolini (Uljan, 2000).
1.2.3.3. Vetrovnost
Vetrovnost območja je velika, predvsem v hladni polovici leta. Najpomembnejša vetrova sta
burja in jugo, omeniti pa je treba tudi maestral in pobočne vetrove (Uljan, 2000).
Burja je pogostejša v hladnejši polovici leta. V pozni zimi se sunkovito spušča z visoke planote
Snežnika v Koritniško kotlino, Podgoro in Ilirskobistriško kotlino ter z Brkinov v Podgrajsko in
Jelšansko podolje. Njeni sunki lahko presežejo 100 km/h. Burja navadno traja 3 – 5 dni ter pusti
za seboj lepo vreme, v pozni pomladi pa prinaša slano (Uljan, 2000).
Jugo piha večinoma od juga ali jugovzhoda pred prihodom fronte ali ciklona. Je vlažen in topel,
ter navadno naznanja poslabšanje vremena. Najpogostejši je v jesenskih mesecih, ko postrga suho
listje z dreves in prinese obilico padavin. Njegova moč je le malo manjša od burjine, zato lahko
povzroči podobno škodo (Uljan, 2000).
Maestral, lahen vetrič z juga ali jugozahoda, se pojavlja med 10. uro in sončnim zahodom v topli
polovici leta in blaži poletno vročino (Uljan, 2000).
Pobočni vetrovi, ki so posledica dnevnega segrevanja oziroma nočnega ohlajanja zemeljskega
površja in razgibanega reliefa, so zelo šibki vetrovi. Najintenzivnejši so v zgornjem delu doline
Reke (Podgori) (Uljan, 2000).

1.2.4. VODOVJE
Vododržne kamnine zavzemajo 194 km² ozemlja (40,5%), medtem ko je vodoprepustnega,
karbonatnega sveta 286 km² (59,5%). Na vododržnih kamninah je vodna mreža dobro razvita.
30% vodne mreže (146,6 km) ima stalno vodo, 70% vodne mreže (340,4 km) pa je v sušnih
mesecih suho. Glavna vodna žila občine je reka Reka, ob kateri se je skoncentrirala večina
prebivalstva in industrije. Skoraj polovica ozemlja občine (226,2 km² oz. 47,1%) sodi v njeno
porečje. V Tržaški zaliv se preko Rižane odmaka del Brkinov na zahodu občine. Podgrajsko in
Jelšansko podolje se s porečji sem tekočih brkinskih potokov odmakata v Kvarner, prav tako pa
tudi, v glavnem preko Rečine, najbolj namočeno področje, JV del Snežniške planote. V
črnomorsko povodje oz. porečje Ljubljanice spada del Koritniške kotlinice in SV del Snežniške
planote. Na vodoprepustnem svetu meja med razvodji ni povsem jasna. Poleg tega imamo
ponekod na kraškem svetu opravka z bifurkacijo (Uljan, 2000).
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Slika 6: Vodovje v občini Ilirska Bistrica

Vir: Atlas okolja, 2009
1.2.4.1. Reka Reka
Reki Reki že od nekdaj ob izviru Hrvati pravijo Vela voda, Slovenci pa ob zgornjem toku Velika
voda (Vjilka vuoda) in ob spodnjem toku Reka. Širše se je uveljavilo ime Reka, verjetno zaradi
tega, ker so te kraje v novem veku opisovali in upodabljali predvsem Italijani (ozemlje je spadalo
v tržaško škofijo), ki so se na poti sem z imenom Reka prej srečali, obenem pa je njihovemu
jeziku lažje sprejemljivo (Uljan, 2000).
Zaradi velikega števila Rek (vodnih tokov in krajev), je pridevniško določilo »Notranjska« Reka
dobila že pred prvo svetovno vojno, po Rojšku ji tako pravijo geografi ljubljanske šole, srečamo
pa tudi imena Brkinska Reka in Kraška reka. Časnikarji uporabljajo tudi ime »reka Reka«, zato,
da ne bi pomislili na ne tako oddaljeno hrvaško mesto Reko. Na celotnem območju občine Ilirska
Bistrica uporabljajo starejši ljudje ime Velika voda, medtem ko se je med delom mlajšega
prebivalstva že bolj uveljavilo ime Reka (Uljan, 2000).
Reka teče v dinarski smeri, od jugovzhoda proti severozahodu. Od izvira do ponora je dolga 51,6
km, obe skrajni točki pa sta oddaljeni približno 16 km od morja, od Kvarnerskega oziroma
Tržaškega zaliva. Izvira na severovzhodnem pobočju kopastega vrha Dleto kot Vela voda. Njena
dolžina do vodomerne postaje Cerkvenikov mlin znaša 44,25 km (Rojšek, 1981), površina
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porečja pa 332,37 km² (Kolbezen, Pristov, 1998). Povirni del porečja se nahaja na Hrvaškem.
Kljub temu, da gre le za 3 km² ozemlja lahko način hrvaškega ravnanja s temi vodnimi viri
bistveno vpliva na družbenogospodarsko podobo slovenskih predelov ob Reki, še posebej velja to
za občino Ilirska Bistrica, v kateri leži 68,1% površine porečja in 64,6% rečne mreže (Uljan,
2000). Reka ima dežni režim z odtenki dežno snežnega režima z mediteranskim poudarkom in z
vplivi kraške retinence (Šebenik, 1996).
Tip pretočnega režima Reke po:
Kolbezen, Pristov: Dežni (pluvialni) režim – visoke vode nastopajo od novembra do aprila, z
viškom v novembru. Nizke vode so od maja do vključno septembra z izrazitim nižkom v juliju
oziroma avgustu. Meseci od januarja do aprila imajo višino vode izrazito nad povprečjem.
Hrvatin: Sredozemski dežni režim – pretočni višek nastopi novembra, drugi višek je komaj
opazen. Glavni nižek nastopi julija in avgusta.
Novembrski višek pretočnega režima je posledica velike količine padavin, ki padejo jeseni (v
novembru je tudi padavinski višek). Visoka voda v januarju, marcu in aprilu je prav tako
pogojena z visoko količino zapadlih padavin, medtem ko je visoka voda v februarju posledica
kraške retinence (zadržka) – v tem mesecu se namreč pojavi padavinski nižek. Nizka voda v
pozni pomladi in poleti je posledica nizke količine zapadlih padavin in močnejšega izhlapevanja.
Na vodostaj Reke vplivajo samo dežne padavine.
Visoke vode nastopajo od novembra do aprila, z viškom v novembru, nizke vode pa od maja do
septembra, z izrazitim nižkom v juliju. Značilno je da Reka zelo hitro reagira na močne nalive ali
na pomanjkanje padavin. Ob nizkih vodah se, zaradi visokih koncentracij odpadnih voda, iz
korita širi smrad, ob visokih pa nastopajo poplave. Reka ima veliko število pritokov. V glavnem
so zelo kratki in vodnati le v času jesenskih in spomladanskih padavin. Njihove ozke debrske
dolinice pričajo o njihovi veliki erozijski moči v času močnejših padavin. Od vseh vodnih tokov
v porečju, ki jih je 877, jih je le 97 stalnih. Levi pritoki prihajajo z Brkinov, kjer so vrezali v
mehki fliš ozke in globoke doline in površje močno razčlenili. Najdaljši levi pritok Velike vode je
Molja. Desnih, v glavnem kraških je manj in so precej krajši (najdaljši je Stržen), so pa bolj
vodnati. Voda je čista in bistra, s stalno temperaturo okrog 8 ºC. Na Reki, njenih večjih pritokih
ter na akumulacijskih jezerih Klivnik in Mola je uveljavljen športni ribolov in ribolovni turizem,
pod okriljem ribiške družine Bistrica. Od vodnih športov je razvit rafting. Jezero Klivnik poleti
pritegne veliko plavalcev. Reka ni izkoriščena za pridobivanje električne energije, so pa za to v
preteklosti nastali posamezni načrti (Uljan, 2000).
1.2.4.2. Ostalo Jadransko in Črnomorsko povodje
Dobra polovica občine, ki ne sodi k porečju Velike vode, je v glavnem pokrita s prepustnimi
karbonatnimi kamninami. Razvodnica marsikje ni jasno opredeljena (Zupančič, 1996).
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Slika 7: Povodja v občini Ilirska Bistrica

Legenda:

Vir: Atlas okolja, 2009
Ponekod na Snežniški 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. Včasih so imeli
studenci pomembno vlogo pri vodni preskrbi ovac in njihovih pastirjev (Klemenčič, 1959).
Snežniški vodonosnik v svoji notranjosti shranjuje 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). Zaradi omejene prepustnosti
Javornikov ob visoki vodi, kraški izviri zalijejo manjše ali večje kotanje na njihovi južni strani in
nastanejo Palško, Petelinjsko, Veliko in Malo Drskovško, Parsko, Kalško, Zagorsko in Bačko
jezero (Klemenčič, 1959). Jugovzhodni del občine, ki se odmaka v Jadran, a ne sodi v porečje
Velike vode, je sestavljen 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. Iz ostalih slepih dolin in južnejših kraških
predelov voda najverjetneje odteka v Kvarnerski zaliv (Uljan, 2000).

19

1.2.4.3. Poplave
Bolj ali manj ravnega dolinskega dna je ob Veliki vodi skoraj 23 km² (7% celotnega porečja).
Zaradi majhne retencijske sposobnosti porečja, relativno velike namočenosti in relativno
majhnega strmca Reke glede na srednji naklon porečja, ga je 20 – 30% izpostavljeno poplavam.
Poplavni svet se prične, kjer Velika voda nad Zabičami zapusti tesne flišne grape ter dolinice in
priteče v relativno široko dolino z ravnim, ploskim dnom, ki se razteza med Zabičami in
Topolcem. Tu je največ poplavnega sveta (Kranjc, Mihevc, 1988). Med tema dvema krajema
dobiva Velika voda z desne strani, z vznožja Snežnika, številne stalne pritoke, ki so prodonosni
in regulirani ter tečejo v spodnjem delu po izgonskih strugah do nekaj metrov nad nivojem
ravnice. Ker so izgonske struge slabo vzdrževane, ob visokih vodah prestopijo bregove in tako je
občasno poplavljen še precej širši pas sveta više po dolini in ne le ob Veliki vodi sami. Od
Topolca navzdol je dolina precej daljša, a precej bolj ozka z le nekaj večjimi razširitvami. Do
poplav pride v povprečju šestkrat na leto. So izrazito sezonske in vezane na jesenski padavinski
maksimum, z majhnim zamikom. 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 (Uljan, 2000). Poplave povzročijo škodo na strugah in melioracijah ob Veliki vodi, na
poljih, prometnicah (največ škode naredijo potoki iz strmih grap, ki jih zasujejo z najrazličnejšim
plavjem; voda lahko zalije celo magistralno cesto Ilirska Bistrica – Reka), stanovanjskih in
gospodarskih poslopjih. 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 Velike vode,
a tudi za zadrževanje visokih voda, na pritokih Velike vode, Molji oziroma Klivniku, zgrajeni
akumulaciji – zadrževalnika Mola in Klivnik (Kranjc, Mihevc, 1988) Z zgraditvijo posameznih
novih nasipov in regulacijo še nekaterih delov strug Velike vode 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. 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 skozi z vejevjem,
listjem in blatom zamašene ponore skoraj ne more odtekati. Vzrok hitremu dvigu vode je tudi v
naključnih izjemnih količinah padavin v zelo majhnih povirjih potokov, saj velika količina vode
priteče le pred en ponor, ki ima omejeno sposobnost ponikanja (Uljan, 2000).
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Slika 8: Poplavni svet ob Reki

Legenda:

Vir: Atlas okolja, 2009
1.2.4.4. Umetni jezeri Klivnik in Mola
Nastali sta v letih 1973 – 78 oziroma 1984 – 87, z zajezitvijo istoimenskih vodotokov.
Namenjeni sta predvsem bogatenju nizkih voda Velike vode in za zadrževanje visokih voda
ponikanja (Uljan, 2000).
Mola
Jezero leži na vzhodnem robu osrednjega brkinskega slemena, južno od naselja Harije. Na
severno stran priteka več manjših potokov, ki se nadaljujejo v dolino potoka Klivnik, na katerem
je ojezeritev vode Klivniškega jezera. Jezero je precej veliko in ima zelo razgibano omrežje, saj
meri obseg 10 km. Dolgo je 3000 m, v najširšem delu široko 300 m. Namenja se še ribogojništvu
in ribolovu. Ribolovno so zanimivi krap, linj, postrv, smuč, mrena in ščuka. Vodna gladina jezera
precej niha, tudi 5m, zato so brežine malo ali skoraj nič porasle. Plitkejši so le severovzhodni deli
jezera, kjer jih porašča trstičevje (Firbas, 2001). Zanimivost reke Mola je velik strmec,
nepojasnjen velik delež suhih dolin na flišu v spodnjem delu porečja in močno meandriranje
(Občina Ilirska Bistrica, 2007).
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Klivnik
Klivniško jezero je ojezereno na potoku Klivnik pod razpotegnjeno gručasto vasjo Tominje.
Jezero je dolgo 1800 m, v najširšem delu je široko 250 m. V jezeru je več rib: potočna postrv,
šarenka, soška postrv in smuč. Južna stran jezera meji na gozdne hribovite površine, severna pa
na razprostrane površine njiv in travnikov. Vodna gladina precej niha, tudi 5 m, zato so brežine
blatne in neporaščene. Plitvejši in z močvirskim rastlinjem so poraščeni širši severni predeli
jezera. Namenjeno je namakanju okoliških sadovnjakov, zadrževanju visokih vod, bogatenju
nizkih vod, vzreji rib in ribolovu (Firbas, 2001). Z ribami in jezeri gospodari Ribiška družina
Bistrica. Na jezeru je dovoljen športni ribolov (Občina Ilirska Bistrica, 2007).

1.2.5. PRSTI
Na flišu so se v glavnem razvile humozne silikatne ali kisle prsti s tankim, organskim humosnim
slojem, ki leži neposredno na slabo prepereli flišni kamninski podlagi. Predvsem na strmejših
delih pobočij najdemo še distrično in evtrično rjavo prst ter distrično sprano prst. Prst je lahka
peščena. Je zelo rodovitna in na slemenih tudi precej debela. S stopnjevano strmino pobočij se
njena debelina tanjša in na bolj strmih pobočjih prehaja v skoraj skeletna tla. Proti močnemu
izpiranju in erodiranju prepereline na strmejših pobočjih so se domačini začeli uspešno upirati že
v prejšnjem stoletju, z ustrezno rabo tal. Prenehali so pasti ovce in ogrožena območja zasadili s
sadnim drevjem in gozdom, pravilnim oranjem in z gradnjo kulturnih teras (Uljan, 2000).
V dolinah, kjer je matična osnova holocenski nanos Velike vode in potokov, so nastali gleji in
oglejene prsti ter obrečna tla. V robnih, sušnejših delih dolin so nanosi fine flišne naplavine
rodovitni in primerni za poljedelstvo. V ožjem dolinskem dnu Reke v Podgori in Ilirskobistriški
kotlini ter slepih dolinah na južnem obrobju Brkinov, se je zaradi nepropustnosti in poplav
oblikovala težja, ilovnata plast prsti. V Podgori je na vršaju, ki je Reko porinil na skrajni levi rob
doline, prst razmeroma debela in peščena (Klemenčič, 1959; Šebenik 1996).
Na apnenčasti podlagi Podgrajskega in deloma Jelšanskega podolja se je razvila ilovnata rdeča
prst oziroma jerina. Je zelo plitva, ker jo ob hudih nalivih deževnica z lahkoto odplakuje. Več jo
je v vrtačah, uvalah in dolih, medtem ko imajo pobočja in suha podolja zelo tanko plast prsti, na
strmih pobočjih in grebenih jo najdemo samo še v razpokah. Taka razporeditev je deloma
posledica človekovega delovanja, saj so preperelino prenašali v plitvejše kotanje, v tako
imenovane delane vrtače, kjer so bile njive zaščitene pred burjo in sušo, prst pa debelejša (Uljan,
2000).
Na krednih in jurskih apnencih in dolomitih Snežniške planote so se razvile rahlo bazične
pokarbonatne prsti in rendzine. Na slabše topni dolomitni podlagi je prst plitvejša in bolj kisla.
Zaradi zakraselosti je njihova debelina zelo neenakomerna. Čisto goli in skalnati so le redki
vrhovi. Globoke drage in dole prekriva do nekaj decimetrov debela plast rodovitne prsti. Večina
planote je prekrita z zelo skromno preperelinsko plastjo. Prst je kljub hitremu preperevanju
apnenca in obilici odpadnega listja in iglic, zaradi velike namočenosti podvržena hitremu
izpiranju. Ob pronicanju padavinska voda poleg raztopljenih snovi odnaša tudi drobne delce in
jih odlaga v jamah. Na vetru izpostavljenih legah odnaša prst tudi burja. Goličave z malo prsti in
skromno rušo so večinoma posledica delovanja človeka, ki je z goloseki, povzročitvijo požarov in
pretirano pašo uničil naravno rastje, ki je s koreninami zadrževalo prst pred erozijo. Eno takih
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območij je obsežno zahodno pobočje Snežnika nad Podgoro in Koritniško kotlino, ki ga
prebivalci imenujejo Gure (Uljan, 2000).
V vlažnejšem delu Koritniške kotline so oglejene prsti, poraščene z mokrotnimi travniki, za višje
in sušnejše površje pa sta značilni rendzina in pokarbonatna prst. Prst je debelejša v dnu kotline,
ki je občasno poplavljeno, medtem ko v višjih legah predstavlja težavo pri obdelovanju predvsem
debelina prsti (Uljan, 2000). Severovzhodno od Šembij je obsežna uvala prekrita z različno
debelimi plastmi prsti rdečkastorjave barve. Ta prehaja od lažje, peščene prsti na obrobju, v težjo
proti sredi. Obsežno, z diluvialnim grobim gruščem prekrito kotlinico med Šembijami, Bačem in
Knežakom pa pokriva plitva, z gruščem pomešana prst, ki se poleti izredno hitro osuši, kar ni
ravno ugodno za poljedelstvo (Klemenčič, 1959).

1.2.6. VEGETACIJA IN ŽIVALSTVO
V tem sklopu velja omeniti gozdove na Snežniški planoti, v katere človek ni vidnejše posegel.
Tu se razprostirajo največje sklenjene gozdne površine v Sloveniji, ki se neprekinjeno nadaljujejo
tudi v sosednje predele. Gozd prekriva več kot 90% planote. Največ je dinarskega bukovega
gozda z jelko. Toje gospodarsko veliko vreden in produktiven gozd. Poleg bukve in jelke tu
najdemo še plemenite listavce: gorski javor, lipo, platanolistni javor in veliki jesen. Nad tem
gozdom, v nadmorski višini med okrog 1200 in 1500 m, so čisti visokogorski bukovi sestoji
(subalpinski bukov gozd). Pod 700 m n.m. pa se razprostirajo podgorski bukovi gozdovi.
Grmovna plast je na Snežniku slabo razvita, pokritost tal z zeliščno odejo pa narašča sorazmerno
s količino talne vlage. 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 njihove površine (Uljan,
2000).
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 lovski turizem sta pomembni dejavnosti. Po drugi strani pa številna
divjad dela veliko škode v gozdu in na kmetijskih površinah (Uljan, 2000).

1.3. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
V občini Ilirska Bistrica je leta 2007, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije,
prebivalo 14110 prebivalcev. Od tega 49,5% moških in 50,5% žensk. Malo manj kot 12%
prebivalstva (1678 prebivalcev) je mlajših od 15 let. Med 15 in 65 letom starosti je 69% (9768)
prebivalstva. Starejših od 65 je 2664 prebivalcev (malo manj kot 20%). Naravni prirastek v
občini Ilirska Bistrica je bil za leto 2007 negativen (SURS, 2009). Po podatkih iz popisa
prebivalstva iz leta 2002, ki so jih uporabili tudi pri izdelavi strategije razvoja turizma v občini
Ilirska Bistrica, je bilo takratno število prebivalcev občine 14234 ljudi. Povprečna starost
prebivalcev občine Ilirska Bistrica je znašala 38,9 let. Naravni prirastek in indeks staranja kažeta
na konstantno upadanje števila prebivalstva ter na neugodno starostno strukturo. Mlajše
generacije se v večini selijo v Ljubljano in večja primorska mesta. (Strategija razvoja turizma z
izvedbenimi projekti v občini Ilirska Bistrica, 2005).

23

Po podatkih iz popisa prebivalstva iz leta 2002, so pri razčlenjevanju izobrazbene strukture
zabeležili, da je bilo 87% prebivalstva starih 15 let in več. Od tega je imelo 13% prebivalstva
občine višjo ali visoko izobrazbo, 51% srednjo in 27% osnovno izobrazbo, ostali so imeli
nepopolno izobrazbo ali bili brez nje. Po takratnih podatkih občine Ilirska Bistrica je bila stopnja
registrirane brezposelnosti 10,2%, kar je pod slovenskim povprečjem. Znotraj gospodarske
strukture prevladuje industrijski sektor (približno 57%). Prevladujejo panoge iz pridelovalne
industrije; obdelava in pridelava lesa, izdelki iz gume in plastičnih mas in proizvodnja pohištva.
Močen je tudi storitveni sektor (približno 40,8%), od tega sta pomembnejši dve dejavnosti;
promet, skladiščenje in zveze ter trgovina, popravilo motornih vozil in izdelkov široke potrošnje.
Za kmetijstvo je značilna nizka produktivnost, predvsem zaradi razdrobljenosti zemljišč,
neugodne starostne strukture lastnikov kmetij, slabe organiziranosti kmetov, neizobraženosti
kmečkih gospodarjev in oviranega dostopa do tradicionalnih kvarnerskih tržišč (Strategija
razvoja turizma z izvedbenimi projekti v občini Ilirska Bistrica, 2005).
Leta 2007 je delovno aktivno prebivalstvo v občini obsegalo 3922 oseb (SURS, 2009).
Brezposelnih je bilo v istem letu 404 oseb (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje),
študentov pa 769. Povprečna bruto plača v letu 2007 je znašala 1083,12 EUR, neto pa 724,36
EUR (SURS, 2009).
V zadnjih letih je občina gospodarsko močno opešala. Propadlo je nekaj večjih podjetij, kar je
povečalo brezposelnost. Nova in spremenjena vloga občine Ilirska Bistrica, kot obmejne občine
zahteva nove razvojne usmeritve (Strategija razvoja turizma z izvedbenimi projekti v občini
Ilirska Bistrica, 2005).
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2. ANALIZA TURISTIČNEGA OBISKA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
2.1. IZLETNIŠKI TURIZEM V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
Da bi bolj natančno izvedela, kolikšen je obisk občine Ilirska Bistrica, sem obiskala Razvojni
center Ilirska Bistrica, v okviru katerega deluje tudi Turistični center Ilirska Bistrica. Pri njih sem
pridobila podatke o enodnevnih obiskovalcih občine od leta 2003 do leta 2008. Pri analiziranju
podatkov sem ugotovila, da je evidenca turističnega obiska v občini Ilirska Bistrica omejena le na
izletnike, katerim izlet organizira Turistično informacijski center Ilirska Bistrica (TIC Ilirska
Bistrica) in na obiskovalce gradu Prem. Ostale zanimive točke v občini nimajo vstopnin, tako da
obiskovalci, ki se ustavijo na lastno pest, oziroma si občino ogledajo s svojimi vodiči, niso
zabeleženi v evidenci. Pogosto se podatki v evidenci med seboj ne ujemajo. Poleg tega je
beleženje obiskovalcev precej nepopolno in površno. TIC ne izdeluje nikakršnih analiz o
značilnostih turistov, ki obiščejo občino, niti o točkah, ki so najbolj obiskane. Za izletnike, ki so
se vzpeli na Snežnik sem skušala pridobiti podatke iz planinskih knjig, kamor se gosti vpisujejo.
Tudi ti podatki niso preveč zanesljivi, saj se v knjige ne vpisujejo čisto vsi obiskovalci. Uspelo
mi je dobiti le podatke, ki mi jih je posredoval sedanji oskrbnik koče Draga Karolina na
Snežniku, gospod Slavko Škobrne. Starejše podatke naj bi hranili na Planinskem društvu Snežnik
iz Ilirske Bistrice. Ko sem jih obiskala, so našli starejše knjige do leta 1999, novejših ni bilo.
V planinsko knjigo na Snežniku se je leta 2008 vpisalo nekaj več kot 3000 obiskovalcev
(Škobrne, 2009)
V obdobju med leti 2003 – 2008 je Razvojni center zabeležil, da je ilirskobistriško občino
obiskalo 7563 izletnikov (Razvojni center Ilirska Bistrica, 2009).
Grafikon 1: Število izletnikov v evidenci Razvojnega centra Ilirska Bistrica med leti 2003 in 2008
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Vir: Razvojni center Ilirska Bistrica, 2009
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Leta 2003 je bilo zabeleženih 1288 izletnikov, ki jim je Razvojni center pomagal pri
organiziranju izleta. Leta 2004 se je to število povečalo na slabih 1800 izletnikov. V naslednjih
dveh letih se je število izletnikov nekoliko zmanjšalo. Leta 2007 je število izletnikov padlo pod
500. Menim, da je ta upad posledica zaprtja gradu Prem. Med leti 2004 – 2006 se je grad Prem
urejal v sklopu projekta Prekrižane meje, v katerem je občina Ilirska Bistrica sodelovala s
sosednjima občinama, Klano in Pivko. Grad Prem je bil, zaradi celotne prenove prostorov in
urejanja muzejskih zbirk, zaprt za obiskovalce več kot polovico leta 2006 in večino leta 2007.
Prenova je trajala dobro leto in pol. Leta 2008 se je število izletnikov povečalo na 1651,
zabeleženo je, da so si vsi ti izletniki ogledali grad Prem, poleg tega je bilo še dodatnih 1250
individualnih obiskovalcev gradu. Tak naval obiskovalcev gradu je verjetno posledica urejenosti
gradu, dveh stalnih muzejskih zbirk v gradu, boljše promocije in srednjeveške prireditve
»Srednjeveški dan grofa Devinskega in srednjeveške tržnice«, ki jo je Razvojni center v letu 2009
izvedel že tretjič.
Tabela 1: Število izletnikov po posameznih zanimivih točkah v občini Ilirska Bistrica med leti
2003 in 2008
Točke, ki so jih obiskali Leto

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Ilirska Bistrica

35

63

153

29

20

0

Ilirska Bistrica + Prem

40

274

35

194

0

85

Prem

806

1299

837

629

421

1545

Brkini (sadna pot)

217

158

124

285

0

0

190

0

63

0

40

0

1288

1794

1212

1137

481

1651

drugo
(zgornja
Štemberger…)

Pivka,

kozjereja

skupaj
Vir: Razvojni center Ilirska Bistrica, 2009

Večji del izletnikov si je ogledal Prem, mesto Ilirska Bistrica, Brkinsko sadno pot, le nekaj pa
ostale dele občine (kozjerejo Štemberger in bistriški del zgornje Pivke).
Tabela 2: Število individualnih obiskovalcev gradu Prem med leti 2003 in 2008
Leto

2003

Število
individualnih Ni
obiskovalcev
podatka

2004

2005

2006

2007

2008

319

285

93

Ni
podatka

1250

Vir: Razvojni center Ilirska Bistrica, 2009
Leto 2008 je bilo prvo leto, ko je bil grad Prem odprt tudi za naključne obiskovalce in ne le za
najavljene skupine. Odprt je bil od prvega maja do petega oktobra, ob sobotah, nedeljah in
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praznikih med dvanajsto in devetnajsto uro. V gradu je delovala turistična pisarna in trgovina s
spominki, kjer so lahko obiskovalci kupili izdelke bistriških ponudnikov domače in umetnostne
obrti, knjige z lokalno vsebino in razglednice (Brožič, 2008).
Na gradu Prem je urejena poročna dvorana. Mladoporočenci, ki si želijo na gradu skleniti
zakonsko zvezo, morajo za dovoljenje zaprositi na upravni enoti v Ilirski Bistrici. Pol ure pred,
med obredom in dokler svatje ne odidejo z gradu je praviloma grad za zunanje obiskovalce zaprt.
V število individualnih obiskovalcev gradu iz leta 2008 so všteti tudi udeleženci na porokah
mladoporočencev, ki so sklenili zakon na gradu Prem in so si na to ogledali še grad (Brožič,
2008).
Grafikon 2: Povprečno število izletnikov med letoma 2003 in 2008 po mesecih
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Vir: Razvojni center Ilirska Bistrica, 2009
Iz podatkov sem izračunala povprečno število enodnevnih izletniških turistov po mesecih v
občini Ilirska Bistrica. Iz teh podatkov lahko odčitamo glavno sezono obiska. Kot vidimo iz
zgornjega grafikona je največ enodnevnih obiskovalcev, ki so obiskali občino Ilirska Bistrica pod
okriljem Razvojnega centra, v obdobju od aprila do junija. Drugo obdobje z več obiska pa v
septembru in oktobru.
Na Razvojnem centru v Ilirski Bistrici so mi povedali, da bi kot najbolj obiskane točke v občini
izpostavili Snežnik, Mašun, Sviščake, Prem, mesto Ilirska Bistrica in Novakov mlin v Smrjah.

2.1.1. SNEŽNIK
Veliki Snežnik je s 1796 metri nadmorske višine najvišji vrh slovenskega dinarskega pogorja in
najvišja slovenska nealpska gora. Zaradi prehodne lege med morjem in celino ima posebno klimo
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z veliko padavinami, močnimi vetrovi in pogostimi nevihtami. Zaradi zanimivega rastlinstva je
najvišji del pogorja, Mali in Veliki Snežnik, zavarovan kot botanični rezervat (Knjiga o
Snežniku, 2000). Cela planota je prepredena s številnimi kraškimi pojavi, ledeniškimi ostanki in
mrazišči. V zaprtih kraških dolinah in kontah se ob brezvetrju zadržuje težji hladni zrak, zato
nastane značilen temperaturni in vegetacijski obrat. Take doline imenujemo tudi mrazišča
(Mencinger, 2004). Do vrha Snežnika vodi več poti, ki so lepo shojene in označene. Razsežni
snežniški gozdovi so domovanje raznih ptic, jelenjadi, srnjadi, divjih prašičev, pa tudi velikih
zveri; volka, medveda in risa. Širše območje snežniške planote je bilo predvideno kot zavarovano
območje v okviru regijskega parka Snežnik (Knjiga o Snežniku, 2000).

2.1.2. SVIŠČAKI IN MAŠUN
Sviščaki in Mašun sta dolini v osrčju Snežniških gozdov. Odlikuje ju prelepa, čista narava. V
okolici obeh sta speljani gozdni učni poti, na katerih se seznanjamo z gozdom, rastlinami, živalmi
in drugimi posebnostmi območja. Na Sviščakih in na Mašunu delujeta manjši smučišči, ki
delujeta krajši čas, ko zapade sneg. Umetnih topov za zasneževanje ni, zato je smučarska sezona
kratka. Obe točki sta lepo izhodišče za vzpon na Snežnik (Uljan, 2000).
2.1.2.1. Sviščaki
V dolini Sviščaki se nahaja počitniško naselje (Občina Ilirska Bistrica, 2009). Že dolgo
predstavljajo zelo priljubljeno izletniško točko. Odlikuje jih prelepa, čista in ohranjena narava.
Da bi zmanjšali obremenitve zaradi prevelikega obiska v gozdu in ohranili del gozdov s tako
imenovanimi mirnimi conami gozda, so gozdarji speljali učno pot Sviščaki. Na tej poti
obiskovalci spoznavajo gozd, hkrati jim je gozd na ta način predstavljen kot posebna vrednota in
se naučijo pravilnega odnosa do njega (Knjiga o Snežniku, 2000).
2.1.2.2. Mašun
Mašun in okoliške gozdove je občina Ilirska Bistrica leta 1969 razglasila za gozdove s posebnim
namenom. Mašun leži v neizraziti kraški kotanji, sredi Snežniških gozdov, na nadmorski višini
1028 metrov (Mencinger, 2004). Nahaja se v sedlu, ki je naraven prehod med Knežaško kotlino
in Loško dolino na Severni strani Snežniškega pogorja. Tretja povezava pa vodi skozi gozd proti
Sviščakom (Občina Ilirska Bistrica, 2009). Danes počasi izgublja nekdanji gozdnogospodarski
pomen in se vse bolj razvija v privlačno izletniško točko, kot izhodišče za vzpon na Snežnik in
kot vzgojna in študijska lokacijo na vzorno urejeni učni poti (Mencinger, 2004). Na Mašunu
obratuje gostilna s prenočišči katere posebnost je odlična lovska kuhinja. Poleg mnogih možnosti
za rekreacijo, si je na Mašunu mogoče ogledati ostanke Lovskega gradiča in gozdno učno pot. V
okolici je veliko lepih prostorčkov za piknike (Občina Ilirska Bistrica, 2009).
Obiskovalci Snežniške planote se tu zadržijo le en dan, jih je pa kar precej. Glavni razlog za
obisk so užitki, ki jih nudi lepa, neokrnjena narava (Uljan, 2000).

2.1.3. PREM
V Brkinih se nahaja vasica Prem, ki je deležna največ pozornosti turistov v celi občini. Prem je
tipična gručasta vas. Leži na slemenu nad reko Reko, na obrobju Brkinov. Vas je zanimiva tako
geografsko kot kulturno. Hiše so grajene v tipični primorski arhitekturi, gledano iz zraka tvorijo
nekakšen križ, ki je na svojem daljšem delu omejen z ene strani s cerkvijo svete Helene, z druge
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pa s Premskim gradom (Spletna enciklopedija, 2009). Turisti si na Premu ogledujejo Premski
grad, Kettejevo rojstno hišo, v kateri je tudi njemu posvečena spominska soba in nekdanja
ljudska šola ter cerkev svete Helene, ki jo je poslikal umetnik Tone Kralj (Oblak, 2009).

2.1.4. ILIRSKA BISTRICA
Mesto Ilirska Bistrica je središče občine Ilirska Bistrica. Ponavadi si obiskovalci ogledajo le
nekaj zanimivih točk mesta, in sicer; Hodnikov mlin, reko Bistrico in staro mestno jedro ter
presihajoči slap Sušec. Poleg teh točk, mesto skriva še veliko kotičkov, ki pa žal niso izkoriščeni
v turistične namene. Mesto ima bogato kulturno, sakralno, arhitekturno in zgodovinsko
zapuščino. V bližini se nahajajo mnoga arheološka najdišča iz različnih obdobij (Oblak, 2009).
Redko kdo ve, da se je v bližini odvijala tudi ena izmed pomembnih zaključnih bitk druge
svetovne vojne na slovenskih tleh. V 3. prekomorski brigadi se je borilo ogromno domačinov.
Spomenik njim in ostalim padlim v vojni, ki se nahaja na hribu svobode je inovativno delo
kiparja Lenassija (Janež et al., 1998).

2.1.5. NOVAKOV MLIN
Pod vasjo Smrje ob reki Reki stoji Novakova domačija z mlinom, ki je bila nekdaj značilna za
dolino Reke. Sestavljena je iz domačije in posebej zgrajenega mlina, ki vodo dobiva po jarku iz
reke Reke. Jez na Reki je oblikovan tako, da lahko oskrbuje mlin z vodo tudi ob nizkem
vodostaju reke, ob velikem vodostaju pa gre voda mimo mlina. Današnji lastnik domačijo
obnavlja, na novo je zgradil in obnovil mlin za žito. V domačiji še deluje črna kuhinja in krušna
peč (Občina Ilirska Bistrica, 2009).

2.2. TRANZITNI TURIZEM V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
Poleg izletniškega turizma je za občino Ilirska Bistrica, zelo pomemben tranzitni turizem, ki se
uveljavlja ob magistralnih cestah Postojna – Rupa – Reka in Kozina – Rupa. Promet se zelo
poveča poleti, ko zaživi obmorski turizem na jadranski obali. Ta ogromen pretok ljudi, žal,
izkoriščajo le gostinci in bencinske črpalke (Uljan, 2000).
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Slika 9: Cestno omrežje občine Ilirska Bistrica

Vir: Atlas okolja, 2009
V občini Ilirska Bistrica trenutno še ni avtoceste in hitre ceste. Sekata jo dve glavni cesti. Prva, na
relaciji Kozina – Rupa, poteka preko Podgrajskega podolja na Hrvaško, druga, na relaciji
Postojna – Rupa – Reka, gre od Pivke preko Ribnice in Topolca v Ilirsko Bistrico, preko
Jelšanskega podolja na Hrvaško. Na območju Ilirske Bistrice poteka še nekaj regionalnih cest, in
sicer Ilirska Bistrica – Zabiče – Novokračine – Jelšane, Novokračine – maloobmejni prehod
Novokračine, Ilirska Bistrica – Podgrad, Starod – maloobmejni prehod Starod, Ilirska Bistrica –
Knežak in Prem – Huje. Od Ilirske Bistrice do Mašuna poteka turistična regionalna cesta.
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Tabela 3: Število vozil, ki so prečkala mejna prehoda Jelšane in Starod, v letu 2008, po mesecih
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

136552 170824 252161 285778 144126 88554

D

Jelšane 58391

62250 74414 86355

62881 59338

Starod 83849

77890 96171 103861 126718 144092 203417 291206 135858 110339 88109 89309

Vir: Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2009
Grafikon 3: Mesečni pretok prometa na mejnima prehodoma Jelšane in Starod, v letu 2008
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Vir: Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2009
Iz podatkov o mesečnem pretoku prometa skozi mejna prehoda Starod in Jelšane lahko vidimo,
da se število vozil poveča od meseca maja do septembra, z viškom v mesecih julij in avgust. V
ostalih mesecih je pretok vozil nižji in skoraj enak. Sklepamo lahko, da je povečanje prometa v
času med majem in septembrom posledica turističnega obiska, oziroma tranzitnega turizma v
občini Ilirska Bistrica.
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Tabela 4: Dnevni prometni pretok preko mejnega prehoda Starod v letu 2008

Vir: Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2009

Grafikon 4: Dnevni prometni pretok preko mejnega prehoda Starod v letu 2008

Vir: Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2009
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Tabela 5: Dnevni prometni pretok preko mejnega prehoda Jelšane v letu 2008

Vir: Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2009
Grafikon 5: Dnevni prometni pretok preko mejnega prehoda Jelšane v letu 2008

Vir: Direkcija Republike Slovenije za ceste, 2009
Iz zgornjih grafikonov in tabel lahko razberemo količino dnevnega prometa, ki je šel preko
mejnih prehodov Starod in Jelšane v letu 2008. Vidimo, da se količina prometa poveča v obdobju
od junija do avgusta. Znotraj tega obdobja se pojavljajo posamezni viški. Iz tabel lahko
razberemo, da se ti viški pojavljajo večinoma ob koncih tedna, od petka do nedelje, včasih tudi ob
nekaterih ponedeljkih in četrtkih. Dnevi z vidnimi prometnimi viški so: preko Jelšan v juniju 13.,
14., 15., 20., 21., 22., 27., 28., in 29. V juliju 4., 5., 6., 11., 12., 13., 18., 19., 20., 25., 26. in 27. V
avgustu pa 1., 2., 3., 8., 9., 10., 14., 15., 16., 17., 22., 23., 24., 29., 30. in 31. Preko Staroda v
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juniju 20., 21., 28., in 29. V juliju 4., 5., 6., 11., 12., 13., 18., 19., 20., 25., 26. in 27. V avgustu
pa 1., 2., 3., 8., 9., 10., 11., 15., 16., 17., 18, 22., 23., 24., 29., 30. in 31.
Slika 10: Izsek iz karte prometnih obremenitev, za leto 2007, območje občine Ilirska Bistrica z
okolico

Legenda:

Vir: Prometno informacijski center, 2009
Na karti prometnih obremenitev cest za leto 2007 vidimo, da je bil v občini Ilirska Bistrica v letu
2007, najbolj obremenjen odsek ceste, ki vodi v in iz mesta Ilirska Bistrica. Povprečno je ta odsek
v tem letu prečkalo več kot 7000 vozil. Povprečno med 3000 in 7000 vozil je prevozilo odseka na
glavnih cestah Postojna – Ilirska Bistrica – Jelšane in Kozina – Podgrad – Starod, regionalni
cesti Ilirska Bistrica – Podgrad in Ilirska Bistrica – Knežak. Povprečno med 1000 in 3000 vozil je
v letu 2007 prevozilo odsek Ilirska Bistrica – Zabiče. Manj kot 500 vozil je prevozilo odsek na
regionalni cesti Zabiče – Novokračine – Jelšane in na cestnima odsekoma proti obema
maloobmejnima mejnima prehodoma Novokračine in Starod.

2.3. OSTALE VRSTE TURIZMA, KI SE POJAVLJAJO V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
V letih po osamosvojitvi se je začel nakupovalni turizem. Ta vrsta turizma doživlja vzpone in
padce glede na spreminjanje cenovne, davčne in carinske politike Slovenije in Hrvaške (Uljan,
2000).
Ljudi privabljajo tudi razne kulturne in zabavne prireditve, ki se dogajajo v občini; pust, nabor,
žegnanje konj, semenj, Premska srečanja, vaški shodi, … Tudi teh prireditev se ne trži dovolj in
imajo od njih korist predvsem gostinci. Kljub velikemu potencialu snežniških in brkinskih
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gozdov za lovski turizem in potencialu jezer Klivnik in Mola za ribolovni turizem, je ta potencial
zelo slabo izkoriščeni. Prav tako so slabo izkoriščene možnosti za razvoj turizma na kmetijah v
Brkinih (Uljan, 2000).

2.4. PRENOČITVENE ZMOGLJIVOSTI IN NOČITVE V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
Občina Ilirska Bistrica ima zelo nizke prenočitvene zmogljivosti. Glede na to, da gre preko
njenega ozemlja takšen pretok turistov, je presenetljivo, da nima niti enega hotela. V samem
mestu Ilirska Bistrica lahko turisti prenočijo le pri posameznih sobodajalcih.
Tabela 6: Prenočitvene zmogljivosti občine Ilirska Bistrica med leti 2003 in 2008
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Moteli

21

0

0

0

0

0

Penzioni

18

18

39

39

39

39

Gostišča

47

20

0

70

70

70

Prenočišča

0

0

0

0

9

0

Turistične kmetije z nastanitvenimi zmogljivostmi

16

26

0

0

14

14

Delavski počitniški domovi

0

0

26

0

0

0

Otroški in mladinski počitniški domovi

9

9

9

9

9

0

LEŽIŠČ SKUPAJ

111

73

74

118

141

123

Vir: SURS, 2009
V letu 2008 je prenočišča ponujalo 6 gostinskih obratov z nastanitvijo, 10 zasebnih sobodajalcev,
en penzion in dve turistični kmetiji. Število prenočišč pri zasebnih ponudnikih so ocenili na okoli
15 ležišč. Skupaj ponujajo okoli 140 stalnih in pomožnih ležišč, brez planinskih, ribiških in
drugih koč (Oblak, 2009).
Tabela 7: Nočitve v občini Ilirska Bistrica med leti 2003 in 2008, po podatkih Statističnega urada
RS
Nočitve/ leto

2003

2004

2005

2006

2007

2008

domači

1757

1321

1159

1332

1238

1063

tuji

784

844

806

1017

1341

1188

skupaj

2541

2165

1965

2349

2579

2251

Vir: SURS, 2009
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Doba bivanja turistov v občini je kratka. Med leti 1998 in 2003 se je povprečna doba bivanja
turistov gibala med 1 in 1,6 dneva. Povprečna letna zasedenost kapacitet je nizka (Strategija
razvoja turizma z izvedbenimi projekti v občini Ilirska Bistrica, 2005). Novejših podatkov o
povprečni dobi bivanja in povprečni letni zasedenosti kapacitet na Občini Ilirska Bistrica ter na
Razvojnem centru nimajo. Ker me je zanimalo, kakšno je novejše stanje na tem področju, sem
oboje izračunala iz podatkov, ki sem jih dobila na spletni strani SURS-a. V letih 2006, 2007 in
2008 se je povprečna doba bivanja turistov gibala okoli 1, 5 in 1,7 dneva. Povprečna zasedenost
kapacitet ostaja nizka, okoli 5% in 7%. V letu 2007 je bila povprečna zasedenost kapacitet
najvišja v mesecih julij, avgust in september, v letu 2008 pa v juliju in avgustu.
Po podatkih statističnega urada je v obdobju 2003 – 2008 v občini Ilirska Bistrica prenočilo
13850 turistov; od tega 7870 domačih in 5980 tujih (SURS, 2009).
Tabela 8: Nočitve v občini Ilirska Bistrica med leti 1998 in 2003, po podatkih iz Strategije
razvoja turizma z izvedbenimi projekti v občini Ilirska Bistrica
Nočitve/ leto

1998

1999

2000

2001

2002

2003

domači

34

397

246

121

148

135

tuji

250

381

450

662

377

615

skupaj

284

778

696

783

525

750

Vir: Strategija razvoja turizma z izvedbenimi projekti v občini Ilirska Bistrica, 2005
V strategiji razvoja turizma z izvedbenimi projekti v občini Ilirska Bistrica sem našla podatke o
prenočitvah med leti 1998 in 2003. Če primerjamo podatke o nočitvah iz strategije razvoja
turizma z izvedbenimi projekti v občini Ilirska Bistrica za leto 2003 in podatke za leto 2003 iz
statističnega urada, vidimo da se podatki precej razlikujejo med seboj. Za leto 2003 so podatek o
nočitvah iz Statističnega urada navedli tudi v Strategiji, vendar teh podatkov niso niti komentirali,
niti upoštevali. Prav tako se razlikujejo podatki za leti 2007 in 2008, ki sem jih dobila na občini
Ilirska Bistrica. Na občini so na podlagi plačil turistične takse leta 2007 zabeležili 329 nočitev,
leta 2008 pa 629 nočitev. Do razlik verjetno prihaja, ker ponudniki prenočišč ne prijavljajo vseh
gostov in zaradi tega vsi tudi ne plačajo turistične takse. Na področju turizma se v občini Ilirska
Bistrica ne izvaja inšpekcijskih kontrol, tako da verjetno kar nekaj gostov prenoči »na črno«. Ko
sem se pozanimala na občini za novejše podatke s področja turizma (nočitve, zasedenost
kapacitet, povprečna doba bivanja turistov, od leta 2003 naprej), sem dobila informacijo, da se
teh podatkov ne da dobiti oziroma, da se jih na občini ne zbira in me usmerili na internetno stran
statističnega urada.
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Grafikon 6: Nočitve v občini Ilirska Bistrica po mesecih, v obdobju 2006 - 2008
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Vir: SURS, 2009
Iz grafa vidimo, da se število nočitev poveča v mesecu juliju in še bolj izrazito v avgustu.
Verjetno lahko ta porast pripišemo povečanemu pretoku turistov, ki potujejo preko Ilirske
Bistrice. Del teh nočitev lahko pripišemo tudi mednarodni prireditvi Avtomobilska dirka Petrol
Ferrari, ki poteka že petnajst let, ponavadi konec meseca julija ali v začetku avgusta.
V planinski koči Draga Karolina na Snežniku je na voljo 28 ležišč. Vodenje evidence prenočitev
ni nujno. Sedanji oskrbnik jo vodi zase in sicer od 1. maja 2007, od kar so prevzeli kočo v
oskrbovanje. Od meseca maja do decembra leta 2007 so zabeležili 52 nočitev, v letu 2008 pa 86
nočitev. Večina nočitev se je izvršila v poletnih mesecih (Škobrne, 2009).
Glede na pretok ljudi, ki gredo skozi občino Ilirska Bistrica je to število prenočitev, glede na
oboje podatke, precej nizko. Leta 2008 je šlo preko obeh mejnih prehodov (Jelšane in Starod) v
višku turistične sezone (v obdobju junij – avgust) 1 347 478 vozil. Zanimiv podatek dobimo, če
primerjamo število vozil, ki gredo preko teh dveh mejnih prehodov v višku turistične sezone s
številom vozil, ki gredo preko mejnih prehodov v ostalih mesecih. Ugotovimo, da je promet
preko Staroda in Jelšan, približno dva- do trikrat večji v času sezone. Večina teh ljudi, ki so se
peljali preko ozemlja občine, se tam ni ustavila z namenom prenočitve, kot tudi ne za ogled. Iz
teh podatkov lahko vidimo, koliko turistov gre preko ozemlja Ilirske Bistrica, vendar od
njihovega obiska občina nima nobene koristi. Prav te turiste bi bilo potrebno ustaviti in jih
zadržati na njihovi poti.
Pri zbiranju podatkov s področja turistične dejavnosti in obiska v občini sem naletela na več
težav, kot sem sprva predvidevala. Ugotavljam, da so evidence s področja turizma pretežno
nepopolne in površno vodene, mesečni seštevki obiskovalcev se pogosto ne ujemajo z letnimi.
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Analiz o strukturi obiskovalcev, njihovih vtisih in zadovoljstvom z obiskom ter turistično
ponudbo ni. Problem predstavlja tudi neenotno beleženje podatkov, del katerih zbirajo na Občini,
del pa na Razvojnem centru. Menim, da bi bilo potrebno poenotiti zbiranje podatkov obiska in
redno izdelovati analize. To bi zelo pripomoglo k usmerjanju razvoja turizma, saj je potrebno
razvoj in ponudbo na področju turizma prilagoditi željam in lastnostim ljudi, ki obiskujejo
občino.
Po pregledu in analizi podatkov lahko sklepamo, da je turizem v občini precej slabo razvita
panoga, turistični potenciali so slabo izkoriščeni. Iz pridobljenih podatkov in iz pogovora z
zaposlenimi na Razvojnem centru v Ilirski Bistrici, lahko glede na turistični obisk, izpostavimo le
nekaj posameznih točk, ki so v občini bolj obiskane. To so Sviščaki, Mašun in Snežnik na
Snežniški planoti, vasica Prem, Novakov mlin v Smrjah in mesto Ilirska Bistrica. Ostali predeli
občine pa v turistične namene niso izkoriščeni.
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3. VPLIVI TURIZMA NA OKOLJE V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
Sestavine okolja imajo po pokrajinskih tipih različno samočistilno oziroma asimilacijsko
zmogljivost, zato se občutljivost glede obremenjevanja okolja razlikuje od pokrajine do
pokrajine. Ko je zgornja meja samočistilnih sposobnosti presežena, prihaja do različnih oblik
pokrajinske onesnaženosti. Samočistilne sposobnosti se tekom leta spreminjajo, saj nanje
vplivajo različni dejavniki (temperaturna inverzija, spreminjanje pretoka reke, …). Nanje pa
vpliva tudi človek s svojimi posegi v naravi (sušenje mokrišč, krčenje gozda, črpanje vode,
gradnja, …). Samočistilne sposobnosti posredno odraža tudi nosilnost okolja. Nosilnost okolja je
maksimalno število osebkov vrste, ki jo lahko trajno oskrbuje določeno območje. Z vidika
geografskega raziskovanja je pomembna zlasti nosilna zmogljivost okolja, ki pomeni zmogljivost
narave, da prenese določeno stopnjo človekove obremenitve, ki v njej ne povzročijo sprememb
kakovosti in ne porušijo ravnovesja. Vsaka degradacija okolja zmanjšuje njegovo nosilnost,
oziroma zmogljivost opravljanja ekoloških storitev (Plut, 2004). Z vidika turizma in rekreacije pa
se nosilna zmogljivost okolja, po Limu in Stankeyu iz leta 1971 opredeljuje, kot vrsta rabe, ki jo
je mogoče vzdrževati določen čas na območju, razvitem do določene mere, ne da bi to povzročilo
pretirano škodo fizičnemu okolju ali doživetju obiskovalcem. Definicija po Mathiesonu in Wallu
iz leta 1990 pa opredeljuje nosilno zmogljivost kot maksimalno število ljudi, ki lahko uporabljajo
določeno lokacijo, ne da bi prišlo do nesprejemljivih sprememb v fizičnem okolju in ne da bi
prišlo do nesprejemljivega upada kakovosti doživetja obiskovalcev (cv. Cigale, 2004).
Pri vplivih turizma ne gre za posamične, nepovezane vplive, temveč za vrsto med seboj tesno
prepletenih učinkov, ki jih je potrebno preučevati v vsej njihovi celovitosti in medsebojni
povezanosti. Poznamo dve vrsti učinkov turizma. Prvi so tisti, ki so zaradi vplivov turizma le
stopnjevani, do njih pa prihaja tudi če turizma ni. To so tisti učinki, ki do njih prihaja zaradi
povečanja števila prebivalstva, v tem primeru zaradi prihoda turistov, vendar so te vrste
obremenitev že prisotne, ker jih povzroča stalno prebivalstvo območja. Take vrste obremenitev
so poraba vode, onesnaževanje zraka z emisijami, odplake, odpadki, … Druga vrsta učinkov
turizma, pa so tisti učinki, ki nastanejo izključno zaradi izvajanja turistične dejavnosti in
rekreacije. To so na primer gradnja turistične infrastrukture, umetno zasneževanje smučišč, …
(Cigale, 2004).
Turistični razvoj v Sloveniji v preteklosti večinoma ni povzročil zelo intenzivnih preoblikovanj
razsežnejših pokrajinskih območij, kar se danes kaže kot razvojna prednost. Vplivi na kakovost
okolja so manj izraziti, zato pokrajina ostaja turistično bolj privlačna. Da se vplivi turizma na
okolje tudi v prihodnje ne bi preveč poznali, je potrebno ustrezno načrtovanje in upravljanje
turističnega razvoja ter spremljanje njegovih posledic (Cigale, 2006).
Sama se bom osredotočila na degradacijo oziroma vplive, ki jih ima na okolje turistična dejavnost
v občini Ilirska Bistrica. Pomagala sem si z učbeniki doktorja Dušana Pluta, Varstvo
geografskega okolja in Geografske metode proučevanja degradacije okolja ter z doktorsko
disertacijo doktorja Dejana Cigaleta. To področje je na obravnavanem območju zelo slabo
raziskano, zato bo podlaga za raziskovanje terensko delo, dosedanje poznavanje območja in
podatki o turističnem obisku občine, ki sem jih uspela pridobiti.
Kot sem že omenila, se občutljivost pokrajine na človekove vplive spreminja od pokrajine do
pokrajine. Občina Ilirska Bistrica je pokrajinsko zelo raznolika, zato bom izpostavila posamezne
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predele ter sestavine okolja, ki se mi zdijo na določenem območju bolj izpostavljene in občutljive
na razne pritiske.
Na nadpovprečno občutljivost okolja vpliva vrsta pokrajinskih značilnosti. Na primer
nadpovprečni strmci in nadpovprečne nadmorske višine, velike višinske razlike na razmeroma
kratke razdalje, živahni geomorfni procesi, specifično podnebje z nadpovprečno količino
padavin, ter živi svet ki je prilagojen posebnim življenjskim razmeram (Cigale, 2006). Vse te
lastnosti imajo višji predeli snežniške planote, torej lahko sklepam, da je okolje Snežniške
planote precej občutljivo.
Večji del občine Ilirska Bistrica je kraški, se pravi, da gre za karbonate in prepustne kamnine.
Tako površje je bolj občutljivo na onesnaževanje, ker ima manjše samočistilne sposobnosti (Plut,
2004). Prepustno površje ima skromne samočistilne sposobnosti voda. Velika prepustnost tal in
omejeno naravno čiščenje v podzemlju stopnjujeta občutljivost kraških vod. S tega vidika je
pomembno, da ne prihaja do prevelike zgostitve nastanitvenih in gostinskih objektov ter da so
ustrezno komunalno opremljeni, saj bi že razmeroma skromni okoljski vplivi lahko imeli
precejšnje posledice (Cigale, 2006). Karbonatne kamnine sestavljajo Snežniško planoto in
Javornike, Koritniško kotlino, Jelšansko podolje in Podgrajsko podolje. Vpliv turizma se tukaj
kaže posredno preko prometa. S tega vidika sta verjetno najbolj izpostavljena Jelšansko in
Podgrajsko podolje, saj preko njiju poteka večina prometa proti mednarodnima mejnima
prehodoma Jelšane in Starod. Onesnaževanje, ki nastane zaradi prometa, raznih razlitij ob
prometnih nesrečah, ima na občutljivem kraškem površju zelo škodljive učinke. Prav tako so
občutljiva tudi tla na Snežniški planoti, ko se turisti z avtomobili prevažajo po gozdnih poteh.
Z vidika onesnaževanja zraka so bolj občutljive depresijske oblike (doline, kotline, globeli), kjer
je manjša prevetrenost in je pogost pojav temperaturne inverzije, ki jo spremlja tudi megla (Plut,
2004). Temperaturna inverzija je pogost pojav v Ilirskobistriški kotlini, po celi dolini Reke in v
Koritniški kotlini. Pogosta naj bi bila tudi v slepih dolinah na obrobju Brkinov in v Novokrajski
slepi dolini. Temperaturna inverzija se pogosto pojavlja tudi v mnogih kraških globelih na
Snežniški planoti. K povečani meglenosti v dolinah Molje in Klivnika ter okolici, sta pripomogli
v začetku osemdesetih let zgrajeni vodni akumulaciji Molja in Klivnik (Uljan, 2000).
Samočistilne sposobnosti zraka v Ilirskobistriški občini nekoliko poveča vetrovnost, ki je na tem
območju kar precejšnja, predvsem v hladni polovici leta. Zelo pomemben veter, s tega vidika je
burja. Piha s pobočja Snežnika v Ilirskobistriško kotlino, po celotni dolini Reke in v Koritniško
kotlino, kjer se pojavlja temperaturna inverzija (Uljan, 2000). Burja s svojim pihanjem to
inverzijo razbija in s tem omili vplive onesnaževanja. Tukaj bi kot najbolj ogroženo izpostavila
Ilirskobistriško kotlino. V njej je skoncentrirano največ prebivalstva in storitev. Prav tako velika
večina turistov vsaj nekaj časa preživi v Ilirski Bistrici. Tudi tukaj se škodljivi vplivi turizma na
zrak kažejo posredno preko prometa, ki vpliva na kakovost zraka.
Promet je nujen spremljevalni pojav turizma (Cigale, 2006). Na kakovost zraka z izpuščanjem
škodljivih izpušnih plinov, dima in z dvigovanjem prahu (Cigale, 2004). Med pomembnejše
izpušne pline, s katerimi promet slabša kakovost zraka sodijo NOx, CO, CO2, SO2, HC in drugi.
Med bolj dolgoročnimi posledicami vplivov prometa na zrak je potrebno omeniti tvorbo spojin,
ki prispevajo k nastanku kislega dežja in učinku tople grede (emisije SO2 in NOx) (Cigale, 2006).
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Glede na to da je glavna turistična sezona v toplejši polovici leta, je slabo tudi to, da je vetrovnost
v tem delu leta manjša kot v hladni polovici leta. Velik prometni pretok ogroža tudi zrak
Jelšanskega in Podgrajskega podolja
Z vidika občutljivosti vode, je vpliv turizma pomemben zaradi večje porabe vode in zaradi
onesnaževanja vode. Poveča se tudi količina odplak. Onesnaževanje je lahko neposredno, kot
odlaganje stvari v vodo, metanje papirčkov ipd. in posredno preko prometa (spiranje škodljivih
snovi, razna razlitja ob okvarah). Pomembno je tudi zagotavljanje zadostne količine vode za
prebivalce in turiste (Cigale, 2004). Nosilci turističnih dejavnosti pogosto menijo, da sezonski
obisk turistov ne terja zahtevnih dopolnilnih komunalnih naprav, kar ne drži (Jeršič, 1989). Z
vidika onesnaževanja vod je kraško površje zelo občutljivo, ker onesnaženje hitreje pronica v
notranjost (Plut, 2004). Tukaj je potrebno omeniti Snežniško planoto, ki v svoji kraški notranjosti
skriva velik rezervoar čiste vode. Občutljivost vodnih tokov je odvisna od količine vode v
vodotoku, stalnosti toka in rečnega režima. S tega vidika so vodotoki Ilirske Bistrice precej
ogroženi. Občina ima velik delež občasnih hudournikov, stalni tokovi so manjši z majhno
količino vode, rečni režim vodotokov je sredozemski dežni. Ta tip režima ima v poletnem času
vodni nižek, kar pomeni, da je najmanj vode ravno v času turistične sezone in takrat je voda tudi
najbolj občutljiva. Poleg onesnaževanja se lahko, posredno zaradi turistične dejavnosti, pojavi
poseganje v vodne režime rek, zaradi cest, žičnic in smučišč (Jeršič, 1989).
Prsti so občutljive neposredno, turisti vplivajo nanje s teptanjem (Cigale, 2004). Tukaj velja
omeniti predvsem območje Snežniške planote. Prsti, ki jih obiskovalci teptajo (s hojo, kolesi,
motorji) so bolj zbite, kar poveča njihovo izpiranje in erozijo. Negativen vpliv na prsti pa imata
tudi obe manjši smučišči na Sviščakih in na Mašunu.
Vpliv na prsti pa je tudi posreden in sicer onesnaževanje prsti s strani prometa ob cestah in
metanje odpadkov. Kampiranje in kurjenje lahko povzročita spremembo tal in izgubo hranilnih
snovi. Na relief in prsti ima vpliv tudi vsakršna gradnja infrastrukture. Ta vpliv se manj pozna na
že poseljenih in degradiranih površinah (Cigale, 2004).
Turisti vplivajo tudi na biotsko raznovrstnost območja. Tu gre za trganje, teptanje, nabiranje in
poškodbe rastja, plašenje, motenje in redčenje živali; tudi nekaterih ogroženih vrst (Cigale,
2004). Zaradi pomanjkanja prostora lahko pride do pretiranega krčenja gozdov (Jeršič, 1989).
Poleg tega pa se vpliv prometa kaže tudi na rastlinah ob cestah ter na živalih, ker pogosto prihaja
do raznih trčenj z avtomobili. Zaradi turistične dejavnosti pride do krčenja ali celo izgube
življenjskih prostorov, kar lahko vodi do izgube živalskih vrst. Nekatere vrste so bolj občutljive
na onesnaževanje, tako da je lahko tudi to razlog za njihov umik iz prostora, v ekstremnih
primerih lahko povzroči tudi izumrtje. Problem predstavlja tudi vnašanje neavtohtonih vrst na
območje. Večina nedomačih vrst ne obstane v novem okolju, nekatere pa se lahko izkažejo kot
zelo konkurenčne in izpodrinejo avtohtone vrste, ki lahko tudi izumrejo na območju. Prav tako se
lahko zaradi raznih vplivov spremenijo navade avtohtonih vrst. Usmerjenje lova in ribolova v
turistične namene, lahko vodi v forsiranje lovno in ribolovno zanimivih vrst (Cigale, 2004).
Razvoj turistične dejavnosti zahteva tudi določene žrtve. Večje število turistov pomeni večje
onesnaženje okolja, več pozidave, ker je treba skrbeti za ustrezno infrastrukturo, več odpadkov in
odpadnih vod ter večjo porabo vodnih virov. Vplivi se močneje poznajo na tistih območjih, ki
imajo nadpovprečno ohranjeno in zelo kvalitetno okolje (Cigale, 2004), kar bi lahko rekli, da
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občina Ilirska Bistrica ima. Povečanje intenzivnosti turizma in gradnja velikih turističnih naselij
lahko povzroči razvrednotenje pokrajinske doživljajske zmožnosti. Investitorji želijo graditi svoje
objekte na razglednih krajih, na čim boljših lokacijah. Ta težnja vodi v razpršeno gradnjo, v
primeru nadaljnjega razvoja se postopoma pozidujejo tudi zemljišča za rekreacijo na prostem,
zaradi katerih ljudje sploh prihajajo v turistične kraje. Pretirana obljudenost lahko povzroči tudi
občutke nelagodnosti in neugodnega počutja turistov; nekje zaradi hrupa, ali zaradi gneče ali
zaradi stehniziranega okolja, ki zmanjšuje estetsko pokrajinsko privlačnost (Jeršič, 1989). Čeprav
je turizem marsikdaj obremenjevalec okolja tudi v tistih primerih, ko bi se temu lahko izognili,
njegovi negativni okoljski vplivi dostikrat močno zaostajajo za vplivi drugih dejavnosti, na
primer industrije ali intenzivnega kmetijstva (Cigale, 2006).
Poleg negativnih vplivov na okolje je potrebno poudariti tudi pozitivne vplive turizma. Pogosto
turizem motivira in spodbuja k ohranjanju narave in okolja na turističnih območjih tako z vidika
zmanjševanja okoljskih vplivov človekovih dejavnosti kot z vidika ohranjanja zemljišč, ki so
pretežno v naravni obliki. K varstvu okolja prispeva z zagotavljanjem finančnih sredstev za
ohranjanje narave, lahko pa tudi vpliva na pozitivnejši odnos do okolja. Turizem ponuja
alternativo oblikam rabe tal, ki so vir še večjih okoljskih pritiskov. V številnih primerih je edina
možnost preživljanja za prebivalce območij z dobro ohranjeno naravo, ki ne pomeni bolj grobih
posegov v pokrajino. Za mnoge narodne parke je tako turizem najpomembnejši vir dohodka. Ker
je turizem odvisen od kakovosti okolja, je lahko njegov pomemben zaveznik (Cigale, 2006).
Vpliv turizma ni odvisen le od naravnogeografskih značilnosti okolja, velik vpliv ima tudi tip
turistov, ki obiskujejo določeno območje (Cigale, 2004). Pomembno je, da je razvoj turizma
prilagojen zmogljivosti okolja, saj bodo le tako dolgoročno imeli korist tudi prebivalci turističnih
območij in turisti (Cigale, 2006).
Da bi lažje ponazorila intenzivnost potencialnih učinkov turizma na okolje v občini Ilirska
Bistrica, sem izdelala subjektivno lestvico intenzivnosti učinkov na okolje. Lestvico sem izdelala
na podlagi analize podatkov o turističnem obisku občine, podatkov o nočitvah v občini Ilirska
Bistrica, podatkov o nočitvenih kapacitetah, prisotnih vrstah rekreacijskih dejavnosti in
športnorekreacijske infrastrukture v občini, podatkov o prometni dejavnosti, ki poteka preko
občine (podatki o povprečnem letnem dnevnem prometnem prometu skozi mejna prehoda Starod
in Jelšane in karta prometnih obremenitev), ter na podlagi lastnih opažanj, terenskega dela in
poznavanju občine. Lestvica ima pet stopenj:
1 – vplivov turistične dejavnosti ni, ali pa so zelo šibki
2 – vplivi turistične dejavnosti so šibki
3 – vplivi turistične dejavnosti so srednje intenzivnosti
4 – vplivi turistične dejavnosti so močni
5 – vplivi turistične dejavnosti so zelo močni
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Tabela 9: Ocena vplivov turizma na posamezne sestavine okolja v občini Ilirska Bistrica

Zrak
Vodovje
Relief
Prsti
Rastje in
živalstvo

Dolina Reke
4
3
1
1
1

4
2
1
2

4
2
1
2

1
1
1
1

Snežniška
planota in
Javorniki
Brkini
2–3
3
1
2

2

2

1

2-3

Podgrajsko
podolje

Jelšansko
podolje

Zgornja
Pivka

Vplivi turizma na zrak se najbolj izražajo v Jelšanskem in Podgrajskem podolju ter v delu doline
Reke v Ilirskobistriški kotlini. Na teh treh predelih občine bi vpliv turizma ocenila z vrednostjo 4.
H tolikšni obremenjenosti pripomore v največji meri vpliv prometa, ki je posledica tranzitnega
turizma v občini. Zaradi depresijske reliefne oblike terena in manjše prevetrenosti v poletnem
času, so ti vplivi še toliko večji.
Na Snežniški planoti in Javornikih bi ocenila vplive na zrak z vrednostjo 2 - 3, predel Brkinov v
okolici Prema pa z vrednostjo 2. Tudi tukaj lahko tolikšno obremenjenost zraka pripišemo vplivu
prometa, ki pa je posledica izletniškega turizma. Ostali predeli občine so z vidika učinkov
turistične dejavnosti na zrak ocenjeni z vrednostjo 1.
Vplivi na vode niso močni. To sklepam po podatkih o številu obiskovalcev in številu nočitev v
občini, po katerih vidimo, da število turistov ni pretirano veliko. Izpostavim lahko večjo porabo
vode in onesnaževanje. Ponovno so najbolj ogrožena območja Snežniške planote in Javornikov,
Jelšanskega in Podgrajskega podolja ter Ilirskobistriške kotline. Na teh območjih je
skoncentrirana večina prenočišč in turističnega obiska. Po podatkih o letnem prometnem pretoku
skozi mejna prehoda Jelšane in Starod pa vidimo, da je prometni pretok skozi občino velik, zato
je povečana tudi verjetnost onesnaževanja vod s strani prometa in turistov. Na Snežniški planoti
je potrebno omeniti tudi občutljivo prepustno kraško površje in neurejenost komunalne
infrastrukture na območju Sviščakov in Mašuna, ki sta turistično precej obiskana. Vpliv turizma
na vode na teh območjih bi ocenila z vrednostjo 2 do 3, na ostalih predelih občine pa z vrednostjo
1.
Vplivi turizma na relief v občini Ilirska Bistrica so skromni, saj so ti vplivi večinoma posledica
gradnje turistične infrastrukture. Na območju občine Ilirska Bistrica se v turistično infrastrukturo
trenutno vlaga zelo malo. Če se bo uresničilo vse načrte, ki so predstavljeni v Strategiji razvoja
turizma z izvedbenimi projekti v občini Ilirska Bistrica se bodo vplivi turizma na relief v občini
močno povečali. Trenutno bi jih na celotnem območju občine ovrednotila z oceno 1.
Vplivi turizma na prsti so skromni. Oceno sem podala na podlagi podatkov o številu
obiskovalcev občine in o prometnem pretoku skozi občino. Gre za posredne vplive prometa
povezanega s turizmom, torej za onesnaževanje prsti, na Snežniški planoti in Javornikih pa še za
posledice, ki jih na prsteh puščata planinstvo in pohodništvo, torej za teptanje prsti in erozijo.
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2
1
1
1
1

Vpliv na prsti na Snežniški planoti in Javornikih, Jelšanskem in Podgrajskem podolju bi ocenila z
vrednostjo 2, na ostalih delih občine pa z vrednostjo 1.
Turizem ima vpliv tudi na rastje in živalstvo. Ocena temelji na podlagi podatkov o turističnem
obisku občine in prometnem pretoku skozi občino. Največji vpliv se kaže na območju Snežniške
planote in Javornikov ter Jelšanskega in Podgrajskega podolja. Tukaj bi intenzivnost vplivov
ocenila z intenzivnostjo med 2 in 3. Gre predvsem za plašenje in motenje živali, včasih tudi za
pogin živali ob trkih z vozili, teptanje, trganje rastlin in vplive na živalstvo in rastlinstvo zaradi
onesnaževanja. Na ostalih delih občine so ti učinki skromnejši, zato bi jih ocenila z intenzivnostjo
1.
Če povzamemo vse ocene vplivov turizma na okolje, lahko izdvojimo nekatere dele občine.
Najbolj ogroženi predeli občine so Snežniška planota in Javorniki, Jelšansko in Podgrajsko
podolje ter Ilirskobistriška kotlina. Znotraj teh območij lahko določimo še ožja območja, ki so
ogrožena. V Ilirskobistriški kotlini bi tako izpostavili mesto Ilirska Bistrica, na Snežniški planoti
Mašun, Sviščake in Snežnik, v Podgrajskem in Jelšanskem podolju pa območje okoli prometnic,
ki vodijo do mednarodnih mejnih prehodov Jelšane in Starod. Največji vpliv turizma na okolje je
posreden in se kaže preko vplivov prometa. Rekreacijskih dejavnosti ni veliko in so večinoma
skoncentrirane na območje Snežniške planote.
Vplivi turizma na okolje občine Ilirska Bistrica so šibki. Okolje je precej dobro ohranjeno, kar je
ugodno za nadaljnji razvoj turizma. Tudi v prihodnosti je treba poskrbeti, da se škodljivi vplivi na
okolje, kljub bodočemu razvoju turizma, ne bodo večali.

44

4. ZAVAROVANA OBMOČJA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
Po merilih Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN) je zavarovano območje območje kopnega
ali morja, ki je namenjeno varstvu ter ohranitvi biodiverzitete, naravnih in kulturnih virov.
Upravlja prek pravnih ali drugih učinkovitih sredstev (Zavarovana območja in njihov pomen za
turizem, 2004).
Zavarovana območja so ena od možnosti varovanja narave in ohranjanja biotske pestrosti. So
varstveni ukrep, s katerim zakonsko varujemo izjemne naravne pojave, dele narave, rastlinske in
živalske vrste, njihove življenjske prostore, različne habitatne tipe in celotne ekosisteme. V
nasprotju s prepričanjem mnogih, razen izjemoma, ne gre za območja, kjer bi varstvena
namembnost izključevala druge dejavnosti. Obratno, ohranjanje narave je v zavarovanih
območjih opredeljeno, kot razvojna priložnost, kot generator delovnih mest in ne nazadnje tudi
vir zaslužka (Zavarovana območja in njihov pomen za turizem, 2004).
Osnovni namen ustanovitve zavarovanih območij je varstvo narave. Varstvo narave ponekod
potrebuje človekovo pomoč. Dejavnosti, kot je na primer kmetijstvo, pomagajo ohranjati
nekatere tipe mokrišč in suhih travišč. Z opuščanjem košnje in zmerne obdelave se bodo določeni
habitati izgubili, s tem pa bo zmanjšana raznovrstnost rastlin in živali. Izkušnje kažejo, da so
zavarovana območja razvojna priložnost za ljudi v parku in na njegovem neposrednem obrobju
(Ministrstvo za okolje in prostor, 2009).
Država neposredno podpira zavarovana območja na dveh področjih, in sicer na področju
kmetijstva in na področju lokalne komunalne infrastrukture. Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano daje tistim kmetom, ki vstopijo v kmetijsko okoljske programe, dodatnih
15 odstotkov sredstev, če so njihova zemljišča del regijskega parka. Ministrstvo za okolje in
prostor pomaga občinam tako, da jim daje prednost na javnih razpisih za sofinanciranje lokalne
komunalne infrastrukture. Na voljo pa je tudi nekaj možnosti za posredno podporo. Sem štejejo
razpisi ministrstev (na primer za področje kulture, turizma) in mednarodni programi (Phare,
LIFE, AVALON). Kot primer dobre prakse se je izkazal krajinski park Logarska dolina, ki si je
iz tovrstnih virov izboljšal turistično prometno infrastrukturo, komunalno infrastrukturo, razvili
so skupno turistično ponudbo s sosednjimi turističnimi območji, tržijo lokalne proizvode. V
Parku Škocjanske jame je bila iz tega vira urejena stavba uprave parka (Ministrstvo za okolje in
prostor, 2009).
Za ustvarjanje ugodnih razmer za vključevanje zavarovanih območij v turistično ponudbo je
potrebno upoštevati priporočila, ki se nanašajo na nacionalno raven, kot tudi na raven
upravljavcev posameznih zavarovanih območij (Zavarovana območja in njihov pomen za
turizem, 2004):
•

Zakonodaja mora zagotavljati učinkovit sistem zavarovanih območij, in mora vsebovati tudi
kontrolne mehanizme za turistične dejavnosti in razvoj.

•

Nacionalna strategija in politika trajnostnega razvoja morata umeščati zavarovana območja in
njihovo neposredno okolico v širši kontekst.

45

•

Turizem naj se razvija na robu oziroma znotraj zavarovanih območij samo, če je dolgoročno
trajnosten.

•

Na nacionalni ravni kot tudi v posameznih zavarovanih območjih je potrebno izboljšati
informiranost o odnosu med turizmom in zavarovanimi območji. Nujni so boljši informacijski
sistemi za uporabo teh podatkov in kompatibilnosti sistemov med različnimi območji.

•

Turistični sektor mora spremeniti svojo politiko v duhu trajnostnega razvoja na robu ali
znotraj zavarovanih območij ter svoje delovanje in aktivnosti prilagoditi tako, da postanejo
trajnostne. Turistična podjetja morajo razviti proizvode in aktivnosti, ki s svojo vsebino in
velikostjo spoštujejo značilnosti območja in so sami po sebi trajnostni.

•

Turistični sektor bi moral direktno prispevati k vzdrževanju naravnih in kulturnih virov ter
bogastev zavarovanih območij, od katerih je odvisna njegova dejavnost.

•

Upravljavci zavarovanih območij in sektor za turizem morajo tesneje sodelovati in skupaj
oblikovati trajnostne oblike turizma v zavarovanih območjih ter združiti sredstva in znanja.

•

Za potrebe dejavnosti trajnostnega turizma je potrebno določiti standarde in varovala.
Turistična podjetja morajo npr. promovirati samo dogovorjene podobe, vrednote in lokacije
ter pri promociji uporabljati močna sporočila varstva.

Potencialne koristi turizma za zavarovana območja so zavarovanje narave in kulturne dediščine
(ohranjanje ekoloških procesov, biotske pestrosti, varovanje kulturne dediščine, …), izboljšanje
ekonomskih možnosti (možnost zaposlitve, večji lokalni prihodki, promocija, …) in izboljšanje
kvalitete življenja v domači lokalni skupnosti (podpira estetske, duhovne in druge vrednote in
okoljsko ozaveščenost obiskovalcev in prebivalcev, vzpodbuja razvoj kulture, obrti in umetnosti,
dviguje izobrazbeni nivo in raven ozaveščenosti, …) (Zavarovana območja in njihov pomen za
turizem, 2004).
Priložnosti za razvoj območja se nudijo na raznih področjih (Ministrstvo za okolje in prostor,
2009):
•

V kmetijstvu; poleg državne pomoči, v sklopu kmetijsko okoljskih programov, pomagajo tudi
neposredno uprave parkov. V Kozjanskem parku so tako v projektu obnove starih travniških
sadovnjakov izpeljali tečaj žganjekuhe, izobraževanje, začeli z obrezovanjem starih
sadovnjakov, promovirajo sok iz kozjanskega jabolka. Drugi primer je v Triglavskem
narodnem parku, kjer so leta 2000 delno nadomeščali stroške, ki nastanejo s preusmeritvijo v
biološko kmetovanje v prvem letu vstopa, s financiranjem so pomagali pri urejanju oziroma
posodobitvi planšarij, tržijo blagovno znamko zavarovanega območja Triglavskega
narodnega parka, izdelujejo tehnološke načrte za predelavo mleka in mesa na kmetijah. Tretji
primer je park Škocjanske jame, kjer izplačujejo subvencije za košnjo, s čimer se vzdržujejo
kraški travniki.

•

Pri turističnem razvoju; marsikdo se odloči za obisk nekega območja zgolj zato, ker je kraj v
parku. Že samo ime »park« namreč zagotavlja neokrnjeno naravo, mir in sprostitev. Študija,
ki so jo leta 1982 izdelali za narodni park Bayerischer Wald je pokazala, da je zgolj zato, ker
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je tu park, v lokalno gospodarstvo priteklo dodatnih 25 do 30 milijonov nemških mark.
Dejstvo, da si obiskovalci v parkih ne želijo bivati v hotelih, temveč na turističnih kmetijah,
omogoča, da pri ponudbi sodelujejo predvsem domačini. Iskani postanejo tudi kampi. S
parkom se odpirajo nove priložnosti tudi raznim vodičem (na primer jamarjem, lovcem in
drugim, ki turistom omogočijo ogled naravnih posebnosti), v izposojanju športne opreme, v
trženju domačih pridelkov, v izdelovanju spominkov, … Za primer ponovno navajam park
Škocjanske jame, kjer turistični razvoj neposredno finančno podpirajo tako, da z javnimi
razpisi razdelijo nepovratna sredstva za gradnjo in vzdrževanje turističnih sob. Drugi primer
je ponovno Triglavski narodni park, kjer so planinske koče v visokogorju opremili s sončnimi
celicami.
•

Na področju šolstva in izobraževanja; otroci in šole so za uprave parkov precej pomembni.
Zanje se organizira niz dejavnosti: razne naravoslovne delavnice, izobraževalni seminarji za
učitelje in mentorje, nagradni natečaji za učence, otroški kvizi, ekskurzije, … Strokovnjaki v
upravah parkov so lahko mentorji študijskim in diplomskim nalogam ter študentskim
praksam. Poleg tega so pomembne tudi razne prireditve za otroke: koncerti, likovne
delavnice, … Pomembno je tudi izobraževanje za odrasle. Kot primer navajam ciklus
predavanj o razvoju podeželja za občine, upravne enote in društva v Kozjanskem parku in
izobraževanje o biološkem kmetovanju v Triglavskem narodnem parku.

•

Na področju infrastrukture; infrastruktura parka ni namenjena le obiskovalcem od drugod,
temveč prinaša koristi tudi domačinom. V parku Škocjanske jame so v informacijskem centru
odprli trgovinico z osnovnimi živili, saj je bila vaška trgovina zaradi nerentabilnosti zaprta.
Poleg tega park Škocjanske jame ureja nekatere vaške ceste in poljske poti, ki jih uporabljajo
tudi domačini, postavili so informacijsko – oglasno tablo za potrebe krajevne skupnosti in
turističnega društva. Drugi primer je Triglavski narodni park, kjer so z obnovo Pocarjeve
domačije v Zgornji Radovni uredili muzej, izobraževalni in informacijski prostor, domačinom
ponudili tudi prireditveni prostor. Za dejavnosti parka je mogoče uporabiti tudi stavbe, ki so
opuščene, saj se tako poživi utrip vasi in izboljša njena podoba. Triglavski narodni park
skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec ureja tudi promet na Vršiču.

•

Na področju kulture; kulturni utrip v pokrajini se obogati. Informacijski center v Trenti, Grad
Podsreda v Kozjanskem parku in stavbe Parka Škocjanske jame so postali pravo žarišče
kulture. Tam se dogajajo razni koncerti, revije pevskih zborov in razstave. Vse to bogati
dogajanje domačinom in privablja v park tudi številne goste od drugod. Vsi trije obstoječi
parki tudi finančno in organizacijsko pomagajo ohranjati kulturno dediščino in jo
predstavljajo obiskovalcem.

•

Promocija območja; parki so deležni tudi posebne promocije oziroma jo aktivno spodbujajo.
Razstave in promocijski panoji v drugih krajih po Sloveniji in v tujini, novinarske konference
(tudi za tuje novinarje), televizijske reportaže, intervjuji, predstavitve na zemljevidih in v
poslovnih imenikih, poljudni in strokovni članki, koledarji, ... Vse to posredno pomaga k
promociji celotnega območja in s tem k lažjemu trženju turističnega gospodarstva in drugih
lokalnih dejavnosti.

•

Svetovanje domačinom; uprave parkov lahko koristno svetujejo in pomagajo domačinom pri
raznih stvareh. Na primer, v parku Škocjanske jame domačinom, ki nameravajo obnoviti
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domove, svetujejo ter pomagajo pri pridobivanju mnenj, soglasij in dovoljenj. V Triglavskem
narodnem parku svetujejo kmetom, ki se odločajo za prehod na biološki način kmetovanja in
jim pomagajo pri organiziranju. Lahko so tudi eden od ponudnikov pomoči v raznih nesrečah.
Triglavski narodni park je svoje prostore v Trenti nudil za namestitev domačinov, ki jih je
prizadel potres. Park Škocjanske jame pa je po požaru pomagal pri obnovi gospodarskega
poslopja.
•

Uprave parkov nudijo zaposlitev, tudi za visoko izobražene domače strokovnjake. Na primer,
informacijski center v Trenti ima šest stalno zaposlenih domačinov in štiri sezonsko
zaposlene. V Triglavskem narodnem parku je letos zaposlenih skupno 39 oseb, visoko
izobrazbo jih ima 18. Dodatno še trije delajo sezonsko oziroma preko javnih del. V Parku
Škocjanske jame je zaposlenih 14 delavcev, pet jih ima visoko izobrazbo. V Kozjanskem
parku pa je zaposlenih 16, od tega jih ima sedem visoko izobrazbo, preko javnih del pa dela
še 13 oseb.

Potencialne nevarnosti turizma za zavarovana območja so obremenitve okolja (smeti, gneča,
vznemirjanje živali, onesnaževanje vode, tal in zraka), finančne obremenitve (turizem prinaša
povečano povpraševanje po dobrinah in storitvah, ki se z naraščanjem števila obiskovalcev stalno
viša. To lahko pomeni splošno zviševanje cen in davkov, kar je lahko velika obremenitev za
prebivalce. Povečan obisk pomeni tudi večje stroške upravljanja zaradi novih potreb po
zaposlovanju in storitvah.), družbene obremenitve (obremenitev za lokalno skupnost, boj za
rekreacijski prostor in druge storitve, onesnaževanje, hrup, gneča) (Zavarovana območja in
njihov pomen za turizem, 2004).
Del upravljavskega načrta zavarovanega območja je tudi priprava akcij za razvoj trajnostnega
turizma pri čemer je potrebno: določiti jasne varstvene cilje, izdelati seznam naravnih in
kulturnih vrednot območja ter potencialnih območij za razvoj turizma, sodelovati z lokalnim
prebivalstvom, turističnim sektorjem in drugimi regionalnimi in lokalnimi organizacijami,
določiti vrednote, na katerih se bo osnoval razvoj trajnostnega turizma, določiti okoljevarstvene
standarde in nosilno kapaciteto posameznega dela območja, raziskati in analizirati turistične trge
ter potrebe in pričakovanja obiskovalcev – pred in po razvoju idej o novih oblikah turizma,
izdelati smernice za turistične aktivnosti – kompatibilne in nekompatibilne z okoljem, predlagati
nove »turistične proizvode« za razvoj, skupaj z izobraževalnim turizmom, oceniti okoljske vplive
predlogov, ključna vsebina upravljanja zavarovanega območja v povezavi z načrtovanjem
turizma sta: coniranje in usmerjanje obiska z interpretacijo in izobraževanjem, predlagati razvoj
trajnostnega transporta, izoblikovati komunikacijsko in promocijsko strategijo za promoviranje
podobe zavarovanega območja, novi »proizvodi« in tehnike upravljanja, izdelati program
monitoringa zavarovanega območja, oceniti vire (Zavarovana območja in njihov pomen za
turizem, 2004).
Občina Ilirska Bistrica razpolaga z mnogimi naravnimi vrednotami in precej ohranjeno naravo.
Velik delež občine je uvrščen pod varstvena območja Nature 2000, posamezni deli so zavarovani
kot krajinski park ali kot naravne znamenitosti. Več kot polovica občine spada tudi pod vplivno
območje Regijskega parka Škocjanske jame. Velik del občine spada pod ekološko pomembna
območja. Območje občine je pomembno tudi kot osrednji življenjski prostor velikih zveri. Na
območju občine Ilirska Bistrica so potekali tudi načrti za ustanovitev regijskega parka Snežnik,
vendar do zavarovanja širšega območja Snežnika ni prišlo.
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Menim, da velik problem na področju varstva okolja predstavlja odnos in nevednost ljudi. Občani
Ilirske Bistrice zavarovana območja vidijo kot omejitev in slabost, ne kot prednost in možnosti za
črpanje sredstev. Menim, da bi se bilo potrebno potruditi in vzpodbuditi občane, da bodo skrbeli
za čisto in urejeno okolje, ter videli v varovanju narave priložnost za nadaljnji razvoj. Prav tako
bi bilo potrebno čimbolj delati na hkratnemu varovanju okolja in turističnem razvoju v občini.
Za zgled bi lahko vzeli bližnjo občino Cerknica, ki je svoje celotno ozemlje zavarovala kot
naravni park (Mencinger, 2004).
Če bi prekrili karte vseh kategorij, po katerih so zavarovani deli občine Ilirska Bistrica, bi pod
zavarovana območja spadalo skoraj celotno ozemlje občine.
Slika 11: Vsa zavarovana območja v občini Ilirska Bistrica

Legenda:

Vir: Atlas okolja, 2009
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4.1. NATURA 2000
4.1.1. SPLOŠNO O NATURI 2000
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice
Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na
varstvenih območjih je potrebno ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa
so v Evropi že ogroženi (Natura 2000, 2009).
Evropska unija je omrežje Natura 2000 uvedla, kot enega od pomembnih delov izvajanja
habitatne direktive in direktive o pticah (Natura 2000, 2009).
Po direktivi o pticah so države članice dolžne ohraniti populacije prosto živečih ptičev na ravni,
ki ustreza ekološkim, znanstvenim in kulturnim zahtevam, upoštevati pa morajo tudi ekonomske
in rekreacijske potrebe. Varstvo narave ima prednost pred ekonomskim izkoriščanjem oziroma
rekreacijo. Države morajo tudi zavarovati, vzdrževati ali ponovno vzpostaviti zadostno pestrost in
velikost življenjskih prostorov za vse prosto živeče ptiče. To še posebej velja za selitvene vrste.
Države morajo za vrste ptic, ki so navedene v prilogah direktive, opredeliti najpomembnejša
tovrstna območja kot Posebna območja varstva (SPA- Special Protected Area) in obvestiti
Evropsko komisijo o varstvenih ukrepih. V prilogah so navedeni tudi prepovedani načini lova in
ubijanja ptičev, prav tako je prepovedano izkoriščanje, prodaja in transport vseh vrst ptičev. V
direktivi so navedene tudi dovoljene lovne vrste in različne omejitve lova (Natura 2000, 2009).
V uvodnem delu direktive o habitatih so navedene definicije. V prilogah so našteti habitatni tipi
in vrste, ki jih je treba ohranjati z opredeljevanjem Posebnih varstvenih območij (SAC - Special
Areas of Conservation). V nadaljevanju je opisan postopek vzpostavljanja omrežja Natura 2000.
Države najprej opredelijo sezname evropsko pomembnih območij (glede na merila v prilogah) na
državni ravni, sledi vrednotenje na ravni Evropske unije, odbrane lokalitete so potencialni SAC –
i, ki jih nato vsaka država članica določi s predpisom kot SAC in s tem postanejo del omrežja
Natura. Sestavni del tega ekološkega omrežja so tudi območja SPA iz Direktive o ptičih, ki pa jih
določi vsaka država in se ne preverjajo in potrjujejo v Bruslju. Habitatna direktiva spodbuja
države, da ohranjajo in/ali po potrebi vzpostavljajo povezave med SPA-ji oziroma SAC-i. V
prilogah so opredeljene tudi vrste, ki se nadzorovano izkoriščajo. Navedene so tudi ključne
obveznosti glede območij omrežja NATURA 2000. To so: ustrezni načrti upravljanja (po potrebi)
ter zakonski, upravni ali pogodbeni ukrepi, preprečevanje slabšanja razmer, preverjanje vseh
načrtov ali projektov (tudi če je načrtovan zunaj območja in lahko vpliva na vrste in habitatne
tipe v območju), prevlada javnega interesa, izravnalni ukrepi, ugodnosti pri financiranju (Natura
2000, 2009).
Slovenija je ob pridružitvi Evropski uniji določila seznam naravnih območij, ki ustrezajo merilom
obeh direktiv. Direktivi podpirata trajnostni razvoj, ki lahko zadovoljuje potrebe sedanjih rodov,
hkrati pa ne škoduje potrebam prihodnjih. Na varstvenih območjih Natura 2000 se ne izključuje
človeške dejavnosti, vendar je potrebno zagotoviti, da te dejavnosti ne bodo ogrozile narave,
temveč bodo (kadar bo to mogoče) njeno ohranjanje podpirale (Natura 2000, 2009).
Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 so nastajala od leta 2001 dalje. Vlada
Republike Slovenije je 29. aprila 2004 določila območja Natura 2000 v Sloveniji z Uredbo o
posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Natura 2000, 2009).
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Določenih je 286 območij, od tega jih je 260 določenih na podlagi direktive o habitatih in 26 na
podlagi direktive o pticah in zajemajo 36% površine Slovenije. Območja se v velikem delu
prekrivajo, kar 60% površin, predlaganih na podlagi direktive o habitatih, se znajde znotraj
predlaganih posebnih varstvenih območij po direktivi o pticah. V zavarovanih območjih
(Triglavskem narodnem parku, regijskih in krajinskih parkih ter rezervatih in naravnih
spomenikih) je 25% skupne površine območij Natura 2000 (Natura 2000, 2009).
Slika 12: Območja Nature 2000 v Sloveniji

Vir: Natura 2000, 2009
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4.1.2. NATURA 2000 V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
Več kot polovica območja občine Ilirska Bistrica spada med zavarovana območja Nature 2000.
Obsega pa območje Snežniške planote, dolino Reke, del Jelšanskega in Podgrajskega podolja.
Območja so poimenovana Sušački, Smrdejski in Fabski potok, Zabiče, dolina Reke, Reka,
Javorniki – Snežnik, Snežnik – Pivka, Kozja luknja in Matarsko podolje (Natura 2000, 2009).
Slika 13: Območja Nature 2000 v občini Ilirska Bistrica

Legenda:

Vir: Atlas okolja, 2009
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Tabela 10: Območja Natura 2000 v občini Ilirska Bistrica, zaščitene vrste in habitati
Ime območja Natura Velikost območja Zaščitene vrste
2000
Zabiče

806.23 ha

• pohra
• črtasti medvedek
• primorski koščak

Zaščiteni habitatni tipi
• ilirski hrastovo - belogabrovi
gozdovi
• obrečna vrbovja, jelševja in
jesenovja
• bukovi gozdovi

Dolina Reke

2.410 ha

• grahasta tukalica
• kosec
• vodomec
• pisana penica
• rjavi srakoper

Reka

273.12 ha

• Veliki pupek
• Hribski urh
• Grba
• Pohra
• Strašnični
mravljiščar
• Primorski koščak
• Veliki podkovnjak
• Dolgokrili netopir
• Dolgonogi netopir

Sušački, Smrdejski in 30.917 ha
Fabski potok

• Primorski koščak

• Ilirski bukovi gozdovi
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Matarsko podolje

2311.106 ha

• Črtasti medvedek

• Ilirski bukovi gozdovi

• Bukov kozliček

• Jame, ki
javnost

niso

odprte

za

niso

odprte

za

• Drobnovratnik
Kozja luknja

12.103 ha

• Človeška ribica

• Jame, ki
javnost

Javorniki - Snežnik

43821.47 ha

• človeška ribica

• Kisloljubni smrekovi gozdovi
od
montanskega
do
alpinskega pasu

• strašnični
mravljiščar
• močvirski
cekinček
• travniški postavnež
• črtasti medvedek
• alpski kozliček
• bukov kozliček
• drobnovratnik,
• širokouhi/mulasti
netopir
• volk
• rjavi medved
• navadni ris

• Ilirski bukovi gozdovi
• Javorovi gozdovi
• Jame, ki
javnost

niso

odprte

za

• Karbonatna skalnata pobočja
z vegetacijo skalnih razpok
• Karbonatna
melišča
od
montanskega so alpinskega
pasu
• Nižinske in montanske do
alpinske hidrofilne robne
združbe
z
visokim
steblikovjem
• Vzhodna
submediterenska
suha travišča

• dinarska smiljka

• Alpinska
in
subalpinska
travišča na karbonatnih tleh

• Scopolijev repnjak

• Sestoji navadnega brina
• Ruševje z
mugo
in
hirstum

vrstama Pinus
Rhododendron

• Presihajoča jezera
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Snežnik - Pivka

54.810 ha

• Sršenar
• Beloglavi jastreb
• Kačar
• Planinski orel
• Sokol selec
• Gozdni jereb
• Divji petelin
• Prepelica
• Kosec
• Velika uharica
• Kozača
• Koconogi čuk
• Podhujka
• Smrdokavra
• Pivka
• Triprsti detel
• Hribski škrjanec
• Rjava cipa
• Repaljščica
• Slegur
• Pisana penica
• Rjavi srakoper
• Kotorna

Vir: Natura 2000, 2009
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Slika 14: Območja Natura 2000 v občini Ilirska Bistrica
Legenda

1 – Zabiče
2, 3 – Reka,
dolina

Reka –

4 – Sušački, Smrdejski in
Fabski potok
5 – Matarsko podolje
6 – Kozja luknja
7, 8 – Javorniki – Snežnik,
Snežnik – Pivka

Vir: Atlas okolja, 2009
4.1.2.1. Zabiče
Območje Zabiče obsega gozdnato območje v povirju Reke. Višje ležeče dele pobočij poraščajo
bukovi gozdovi, nižje, ob vodotokih ilirski hrastovo belogabrovi gozdovi, prav ob strugi pa
rastejo sestoji jelševja. Gre za posebno ohranitveno območje in celinsko biografsko območje
(Naravovarstveni atlas, 2009).
4.1.2.2. Dolina Reke
Območje doline Reke je bilo ob novejšem opredeljevanju nekoliko razširjeno. Razširili so ga
tako, da so zajeli celotno populacijo kosca, ki je globalno ogrožena vrsta ptice in se nahaja v
zgornjem delu doline Reke. Populacija kosca na tem območju je po podatkih tretja najmočnejša
lokalna populacija te vrste v Sloveniji (Natura 2000, 2009). Gre za ornitološko pomembno
območje, kjer na vlažnih in poplavnih travnikih, manjših močvirjih, trstičjih in obrežjih Reke
gnezdijo kosec, mala bobnarica, prepelica, vodomec, čebelar in ostale redke vrste ptic (Park
Škocjanske jame, 2009). Reka zaradi svojega značaja občasno poplavlja predele, kjer so mestoma
še ohranjeni vlažni travniki in logi. Taki predeli so skupaj z ekstenzivnimi kmetijskimi
površinami življenjski prostor mnogim ogroženih vrst ptic (Naravovarstveni atlas, 2009).
Največja grožnja vlažnim travnikom ob Reki so načrtovane regulacije rečnega toka. V preteklosti
je velik problem predstavljalo industrijsko in komunalno onesnaževanje Reke. Sedaj so ti vplivi
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nekoliko zmanjšani, vendar problem onesnaževanja še vedno ni ustrezno rešen. Ostali viri
ogrožanja teh redkih ptičjih vrst so med drugim še opuščanje košnje, požiganje travnikov in
trstišč ter uničevanje mrtvic in obrežne vegetacije vzdolž Reke (Natura 2000, 2009). Dolina Reke
spada pod posebno območje varstva in celinsko biografsko območje (Naravovarstveni atlas,
2009). Cilji Nature 2000 na tem območju so ohranitev obstoječega obsega travniških površin in
mejic, izboljšanje ekoloških značilnosti travišč in povečanje deleža ekstenzivno obdelovanih
travišč (Natura 2000, 2009).
4.1.2.3.Reka
Reka je življenjski prostor ogroženih vrst rakov in rib. V poplavnih delih so mestoma dobro
ohranjeni vlažni travniki in logi, ki so življenjski prostor ogroženih živalskih vrst metuljev in
dvoživk. Reka spada med posebna ohranitvena območja in celinska biografska območja
(Naravovarstveni atlas, 2009).
4.1.2.4. Sušački, Smrdejski in Fabski potok
Območje se nahaja v skrajnem jugozahodnem delu Brkinov. Zajema Sušački potok z desnima
pritokoma Fabskim in Smrdejskim potokom v Jelšanskih brdih. Sušački potok je občasno suh,
drugače pa ponika v Novokrajski jami. Vsi trije potoki so življenjski prostor raka primorskega
koščaka. Spadajo med posebna ohranitvena območja in celinska biografska območja
(Naravovarstveni atlas, 2009).
4.1.2.5. Matarsko podolje
Matarsko podolje je pretežno uravnan zakrasel svet med Brkini in pogorjem Slavnika. S flišnih
Brkinov pritekajo potoki, ki so na stiku s kraškim površjem izoblikovali vrsto slepih dolin. V
osrednjem in severozahodnem delu podolja je veliko kraških pojavov. Območje je pomembno za
ohranjanje habitatnih tipov kot so jame, travišča, brinovja, ilirski bukovi gozdovi ter ogroženih
živalskih jamske vrst. Matarsko Podolje spada med posebna ohranitvena območja in celinska
biografska območja (Naravovarstveni atlas, 2009).
4.1.2.6. Kozja luknja
Spada med posebna ohranitvena območja in celinska biografska območja. Kozja luknja je
vodoravna vodna jama. Je prebivališče človeške ribice (Naravovarstveni atlas, 2009). Skozi njo
teče potok Podstenjšek. Večji del vode iz potoka priteka iz Kozje jame, drugi del vode prihaja na
dan v treh izvirih desno od črpalnice. Podstenjšek je kraški izvir, ki je vezan na stik apnenca z
neprepustnim flišem. Po krajšem toku se izliva v Reko. Njegovo zaledje na severu sega do
zaledja Pivke. Desna stran doline Zgornje Pivke je v povirnem delu od Knežaka do Pivke zelo
ozka in omejena v glavnem na razmeroma malo razčlenjen kraški greben, Taborski hrbet. Na
njegovi jugozahodni strani je dolina Reke, tako da poteka po hrbtu razvodje med jadranskimi,
med katerimi je tudi Podstenjšek, in črnomorskimi pritoki. Izvir se napaja z infiltracijo padavin
(Kogovšek, 2006).
4.1.2.7. Javorniki – Snežnik
Območje sestavljata dve dokaj različni naravno geografski enoti Javorniki in Snežnik. Sta visoki
kraški planoti sklenjeno poraščeni z dinarsko bukovo – jelovimi gozdovi. Skupaj s sosednjima
gozdnima območjema, Kočevskim in Gorskim Kotarjem, tvorita največje sklenjeno gozdno
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območje pri nas. Celoten masiv je močno zakrasel. Je del dinarskega sistema in hkrati blizu
Alpam. To je tudi razlog za njegovo zanimivost s fitogeografskega stališča. Za celotno območje
je značilna velika raznolikost habitatnih tipov, mnogi med njimi so redki in ogroženi. Ohranjeni
gozdovi, travišča in drugi habitati so življenjski prostor številnih redkih in ogroženih vrst, med
katerimi je veliko endemitov. Območje je osrednji življenjski prostor velikih zveri. Območje
Javorniki – Snežnik hkrati spada med alpska in celinska biografska območja. Tip zavarovanega
območja je posebno ohranitveno območje (Naravovarstveni atlas, 2009).
4.1.2.8. Snežnik – Pivka
Območje Snežnik – Pivka obsega gozdnato območje visokih kraških dinarskih planot Snežnika in
Javornikov s sklenjenimi suhimi travišči na obrobju ter vlažne travnike v Pivški kotlini. Območje
spada hkrati med alpska in celinska biografska območja. Sodi med posebna območja varstva.
Tukaj so našle svoj življenjski prostor ogrožene vrste ptic kot kosec, planinski orel, veliki petelin,
gozdni jereb in kozača (Naravovarstveni atlas, 2009). Največja ornitološka posebnost je kozača.
Populacija te vrste sove je na območju precej gosta. Druga posebnost je divji petelin, ki je prav
tako zelo ogrožena živalska vrsta slovenskega dinarskega območja. Na manjšem delu območja se
nad dolino Pivke in Reke nahajajo visokokraški suhi travniki oziroma pašniki, v dolini Pivke pa
močvirni travniki, ki so dom kosca. Poleg kosca, najdemo še repaljščico, rjavo penico, velikega
strnada, pisano penico in podhujko. Na pobočjih Snežniške planote so pogoste tudi smrdokavre,
ki jim ustreza bližina ekstenzivnih pašnikov. Ena od pomembnih ptičjih vrst je tudi slegur.
Posamezni pari gnezdijo že v kamnolomih nad Ilirsko Bistrico, njihovo najpomembnejše
območje bivanja pa so suhi skalnati travniki višje nad dnom doline. To je eno izmed
najpomembnejših območij nahajanja te vrste ptic v Sloveniji. Tukaj živi tudi, v nacionalnem
merilu zelo redka vrsta, rjava cipa. Nekaj gnezdečih parov lahko najdemo na razgaljenih,
peščenih površinah vojaških vadišč, pri kraju Bač. Na območju Snežnik – Pivka so potrjena edina
redno zasedena gnezdišča kupčarja izven alpskega prostora pri nas. Tukaj so dom našli tudi
skalni golobi, ki gnezdijo v steni pri Podtaboru. Obširni gozdovi Javorniške in Snežniške planote
so zaradi trajnostne rabe, trenutno, ekološko gledano v dobrem stanju. Spremembe v načinu
gospodarjenja z gozdovi pa bi dolgoročno lahko negativno vplivale na populacije nekaterih vrst
gozdnih ptic. Povečevanje rekreativne funkcije gozda, kakor tudi nekaterih drugih območij za
enkrat še ni pereče, vendar ga je že sedaj smiselno usmerjati in urejati. Habitati vlažnih travnikov
v dolini reke Pivke ter nekateri suhi kraški travniki južnih pobočij Snežniško – javorniške planote
so, ob opuščanju rabe, podvrženi hitremu zaraščanju, suhe kraške travnike ogroža opuščanje
tradicionalne rabe. Predeli gorskih kraških travnikov med Milanjo in Goljakom so bili ena izmed
najbolj aktualnih lokacij za postavitev vetrnih elektrarn, ki jih načrtuje Elektro Primorska.
Postavitev vetrnic bi imela velik negativen vpliv na ohranitev največjega kompleksa
naravovarstveno izjemno pomembnih travnikov. Cilj Nature 2000 na tem območju je ohranitev
obstoječega razmerja med gozdnimi in travniškimi površinami, ohranitev obstoječih ekoloških
značilnosti gozdov in ekstenzivno obdelovanih travišč, zagotovitev miru okoli gnezdišč, zlasti na
vznemirjanje občutljivih vrst in zagotovitev čim bolj mirnih preletnih zračnih koridorjev, s čim
manj objekti v zraku (Natura 2000, 2009).
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4.2. ZAVAROVANA OBMOČJA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
Slika 15: Zavarovana območja v občini Ilirska Bistrica

Legenda:

1 – Naravni
rezervat
Notranjski
Snežnik
2 – Krajinski
park Mašun
3 – naravni
spomenik Hrasti
v steljniku pri
Veliki Bukovici
4 – naravni
spomenik
Podgrajske
ponikve

Vir: Atlas okolja, 2009
27. februarja 1969 je občina Ilirska Bistrica sprejela Odlok o naravovarstvenem spomeniškem
redu v občini Ilirska Bistrica. V tem odloku so določena območja, ki so zavarovana po različnih
režimih.

4.2.1. NARAVNI REZERVAT NOTRANJSKI SNEŽNIK
Zavarovan je kot naravni rezervat prvega reda (naravni rezervat mednarodnega pomena). Na tem
območju je brez poprejšnjega dovoljenja Zavoda za spomeniško varstvo Nova Gorica
prepovedano vsako trganje, izkopavanje ali drugačno uničevanje rastlin, kurjenje kresov,
spremembe oblike terena in vsak poseg, ki lahko spremeni strukturo tal, ogrozi ali poškoduje
vegetacijo. Za vsako gradnjo na območju je potrebno dovoljenje Zavoda za spomeniško varstvo
Nova Gorica (Uradne objave Primorskih novic, 1969).
Zaradi zanimivega rastlinstva je najvišji del pogorja, Mali in Veliki Snežnik, zavarovan kot
botanični rezervat (Knjiga o Snežniku, 2000). Površina zavarovanega območja obsega 820 ha
(Atlas okolja, 2009). Snežnik je najvišji vrh izven slovenskih Alp. Na njem lahko najdemo več, v
Sloveniji redkih ali samo na Snežnik omejenih rastlin ter floristično in ekološko zelo raznolike
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rastlinske združbe. Botanike navdušuje ekološka pestrost in dejstvo, da tu najdemo rastline, ki
sicer uspevajo v zelo različnih podnebnih pogojih. Zaradi mešanja vplivov mediteranskega,
celinskega in atlantskega podnebja ter vpliva nadmorske višine se tu hkrati pojavljajo tako
predstavniki alpske kot balkanske flore. Kar nekaj je vrst, ki imajo edino nahajališče v Sloveniji
ravno na Snežniku. Alpske vrste so se predvidoma sem naselile v času ledene dobe, ko so se
zaradi ostrih pogojev umikale iz Alp. Po koncu ledene dobe so jih nadomestile dinarske vrste. Pri
tem jim je pomagal tudi človek s poletno pašo ovac. Vrh Snežnika so že leta 1964 razglasili za
botanični rezervat (159,6ha). Leta 1991 so območje zaščitenega predela še razširili, v pripravi pa
je bilo tudi varovanje še širšega območja – Regijski park Snežnik, s približno 1000 km2 površine
(Knjiga o Snežniku, 2000). Botanično raziskovanje Snežnika se je začelo že okoli leta 1827. Pri
tem so sodelovali slovenski, hrvaški, italijanski in nemški botaniki. V starejših zapisih lahko
zasledimo tudi nekaj dvomljivih podatkov, ki jih lahko razložimo kot napačne določitve ali
izumrtja. Za Snežnik je namreč značilno, da se nekatere vrste pojavljajo v zelo majhnem številu
primerkov, kar zlahka povzroči njihovo izumrtje po naravni poti. Nekatere rastlinske vrste bi
lahko na Snežniku upravičeno pričakovali, a jih ni. Človek ima že od nekdaj velik vpliv na rastje
na Snežniku; s pašo, z ukinitvijo paše, sedaj pa so ti vplivi prisotni zaradi neobrzdanega
množičnega obiska. Nekatere zanimive rastlinske vrste na Snežniku so: travnolistna vrčica,
Malyjeva konjska kumina, Snežniški velebitski črnilec, Liburnijski sviščevec, alpska velesa,
dinarska smiljka, planika, rdeča murka, Scropolijev repnjak, kranjska trinija, Traunfellnerjeva
zlatica, šaševje (Knjiga o Snežniku, 2000). Snežnik je edino nahajališče lepničastolistnega
grintavca v Sloveniji (Mencinger, 2004). O ohranjenosti gozdov priča tudi bogato razvita lišajska
flora. Pogorje Snežnika je poznano tudi po bogatem živalstvu (Park Škocjanske jame, 2009).

4.2.2. KRAJINSKI PARK MAŠUN
Krajinski parki so milejša oblika krajinskega varstva, ki ne ovira gospodarskega razvoja, skuša ga
le uskladiti z načeli krajinskega varstva in oblikovanja. Za določene posege (gradnjo hiš,
infrastrukture, industrijskih objektov, daljnovodov, razne melioracije, sekanje starih in
znamenitih dreves…) je potrebno pridobiti dovoljenje iz Zavoda za spomeniško varstvo Nova
Gorica. Tak režim velja v Krajinskem parku Mašun (Uradne objave Primorskih novic, 1969).
Mašun in okoliški gozdovi so bili zavarovani, kot gozdovi s posebnim namenom, že leta 1969
(Mencinger, 2004). Zavarovano območje obsega 87 ha (Atlas okolja, 2009) in so ga od samega
začetka imenovali park, v poznejših letih so ga začeli uvrščati med krajinske parke. Park na
Mašunu je že leta 1888 osnoval Henrik Schollmayer, mašunski nadgozdar. Leta 1874 so tedanji
lastniki pretežnega dela snežniških gozdov, nemška plemiška družina Schoenburg – Waldenburg,
zgradili gozdarsko hišo na Mašunu, od koder bi čuvajsko osebje varovalo gozdove. Po uporu
kmetov iz Knežaka, ki so ga gospodarji uspešno zatrli, so z Mašunom upravljali nemški
nadgozdarji. Dokler ni leta 1920 pripadel Italiji. Prvotno hišo je leta 1919 uničil požar. Ob obnovi
so jo preoblikovali v lovski gradič, ki je bil med boji leta 1943 požgan (Mencinger, 2004). Danes
so ostanki vidni v obliki dveh stolpičev (Občina Ilirska Bistrica, 2009).
Poleg teh območij so zavarovane še posamezne točke. Med njimi je veliko hortikulturnih
spomenikov (razna dreves visokih starosti, ki se večinoma nahajajo ob cerkvah, v središčih vasi,
ali kot drevoredi) (Uradne objave Primorskih novic, 1969).
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Slika 16: Zavarovana območja in točke

Legenda:

Vir: Atlas okolja, 2009

4.2.3. HORTIKULTURNI

SPOMENIKI

Hortikulturni spomeniki so objekti in površine vrtnega ali parkovnega oblikovanja. Na območju
občine Ilirska Bistrica so te vrste spomeniki posamezna drevesa in drevoredi. Najstrožji varovalni
režim velja za hortikulturne spomenike prvega razreda. Velja najstrožja prepoved odstranitve,
obsekavanja in neposrednega ogrožanja dreves. V Ilirski Bistrici je kot hortikulturni spomenik
prvega reda zavarovan drevored lip in divjih kostanjev v Podgradu. Strog režim varovanja velja
za hortikulturne spomenike drugega razreda. Velja stroga prepoved odstranitve, obsekavanja,
vsakršnega poškodovanja in ogrožanja dreves. Ta režim velja za divje kostanje na Titovem trgu
v Ilirski Bistrici. Manj strog režim velja za hortikulturne spomenike tretjega razreda. Velja
prepoved odstranitve ali poškodovanja dreves brez utemeljenega razloga. V to kategorijo sodijo
divji kostanji ob graščini na Dolnjem Zemonu, drevored platan v Vojkovem drevoredu v Ilirski
Bistrici, platana pred stanovanjsko hišo Prešernova 27 v Ilirski Bistrici, drevored divjih kostanjev
na Bazoviški cesti v Ilirski Bistrici in cigarovec v Jelšanah (Uradne objave Primorskih novic,
1969).
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4.2.4. ŽIVI

NARAVNI SPOMENIKI

Na območju občine Ilirska Bistrica je večje število živih naravnih spomenikov, ki so razvrščeni v
tri vrednostne stopnje; prvi, drugi in tretji razred. Za prvi vrednosti razred velja najstrožji režim.
Velja najstrožja prepoved odstranitve ali kakršnokoli poškodovanje ali ogrožanje teh
spomenikov. V ta razred sodijo lipa in hrasta v Harijah, lipa ob stari cerkvici v Hrušici, lipa ob
cerkvi v Mali Bukovici in lipa ob cerkvi v Rjavčah. Strog režim velja za drugi vrednostni razred.
Velja prepoved odstranitve živih naravnih spomenikov ali njih poškodovanje. Sem sodijo drevje
ob razvalinah gradu Kalc na Baču, vrba na Baču, lipa pri cerkvi v Čeljah, lipe ob pokopališču v
Jelšanah, javor pri cerkvi na Ostrožnem Brdu, lipa ob cerkvi na Pregarjah in hrasti v Zarečici. Za
tretji razred velja najmilejši režim; prepoved odstranitve živih naravnih spomenikov brez
utemeljenega razloga. Ta režim velja za lipo v drevoredu na Baču, vrba na Baču, hrast pri cerkvi
v Brcah, lipe ob cerkvi na Dolnjem Zemonu, drevje ob cerkvi na Gaberku, bukve »Trije kralji«
na Gomancih, lipe ob novi cerkvi v Hrušici, lipa ob cerkvi v Jelšanah, lipe v Knežaku, lipe ob
cerkvi v Podbežah, lipa v Podgradu, bor pri cerkvi v Podgrajah, bukev pri Podgrajah, bukev v
gozdu Dletvo pri Podgrajah, lipe ob cerkvi v Račicah, divji kostanji v Rečici, klen v Sozah, lipa
ob cerkvi v Smrjah, drevje pri cerkvici v Sušaku, lipe ob farni cerkvi v Trnovem, lipa pri cerkvi v
Veliki Bukovici, hrasti v Veliki Bukovici, hrasti v steljniku pri Veliki Bukovici, drevje v
Mulinovišču pri Veliki Bukovici (Uradne objave Primorskih novic, 1969).

4.2.5. NEŽIVI

NARAVNI SPOMENIKI

Neživi naravni spomeniki na območju občine Ilirska Bistrica so kraški pojavi, jame in brezna. Za
to vrsto spomenikov obstajata dve vrsti varovanja. Za vse jame in brezna, ne glede na to kje ležijo
njihovi vhodi in podzemeljski prostori in ne glede na to, kakšnih dimenzij so, velja splošni režim
zavarovanja. V njih je prepovedano vsako uničenje ali poškodovanje jamskega inventarja in
seveda odnašanje kapnikov in drugega materiala (tudi biološkega). V jame je prepovedano
odmetavati kakršenkoli odpadni material ali njihovo drugačno onesnaževanje in zasipavanje. Za
vsak poseg, ki bi mogel ogroziti obstoj jame ali kakorkoli spremeniti njen značaj, je potrebno
soglasje Zavoda za spomeniško varstvo Nova Gorica. Posebej pa se zavarujejo nekateri najbolj
znani in najpomembnejši doslej raziskani neživi naravni spomeniki. Najstrožji režim velja za
nežive naravne spomenike prvega razreda, ki pa na območju občine Ilirska Bistrica niso bili
najdeni. Strog režim varovanja velja za nežive naravne spomenike drugega razreda. Za vsak
poseg v jamah in okoli njihovega vhoda (prireditve, gradnja, ureditev…) je potrebno soglasje
Zavoda za spomeniško varstvo Nova gorica. Ta režim velja za brezno ob Lenčajski cesti, jama
Podrošce in Račiška pečina. Manj strog režim velja za nežive naravne spomenike tretjega
razreda, ker je potrebno soglasje Zavoda za spomeniško varstvo Nova Gorica v primeru
sprememb okolice jam in jamskih prostorov, oziroma njih uporabe v kakršen koli namen. V to
kategorijo spadajo jama Frodlina, jama izvira Bistrice, jama pod Letico, Kozja Luknja, Luknja v
gradu, Marmena jama, Pečina jabučinov stržen, Podgrajske ponikve, požiralnik potoka Sušak,
Ulica pečina in Urški spodmol (Uradne objave Primorskih novic, 1969).
V Odloku o skupnih prostorskih ureditvenih pogojih za občino Ilirska Bistrica je seznam točk in
območij, ki so šele predlagani za zavarovanje. Za zavarovanje so predlagane naslednje točke:
mrazišče Velika Padežnica, Grda jama, mrazišče Vala, Prežagana skala pri Mikuli, flišni
konglomerat v Trnovem, Obramec, tektonsko okno pri Knežaku, Podtaborska stena, bukve na
Gomancih, fosili v Markovi dolini, dolina Raša, jelke v Markovi dolini, Pekel, lipa ob cerkvi v
Čeljah, lipi in hrasta ob cerkvi v Harijah, Ločka dana, ponikve v Potokah, morene ledenika v
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Grdi dragi, Račiška dana, lipe ob pokopališču v Jelšanah, lipa ob kapelici v Knežaku, lipovec pri
cerkvi na Mali Bukovici, Danca, lipe pri cerkvi na Rjavčah, Poletina jama, lipa pri cerkvi na
Veliki Bukovici, Brdanjska dana in cer pri cerkvi v Brcah. Za zavarovanje je predlaganih tudi
nekaj območij, in sicer: Kraški regijski park, regijski park Snežnik, območje Snežnik – Ždrocle,
območje Zatrep – Planinc (Uradne objave Primorskih novic, 1994).
V Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska
Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana občine Ilirska Bistrica za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, ki je bil dopolnjen leta 2003 so našteta naslednja zavarovana
območja, ki so identificirana kot obvezno republiško izhodišče:
• Mašun; gozdni sestoji in manjše jase v severozahodnem delu snežniških gozdov,
• širše območje Notranjskega Snežnika,
• Novokrajska jama; občasno ponorna jama jugozahodno od vasi Novokračine,
• Kozja jama; občasno izvirna jama v Podtaborski steni, biospeleološko pomembna jama
• Našteti so tudi deli narave, ki so predvideni za zavarovanje, ki so obvezno republiško izhodišče:
• Kraški regijski park,
• Snežniški regijski park,
• mrazišči Velika in Mala Padežnica na Snežniku,
• Grda jama; globoko korozijsko brezno na Snežniku,
• Mrazišče Vala; udornica z mraziščem na Snežniku,
• Flišni konglomerat v Trnovem; sedimentna tekstura, fliš, prodniki v flišnem peščenem laporju v
cestnem useku,
• tektonsko okno pri Knežaku,
• Podtaborska stena; narivna stena apnenca na fliš severozahodno od Šembij,
• Ločka Dana; slepa dolina na kontaktnem krasu Matarskega podolja,
• Ponikve v Potokah; ponorna jama potoka Golobnjak v slepi dolini
• Hrušiške ponikve v Matarskem podolju,
• Danca; slepa dolina pri Podgradu na kontaktnem krasu Matarskega podolja,
• Brdjanska Dana; najvzhodnejša med vrsto slepih dolin kontaktnega krasa v Matarskem podolju,
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• Cifre; globoko brezno na Snežniku,
• Brezno v Kislem žlebu; globoko korozijsko stopnjasto brezno na Snežniku,
• Rudistne trate na Mašunu; nahajališče fosilov pri Mašunu na Snežniku.
(Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska
Bistrica… , 2009).
Občina Ilirska Bistrica ima na svojem ozemlju ogromno manjših jam in brezen, ki so precej slabo
raziskane. Ni jih le na območju Brkinov.
Slika 17: Jame na območju občine Ilirska Bistrica

Legenda:

Vir: Atlas okolja, 2009
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Poleg zavarovanih naravnih znamenitosti in številnih jam, je na območju občine ogromno raznih
naravnih vrednot; mrazišč, ledeniških globeli, dreves, kali, doline, posebna nahajališča kamnin,
posebna botanično zanimiva območja, vodni tokovi, naravni most …
Slika 18: Naravne vrednote v občini Ilirska Bistrica

Legenda:

Vir: Atlas okolja, 2009

3.2.6. KULTURNA DEDIŠČINA
Kulturno dediščino predstavljajo območja in kompleksi, grajeni in drugače oblikovani objekti,
predmeti ali skupina predmetov oziroma ohranjena materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti
človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna
obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega,
kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu. Dediščina so arheološka najdišča in
predmeti, naselbinska območja, stara mestna in vaška jedra, oblikovana narava in kulturna
krajina, stavbe, njihovi deli ali skupine stavb umetnostne, zgodovinske ali tehnične pričevalnosti,
stavbe in drugi predmeti, ki so v zvezi s pomembnimi osebami in dogodki naše politične,
gospodarske in kulturne zgodovine, arhivsko gradivo, knjižnično gradivo, predmeti ali skupine
predmetov
zgodovinskega,
umetnostnozgodovinskega,
arheološkega,
umetnostnega,
sociološkega, antropološkega, etnološkega in naravoslovnega pomena, ki izpričujejo zgodovinska
dogajanja na Slovenskem. Nepremična kulturna dediščina so nepremičnine ali njihovi posamezni
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deli, skupine nepremičnin in območja, premična kulturna dediščina pa so premičnine in njihove
zbirke (Vzpostavitev modela lokalne podpore v regijskem parku Snežnik, 1999).
Kulturni spomeniki so posamezni objekti ali območja kulturne dediščine, ki so posebnega
kulturnega pomena in se to izraža tudi v višji stopnji javnega interesa. Kadar ima dediščina
elemente, s katerimi je dokazana kontinuiteta ali posamezna stopnja kulturnega in
civilizacijskega razvoja, ali pomeni kakovostni dosežek ustvarjalnosti, lahko pridobi status
kulturnega spomenika državnega ali lokalnega pomena. Glede na lastnosti kulturne spomenike
ločimo na arheološke, zgodovinske, umetnostnozgodovinske oziroma umetnostne in arhitekturne,
naselbinske, etnološke in tehniške ter spomenike oblikovane narave in kulturno krajino
(Vzpostavitev modela lokalne podpore v regijskem parku Snežnik, 1999).
Tipi kulturne dediščine (Vzpostavitev modela lokalne podpore v regijskem parku Snežnik, 1999):
• Arheološka dediščina: delno raziskana ali neraziskana arheološka najdišča skupaj z vsemi
ostalinami, predmeti in vsakršnimi človekovimi sledovi, ki pričajo o zgodovini človeštva in
njegovi povezanosti z naravnim okoljem, ne glede na to, ali so na kopnem ali pod vodo.
• Stavbna dediščina: posamezne stavbe, drugi objekti in naprave, skupine med seboj povezanih
stavb, objektov in naprav, skupaj z napeljavami in opremo, kjer je materialna substanca nosilec
vrednot. To so stavbe, ki so bile po svoji prvotni namembnosti namenjene gospodarskim,
stanovanjskim, komunalnim, izobraževalnim, kulturnim, upravnim, vojaškim, zdravstvenim in
drugim socialnim dejavnostim; stavbe, ki so služile verskim obredom in so pomenile in še
pomenijo posvečene prostore, namenjene svečenikom in sakralnim oznakam prostora; stavbe,
ki enakovredno vsebujejo dele profane in sakralne stavbne dediščine in sta obe vrsti stavb
funkcionalno oziroma zgodovinsko povezani.
• Naselbinska dediščina: območja naselij, njihova zgodovinska jedra, zgodovinske četrti oziroma
drugi zgodovinski deli. Sestavljajo jo posamezni objekti in skupine stavb, s pripadajočimi
odprtimi površinami, ki so z njimi funkcionalno in vidno povezane.
• Memorialna dediščina: objekti in urejena zemljišča, med njimi stavbe, javni spomeniki,
obeležja, grobnice, pokopališča skupaj z grobovi, nagrobniki, vrtno arhitekturno ureditvijo in
posamezni grobovi ali nagrobniki, ki so bili postavljeni ali urejeni tako, da obeležujejo
zgodovinski dogodek, zgodovinsko dogajanje ali spomin na zgodovinsko osebo, z izjemo
objektov, v katerih so ali še zdaj potekajo verski obredi.
• Vrtno arhitekturna dediščina: deli človekovega okolja oziroma kultivirane narave, ki so urejeni
z naravnimi in grajenimi prvinami po vrtno arhitekturnih načelih. Običajno so prostorsko in
vsebinsko povezani s stavbno dediščino.
• Kulturna krajina: posebni topografsko razmejeni deli krajine, ki so nastali s součinkovanjem
človeških in naravnih dejavnikov ter ponazarjajo razvoj človeške družbe v času in prostoru.
Družbeno in kulturno priznane vrednote so pridobili zaradi materialnih ostalin, ki izražajo
preteklo rabo zemljišč, dejavnosti, spretnosti in tradicijo ali zaradi upodobitve v književnih ali
likovnih delih.
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Kulturna dediščina ni sama sebi namen, ampak bogati človekovo življenje. Je pomembna prvina
kvalitete življenja, ki jo razumemo kot nadgradnjo tehničnega razvoja. Pomeni tudi razumevanje
preteklosti, prenašanje zgledov zdržne rabe virov in prostora ter izvirnega oblikovanja
življenjskega okolja. Kulturna dediščina mora biti vključena v vsakdanje življenje tako, da je raba
ne ogroža, ter da ohrani pričevalnost, ki jo ima. Spodbujati je potrebno seznanjanje prebivalcev in
obiskovalcev s temi vrednotami in razvijati znanja, ki bi jih uporabili v vsakdanjem življenju in
pri prenovi spomenikov in dediščine. Obseg kulturnih spomenikov in dediščine se ne sme
zmanjševati. Zagotoviti je potrebno možnosti prihodnjim rodovom, da odkrije novo dediščino,
kar pomeni na eni strani čim manj destruktivnih posegov v okolici naselbinskih spomenikov in v
odprti krajini, na drugi strani pa pravočasna in ustrezna vključenost spomeniške službe v
postopke tam, kjer sicer znane dediščine ni, jo je pa mogoče pričakovati. Najpomembnejši ukrep
za ohranitev kulturne dediščine je njeno vzdrževanje (Vzpostavitev modela lokalne podpore v
regijskem parku Snežnik, 1999).
V občini Ilirska Bistrica sta kot območji z večjim številom kulturnih in zgodovinskih spomenikov
zavarovana mesto Ilirska Bistrica, ki obsega historično jedro, mline in žage, cerkev svetega Jurija
in ruševine nekdanjega gradu Gradina ter vas Prem, ki obsega historično jedro, grad Prem in
cerkev svete Helene. Kot arheološki spomeniki in območja so zavarovana nekatera gradišča;
Dolnji Zemon – Gradišče, Jelšane – Sveta Katarina, Knežak – Gradišče in Vrh, Podgrad – Stari
grad, Račice, Starod – Gradina, Zabiče – Gotnik. Kot umetnostni in arhitekturni spomeniki so
zavarovane nekatere vaške cerkvice; v naseljih Bač, Gabrk, Hrušica, Ilirska Bistrica, Knežak,
Podgrad, Podstenje, Prelože, Račice, Smrje, Šembije, Tominje in Zajelšje ter grad Turn v Gornji
Bitnji. Kot etnološki spomeniki z varstvenim režimom prve stopnje so zavarovani kapelica na
Mali Bukovici, pil pred vasjo Ostrožno Brdo, kapelica v vasi Pregarje, pil v vasi Tominje,
kapelica v vasi Topolc in domačija številka 103 v Knežaku. Kot tehnološki spomeniki z
varstvenim režimom prve stopnje so zavarovani trobočni kamniti most čez Reko in kompleks
dveh žag, mlina im mostu v Dolnji Bitnji. Kot zgodovinski spomenik z varstvenim režimom prve
stopnje so zavarovani spomenik na Hribu svobode in spomenik III. prekomorski brigadi v Ilirski
Bistrici ter spomenik Tonetu Tomšiču, Miroslavu Vilharju in Alojziju Valenčiču v Knežaku
(Uradne objave Primorskih novic, 1993; Uradne objave Snežnika, 2000).
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Slika 19: Kulturna dediščina v občini Ilirska Bistrica

Vir: Ministrstvo za kulturo, 2009
Na zgornji karti so vrisani vsi objekti, tudi tisti, ki niso posebej zavarovani z občinskimi odloki.
Občina Ilirska Bistrica se poleg omenjenih zavarovanih kulturnih znamenitosti ponaša še z
mnogimi drugimi. Veliko je gradišč, bolj ali manj ohranjenih srednjeveških gradov, mlinov in
žag, posebnih domačij in hiš, spomenikov NOB…

4.3. EKOLOŠKO POMEMBNA OBMOČJA
Ekološko pomembno območje, je po Zakonu o ohranjanju narave, območje habitatnega tipa, dela
habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske
raznovrstnosti. Ekološko pomembna območja so eno izmed izhodišč za izdelavo
naravovarstvenih smernic in so obvezno izhodišče pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin.
Za gradnjo objektov na teh območjih, ki niso obenem območje Natura 2000, zavarovano območje
ali območje naravnih vrednot, ni treba pridobiti naravovarstvenih pogojev in soglasja (ARSO,
2009).
Več kot polovica območja občine Ilirska Bistrica spada med ekološko pomembna območja.
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Slika 20: Ekološko pomembna območja v občini Ilirska Bistrica
Legenda:

1 – Snežnik – Pivka, Osrednje
območje življenjskega prostora
velikih zveri
2 – Snežnik – Pivka
3 – Osrednje območje
življenjskega prostora velikih
zveri
4 – Reka (Velika voda)
5 – Matarsko podolje
6 – Sušački, Smrdejski in Fabski
potok

Vir: Atlas okolja, 2009
Območje občine Ilirska Bistrica v celoti spada v osrednje in robno življenjsko območje rjavega
medveda. Cel zahodni del občine pripada osrednjemu življenjskemu prostoru velikih zveri;
medveda, volka in risa ter divje mačke.

4.3.1. DIVJA MAČKA (FELIS SILVESTRIS)
Divja mačka je prebivalka strjenih listnatih in mešanih gozdov ter tudi travnikov. Lovi glodavce,
ptice in manjše sesalce. Aktivna je predvsem ponoči in v mraku. Živi samotarsko na svojem
ozemlju, ki ga označuje z izločki dišavnih žlez. Glavni razločevalni znak od podobno obarvanih
domačih mačk je košat rep, na katerem morajo biti črni kolobarji (Volovja reber, 2009).

4.3.2. RIS (LYNX LYNX)
Je tretji največji predstavnik zveri v Evropi, za rjavim medvedom in volkom. V Sloveniji in na
Hrvaškem živi evrazijski ris, ki je največja vrsta risov in tehta od 16 do 30 kg. Ima mačje telo, z
značilnimi čopki na ušesih in kratek rep, ki dosega približno petino dolžine trupa. Ris je visoko
specializirana zver. Njegov glavni plen so parkljarji, (srnjad, jelenjad in gamsi). V dinarskih
gozdovih, so v času njihovega obilja, pomembna hrana tudi polhi. Človeka nikoli ne napada. Z
večjim plenom se hrani več dni. Risi živijo samotarsko, teritorialno življenje. Osrednji deli
teritorijev osebkov istega spola se praviloma izključujejo, prihaja pa do prekrivanja med teritoriji
samcev in samic. Če bi prišlo do gradnje vetrnih elektrarn na Volovji rebri bi posledično lahko
prišlo do izgube enega izmed teritorijev risa v Sloveniji, kar bi imelo za posledico 10% upad v
populaciji risa (Volovja reber, 2009).
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4.3.3. VOLK (CANIS LUPUS)
Volk živi na območju Evrope, Azije ter Severne Amerike. Zaradi lova je marsikje že izginil.
Združuje se v krdela in se zaradi skupinskega lova loteva tudi večjih živali. Zraste do 140 cm.
Telo volka je prekrito z gosto zimsko dlako, ki ga varuje pred ohladitvijo. Ima dolge noge in
velike šape s krempljastimi prsti. Samica volka povrže od 4 do 7 mladičev, ki ne vidijo, vendar
imajo v čeljustih že male ostre zobke. Pri iskanju hrane lahko naenkrat prepotujejo 40 – 70
kilometrov. V Sloveniji pleni v glavnem jelenjad in srnjad, hrani pa se tudi z mrhovino in
priložnostno napada drobnico. Naenkrat lahko zaužije celo do 10 kg hrane, po drugi strani pa
lahko dolgo zdrži brez nje (Volovja reber, 2009).

4.3.4. RJAVI MEDVED (URSUS ARCTOS)
Rjavi medved je poleg severnega medveda največja živeča zver. Živi na velikih samotnih
območjih z bogato podrastjo, v goratih predelih zmerno toplega pasu severne poloble. Medved v
dolžino meri od 170 do 220 cm, samice so občutno manjše od samcev. Odrasli samci pri nas
tehtajo povprečno 150 kg, samice pa okoli 100 kg. Živijo lahko do 35 let. Medved je izrazit
vsejed, saj se hrani z gozdnimi plodovi, podzemnimi in zelenimi deli rastlin, glivami, glodavci in
mrhovino. Njegov plen je lahko tudi živina. Lahko je nevaren za človeka, vendar le v izjemno
redkih primerih. Rjavi medved potrebuje velik, dobro ohranjen življenjski prostor s čim manjšim
vplivom človeka (Volovja reber, 2009).
Slika 21: Življenjsko območje medveda

Legenda:

Vir: Atlas okolja, 2009
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4.4. VPLIVNO OBMOČJE REGIJSKEGA PARKA ŠKOCJANSKE JAME
Precejšen del občine spada tudi pod vplivno območje regijskega parka Škocjanske jame. Vplivno
območje Regijskega parka Škocjanske jame, ki zajema celotno porečje Reke, obsega 450 km2.
Leži na obsežnem stiku kraškega in ne kraškega sveta ob jugozahodnem vznožju visoke pregrade
dinarskih planot. Območje, ki je zaradi ugodne lege pod vplivom sredozemske klime, je tudi
reliefno dobro razčlenjeno. Nad celotnim območjem kraljuje Snežnik, ki predstavlja njegovo
skrajno vzhodno mejo. Območja, ki spadajo v vplivno območje regijskega parka Škocjanske
jame so: Snežniško pogorje, dolina Reke, Brkini, Vremščica, Košanska dolina, Prestranško –
Slavinski ravnik in Sajevško polje ter obrobje parka Škocjanske jame (Park Škocjanske jame,
2009). Izmed teh območij, v občino Ilirska Bistrica spadajo Snežniško pogorje, dolina Reke in
Brkini.
Slika 22: Vplivno območje Regijskega parka Škocjanske jame

Vir: Atlas okolja, 2009

4.4.1. SNEŽNIŠKO POGORJE
Zgornji del Reške doline je na slovensko – hrvaški meji, med Snežnikom in Gorskim kotarjem, ni
niti 20 km oddaljen od Kvarnerskega zaliva. Na večjem delu vplivnega območja je razvita
površinska rečna mreža, medtem ko je za preostali del značilno podzemno pretakanje z velikimi
kraškimi izviri ob stiku z nepropustnim svetom. Med najizdatnejše sodijo Sušec in Bistrica v
Ilirski Bistrici, med katerima je slednji zajet za vodno oskrbo, ter Podstenjšek pod vasjo Šembije,
ki se ponaša s številnimi lehnjakovimi pregradami. Na Snežniški planoti poteka razvodje, saj
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vode po eni strani odtekajo v Pivko ter z njo naprej v Črno morje, po drugi strani pa v Reko in v
Jadransko morje. Snežnik je znan po svoji zanimivi flori in bogatem živalstvu (Park Škocjanske
jame, 2009).

4.4.2. DOLINA REKE
Gre za ornitološko zelo pomembno območje. Poplavni in močvirni travniki predstavljajo
dragocen in redek habitat ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam. Tako v florističnem kot
tudi v favnističnem smislu pa so zanimiva toploljubna pobočja in mestoma prepadna ostenja,
nastala kot posledica nariva snežniške apnene gmote na flišnato dolino Reke (Park Škocjanske
jame, 2009).

4.4.3. BRKINI
Obsežna flišnata gmota, ki deluje kot osamljen otok sredi kraškega sveta, je večkrat presekana z
globokimi grapami ali širšimi dolinami, po katerih se po obilnem deževju pretakajo hudurniške
vode, ki na južni strani Brkinov v slepih dolinah ponikajo pod Matarsko podolje, na severu pa se
zlivajo v Reko. Na eni od slednjih rečic sta z zajezitvijo nastali dve akumulacijski jezeri –
Klivnik in Mola. Po vrhu Brkinov poteka slikovita slemenska cesta, ki s podaljški v obe smeri
povezuje številna odročna, gručasta naselja tega gospodarsko in demografsko ogroženega predela
Slovenije (Park Škocjanske jame, 2009).

4.5. REGIJSKI PARK SNEŽNIK
Po Zakonu o ohranjanju narave spadajo regijski parki v kategorijo širših zavarovanih območij. To
so območja narave z veliko pestrostjo živega in neživega sveta, ki se odlikujejo s krajinsko
raznovrstnostjo, veliko gostoto ter raznolikostjo naravnih vrednot. Isti člen pravi, da se pri
ustanavljanju širših zavarovanih območij »upoštevajo in omogočajo tudi razvojne možnosti
prebivalstva«, obiskovalcem od drugod pa ponujajo »duhovno sprostitev in bogatitev človeka«.
Dodatno se opredeljuje regijski park kot »obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in
krajine z večjimi deli prvobitne narave in območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli
narave, kjer je človekov vpliv večji, vendarle z naravo uravnotežen«. Znotraj regijskega parka se
lahko ustanovijo tudi ožja zavarovana območja. Čez meje regijskega parka lahko sega vplivno
območje, za katero veljajo posebne varstvene usmeritve. Zavarovana in vplivna območja so
sestavni del državnih prostorskih planov in prostorskih planov lokalnih skupnosti (Zakon o
ohranjanju narave, 2009).
Nizozemska vlada s programom MATRA nudi podporo bilateralnim projektom med vladnimi in
nevladnimi organizacijami Srednje in Vzhodne Evrope in Nizozemsko. Vanj so vključeni
projekti, ki se posvečajo zlasti socialnim, okoljskim in naravovarstvenim vprašanjem.
Nizozemska vlada naj bi krila celotne stroške projektov. Projekt z naslovom Vzpostavitev modela
lokalne podpore v regijskem parku Snežnik se je začel maja 1996. V prvi fazi dela ga je s
slovenske strani vodil Notranjski ekološki center iz Cerknice. Od julija 1998 dalje je delo
koordinirala Uprava Republike Slovenije za varstvo narave, ki se danes imenuje Agencija
Republike Slovenije za okolje, pri Ministrstvu za okolje in prostor. Projekt je bil zaključen
novembra 1999. Delo so razdelili na dva sklopa; prvi sklop je plan upravljanja in razvoja, drugi
pa izobraževanje o naravi in njenem varstvu (Ministrstvo za okolje in prostor, 2009).
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V planu upravljanja in razvoja so bili predstavljeni cilji razvoja in varstva območja, ukrepi in
rešitve za dosego ciljev. Plan naj bi pomagal usmerjati razvoj tako, da ne bo v nasprotju s cilji
varstva narave, da bo prispeval h kvaliteti življenja lokalnih prebivalcev in da bo obiskovalcem
omogočeno spoznati zanimivosti tega dela Slovenije. V sklopu izobraževanja o naravi in njenem
varstvu je bil pripravljen priročnik, namenjen učiteljicam in učiteljem, ki učijo v šolah na
območju načrtovanega parka, pa tudi tistim, ki bi pripeljali skupine učencev na ekskurzijo od
drugod (Ministrstvo za okolje in prostor, 2009).
Prva ideja za zavarovanje območje je bila objavljena leta 1967. Vzhodni kraški park naj bi
obsegal Planinsko polje, Postojno in Cerkniško jezero. V naslednjih letih je nastalo več študij o
območju in kar nekaj različnih predlogov za zavarovanje. Leta 1998 je Uprava Republike
Slovenije za varstvo narave predlagala širitev parka tako, da bi zajel naravovarstveno
najvrednejši del Bloške planote in se povezal s Kočevskim parkom. Predlagala je tudi, da se park
preimenuje v regijski park Snežnik. Sprejeta je bila tudi pobuda lokalnih skupnosti, da bi parku
priključili del občine Loški Potok in da bi izključili naselji Lož in Stari trg. Tako je bilo za
zavarovanje predlagano obsežno območje, ki pokriva približno 1000 km2. Od prvotne pobude se
je velikost predlaganega zavarovanega območja povečala za več kot šestkrat. V zavarovano
območje naj bi spadalo tudi približno 100 naselij, ki skupaj štejejo okoli 12000 prebivalcev.
Obsegal bi dele osmih občin: Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Logatec, Loška dolina, Loški
Potok, Pivka in Postojna (Vzpostavitev modela lokalne podpore v regijskem parku Snežnik,
1999).
Razlog za zavarovanje območja so posebne naravne značilnosti. Ogrodje Snežniškega parka naj
bi bilo porečje Ljubljanice, ki sestavlja enkraten sistem kraških ponikalnic in površinskih voda.
Gozdovi Snežniško – javorniškega masiva v povezavi s kočevskimi gozdovi in gozdovi Gorskega
Kotarja sestavljajo največji strnjen redko poseljen gozdni kompleks. Snežnik, najvišja gora parka,
je obenem tudi najvišja slovenska nealpska gora, edino območje nealpske poledenitve in največje
nealpsko območje rušja v Sloveniji. Močvirni svet Bloščice na Bloški planoti je največji še
ohranjen kompleks nizkih barij in hkrati eno zadnjih zatočišč številnih ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst (Ministrstvo za okolje in prostor, 2009). Park bi bil razdeljen na posamezne cone
varstva. Le 5% območja naj bi bilo rezervatno zavarovano – v tem območju bi veljala stroga
omejitev vsakršnih posegov. Gozdarstvo, lov in ribolov so dejavnosti, ki bi se ohranile tudi v
prihodnje in bi bile programsko naravnane. Na področju kmetijstva bi ustvarili skupno blagovno
znamko parka, pod katero bi se prodajali vsi kmetijski izdelki in pridelki. Proizvajalci bi jih lahko
prodajali neposredno obiskovalcem. Povečale naj bi se možnosti za turizem na kmetijah. Poleg
tega bi bilo poskrbljeno tudi za ohranjanje kulturne krajine. Na območju parka ni bilo
predvidenih gradenj hotelov, prepovedani bi bili hrupni športi in oblike rekreacije. Ne bi se
izvajalo hidromelioracij in sprememb strug vodotokov. V parku ne bi delovala industrija in obrt,
ki onesnažujejo okolje, ne bi se lociralo skladišč z nevarnimi snovmi, promet z zemljišči bi bil
uravnan v okviru »zaščitne zakonodaje«, na primer predkupna pravica občine in države. Gradnja
novih stanovanjskih objektov bi bila dovoljena v skladu s prostorskimi planskimi dokumenti za
posamezna naselja (Knjiga o Snežniku, 2000).
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Slika 23: Predviden načrt Regijskega parka Snežnik

Vir: Knjiga o Snežniku, 2000
Na občini Ilirska Bistrica so mi povedali, da se občina Ilirska Bistrica že od samega začetka ni
strinjala s predlogom in režimom varovanja, ki naj bi bil v regijskem parku Snežnik.
Ustanavljanje regijskega parka Snežnik se je ustavilo, delovanje na tem področju stagnira.
Zavarovan je le en del predlaganega zavarovanega območja, in sicer kot Notranjski regijski park
ki pa ne spada v občino Ilirska Bistrica (Primc, 2009).
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5. VREDNOTENJE STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA Z IZVEDBENIMI
PROJEKTI V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
Občina Ilirska Bistrica je v marcu leta 2005, s pomočjo družbe Hosting, izdala strategijo razvoja
turizma z izvedbenimi projekti. Odločila sem se, da bom posege s področja turizma,
predstavljene v strategiji, ovrednotila z vidika vplivov na okolje in trajnostnega razvoja.
Realizacijo projektov so razdelili na dve fazi. V prvi fazi je predvidena ureditev območja občine
ter boljše izkoriščanje obstoječih danosti in pospeševanje povpraševanja po obstoječih turističnih
proizvodih. Za realizacijo prve faze je bil predviden rok dveh let. V tem času naj bi opravili
temeljit pregled terena, pripravili sistem označevanja poti, izdelali usmerjevalne, splošno
informacijske in pozdravne table, uredili in postavili table na tematskih poteh, označili naravne in
kulturnozgodovinske znamenitosti, razširili in izboljšali kakovost gostinske ponudbe,
preoblikovali potencialne kmetije oz. turistične kmetije v eko turistične ponudnike, zagotovili
oskrbnike poti za njihovo vzdrževanje, organizacijsko okrepili aktivnosti TIC-a kot osrednje
informacijske točke za celotno destinacijo Ilirska Bistrica ter izvajali enotno in učinkovito
promocijsko delovanje. Uspešna izvedba prve faze je predpogoj za drugo, investicijsko in
kapitalsko zahtevnejšo fazo. Prva faza naj bi toliko povečala povpraševanje, da bo vzpodbudila
razvoj turistične ponudbe, obenem naj bi se pojavile tudi potrebe po njeni nadgradnji. Za
realizacijo te faze je predvideno obdobje od 5 do 8 let. V tem obdobju naj bi izvedli naslednje
projekte: apartmajski hotel Mašun z wellness centrom s poudarkom na klimi in gibanju,
planinsko naselje Sviščaki s hotelom za namene športno – rekreacijskega in aktivnega oddiha v
naravi, celovita sanacija vasi Prem z gradom Prem in Ljudsko šolo in postavitev nastanitvenega
objekta pod gradom in ureditev praznih vaških hiš v apartmaje, garni hotel za poslovne in
tranzitne goste v mestu Ilirska Bistrica, povečanje ponudbe eko turističnih kmetij na podeželskem
delu na območju Knežaka in Brkinov, kamp in avtokamp ob jezeru Mola, povečanje gostinskih
zmogljivosti z ureditvijo dveh oziroma treh penzionov ali gostišč, povečanje in obogatitev
kulturnih in zabavnih prireditev ter turistično središče Gomanci (Strategija razvoja turizma z
izvedbenimi projekti v občini Ilirska Bistrica, 2005).
Cilji, ki bi jih radi dosegli na področju turizma s pomočjo strategije so: spodbujanje investicij v
ureditev obstoječe in nove turistične ter ostale dopolnilne infrastrukture in okolice posameznih
predlaganih programov, povečanje zasedenosti obstoječih nastanitvenih in gostinskih kapacitet,
povečanje dohodka iz področja turizma, povečanje števila delovnih mest in povečanje števila
obiskovalcev. Poleg tega želijo razviti nove turistične produkte na območju, pripraviti celostno
grafično podobo destinacije Ilirska Bistrica, se povezati z organizatorji potovanj v Sloveniji in
sosednjimi državami ter vzpostaviti skupne tržne aktivnosti, vzpostaviti sodoben turistični spletni
portal s predstavitvijo ponudbe, povečati stopnjo strokovne izobrazbe na področju razvoja in
trženja turistične dejavnosti ter vzpostaviti organiziranost na območju Ilirske Bistrice ob
vzpostavitvi partnerskih povezav med posameznimi turističnimi ponudniki. Eden od ciljev je tudi
aktiviranje domačega prebivalstva občine pri povečanju konkurenčnosti in urejenosti območja
(Strategija razvoja turizma z izvedbenimi projekti v občini Ilirska Bistrica, 2005).
Kratkoročni cilji poleg predstavitve in potrditve projektov ter pridobivanja dovoljenj za gradnjo,
obsegajo urejanje okolice in osnovne infrastrukture na območju občine, ureditev turističnih točk,
postavitev informacijskih in označevalnih tabel, oblikovanje celostne podobe turistične
destinacije, začetek pridobivanja investitorjev, povečati zasedenost kapacitet, informirati in
75

ozavestiti domačine o pomenu turizma ter jih usposobiti za oblikovanje in trženje storitev na
področju turizma, spodbujanje podjetništva, izboljšati trženje domačih izdelkov in povezanost
ponudnikov, izboljšati trženje organiziranih izletov in spodbuditi investicije obstoječih
ponudnikov v kakovost in popestritev ponudbe. Dolgoročno, želijo območje Ilirske Bistrice
razviti v prepoznavno turistično destinacijo s prepoznavnimi proizvodi v slovenskem in
mednarodnem prostoru, doseči povezanost turistične ponudbe blagovnih znamk Ilirske Bistrice,
povečati kapacitete in programsko razširiti ponudbo, znatno povečati dohodke na področju
turizma, povečati število delovnih mest, povečati zasedenost kapacitet ter izboljšati kakovost
življenja in povišati življenjski standard domačinov na osnovi neposrednih in posrednih učinkov
turizma (Strategija razvoja turizma z izvedbenimi projekti v občini Ilirska Bistrica, 2005).
Do sedaj se je uresničilo naslednje ukrepe, ki naj bi sodili v prvo fazo in naj bi bili predpogoj za
uresničitev druge faze strategije: imenovanje sveta za turizem v sklopu Razvojnega centra,
priprava prostorskih načrtov, delna priprava dokumentacije za tematske poti, v izdelavi je
elaborat za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije, v pripravi je tudi spletna stran
za turistično promocijo, izdelava turističnega kataloga, več ukrepov na področju razvoja
podeželja (nastopi na sejmih, tržnica, tematske poti, …). Za povečanje kakovosti ponudbe ni bilo
izvedenih nobenih ukrepov (Primc, 2009).
Trije projekti iz druge faze so načrtovani sredi Snežniških gozdov. Tja naj bi locirali tri večje
hotelske objekte z welness centri, in sicer na Mašun, Sviščake in na Gomance.

5.1. MAŠUN
Na Mašunu je načrtovan hotelski objekt na kakovostni ravni kategorije štirih zvezdic, večjih
kapacitet in s programsko bogato ponudbo. Program je zastavljen obširno z namenom
komplementarne ponudbe za zahtevnega gosta. Hotelsko apartmajski del naj bi obsegal hotelsko
apartmajski del, restavracijo, družabni prostor s kaminom in manjšim aperitiv barom, konferenčni
center, wellness center in snack bar. Uredili naj bi tudi sprehajalne poti, tematske poti, trim steze,
kolesarske poti, igrišče za odbojko, badminton in tenis, otroško igrišče, piknik prostore in tekaško
stezo na relaciji Mašun – Sviščaki. Ker predvidevajo manjšanje števila dni s snežno odejo,
investicije v smučarsko infrastrukturo niso predvidene. Smučanje naj bi bilo le kot dodatna
ponudba v zimski sezoni. Obstaja tudi možnost gradnje nekaj apartmajskih hišic, poleg hotela in
pa spodbujanje obnove ali izgradnje turističnih kmetij za prodajo. Poleg vsega tega na bi uredili
še obstoječe smučišče, preskrbo z vodo in čistilno napravo. Ponudba je zastavljena za naslednje
ciljne skupine: goste na preventivnem in sprostitvenem oddihu, goste na krajših aktivnih ali
sprostitvenih počitnicah, goste na poletnih aktivnih počitnicah, goste na zimskih in krajših
rekreacijskih počitnicah, konferenčno seminarski gostje in dnevni gostje na sprostitveni
rekreaciji. Stroške naj bi povrnili v štirih letih od zagona poslovanja. Prihodek za eno nočitev naj
bi znašala 52 EUR neto. Projekt so tržno upravičili na osnovi pozitivnih tržnih trendov v
slovenskem turizmu, predvsem pa pozitivnega trenda povpraševanja po programski ponudbi za
intenzivne sprostitvene programe (Strategija razvoja turizma z izvedbenimi projekti v občini
Ilirska Bistrica, 2005).
Menim, da sta okolica in gostinski obrat na Mašunu že zelo lepo urejena. Po potrebi bi lahko
uredili dodatne nastanitve, če je možno v že obstoječih objektih, ter kanalizacijo in vodovod, ki
nista urejena. Menim, da Mašun ne potrebuje tako velikih sprememb in da so načrtovani posegi
povezani s tem projektom pretirani. Vsi ti posegi bi imeli velik ter škodljiv vpliv na okolje. Glede
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na to, da gre za lokacijo na prepustnem kraškem svetu bi se lahko pojavili škodljivi vplivi na
vode, ki se pretakajo v podzemlju. Gradnja vseh objektov bi imela negativen vpliv na relief,
rastje in prsti. Prav tako bi gradnja ter velik naval turistov imela negativen vpliv na pestro floro in
favno v Snežniških gozdovih.
Po mnenju odgovornih na Občini, zavarovanost območja za načrtovane posege ne bo
problematična.

5.2. SVIŠČAKI
Na Sviščakih je že postavljen planinski dom in okoli 100 počitniških hišic, ki so postavljene na
občinskem zemljišču. Lastniki hišic občini plačujejo najemnino. Ponujajo tri smučišča, tekaško
progo in tri učne poti. V okolici je mnogo zanimivih turističnih postojank (Črni dol, Kozlek,
Razbor…). Na območju Sviščakov je načrtovana izgradnja srednje velikega hotelskega objekta
in ureditev obstoječega naselja apartmajev v tipično planinsko gorskem slogu. Hotelski objekt
naj bi bil na kakovostni ravni treh zvezdic in večjih kapacitet, lociran naj bi bil ob obstoječi
planinski koči. Trideset obstoječih vikend hišic naj bi odkupili ali vzeli v najem od lastnikov, jih
komercializirali in tržili v turističen namen. Načrtovani hotel z apartmajskim naseljem naj bi
zajemal še restavracijo s kavarno in wellness ponudbo (savne, jacuzzi in manjši bazen). V
ponudbo naj bi vključili še razne delavnice, izlete v naravo, vožnjo s konjsko vprego, izposojo
koles, povezovanje dopustovanja v gorah in na morju in karting za otroke. Poleg nastanitvenih
kapacitet in ostale ponudbe bi bilo potrebno urediti še dostop do Sviščakov, parkirišča, smučišča,
oskrbo z vodo, čistilno napravo, tematske poti in otroško igrišče. Program je namenjen
naslednjim ciljnim skupinam: gostom na preventivnem in sprostitvenem oddihu, gostom na
krajših aktivnih ali sprostitvenih počitnicah, gostom na poletnih aktivnih počitnicah, goste na
zimskih in krajših rekreacijskih počitnicah in dnevnim gostom na sprostitveni rekreaciji. Stroške
naj bi povrnili v štirih letih od zagona poslovanja. Prihodek za eno nočitev naj bi znašala 36,8
EUR neto. Projekt so tržno upravičili na osnovi pozitivnih tržnih trendov v slovenskem turizmu,
predvsem pa pozitivnega trenda povpraševanja po programski ponudbi za intenzivne sprostitvene
programe (Strategija razvoja turizma z izvedbenimi projekti v občini Ilirska Bistrica, 2005).
Strinjam se z obnovo in preureditvijo planinskega doma na Sviščakih, kjer bi lahko uredili
dodatna prenočišča. Ideja o komericalizaciji počitniških hišic se mi zdi dobra. V tem okviru bi
bilo potrebno urediti kanalizacijo in vodovod. Nujno bi se morali tudi posvetiti že močno
prisotnemu problemu črnih gradenj in jih tudi v bodoče preprečiti. Sviščaki so že sedaj zelo
prijeten kraj za oddih, zato menim, da ni potrebno izvajati tako velikih posegov na območju.
Tako poseganje v naravo bi imelo velik vpliv na živali in rastline, gradnja bi pa negativno
vplivala na relief in prsti. Poleg tega gre tudi tukaj za občutljivo prepustno kraško površje, zato so
bolj občutljive tudi podzemne vode.

5.3. TURISTIČNO SREDIŠČE GOMANCI
Območje ni opremljeno z ustrezno komunalno infrastrukturo. Nista urejeni ne kanalizacija ne
vodooskrba. Ponekod so urejeni zbiralniki za vodo. Urejena pa je oskrba z električno energijo. Na
Gomancih je načrtovana ureditev restavracije v podobi gozdne pristave, info točka, manjše
turistično naselje v obliki apartmajskega hotela s centralno recepcijo in strukturiranim naseljem
turističnih apartmajev kategorije treh zvezdic z znakom kakovosti ali s kakovostjo štirih zvezdic.
Ob turističnem naselju se načrtuje ureditev programske ponudbe namenjene predvsem
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stacionarnim gostom. Načrtovana je še ureditev gozdarskega muzeja, restavracije,
specializiranega medicinskega zdraviliškega centra za respiratorne bolezni in antistres
zdravstvene programe z ambulanto in prostori za terapije, bazen, spa center, seminarski prostor in
druge programske vsebine (igrišča, trgovina…). Uredilo bi se komunalno in prometno
infrastrukturo ter razne tematske poti v okolici. Izletniška ponudba je namenjena naslednjim
ciljnim skupinam: individualni tranzitni gostje, individualni izletniki, ljubitelji neokrnjene narave
in rekreacije, organizirane izletniške skupine in zaključene družbe. Stacionarna turistična
ponudba je namenjena individualnim tranzitnim gostom, rekreativcem in športnikom, gostom na
posebnih zdravstvenih preventivnih in kurativnih programih za respiratorne bolezni in gostom na
sprostitvenem oddihu. Stroške naj bi povrnili v treh do štirih letih od zagona poslovanja.
Prihodek za eno nočitev naj bi znašala 62,62 EUR neto. Projekt so tržno upravičili na osnovi
pozitivnih tržnih trendov v slovenskem turizmu, predvsem pa pozitivnega trenda povpraševanja
na področju aktivnih programov povezanih z rekreacijo, wellnessom in naravo, tako v Sloveniji
kot na glavnih ciljnih tržiščih ter lokacije območja (Strategija razvoja turizma z izvedbenimi
projekti v občini Ilirska Bistrica, 2005).
Na Gomancih bi lahko izkoristili že obstoječe objekte, ki bi jih bilo mogoče preurediti v gostinski
obrat s prenočišči. Tudi ideja o postavitvi gozdarskega muzeja se mi zdi zanimiva. Predpogoj je
ureditev vodooskrbe in kanalizacije. Gradnja vseh načrtovanih objektov in turistična dejavnost bi
imela, tako kot tudi na Mašunu in na Sviščakih, negativen vpliv na podzemne vode, relief, prsti,
rastje in živalstvo.
Menim, da veliki hoteli z welness centri ne sodijo v snežniške gozdove. Največji posegi so
predvideni na naravnih, nedotaknjenih območjih v snežniških gozdovih, kjer imajo tudi največji
negativen vpliv. V strategiji ni upoštevana občutljivost kraškega visokogorskega sveta ter vpliv,
ki bi jih utegnili imeti taki posegi na okolje. V mestu Ilirska Bistrica, pa tudi v ostalih naseljih v
občini, je veliko zapuščenih zgradb, ki se rušijo in degradiranih površin, ki bi jih lahko obnovili
in preuredili v hotelske in druge kapacitete. Snežniška planota je bolj primerna za enodnevne
izlete v naravo in planinarjenje. Iz mesta Ilirska Bistrica do Sviščakov in Mašuna je približno pol
ure vožnje. Menim, da tolikšna razdalja ne predstavlja ovire za turiste. Na ta način bi ohranili
naravnost Snežniške planote in izkoristili zapuščene stavbe, ki kazijo podobo in privlačnost
občine.

5.4. ILIRSKA BISTRICA - OŽJE OBMOČJE S KNEŽAKOM
Predvidena ponudba obsega delovanje manjšega garni hotela s kavarno in teraso v mestu Ilirska
Bistrica, delovanje eko – bio tržnice v Ilirski Bistrici, delovanje vsaj desetih eko kmetij s
turistično ponudbo na območju Ilirske Bistrice in Knežaka, organizacijo izletov, povečano
prodajo v trgovinah, povečano prodajo gostinskih storitev, povečano prodajo vstopnin. Na
območju Knežaka je predvidena celotna ureditev vasi in kulturne krajine ob sočasnem razvoju
ekološkega kmetijstva in turističnih kmetij. Dodatno ponudbo naj bi predstavljale razne tematske
poti, prireditve, sejmi, trgovine, kioski domače obrti, gostilne, bari… Ponudba naj bi pritegnila
ljubitelje zdravega načina življenja in prehranjevanja, ljubitelje dobre hrane in pijače, »Touring«
obiskovalce, ljubitelje naravne in kulturne dediščine in tranzitne potnike. Prenočitvene kapacitete
(kmetije, penzioni, gostišča) naj bi imeli kakovost kategorije treh zvezdic. Projekt so tržno
upravičili na osnovi trendov v slovenskem turizmu, predvsem pa pozitivnega trenda
povpraševanja na področju aktivnih programov povezanih z zdravjem, rekreacijo in naravo ter
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tranzitnega turizma tako v Sloveniji kot na glavnih tržiščih. V mestu Ilirska Bistrica so predlagali,
da se namesto gradnje novega hotela, izkoristi stari hotel Turist za preureditev. Kot dopolnitev
ponudbe naj bi se uredilo staro mestno jedro, se organizira eko tržnica in druga ponudba. Hotel
naj bi bil na kakovostni ravni treh zvezdic z znakom kakovosti. Ponudba naj bi pritegnila
naslednje ciljne skupine: gosti v turističnem cestnem tranzitu, poslovni gosti, ljubitelji kulture in
kulturne dediščine. Stroške naj bi povrnili v štirih letih od zagona poslovanja. Prihodek za eno
nočitev naj bi znašala 65,5 EUR neto. Projekt so tržno upravičili na osnovi pozitivnih trendov v
slovenskem turizmu, predvsem pa na porasti tranzitnega turizma na relaciji Srednja in Vzhodna
Evropa – Jadran skozi Slovenijo. Pri Knežaku je predvidena tudi izgradnja golf igrišča in letališča
za jadralna letala (Strategija razvoja turizma z izvedbenimi projekti v občini Ilirska Bistrica,
2005).
Načrt razvoja mesta Ilirske Bistrice in ožjega območja s Knežakom se mi zdi najboljši izmed
vseh, ki so predstavljeni v strategiji. Sama predlagam več hotelskih nastanitev v samem mestu.
Precej dobrih možnosti vidim v ureditvi nekaterih opuščenih objektov. Sporna se mi zdita golf
igrišče in letališče za jadralna letala, ker menim, da ne sodita na prepustno kraško površje.
Priljubljenost golfa narašča. Za izgradnjo golf igrišča z dovoznimi potmi, parkirnimi prostori in
klubskimi stavbami so potrebne velike površine. Gradnja vseh teh objektov pomeni pozidavo tal
in izgubo rastlinske odeje. Ena od posledic je tudi razbitje življenjskih prostorov različnih
živalskih vrst. Spremembe v oblikovanosti površja in rastlinske odeje zahtevajo vrsto različnih
posegov; uravnavo terena, zasipavanje in odvodnjavanje vlažnih mest ter poplavljenih površin,
nadomestitev naravnih rastlinskih površin z umetnimi travnimi… Za vzdrževanje igralnih površin
je treba gnojiti in uporabljati herbicide, fungicide in pesticide. To ima skupaj z odpadnimi
vodami iz objektov negativne vplive na kakovost površinskih in podzemnih voda. Količina
uporabljenih gnojil in pesticidov je približno enaka kot v intenzivnem kmetijstvu. Igrišča za golf
v Sloveniji so večinoma na območjih, kjer ni prevladovalo pretežno naravno okolje (Cigale,
2006). Območje okoli Knežaka je precej naravno in ohranjeno, glede na to da gre za prepustno
kraško površje menim, da bi bili vplivi izgradnje in vzdrževanja golf igrišče preveč škodljivi za
okolje.

5.5. PREM
V vasi Prem je načrtovana izgradnja srednje velikega apartmajskega hotela, za dodatne
namestitvene kapacitete naj bi nekaj starih stanovanjskih hiš preuredili v privlačne apartmaje.
Hotel in apartmaji naj bi bili na kakovostni ravni kategorije štirih zvezdic in znakom kakovosti.
Apartmajski hotel naj bi bil opremljen z recepcijo, barom, zajtrkovalnico in wellness programi. V
gradu Prem naj bi uredili restavracijo, kavarno, razstavne prostore in muzejske zbirke, prostore za
izobraževalne programe in poslovna srečanja ter poročni in prireditveni prostor. V Ljudski šoli na
Premu naj bi uredili »Multiprogramski muzej dediščine Prema«, kjer bi bila predstavljena
Kettejeva dediščina, zgodovina Prema in Primorskega šolskega muzeja s sodobno muzejsko
postavitvijo in vzpostavitev centra, ki bi predstavljal izhodišče za nadaljnje raziskovanje Prema in
celotnega območja občine ter multivizijsko dvorano, v kateri bi predstavili kulturno dediščino
celotne občine, TIC in razne zbirke. Pod šolo naj bi postavili kavarno in okrepčevalnico ter
prodajalno spominkov. V vasi naj bi dodatno organizirali razne aktivnosti: plesne in glasbene
prireditve, predstavitve, degustacije, ogledi sadne poti, šola jahanja… Ponudba je zastavljena
tako, da bo pritegnila ljubitelje kulture in kulturne dediščine, goste na poslovnih dogodkih in
seminarjih, ljubitelje dobre hrane in pijače, ljubitelje narave in zdrave prehrane, goste na krajših
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ali daljših sprostitvenih počitnicah, goste v turističnem cestnem tranzitu, dnevne goste na zabavi
in sprostitvi. Načrtovana je celotna ureditev vasi in revitalizacija zapuščenih hiš v katerih naj bi
uredili razne programe (ateljeje za slikarje in kiparje, razne delavnice, šole kulinarike z blagovno
znamko, destilarna slivovke, trgovine domačih eko pridelkov…). Stroške naj bi povrnili v štirih
letih od zagona poslovanja. Prihodek za eno nočitev naj bi znašala 41 EUR neto, z uporabo
dodatnih programov pa 62 EUR neto. Projekt so tržno upravičili na osnovi pozitivnih tržnih
trendov v slovenskem turizmu, predvsem pa na porasti tranzitnega turizma na relaciji Srednja in
Vzhodna Evropa – Jadran skozi Slovenijo (Strategija razvoja turizma z izvedbenimi projekti v
občini Ilirska Bistrica, 2005).
Pri razvoju vasice Prem so kot razvojno območje predstavili celotno območje Brkinov in doline
Reke. Menim, da je območje preširoko zastavljeno. V tem sklopu Strategije so omenjene le
dejavnosti, ki bi jih lahko razvijali v vasi Prem. Zanemarjen je ostali (večinski) del območja, ki
skriva velik potencial. Na Premu predvidevajo postavitev različnih objektov: apartmaje, ateljeje,
delavnice, destilarno slivovke, trgovino, apartmajski hotel, restavracijo, kavarno, prodajalno
spominkov… Plani ne upoštevajo velikosti, oziroma majhnosti naselja. Uresničevanje
načrtovanih sprememb v vasi lahko pripelje do nezaželenega izkrivljanja tipične zasnove vasi.
Opozorila bi predvsem na vaško jedro, ki je med drugim zaščiteno kot kulturna vrednota.
Nenazadnje bi gradnja imela degradacijski učinek na relief in prsti.
Všeč mi je ideja o postavitvi kavarne, ureditvi razstavnih prostorov, muzejskih zbirk in poročne
dvorane na gradu Prem. Za vse ostale načrte (restavracijo, prostore za izobraževalne programe in
poslovna srečanja in prireditveni prostor) menim, da je na gradu premalo prostora. Všeč mi je
tudi ideja o ureditvi Ljudske šole. Menim, da vas ne potrebuje restavracije in da je ena kavarna v
vasi čisto dovolj. Spominke bi lahko prodajali v TIC-u.

5.6. KAMP JEZERO MOLA
Območje je brez komunalne infrastrukture in neurbanizirano. Obe jezeri sta med drugim
namenjeni tudi ribolovu. V jezerih se lahko lovi razne vrste rib: ščuka, smuč, krap, amur in
postrv. Načrt obsega zasnovo ponudbe nastanitvenih zmogljivosti v obliki kampa skupaj z
urejenim avtokampom, srednje velike kapacitete. Predvidevajo 120 kampirnih mest, od tega 80
večjih, za prikolice in avtodome. Poleg nastanitvenega dela, naj bi kamp imel urejene
funkcionalne prostore (garderobe, prhe…), sezonsko okrepčevalnico, trgovino, otroško igrišče…
Predlagano je tudi spodbujanje eko turističnih kmetij. Nujno bi bilo urediti tudi čistilno napravo.
Kot dopolnilno ponudbo naj bi uredili še sprehajalne, kolesarske in druge tematske poti. Program
je sestavljen tako, da bi privabil tranzitne goste, ljubitelje neokrnjene narave in ribiče. Stroške
naj bi povrnili v dveh do treh letih od zagona poslovanja. Prihodek za eno nočitev naj bi znašala
15 EUR neto. Projekt so tržno upravičili na osnovi pozitivnih trendov v slovenskem turizmu,
predvsem pa pozitivnega trenda povpraševanja na področju aktivnih programov povezanih z
rekreacijo in naravo, tako v Sloveniji kot na glavnih ciljnih tržiščih ter tranzitnega značaja
območja (Strategija razvoja turizma z izvedbenimi projekti v občini Ilirska Bistrica, 2005).
Načrt za ureditev kampa ob jezeru Mola se mi zdi dober, vendar prevelikih dimenzij. Ustreznejši
se mi zdi kamp z manj kampirnimi mesti, s parkiriščem. Manjši sezonski gostinski obrat bi
vključeval recepcijo in funkcionalne prostore. Všeč mi je ideja o spodbujanju razvoja eko turizma
v bližnjih brkinskih vaseh.
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5.7. TEMATSKE POTI
Na območju občine je načrtovana vzpostavitev raznih tematskih poti; kolesarskih, pohodniških in
sprehajalnih, jahalnih ter učnih poti. Izpostavljene so naravne in kulturne privlačnosti. Poti naj bi
se razlikovale po prevladujoči vsebini in aktivnostih (hoja, kolesarjenje…). Območje občine so
razdelili na štiri cone: območje sadjarstva Brkinov in turističnih kmetij, območje naravnih
znamenitosti, učnih poti in rekreacije, območje kraških pojavov, slepih dolin, ponikev, vrtač ter
območje arheološke in tehnične dediščine. Občina Ilirska Bistrica ponuja mnogo možnosti za
vzpostavitev tematskih poti (Strategija razvoja turizma z izvedbenimi projekti v občini Ilirska
Bistrica, 2005).
V tem sklopu ni podanih točnih tras in vsebin tematskih poti, vendar se popolnoma strinjam, da je
neizkoriščenih možnosti ogromno.
Glede na povpraševanje in obisk občine Ilirska Bistrica, ocenjujem možnost uresničitve vseh
načrtov naenkrat, kot nerealno in pretirano optimistično. Na Občini Ilirska Bistrica so se najprej
lotili realizacije načrta za Mašun. Predlog načrta je že izdelan. V pripravi je tudi načrt za
Sviščake. Načrt za Gomance naj bi bil izdelan v letu 2010, kamp na jezeru Mola v letu 2012 in za
vas Prem v letu 2013. Menim, da bi bilo bolj smiselno začeti s projekti v mestu Ilirska Bistrica,
nato na Premu. Negativni vplivi na okolje so tu manjši, saj so ta območja že pozidana ter
posledično do neke mere degradirana. Na neokrnjenih Mašunu in Sviščakih, bi za začetek
predlagala ureditev že obstoječih objektov ter komunalne in cestne infrastrukture.
Opozorila bi na nedoslednosti, ki so opazne v Strategiji in se mi zdijo, poleg navedenih
vsebinskih kritik na Strategijo, pomembne. Večino dela priprave Strategije je prevzela družba
Hosting. Menim, da je za pripravo strategij razvoja nujna vključitev lokalnih strokovnjakov in
ljudi, ki najbolje poznajo stanje v občini. Z razumevanjem sedanjega stanja ter seznanjenostjo s
preteklimi dogodki, ki so do le-tega privedli, bi zmogli bolj realno oceniti, kaj je v občini Ilirska
Bistrica možno izvesti in česa ne. Celotna načrtovana turistična ponudba v strategiji občine je
zastavljena zelo ambiciozno. Cilja predvsem na petične in zahtevne goste, ki naj bi prinesli
ogromno denarja. Da bi zaščitili naravo in zagotovili trajnostni razvoj območja, bi bilo potrebno
uvajati trajnostne oblike turizma, privabljati goste, ki radi pridejo na oddih v čisto naravo in jo
znajo tudi ceniti, goste, ki želijo spoznati kulturni utrip občine Ilirska Bistrica. Taki gostje ne
potrebujejo velikega luksuza, da bi se imeli lepo.
Poznavanje krajev tudi zmanjša možnosti logičnih napak pri uvrščanju znamenitosti na ustrezna
območja. Pri lociranju »Luknje v gradu« in izvirov potoka Podstenjšek je namreč prišlo do
napak, ki so lahko posledica nepoznavanja terena ali pa gre le za slučajno napako. Luknja v gradu
je locirana v Novokračine, izviri Podstenjška pa v Podstenje; oba pojava se v resnici nahajata v
vasi Podtabor.
Občina Ilirska Bistrica je zelo razgibano območje. V Strategiji so značilnosti občine pomanjkljivo
navedene ter opisane. Na podlagi takšnega opisa ni pričakovati izkoristka vseh možnosti, ki jih
naravne danosti nudijo. V strategiji so ustrezno opisane pokrajinske značilnosti Brkinov in doline
reke Reke. Ostali predeli občine se od navedenega opisa močno razlikujejo, specifike le-teh pa
niso omenjene.

81

Zaščitenost območja z Naturo 2000 so pripravljavci Strategije v SWOT analizi uvrstili pod
nevarnosti. V nadaljevanju strategije (le nekaj strani naprej) so našteti ključni dejavniki, ki
vplivajo in bodo tudi v prihodnje vplivali na večje turistično povpraševanje. Med njimi je posebej
poudarjena ekološka ozaveščenost ljudi, varovanje narave, neokrnjena narava in čisto ter urejeno
okolje. Tukaj lahko vidimo, da se Naturo 2000 in ostala zavarovana območja ne vidi in ne
obravnava kot priložnosti za razvoj, temveč kot nevarnost in omejitev. Namesto, da bi izkoristili
prednosti, ki jih občini daje ohranjena in čista narava, so v strategiji predstavljeni načrti, ki
močno posegajo v te neokrnjene dele občine.
V Strategiji se pogosto pojavljajo nekatere strokovne napake. Nekateri grafikoni so navedeni brez
letnic, na katero se nanašajo, kar bralcu oteži razumevanje in kritično razmišljanje o predlogih.
Interpretacije grafov so skromne. Pogosto niso zabeleženi niti viri, iz katerih so črpali podatke.
Prednosti ovrednotene Strategije vidim v poudarjanju zavesti o pomembnosti vlaganja v ljudi, v
njihovo informiranje, izobraževanje in motivacijo, kot tudi v upoštevanju pomena vključevanja
domačega prebivalstva v turistični razvoj.
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6. MOŽNOSTI ZA RAZVOJ TRAJNOSTNEGA TURIZMA V OBČINI ILIRSKA
BISTRICA
Trajnostni turizem ni vrsta turizma, ampak je koncept, 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. Upošteva
sedanje in bodoče ekonomske, socialne in ekološke vplive in zadovoljuje potrebe obiskovalcev,
gospodarstva, okolja in lokalnih prebivalcev (Mihalič, 2006).
Velika večina vrst turizma temelji na privlačnosti okolja. Kakovost okolja je danes ena od
osnovnih stvari, ki jo pričakujejo turisti. Potrebno je resno razmisliti ali je z ekonomskega vidika
smiselno nadaljevati z oblikami turizma, ki so za okolje tako škodljive, da bo v prihodnosti
odpravljanje škode zahtevalo ogromna sredstva ali je boljše prilagoditi razvoj turizma tako, da bo
v skladu z zaščito okolja (Mihalič, 2006).
Zavzemanje za drastično omejevanje ali morda celo ukinitev turistične rekreacije ni smiselno, saj
je ta za višjo kakovost življenja izredno pomembna. Pri razvijanju rekreacijskih aktivnosti naj se
ne bi dajalo prioritet le eni aktivnosti. Potrebno je upoštevati, da prihajajo v turistično območje
turisti z različnimi nagibi (Jeršič, 1989).
Zaradi zahtev turistov po drugačnem turizmu so se razvile nove vrste turizma (Mihalič, 2006):
• Mehki turizem je nasprotje masovnega turizma. Tukaj gre za individualna potovanja v skladu z
notranjimi željami posameznika, spontane odločitve, za dlje časa, z rednimi prevoznimi
sredstvi, spoznavanje za deželo značilnega življenjskega sloga, učenje jezika…
• Kakovostni turizem zagotavlja kakovost življenja domačinov, dobro počutje gostov, varovanje
okolja, vendar hkrati omogoča gospodarski razvoj, ustvarjanje delovnih mest in dohodka.
• Trajnostni turizem; gre za iskanje ravnotežja med ekonomskim, socialnim in okoljskim
stebrom.
• Ekoturizem je ena od oblik trajnostnega turizma, okolju prijazen turizem. Ekoturizem se dogaja
v relativno neokrnjenem naravnem okolju. Njegov namen je študirati, uživati ali sodelovati pri
prostovoljnem delu. Poglavitno zanimanje popotnika je usmerjeno v rastlinski in živalski svet
pokrajine, geologijo in druge značilnosti pokrajine, ekosisteme in tudi avtohtone prebivalce,
njihovo kulturo, način življenja, izročilo, potrebe in odnos do naravnega okolja. Ekoturizem je
lahko eno od orodij za varovanje dediščine in trajnostni razvoj obenem. Značilni so minimalni
vplivi na naravo in kulturo, povečuje zavest o pomenu naravne dediščine, prispeva k ohranjanju
narave, povečuje soodločanje lokalnega prebivalstva, prinaša gospodarske koristi predvsem
lokalnemu prebivalstvu, je dopolnilo tradicionalnim gospodarskim dejavnostim, domačinom in
turističnim delavcem omogoča, da obiskujejo predele velikih naravnih vrednot, se o njih
izobražujejo in posredujejo svoje znanje tudi obiskovalcem (Keršič – Svetel, 2002).
Eden od glavnih motivov turizma je radovednost. Ljudje si želimo spoznavanja našega planeta,
ljudi, kulture in narave. S pomočjo razvijanja kulturnega turizma lahko ohranjamo in dvigamo
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vrednost nekega območja. Dandanes se turisti želijo iz potovanj vrniti tudi duhovno in kulturno
potešeni (Osterman, 2001). V občini Ilirska Bistrica je mnogo običajev, ki so večinoma slabše
poznani, oziroma se premalo tržijo v turistične namene. Zanimivi so običaji povezani s pustnim
časom, nabor in običaj vaških shodov.
V času pustovanja se po bistriških vaseh dogajajo pustne poberije in na koncu pustovanja pokop
pusta. Tradicionalni pustni liki (po domače »šjme«) in skupine so predvsem v dolini Reke in v
Brkinih močno zasidrani v življenje ljudi, saj le z njihovo vnemo in aktivnostjo živijo in se
ohranjajo stari običaji v času pusta tudi za zanamce. Na obravnavanem območju niso vredne
ogleda le tradicionalne pisane maske, temveč celotno, živo in polno energije pustno dogajanje.
Zadnjih nekaj let je na pustno nedeljo organiziran pustni karneval v Ilirski Bistrici (Brožič, 2007).
Veliko pozornosti pritegnejo značilne maske (škoromati, Vrbiške šjme, Vrbovske šjme…). Eno
ali več zbirk bi torej lahko posvetili predstavitvi pusta, pustnih mask in pustnih običajev na
Bistriškem. Glede na to, da se tipične pustne maske razlikujejo po posameznih delih v občini, bi
lahko predstavitev »razbili« na dva dela. Škoromati so ena od bolj poznanih pustnih mask, zato bi
lahko eno zbirko, v kateri bi prikazali običaje v času pusta v Brkinih, Brkinske maske in
Škoromate, postavili v Podgradu ali Hrušici. Druge bolj poznane »šjme« so Vrbiške in Vrbovske
šjme, zato bi predstavitev mask v dolini Reke in ostale mask v občini lahko postavili v Vrbovem
ali v Vrbici.
Slika 24: Nekateri liki iz pustne skupine "Vrbiške šjme"
Slika 25: Škoromati

Vir: Brožič, 2007

Vir: Brožič, 2007

Šega vizite oz. nabora na ilirskobistriškem označuje slikovit kulturno in družabno obarvan
dogodek, ko so se mladi fantje ob osemnajstem letu na okrašenih vozovih v spremstvu deklet in
prijateljev pripeljali v Ilirsko Bistrico, kjer jih je komisija potrdila kot sposobne za vstop v
vojaško službo. Pred tem so morali opraviti tudi zdravniški pregled, iz katerega izhaja ime za ta
praznik. Vsako leto znova se je združila cela vas v pripravah in pričakovanju. Čez zimo so
dekleta, mame in stare mame spletle več tisoč rož iz krep papirja za okrasitev vizitantskih vozov.
Z ukinitvijo splošne vojaške obveznosti se je ta običaj vseeno ohranil. Vsako leto na prireditev
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povabijo vse krajevne skupnosti k sodelovanju z njihovimi pravkar polnoletnimi fanti. Tradicĳa
izdelovanja rož iz krep papirja je še živa, saj se je ohranila pri običaju vizite in pusta (Brožič,
2007). Druga zbirka bi bila posvečena opisu nastanka vizite, prikazu priprav in poteku samega
običaja. Glede na to, da se je v času vizite glavno dogajanje odvijalo v Ilirski Bistrici, bi to zbirko
lahko locirali kar v Ilirsko Bistrico.
Slika 26: Utrinek iz prireditve Vizita 2006

Avtor: Celin, 2006

Slika 27: Vizitantski voz

Avtor: Celin, 2006

Vaški shodi so veselice, ki jih priredijo vaščani ob godovanju svetnika, ki je zavetnik vaške
cerkvice. To praznovanje običajno poteka v nedeljo po svetnikovem godu. Vaščani poleg maše,
ki je v nedeljo dopoldan, organizirajo bogat in kakovosten program. V soboto zvečer je zabava za
mlajše, v nedeljo zvečer pa ponavadi zaigra narodnozabaven ansambel. V petek in ponedeljek
zvečer je zabava z manj znano skupino in predvsem namenjena domačinom. Preko dneva se
odvijajo razne prireditve (npr. nogometni in balinarski turnirji). V nedeljo popoldne se pri
posameznih družinah v vasi zberejo sorodniki in prijatelji. V večini vasi je to edini prebivalcem
lasten praznik, ki se ga praznuje, zato ima za vaščane poseben pomen (Brožič, 2007).
Predstavitev vaških shodov ne potrebuje zbirke, lahko bi le bolj promovirali posamezne
prireditve, ki se dogajajo v sklopu shodov v posameznih vaseh.
Zbirke ali manjše muzeje, v katerih bi predstavili tradicionalne dejavnosti in običaje ter ostale
zanimivosti v občini, bi lahko locirali v kakšen zapuščen objekt, ki bi ga v ta namen obnovili in
uredili. Na primer na območju Brkinov bi lahko ustanovili muzej Brkinske slivovke, v katerem bi
lahko predstavili celoten postopek priprave slivovke, žganjekuho, značilne kotle in sadjarstvo.
Lahko bi prirejali delavnice, v katerih bi si gostje ogledali potek kuhanja ali si celo sami skuhali
svojo slivovko. V sklopu muzeja bi delovala tudi prodajalna žganja, suhega sadja in kompotov.

85

Slika 28: Tradicionalni brkinski kotel

Slika 29: "Brkinska čjšpa"

Vir: Razvojni center Ilirska Bistrica, 2009
Vir: Razvojni center Ilirska Bistrica, 2009
V enem od ohranjenih mlinov v mestu Ilirska Bistrica bi lahko postavili delavnico, v kateri bi si
lahko gostje ogledali mletje moke in peko kruha. Kruh bi lahko pekli tudi sami. V zbirki bi
predstavili tradicionalno dejavnost mlinarstva in žagarstva ter delovanje pil in žag na Bistriškem.
Menim, da bi bil za to primeren Hodnikov mlin, ki je zelo dobro ohranjen in je v njem že urejena
predstavitev zgodovine in lastnikov tega mlina. Druga možna lokacija pa je zelo dobro ohranjen
Novakov mlin v Smrjah.
Slika 30: Hodnikov mlin

Vir: Razvojni center Ilirska Bistrica, 2009

Slika 31: Hodnikov mlin

Vir: Razvojni center Ilirska Bistrica, 2009
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Za predstavitev čebelarstva v občini čebelarsko društvo že nekaj časa ureja čebelarski muzej, kar
se mi zdi zelo dobra ideja. Ta dejavnost je precej razširjena v občini in ima dejavnih veliko
uspešnih čebelarjev. Prav tako je bil iz Ilirske Bistrice Anton Žnideršič, oblikovalec AŽ panja, ki
je danes eden najpogosteje uporabljenih panjev. Iz panja AŽ je nastalo kar nekaj izpeljank panjev
(Poklukar, 1998). Po Antonu Žnideršiču je poimenovana tudi ena izmed osnovnih šol v Ilirski
Bistrici, vendar še vedno marsikdo ne ve kdo je bil Anton Žnideršič.
V eni od stavb opuščenih vojašnic v Ilirski Bistrici je že ne pol urejena zbirka »Oj ta vojaški
boben« v kateri so predstavljene vojske, ki so se tekom stoletij menjavale na območju med
Snežnikom in Slavnikom. To zbirko bi bilo potrebno do konca urediti in jo dati v turistično
ponudbo občine. V sklopu predstavitve bogate vojaške zgodovine območja bi lahko za oglede
uredili tudi enega izmed mnogih dobro ohranjenih vojaških bunkerjev. Zelo dobro ohranjen je
bunker na Milanji, v bližini predvidene lokacije za postavitev vetrnih elektrarn. Tako bi si lahko
obiskovalci poleg bunkerja ogledali še to zanimivo lokacijo v občini in se na lastne oči prepričali,
zakaj so se naravovarstveniki tako borili za ohranitev Volovje rebri. Na območju občine je
ogromno ostankov iz NOB (vojašnice, bunkerji, spomeniki in grobnice), ki bi jih ravno tako
vključili v turistično ponudbo občine. Predstavili bi lahko tudi delovanje samostana sester Notre
Dame, ki ima v Ilirski Bistrici dolgoletno tradicijo izobraževanja, v času vojne je pa imel velik
pomen, saj je v njem delovala bolnišnica.
Slika 32: Spomenik na Hribu svobode v Ilirski Bistrici

Vir: Razvojni center Ilirska Bistrica, 2009
Glede na to, da ima občina zelo veliko vodno bogastvo, ki so ga ljudje pridno izkoriščali že v
preteklosti, bi lahko eno zbirko posvetili tudi tej temi. V tej zbirki bi z maketami, slikovnim
gradivom in kartografskimi prikazi predstavili Reko, zanimive kraške izvire, prelepe presihajoče
slapove (Sušec, Kukčevka, Brinškovka), manjša presihajoča jezera Zgornje Pivke (npr. Bačko
jezero), življenje v vodah, obvodne habitate, podzemni zbiralnik vode na Snežniški planoti,
izvirke, studence, nekdanje izkoriščanje vod, kale, lokve in štirne. Na ta način bi lahko tudi
ozavestili prebivalce občine in obiskovalce o pomembnosti varovanja vod. Za lokacijo te zbirke
je več možnosti, saj je vodno bogastvo razširjeno na celotnem ozemlju občine. Torej bi jo lahko
locirali v Knežak, na območje Brkinov, v Ilirsko Bistrico, na Mašun ali v kakšno vas v zgornjem
delu doline Reke (na primer Zabiče).
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Slika 33: Presihajoči slap Sušec

Slika 34: Slap Kukčevka

Avtor: Celin, 2009
Avtor: Celin, 2009
Slika 35: Bačko jezero
Slika 36: Bruhanje kraške podtalnice
iz vrtine v bližini Bača

Vir: Kovačič, 2005

Vir: Kovačič, 2005
Velik del Snežniške planote je bil predviden za zavarovanje v okviru regijskega parka. Menim,
da bi bilo koristno narediti predstavitev tega območja tudi v obliki zbirke, ker bi predstavili
pomen zavarovanih območij, pomembnost območja kot bivališča divjih živali, pojavljanja
zanimivih rastlinskih vrst in rezervoarja pitne vode. Lahko bi vključili tudi delavnice v katerih bi
se obiskovalci in domačini učili obnašanja v gozdu, življenja v bližini velikih zveri, spoštovanja
narave in pomena zavarovanih območij. Na ta način bi lahko ljudem približali zavarovana
območja in jih predstavili kot razvojno priložnost prihodnosti in ne kot zaviralce razvoja. Ta
zbirka bi bila lahko postavljena v planinsko kočo na Sviščakih ali na Mašunu. V primeru, da se
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uresniči projekt za Gomance, ki je načrtovan v Strategiji, bi lahko zbirko priključili k
gozdarskemu muzeju.
Slika 37: Pogled na Kozlek

Slika 38: Pokrajina na Snežniški planoti

Avtor: Celin, 2009

Avtor: Celin, 2009

Ker se v občini pojavlja mnogo kraških pojavov, bi eno zbirko lahko posvetili tudi tej temi. Za
turistične namene se mi zdi zanimiva, le redkim znana, Novokrajska jama. V sodelovanju z
jamarskim društvom bi jo bilo, poleg še nekaterih brezen, smiselno vključiti v ponudbo ogledov.
Predstavili bi tudi večje in manjše kraške oblike, ki se pojavljajo na Snežniški planoti (škraplje,
žlebiči, škavnice, izvirki), na Podgrajskem in Jelšanskem podolju (ponikalnice, suhe doline, slepe
doline) in na območju zgornje Pivke (kraški izviri, presihajoča jezera, vrtače).
Premalo promovirana je še ena znamenitost naše občine. To je Račiška pečina, ki je zaradi
zavarovanja zaprta za oglede.
Je zelo zanimiva iz krasoslovnega, arheološkega in splošnega naravoslovnega vidika, pa tudi
zaradi dejavnosti in posegov izvedenih v zadnjih osemdesetih letih. Račiška pečina je ostanek
nekdanjega večjega jamskega spleta in je izjemno stara. Jamska tla so v večjem delu umetno
spremenjena, nasuta ali vsekana v jamske sedimente. Rov se zaključi s podorom in manjšim
slikovitim jezercem. Na vhodu je italijanska vojska konec dvajsetih let prejšnjega stoletja
zgradila velik zid z vrati in dvema odprtinama, v neposredni bližini vhoda pa zgradila več
vojaških objektov. V izravnana jamska tla so vkopali sistem kanalov za prezračevanje z
»betonskimi« dimniki po celi jami, ki so ponekod še ohranjeni. V jami je bila tudi železnica, po
stropu jame so še ostanki električne napeljave. Jama je bila »vojaški« objekt vse do leta 1991,
kasneje je slovenska vojska ni več uporabljala. Na stenah jame so številni podpisi italijanskih in
jugoslovanskih vojakov. V profilih ob robu umetno izravnanih tal je bilo najdenih več ostankov
kosti jamskega medveda, v stranskem rovu pa tudi enkratna najdba v Sloveniji, fosilni odtisi
šape oziroma prask krempljev jamskega medveda, starih več kot deset tisoč let. Zaradi
enostavnega dostopa in lege je bila jama zelo ogrožena, vhodna kovinska vrata so bila uničena, v
jami je opaziti številne negativne spremembe od grobega poseganja v jamska tla do smeti in
odpadkov, ki so bili odloženi v jamo. Ob finančni podpori Ministrstva za obrambo je Zavod RS
za varstvo narave koordiniral akcijo postavitve novih vrat na jamski vhod in pojasnjevalno tablo
ob vhodu. Jama ima status naravne vrednote državnega pomena in ima velik znanstveno
raziskovalen pomen (Zavod RS za varstvo narave, 2009).
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Slika 39: Odtis medvedje šape v Račiški pečini

Vir: Zavod RS za varstvo narave, 2009

Slika 40: Vhod v Novokrajsko jamo

Vir: Razvojni center Ilirska Bistrica, 2009

Ogledi Račiške pečine niso možni, bi pa bilo smiselno pripraviti zbirko fotografij in maket, ki bi
zainteresiranim dala možnost, da se tudi s to lokalno posebnostjo pobližje spoznajo. Menim, da bi
bile primerne lokacija za predstavitev kraških pojavov v Jelšanah, v Podgradu ali v Knežaku, ker
se večina kraških pojavov nahaja na območjih Jelšanskega in Podgrajskega podolja in Zgornje
Pivke.
Na ozemlju občine Ilirska Bistrica je mnogo ostankov prazgodovinskih gradišč. Najlepše je
ohranjeno tisto na Sveti Katarini pri Jelšanah. Gradišča so sicer predstavljena v stalni muzejski
zbirki na gradu Prem, vendar si gradišča na terenu ogleda le malo ljudi. Menim, da grad Prem ni
primerna lokacija za postavitev zbirke gradišč. Na gradu bi bila bolj smiselna predstavitev
srednjega veka in gradov na ilirskobistriškem.
Gradišče Trnovo naj bi bilo po svojem obsegu in utrjenosti najpomembnejša postojanka na
slovenskem Krasu. Pomemben je močno utrjen položaj, ki ga v obliki trikotnika sestavlja več
gradišč; Sv. Ahac, gradišče nad Trnovim in Stražica. Gradišče Trnovo naj bi bilo tudi lokacija
antičnega mesta Metullum (mesto, kjer naj bi Rimljani dokončno premagali Japode. Japodi naj bi
se ravno na območju Ilirske Bistrice najdlje upirali Rimljanom. Preko 150 let naj bi bili Rimljani
prisiljeni na pogajanja in plačevanje odškodnin za nemoten prehod preko tega območja). To
teorijo naj bi potrjeval Aspianov opis terenske konfiguracije terena Metulluma, ki naj bi se
ujemal z opisom gradišča nad Trnovim. Poleg gradišč, pričajo o pomembni strateški lego
območja še številni srednjeveški gradovi, kaverne in vojašnice na območju Ilirske Bistrice
(Lazarevski Poklar, 2000). Predstavitev gradišč bi lahko postavili v Jelšanah, ker so blizu
gradišča na Sveti Katarini ali v Ilirski Bistrici, ki je v bližini gradišča nad Trnovim.
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Slika 41: Gradišče na Sveti Katarini iz zraka

Vir: Razvojni center Ilirska Bistrica, 2009

Slika 42: Bronasta zapestnica

Vir: Razvojni center Ilirska Bistrica, 2009

Malo ljudi ve, da sta v okolici mesta Ilirska Bistrica, v vasi Koseze nekoč delovala rudnik in
opekarna. To bi lahko izkoristili kot temo za še eno manjšo zbirko, kateri bi priključili še
delavnico oblikovanja gline in izdelovanje izdelkov iz gline in keramike. Oboje bi lahko postavili
v Koseze.
V mestu Ilirska Bistrica se nahaja Kindlerjev park, katerega posebnost je pestrost rastlinskih vrst.
Park je v precej slabem stanju in slabo urejen. Znotraj parka bi lahko uredili botanično učno pot
ali učilnico na prostem.
Slika 43: Kindlerjev park

Avtor: Celin, 2009
Potrebno bi bilo urediti in ustrezno označiti pešpoti, ki že obstajajo, kot na primer Bistriško
pešpot in pot nekdanje partizanske bolnišnice Zalesje na Ostrožnem Brdu. Zanimiva se mi zdi
tudi ideja o postavitvi arheološke učne pot v okolici Ilirske Bistrice, za katero so načrti že
narejeni. Obstaja pa tudi mnogo možnosti za postavitev novih poti, ki so lahko učne, tematske ali
pa lahko služijo zgolj za rekreacijo. Kot novo tematsko pot bi lahko označili pot na Sveto
Katarino, s katero bi predstavili gradišča. Poleg tabel ob posameznih delih gradišča bi lahko
postavili razne makete (relief z označenimi lokacijami ostalih gradišč, ki jih v občini kar mrgoli,
makete, ki bi nam predstavile življenje v gradiščih…).
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Zanimive so tudi razne poti in vlake na Snežniški planoti. Na primer v okolici Gomancev, okolici
Kozleka in Gure. To območje je prepredeno z večjimi in manjšimi kraškimi oblikami, pojavljajo
se zanimive gorske rastline, če imamo srečo lahko vidimo celo kakšno gozdno žival ali pa vsaj
sledi, ki jih puščajo za sabo.
Slika 44: Odtis medvedje šape

Avtor: Celin, 2008

Slika 45: Odtis volkove šape

Avtor: Celin, 2009

Območje bi lahko izkoristili za postavitev raznih poti, in sicer po že obstoječih poteh in gozdnih
vlakah.
Za lociranje raznih poti so zanimiva tudi naslednja območja in teme:
• zgornji del doline Reke (Dletvo), ki jo odlikuje čisto, mirno in naravno okolje. Na tej poti bi
lahko predstavili Reko, habitate ob in v njej, redke živalske vrste, izkoriščenje Reke v
preteklosti …
Slika 46: Dletvo

Vir: Razvojni center Ilirska Bistrica, 2009
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• okolica jezer Mola in Klivnik, kjer bi lahko predstavili nastanek in namen jezer, ribolov,
ribištvo na Bistriškem, ribje vrste…
Slika 47: Mola

Slika 48: Klivnik

Vir: Firbas, 2001

Vir: Firbas, 2001

• Brkini, kjer bi lahko predstavili sadjarstvo, sorte, ki so najbolj pogoste na območju, žganjekuho,
tradicionalne sadovnjake na terasah, kale, studence…
Slika 49: Tradicionalne obdelovalne terase v Brkinih

Slika 50: Studenec

Vir: Razvojni center Ilirska Bistrica, 2009

Vir: Razvojni center Ilirska Bistrica, 2009
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• Poslikave Toneta Kralja, ki se nahajajo v obeh cerkvah v Ilirski Bistrici, v cerkvi v Podgrajah in
na Premu. Lahko bi predstavili delo, zanimive motive in teme, ki jih je ta umetnik uporabljal
pri svojem ustvarjanju. Tone Kralj je ustvarjal predvsem na Krasu. Pri tej predstavitvi bi se
lahko povezali z ostalimi občinami v katerih je ta umetnik ustvarjal.
• Dolina Posrtvice, kjer lahko v mirnem in čistem okolju uživamo, pri Bubcu v Brcah si lahko
ogledamo nekdanjo lokacijo mlina in ribogojnico, pri Boštjančičevih pa črno kuhinjo.
Prav tako se na Snežniški planoti nudi ogromno možnosti za pohodništvo in planinstvo. Občina
ima kar nekaj hribov, ki se jih splača ogledati; Veliki Snežnik, Mali Snežnik, Kozlek, Razbor,
Planinc..., so le nekateri od njih. Na vrhove teh hribov se lahko vzpenja iz različnih smeri, ki se
med seboj razlikujejo po težavnosti, vsaka od njih pa nudi pogled edinstveno pokrajino.
Slika 51: Snežnik

Slika 52: Razbor

Avtor: Celin, 2007

Avtor: Celin, 2007

Vsak del slovenskega podeželja ima svoj poseben mik. Gostje cenijo gostoljubnost, čisto okolje,
mir, počitek in rekreacijo. Kmetje ponudbo dopolnjujejo s prodajo svojih pridelkov. Na podeželju
se ohranja in oživlja stare običaje, bivanje gostov pa popestrijo z domačimi dejavnostmi
(čebelarjenje, vinarjenje, peka…) (Bizjak, 2001). Glede na pestrost, ki jo ponuja podeželje občine
Ilirska Bistrica, je turizem na kmetijah premalo izkoriščen. V ponudbo bi lahko vključili tudi
kmetijska opravila. Na primer, da si gosti sami strejo jabolka za domači sok, pobiranje krompirja,
grabljenje sena…
Na celotnem območju občine bi lahko izvajali razne slikarske, fotografske, pesniške in kiparske
delavnice, katerih teme bi bile lahko odnos do narave, naravno okolje in posebnosti, lahko pa bi
bile teme tudi iz področja kulture; običaji, stavbne posebnosti, tradicionalne panoge, ki se med
posameznimi deli občine med seboj razlikujejo.
Ribarjenje je podrejeno naravnim znamenitostim. Časovno, sezonsko in krajevno je precej
omejeno. V dobi drstenja so lovopusti, lova ni niti v ribogojnih vodah. V dobi drstenja bi bilo
potrebno omejiti tudi vodne športe. Vodni športi lahko poškodujejo nekatere posebne naravne
oblike, katere bi bilo potrebno zaščititi. Potrebno je upoštevati, da vode niso le prizorišče vodnih
športov, temveč so življenjski prostor in osnovni pogoj za življenje (Jerše, 2001). Športni ribolov
je nekoliko uveljavljen na obeh jezerih in na določenem odseku Reke. Poteka pod okriljem
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lokalne ribiške družine. Ena od možnosti na področju ribištva in ribiškega turizma so ribogojnice.
Glede na vodno bogastvo občine z mnogimi manjšimi vodotoki so te možnosti slabo izkoriščene.
Slika 53: Ribji odsek na Reki

Vir: Atlas okolja, 2009
Lovska zveza že vrsto let usmerja lovstvo po načelu sonaravnega lovskega gospodarjenja. Zaščita
divjadi ostaja strokovno in etično načelo slovenskih lovskih družin. Rezultat te usmeritve je viden
v tem, da so slovenski gozdovi še vedno bivališče volka, risa, medveda in druge divjadi, ki je
drugod po Evropi že izginila. Obseg, čas in način lova so skrbno načrtovani. Odstreli se dovolijo
po načelu razumne rabe in po strokovnih presojah, ki temeljijo na dolgoletnih izkušnjah,
raziskavah in znanju. V Sloveniji se z lovskim turizmom ukvarjajo gojitvena lovišča kot
samostojne organizacije; Medved Kočevje, Jelen Snežnik, Fazan Beltinci… že imena nas poučijo
o specializacijah lova. Lovski turizem poteka tako, da del načrtovanih odstrelov, lovska družina
prepusti lovskim gostom. V naravi se lahko svoj interes zadovolji z mirnim opazovanjem,
fotografiranjem in daljnogledom. Povsem nesprejemljivo pa je motenje, plašenje živali, odlaganje
smeti, sekanje dreves in drugo uničevanje (Kersnik, 2001). Snežniški gozdovi so zelo bogati z
divjadjo, zato bi lahko lovski turizem bolj razvijali. Seveda pod nadzorom lovske zveze, ki
usmerja lovstvo po načelu sonaravnega razvoja.
Glede na ohranjenost in neokrnjenost pokrajine v občini bi se lahko razvijalo fotolov. In sicer na
območju Snežniške planote, Brkinov in v dolini Reke. V sodelovanju z lovci bi se lahko razvijalo
opazovanje in fotografiranje živali v njihovem naravnem okolju. Domačin, Jože Sedmak, ki je
med drugim tudi član domače lovske družine, mi je povedal, da je na Snežniški planoti možno

95

videti tudi gamse. Prebivalec Snežniških gozdov je tudi divji petelin, ki prav tako sodi med redke
živalske vrste.
Slika 54: Divji petelin

Avtor: Celin, 2009
Vse te zanimivosti in posebnosti v občini nudijo ogromen potencial, ki bi ga lahko izkoristili tudi
na področju izobraževanja. Občina Ilirska Bistrica nudi veliko lokacij za delo in učenje na terenu.
Obstaja tudi možnost organizacije večdnevnih šol v naravi. Tematika učenja bi bila prilagojena
temam, ki jih otroci obdelujejo v šoli. Na primer terensko spoznavanje kraških pojavov, kjer bi si
lahko ogledali jame, brezna, presihajoče slapove, suhe doline, vrtače, škraplje, žlebiče, škavnice,
ob jasnem vremenu je z vrha Snežnika zelo lepo videti niz kraških polj v porečju Ljubljanice in
Kvarnerski zaliv. Na Snežniški planoti bi lahko preučevali tudi ledeniške ostanke, ogledali bi si
ostanke ledeniških moren, ledeniške globeli in zanimive rastline. Poleg tega bi si lahko ogledali
zanimivi tektonski okni pri Knežaku in narivno steno apnenca na fliš pri Podtaboru, kjer so vidni
mnogi prelomi v različnih smereh in fosili.
Slika 55: Podtaborska stena

Vir: Razvojni center Ilirska Bistrica, 2009
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Iz področja zgodovine bi si lahko ogledali gradišče, gradove in mline. Preučevali in spoznavali bi
lahko pomembnost strateškega položaja občine Ilirska Bistrica. Poleg tega bi si s področja
novejše zgodovine lahko ogledali ostanke iz druge svetovne vojne; vojašnice, bunkerje ter razne
spomenike in grobnice, v primeru, da se dokončno uredi tudi predstavitvena zbirka »Oj ta vojaški
boben«, bi si lahko ogledali tudi to. V izobraževalni namen bi lahko uporabili tudi ostanke
mlinov in žag, ki so v občini zelo pogosti.
Slika 56: Lovski gradič na Mašunu

Slika 57: Novakov mlin

Vir: Razvojni center Ilirska Bistrica, 2009
Vir: Razvojni center Ilirska Bistrica, 2009
Slika 58: Spomenik NOB na Mašunu

Vir: Razvojni center Ilirska Bistrica, 2009

Slika 59: Grad Prem

Vir: Razvojni center Ilirska Bistrica, 2009
97

Obstaja tudi možnost za razvoj verskega turizma. Na vrhu Svete Katarine je lepo obnovljena
kapelica, ob poti so postavljeni križi – postojanke križevega potu. Pot se vije skozi prijeten gozd.
Poleg križevega potu in kapelice bi si romarji lahko ogledali še gradišče. Vsako leto, v mesecu
maju, vaščani Novokračin na Sveti Katarini organizirajo sveto mašo, po maši pa veselico, ki
traja do večera.
Nekatere točke so že sedaj bolje obiskane, vendar je promocija občine precej slaba. Potrebno bi
bilo pripraviti promocijske materiale o občini in posameznih zanimivih točkah v slovenskem in
drugih jezikih. Poleg zanimivih lokacij bi bilo potrebno promovirati tudi prireditve, ki se dogajajo
v občini; kmetijska tržnica, vizita, pustni karneval in srednjeveška prireditev na gradu Prem.
Poleg teh bi lahko organizirali še kakšno novo, kot na primer mlinarski dan, prazgodovinski dan
vrnitve v gradišča in obnovitev bistriških dni (prireditve ob občinskem prazniku).
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7. SKLEP
Večjih območij koncentracije turistične dejavnosti v občini Ilirska Bistrica ni. Lahko izpostavimo
posamezne točke. Daleč v ospredju po številu obiskovalcev je vas Prem, ki si jo ogleda večina
obiskovalcev občine. Tej točki se posveča tudi največ pozornosti s strani Občine in Razvojnega
centra. Največ se vlaga v promocijo in urejanje.
Turizem ima posredne in neposredne vplive na okolje. S pomočjo pregledovanja literature in
samostojnega raziskovanja sem ugotovila, da lahko potrdim prvi dve delovni hipotezi. Pritiski
turizma na okolje niso veliki in se ne pojavljajo na celotnem območju občine. Turistična
dejavnost je slabo razvita, zato so pritiski na sestavine okolja skromni.
Občutljivo prepustno površje v občini Ilirska Bistrica je z vidika turizma ogroženo neposredno, z
morebitnim onesnaževanjem turistov in posredno preko prometa. Na kakovost zraka ima turizem
posreden vpliv, in sicer preko prometa. Z vidika onesnaževanja zraka, so bolj občutljive
depresijske oblike. Samočistilne sposobnosti zraka nekoliko poveča vetrovnost. Kot bolj
ogrožene, z vidika onesnaževanja zraka, bi izpostavila Ilirskobistriško kotlino, Jelšansko in
Podgrajsko podolje. Z vidika občutljivosti vod je vpliv turizma pomemben zaradi večje porabe
vode in zaradi onesnaževanja vode. Poveča se tudi količina odplak. Onesnaževanje je lahko
neposredno, kot odlaganje stvari v vodo, metanje papirčkov…, in posredno preko prometa. Glede
onesnaževanja vod je kraško površje bolj občutljivo. Tukaj bi bilo vredno omeniti Snežniško
planoto, ki v svoji kraški notranjosti skriva velik rezervoar čiste vode. Občutljivost vodnih tokov
je odvisna od količine vode v vodotoku, stalnosti toka in rečnega režima. S tega vidika so
vodotoki Ilirske Bistrice precej ogroženi, ker imajo reke v Ilirski Bistrici v poletnem času vodni
nižek, kar pomeni, da je najmanj vode ravno v času turistične sezone. Poleg onesnaževanja se
lahko pojavi, posreden vpliv turizma, poseganje v vodne režime rek. Prsti so ogrožene
neposredno in posredno. V občini Ilirska Bistrica se pojavljajo naslednji vplivi na prsti: teptanje,
negativen vpliv obeh smučišč v občini, onesnaževanje prsti, spremembe tal in izguba hranilnih
snovi, povzročene s strani gradnje in redko zaradi kampiranja. Turisti vplivajo tudi na biotsko
raznovrstnost območja. Škoda nastane zaradi trganja, teptanja, nabiranja in poškodb rastja,
plašenja, motenja in redčenja živali, krčenja gozdov, bolezni in poškodbe rastlin in živali zaradi
škodljivih vplivov prometa, krčenja ali celo izgube življenjskih prostorov, vnašanja neavtohtonih
vrst na območje, spreminjanja navad avtohtonih vrst. Večje število turistov pomeni večje
onesnaženje okolja, več pozidave, potrebno je poskrbeti za ustrezno infrastrukturo, več odpadkov
in odpadnih vod ter večjo porabo vodnih virov. Povečanje intenzivnosti turizma in gradnja
velikih turističnih naselij lahko povzroči razvrednotenje pokrajinske doživljajske zmožnosti.
Pretirana obljudenost lahko povzroči tudi občutke nelagodnosti in neugodnega počutja turistov;
nekje zaradi hrupa, ali zaradi gneče ali zaradi stehniziranega okolja, ki zmanjšuje estetsko
pokrajinsko privlačnost (Jeršič, 1989). Čeprav je turizem marsikdaj obremenjevalec okolja,
njegovi negativni okoljski vplivi dostikrat močno zaostajajo za vplivi drugih dejavnosti. Menim,
da je okolje občine Ilirska Bistrica precej bolj obremenjeno s strani kmetijske dejavnosti,
industrije in prometa, kot s strani turistične dejavnosti. Poleg negativnih vplivov na okolje, je
potrebno poudariti tudi pozitivne vplive turizma. Pogosto motivira in spodbuja k ohranjanju
narave in okolja. K varstvu okolja prispeva z zagotavljanjem finančnih sredstev za ohranjanje
narave, lahko pa tudi vpliva na pozitivnejši odnos do okolja. Turizem ponuja alternativo oblikam
rabe tal, ki so vir še večjih okoljskih pritiskov. V številnih primerih je edina možnost preživljanja
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za prebivalce območij z dobro ohranjeno naravo. Ker je turizem odvisen od kakovosti okolja, je
lahko njegov pomemben zaveznik (Cigale, 2006). Glede na posege, ki jih načrtuje Občina Ilirska
Bistrica v Strategiji razvoja turizma iz leta 2005, se bodo vplivi na okolje močno povečali, najprej
z načrtovanimi gradnjami in urejanjem okolice, nato pa še s povečanjem turističnega obiska.
Ugotovila sem, da je velik del pritiskov turistične dejavnosti na okolje povezanih s prometom.
Preko ozemlja občine gre v času turistične sezone ogromno vozil, ki potujejo v sosednjo
Hrvaško. Od vseh teh turistov ima občina Ilirska Bistrica zelo malo koristi in veliko
onesnaževanja.
Projekti, ki so načrtovani na področju turizma niso trajnostno naravnani. Občina želi povečati
turistični obisk in zaslužek na tem področju. Pripravili so načrte, po katerih naj bi zgradili pet
večjih hotelskih objektov, od katerih naj bi bili trije umeščeni sredi neokrnjenih gozdov
Snežniške planote. Menim, da so načrti pretirano usmerjeni v razvoj masovnega turizma, ki ima
na sestavine okolje močne negativne učinke.
Možnosti za razvoj turizma po načelih trajnosti je veliko. Za razvoj turizma bi morali izkoristiti
prednosti, ki jih ponuja ohranjeno okolje. S trajnostnim razvojem turizma bi dosegli gospodarski,
socialni razvoj ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine za zanamce. Privabljati bi bilo
potrebno take goste, ki znajo ceniti lepote narave, ki si želijo nadihati svežega zraka, ki se želijo
spočiti v ohranjeni naravi in spoznati kulturni utrip Ilirske Bistrice. Za nadaljnji razvoj turizma v
občini Ilirska Bistrica predlagam usmerjanje v trajnostne oblike turizma, turizem na kmetijah,
pohodništvo, planinstvo, kulturni turizem, izobraževalni turizem, razne delavnice, fotolov, lovski
in ribolovni turizem, postavitev kolesarskih, sprehajalnih in drugih tematskih poti, spodbujanje
kampiranja, manjših gostišč s prenočišči in prenočevanje na turističnih kmetijah. Strinjam se, da
bi zaradi velikega števila avtomobilov, ki prečkajo občino zaradi tranzitnega turizma, v občini
potrebovali hotel, vendar bi za njegovo lokacijo predlagala Ilirsko Bistrico, v kateri je na voljo
veliko stavb, ki bi jih lahko obnovili v ta namen.
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8. SUMMARY
Tourism is one of the less developed spheres of activity in community of Ilirska Bistrica. We can,
however, point out some interesting sites for tourists to visit. Village Prem is, for example, in
forefront of tourism activity – it is visited by far more travelers than any other point in the area.
Developmental institutions of Ilirska Bistrica also invest a great deal of their resources into
promotion and embellishment of this place.
Although tourism is considered to be a ‘clean’ industry, it does have related pollution problems
that should be considered. Tourism activities leave direct and indirect consequences on our
environment and are mostly related to traffic, tourist infrastructure and superstructure and the
activities of tourists. On the basis of reviewed literature and my own research I confirm first and
second hypotheses. Tourism influence on the environment in community of Ilirska Bistrica is
rather weak and it is not perceivable in the whole region, since tourism activities are poorly
developed.
Sensible areas of great permeability are directly threatened by tourist soiling and indirectly
through traffic effects. Tourism contributes to diminished air quality through intensified
emissions from vehicles. Air pollution should be considered with greater attention in valleys and
basins as these areas of depression are even more sensitive. In community of Ilirska Bistrica
windiness reduces that sensitiveness. Most problematic areas here are basin of Ilirska Bistrica,
valleys of Jelšane and Podgrad.
Water resources also suffer impact of tourism activities. Problems can be caused by higher water
consumption, water pollution and interference in river flows. Water pollution is a result of waste
water, generated by tourist facilities, and direct human influence (rubbish dumping), as well as
traffic. Underground waters in karstic areas are particularly vulnerable due to surface
permeability. In community of Ilirska Bistrica I would put stress on underground waters of
Snežnik plateaux. Vulnerability of rivers depends on volume and invariability of the flow. More
volume and faster river flow allows water to wash away gathered waste. Rivers in investigated
community are rather threatened due to low flow in the summer, when there is high season of
tourism.
Soil pollution is additional impact associated with tourism. In community of Ilirska Bistrica
beside pollution soil is damaged by trampling, maintenance and usage of both ski slopes.
Alteration of soil, erosion and loss of nutritive substances are mostly due to construction and
rarely to camping.
Tourism affects biotic diversity in the area. Flora and fauna can suffer irreparable damage
because of trampling, tearing and picking plants, frightening, disturbing or killing animals,
deforestation, bringing of non – autochthon species into the area and changes in behavior of
autochthonous species. Harmful impact of traffic can cause different plant diseases and injuries.
More tourists mean more pollution, more construction, more waste, above average consumption
of water and more waste water. When constructing large tourist facilities, landscape devaluation
can be expected. Overpopulated areas are less pleasant and less comfortable for tourists. Noise,
congestion and too much technology can diminish attractiveness of landscape (Jeršič, 1989).
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Tourism is industry with less pollution problems as associated with other types of economic
development. Environment in the community of Ilirska Bistrica is mostly handicapped by
agriculture, industry and traffic. Beside stated negative effects of tourism we should mention
some positive ones. It can motivate inhabitants to preserve nature; tourist enterprises can ensure
finances for environment protection. Tourism can also employ many people in the region.
Interventions, planned by the community of Ilirska Bistrica in Strategija razvoja turizma 2005
will increase negative consequences on environment. These projects unfortunately do not
consider principles of sustainable development. Community’s aim is obviously to enlarge number
of tourist visits and earnings on their behalf. Construction of five big resorts in the middle of
intact woods of Snežnik plateaux is planned. I estimate these plans are too massively oriented and
not adequate for the type of territory.
I detect many opportunities for sustainable development of tourism in the community of Ilirska
Bistrica. Advantages, offered by well preserved nature should be taken into account. Sustainable
development of tourism could stimulate economic and social development in the region. Ilirska
Bistrica needs to allure tourists who appreciate nature’s beauty, who desire fresh air, relaxation in
intact surroundings and intend to discover cultural specialties of places visited. I suggest
orientations towards sustainable forms of tourism – farm tourism, organized expeditions to
mountains, tourism associated to culture and education, organized workshops, photo hunting,
hunting, fishing, regulated walking, trekking, cycling or other theme tracks, camping resorts etc. I
agree that Ilirska Bistrica is in a desperate need of at least one hotel resort, which would offer
accommodation for tourists who now drive by our town. However, there is no need for building
mass resorts in pure nature. There are many abandoned and collapsing buildings on promising
locations in town of Ilirska Bistrica, which could be renovated for this purpose.
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