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PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA – RAZVOJNA MOŽNOST OBČINE PIVKA
IZVLEČEK:
Občina Pivka je bila v preteklosti zaradi številnih vojaških objektov in prisotnosti velikega
števila vojakov za turizem manj primerna, danes pa ta »vojaška dediščina« lahko pomeni
prepoznavnost in gospodarsko ter razvojno možnost za Pivko in okolico. Na tej osnovi se
namreč razvijajo muzejsko-turistični in izobraževalni produkti, s čimer se želi pritegniti in
zadržati številne že obstoječe turiste v regiji.
Z razvojem Parka vojaške zgodovine Pivka se na regionalni ravni pripomore k uresničevanju
glavnega cilja Regionalnega razvojnega programa Notranjsko-kraške regije za obdobje od
2007 do 2013 na področju turizma, ki želi podaljšati čas bivanja obiskovalcev v regiji s
trenutnih treh do šestih ur na devet ur, na lokalni ravni pa se z razvojem Parka prebivalcem
občine zagotovi nova delovna mesta na območju, ki ga je zmanjševanje vojaške prisotnosti
gospodarsko prizadelo.
Diplomsko delo na primeru razvoja Parka vojaške zgodovine Pivka prikazuje, kako zaustaviti
trend zaostajanja v razvoju in izkoristiti dediščino preteklosti ter naravne, kulturne, socialne,
ekonomske in okoljske prednosti, ki jih ima občina Pivka, pri čemer je nujno potrebno
upoštevati omejitve in zahteve številnih varovanih območij v občini Pivka.
KLJUČNE BESEDE:
Park vojaške zgodovine Pivka, občina Pivka, doživljajski turizem, prostorsko planiranje,
varovana območja
THE PARK OF MILITARY HISTORY IN PIVKA – A POSSIBILITY FOR THE
DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY OF PIVKA
ABSTRACT:
In the past the Municipality of Pivka used to be less convenient for tourism due to many
military buildings and a great number of soldiers. However, nowadays that »military
heritage« can represent a wide recognition as well as economic and developing possibility for
Pivka and the surroundings. For that reason they are developing museum and touristic
military exhibits which draw attention of many present tourists in this region.
The development of the Park of Military History in Pivka contributes a great deal to realize
the main goal of the Regional developing programme in the Inner-Karst region on the field of
tourism between 2007 and 2013 which tries to extend the opening time from momentary three
or six hours to nine hours a day. On the local level it tries to open new vacancies, especially
for the area that is mostly endagered, caused by the reduction of military presence.
With the example of the Park of Military History in Pivka in my diploma work I have tried to
represent how to stop tendency of the recession in development and how to use our military
historical heritage, our natural, cultural, social, economic and environmental advantages in the
Municipality of Pivka. Here it is important to take into consideration the limits and claims of
many protected regions in the Municipality of Pivka.
KEY WORDS:
The Park of Military History in Pivka, Municipality of Pivka, experienced tourism,
environmental planning, protected regions
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1. UVOD
Občina Pivka je bila v preteklosti zaradi svoje strateške lege znana zlasti po vojaških objektih
in tudi zato za razvoj turizma manj primerna, danes pa ta »vojaška dediščina« lahko pomeni
prepoznavnost in gospodarsko ter razvojno možnost za Pivko in okolico. Na tej osnovi se
namreč razvijajo muzejsko-turistični in izobraževalni produkti, s čimer se želi pritegniti in
zadržati številne turiste v regiji, s tem pa zagotoviti nova delovna mesta na območju, ki ga je
zmanjševanje vojaške prisotnosti tudi gospodarsko prizadelo. Številni opuščeni vojaški
objekti obenem predstavljajo veliko priložnost za razvoj vse potrebne turistične infrastrukture
(Zupančič, 2008).
Razvoj Parka vojaške zgodovine Pivka je v diplomskem delu predstavljen kot ena od
razvojnih možnosti občine Pivka, a je ob tem poudarjen tudi pomen varovanja naravne in
kulturne dediščine v območju predvidene širitve, saj bi ob brezglavi širitvi Parka z idejo
ureditve območja za doživljajski turizem lahko davek v celoti terjala narava, ob upoštevanju
priporočil strokovnjakov na področju trajnostnega razvoja območij pa lahko območje zaživi
kot primer dobre prakse trajnostno sonaravnega razvoja turizma.

1.1. NAMENI IN CILJI
Diplomsko delo je razdeljeno na dva vsebinska sklopa. Namen prvega sklopa je analizirati
sedanje stanje občine Pivka in Parka vojaške zgodovine Pivka, ugotoviti skladnost projekta z
razvojnimi dokumenti Občine Pivka in Notranjsko-kraške regije in podati vizijo bodočega
razvoja z vidika varovanja naravne in kulturne dediščine. V drugem delu je bil moj namen
ugotoviti percepcijo ljudi, zlasti domačinov, o vlaganju Občine v razvoj turizma in Parka
vojaške zgodovine Pivka.
Za dosego namenov sem si zadala sledeče cilje:
• narediti podroben geografski opis občine Pivka,
• preučiti skladnost razvojnih dokumentov Občine Pivka in Notranjsko-kraške regije z
vlaganjem Občine v razvoj turizma,
• predstaviti osrednji turistični projekt Občine Pivka Park vojaške zgodovine Pivka,
• podati smernice za bodoči sonaravni razvoj turizma, zlasti za območje Parka vojaške
zgodovine Pivka,
• podati idejno zasnovo širitve Parka vojaške zgodovine Pivka z upoštevanjem omejitev
varovanih območij,
• s pomočjo anketiranja ugotoviti percepcijo domačinov o razvoju turizma v občini
Pivka.

1.2. METODE DELA
Pri izdelavi diplomskega dela sem se poslužila različnih metod. V prvem vsebinskem sklopu
je bilo sprva v ospredju kabinetno delo, v okviru katerega sem pregledala obstoječo strokovno
in poljudno literaturo o občini Pivka. Veliko časa sem posvetila iskanju in proučevanju
slovenske zakonodaje s področja varovanja naravne in kulturne dediščine, saj je poznavanje
posameznih zakonov nujno pri izdelavi vizije bodočega trajnostnega razvoja turizma, in pa
proučevanju razvojnih dokumentov Notranjsko-kraške regije in Občine Pivka, saj sem želela
ugotoviti skladnost le-teh z vlaganjem Občine v razvoj turizma.
Poleg kabinetnega je bilo prisotno tudi terensko delo po celotni občini, podrobnejši pregled pa
je zahtevalo območje predvideno za nadaljnje širjenje Parka vojaške zgodovine Pivka.
Drugi vsebinski sklop je zajemal anketiranje na terenu. Ankete so zajele lokalno prebivalstvo
(občane občine Pivka). Opravila sem 50 anket. Sledila je analiza anket, pri čemer sem
uporabila program Excel, kjer sem tudi izdelala grafične prikaze rezultatov.
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1.3. DELOVNE HIPOTEZE
Pri svojem delu sem postavila naslednje delovne hipoteze:
• Vojaška dediščina v občini Pivka danes predstavlja razvojno možnost občine.
• Park vojaške zgodovine Pivka lahko deluje kot pospeševalec in usklajevalec
turističnega razvoja na Pivškem.
• Upoštevanje zahtev varovanih območij je ključno pri sonaravnem in uspešnem razvoju
turizma v občini Pivka.
• Park vojaške zgodovine Pivka pomembno prispeva k uresničevanju vizije razvoja
Notranjsko-kraške regije na področju turizma.
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2. GEOGRAFSKI ORIS OBMOČJA
2.1. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE PIVKA
2.1.1. LEGA IN POLOŽAJ OBČINE PIVKA
Občina Pivka leži na jugozahodnem delu Republike Slovenije in sodi med občine Notranjskokraške statistične regije. Sosednje občine so Postojna, Cerknica, Loška dolina, Ilirska Bistrica
in Divača. Razprostira na okrog 223 km2. Občina Pivka je nastala konec leta 1994 (Združenje
občin, 2009).

2.1.2. GEOLOŠKE ZNAČILNOSTI OBČINE PIVKA
Pivka leži v krajini, ki bi jo lahko označili za vrsto dolin in pregrad med njimi, potekajočih v
smeri severozahod-jugovzhod, pogojno pa bi ta snop vzporednih dolin in pregrad lahko
označili kot stopničasto se spuščajoč v smeri severovzhod-jugozahod. Smer dolin in grebenov
severozahod-jugovzhod je posledično tudi smer razvodnice (Jankovič, 2005).
Karta 1: Geološka karta občine Pivka.

Legenda: zelena barva – apnenec, rjava barva - fliš
Vir: Osnovna geološka karta, list Postojna, 1970; Osnovna geološka karta, list II. Bistrica, 1970.

Zgornja Pivka je pretežno iz zgodnjekrednih apnencev. Plasti so sestavljene iz svetlo sivega
do belega apnenca, apnene breče in konglomerata. Zgornjekredne plasti so razvite med
Senožečami in Pivko, na Prestranškem in Pivškem ravniku in južno od Javornikov. Visoke
kraške planote so narinjene proti jugozahodu ali jugovzhodu. Večji prelomi imajo značilno
dinarsko smer (Tolmač – Postojna, 1970).
Deli dna so prekriti z rečnim nanosom, v glavnem s srednje- do drobnozrnatim. Predvsem gre
za pesek in ilovico, v manjši meri tudi prod. Tak nanos prekriva tudi dna plitvih kotanj na
obrobju, ki so pogosto poplavljene, kot sta npr. Palško in Petelinjsko jezero (Kranjc, 1985). V
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kvartar štejemo še melišča na gorskih pobočjih in pleistocenske plasti v kraških jamah
(Tolmač – Postojna, 1970).
Zgornja Pivka se na jugozahodu spusti v flišno Košansko dolino. Ta leži na desnem bregu
reke Reke in ima flišni južni del in zakraseli severni. Na fliš opozarjajo površinski vodotoki,
na apnenec pa ponekod zelo na gosto poseljene vrtače. Razgibano površje se znižuje proti
jugu, proti sotočju potokov Sušice in Mrzleka. Osrednji del doline ni tako zakrasel, zato je tu
več obdelovalnih površin in naselij. Na območju Narina in Nadanjega sela v njenem
jugovzhodnem delu je ob potoku Stržen dokaj obsežna naplavna ravnica (Slovenija –
pokrajine in ljudje, 1997).

2.1.3. GEOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI OBČINE PIVKA
Vzhodni del občine Pivka obsega Zgornjo Pivko obrobljeno z gozdnatim hribovjem, ki se na
jugovzhodu postopoma vzpenja proti 1796 m visokem Snežniku. Zahodni del občine
predstavlja Košanska dolina z obrobji v Brkinskem hribovju in Vremščici (1027 m). Med
dolinama poteka Taborski greben (751 m), ki je skupaj s Primožem (718 m) in Osojnico (820
m) tudi razvodje med porečjema reke Pivke in reke Reke in s tem tudi med Jadranskim in
Črnim morjem (Občina Pivka, 2008).
Skoraj celotno območje občine spada v dinarski svet, izjema je le skrajni jugovzhodni del
občine, ki sega do reke Reke, katere ožje zlivno območje uvrščamo v Brkine. Glavna
značilnost reliefa je nedvomno velika razgibanost, ki se kaže kot menjavanje planot in
hribovij z vmesnimi kraškimi podolji. Med kamninami prevladuje apnenec različnih oblik in
formacij. Kljub navidezno enotni matični podlagi pa se oblikovanost reliefa hitro spreminja.
Apnenec, ki omogoča zakraselost, dolomit, kjer je možen vsaj krajši površinski tok voda, ter
podolja z naplavinami so razlog edinstvenega prepleta različnih prostorskih fenomenov
(Občina Pivka, 2008).
V Zgornji Pivki prevladuje plitvi kras s številnimi majhnimi presihajočimi jezeri v
kraških kotanjah (Petelinjsko, Palško ...). Ker je dolinsko dno ob Pivki pogosto
poplavljeno, so gručaste vasi razmeščene po nekoliko dvignjenem obrobju doline (Natek,
1997).
Slika 1: Poplavljanje reke Pivke.

Vir: Požar, 2008.
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Karta 2: Hipsografska karta dela občine Pivka.

Legenda: 1 - območje pod 560 m, 2 - med 560 in 600 m, 3 - nad 600 m, 4 - paleolitska jamska postaja, 5 ponornica, 6 - periodično kraško jezero
Vir: Gams, 2003.

2.1.4. PODNEBNE ZNAČILNOSTI OBČINE PIVKA
Po Ogrinovi klasifikaciji se na območju občine Pivka med seboj neopazno prelivajo trije
podnebni tipi:
• zmernocelinsko podnebje zahodne in južne Slovenije, ki zajema predele Pivške
kotline in njen višji obod,
• zaledno submediteransko podnebje, ki sega v Košansko dolino,
• na višjih območjih v Javornikih pa se pojavlja gorsko podnebje nižjega gorskega sveta
(Ogrin, 1996; Ogrin, 2004).
Pivška kotlina leži na prehodu med celinsko Slovenijo in Sredozemljem, kljub temu pa so
morski vplivi majhni. Bolj občutni so vplivi celinske notranjosti, na kar vplivata zaprtost
kotline in nadmorska lega v višini od 500 do 600 metrov. Morski vplivi so močnejši v
obdobjih južnih vetrov, ko se temperatura ozračja dvigne, naraste tudi vlažnost zraka in
prihaja do obilnih padavin (Kovačič, 1975).
Nekoliko nižje ležeča Košanska dolina ima že bolj izrazite morske vplive, kar se kaže zlasti v
višjih temperaturah. Povprečna julijska temperatura na meteorološki postaji v Postojni je
17,6ºC, januarska –1,0ºC, srednja letna pa 8,5°C, v Ilirski Bistrici pa povprečna julijska
temperatura okoli 20ºC, januarska 0,7ºC, srednja letna pa 9,6°C. Povsem drugače pa je na
območju Javornikov, kjer so temperature precej nižje. Na meteorološki postaji na Gomancah
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znaša srednja letna temperatura 6,7°C, julijska temperatura je okrog 15,5°C, januarska pa –
3,5°C (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
Za celotno območje občine velja, da odjuga sredi zime povzroča naglo taljenje snega, v hladni
polovici leta pa pogosto piha burja, ki navadno ne odneha po več dni skupaj. Zaradi
vetrovnosti je v zimski polovici leta razmeroma malo megle (Svet lokotavcev, 2005).
Celotno ozemlje občine je dobro namočeno, saj je tu srednja letna količina padavin okoli
1550 mm. Največ dežja je jeseni, dobro sta namočena tudi pomlad in zgodnje poletje. Največ
padavin pade na območju Javornikov, ki se uvrščajo med najbolj namočena območja v
Sloveniji. Pade okoli 3000 mm padavin, kaže pa se močan vpliv morja, saj je višek padavin v
hladni polovici leta, predvsem novembra, najmanj padavin pa je poleti. Zaradi višjih
nadmorskih višin je večina zimskih padavin v obliki snega. (Slovenija – pokrajine in ljudje,
1998).

2.1.5. HIDROGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE PIVKA
Kot del kraškega fenomena se kažejo tudi povsem specifične hidrološke razmere. Potek
razvodnic je prav zaradi podzemnih tokov precej nejasen in se lahko spreminja z vodostajem.
Ob visokih vodah prihaja do poplavljanja zaradi premajhnih prepustnosti ponornih območij
na kraških poljih, ob daljšem sušnem obdobju pa površinske vode skoraj v celoti presahnejo.
Neenotnost vodostaja, podzemska hidrografska mreža, poplavna območja, presihajoča jezera,
vse to so osnovne značilnosti tega izjemnega kraškega prostora, hkrati pa so te značilnosti
tudi vzrok izjemne ekološke občutljivosti. Glede značilnosti hidrografske mreže oziroma
odtoka padavinske vode, bi lahko ločili dve večji enoti. Prvo predstavlja Zgornja Pivka s
porečjem reke Pivke, drugo pa je območje porečja reke Reke, ki ga zajema Košanska dolina
(Habič, 1975).
Slika 2: Izvir Pivke v Zagorju (3.4.2005). Voda po dežju hitro upade in že po nekaj dneh Pivka v povirnem
delu presahne.

Vir: Požar, 2005.

Glavni vodni žili občine Pivka sta tako že omenjeni reka Reka, ki teče ob Košanski dolini in
reka Pivka, katera teče po dnu Pivške kotline. Reka Reka ima stalen sklenjen tok, medtem ko
Pivka v sušnem obdobju začenja sklenjen tok nad Prestrankom, ob višji vodi in po bolj snežni
zimi pa je struga Pivke vodnata vse od Zagorja. Vrtače in kotanje Pivške kotline se napolnijo
z vodo in nastanejo številna presihajoča jezera, ki pa se obdržijo le do prvega suhega obdobja.
Tudi tu voda priteka iz kraških izvirov ter se izgublja v številnih ponorih, le da so jezera
zaradi svoje velikosti in odmaknjenosti od prometnic neupravičeno zapostavljena zaradi
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Cerkniškega jezera onstran Javornikov. Največja med jezeri sta Petelinjsko jezero v obsežni
kotanji vzhodno od Slovenske vasi in Palško jezero v kotanji severno od vasi Palčje (Kovačič,
1975; Habič, 1975). Manjša jezera so še: Jeredovce, Krajnikov dol, Radohovsko jezero,
Klenski dol, Parsko jezero, Malo in Veliko Drskovško jezero, Malo in Veliko Zagorsko
jezero, Kljunov ribnik, Veliki dol, Bačko jezero, Laneno jezero, Kalsko jezero in Šembijsko
jezero (Osnovna šola Pivka, 2005).
Slika 3: Petelinjsko jezero.

Vir: Arhiv Občine Pivka, 2009.
Karta 3: Hidrološka karta presihajočih Pivških jezer.

Legenda:
1 - kraški vodonosnik, 2 - medzrnski vodonosnik, 3 - zelo slabo prepustne plasti, 4 - stalni površinski tok, 5
- občasni površinski tok, 6 - presihajoče jezero.
Vir: Kogovšek, Petrič, 2005.
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2.1.6. PEDOLOŠKE ZNAČILNOSTI OBČINE PIVKA
Poglavji o prsteh in vegetaciji sta izmed fizično-geografskih dejavnikov na zadnjem mestu,
saj na način nastanka prsti in na njeno nadaljnje spreminjanje kompleksno vplivajo tako
geološka podlaga, kot tudi podnebje, hidrografske značilnosti in antropogeni učinki. Rezultat
navedenih pedoloških dejavnikov je, med drugim, zastopanost različnih tipov vegetacije.
V Pivški kotlini se prepletata dva tipa prsti. Ob vodah so oglejene prsti, ki jih poraščajo
mokrotni travniki, za višje, sušnejše površje pa sta značilni rendzina in pokarbonatna rjava
prst. Na kraški Zgornji Pivki je obdelovanje težavno predvsem zaradi plitve prsti. Ta je
debelejša v dnu podolja, ki pa je občasno poplavljeno (Slovenija – pokrajine in ljudje, 1998).
V Košanski dolini prevladujejo humosne silikatne prsti s tankim humosnim slojem na flišu –
rankerji. V razširjenih in mokrotnih dolinah je prst oglejena ilovnata in debela. Podobno prst
najdemo tudi v uravnanem delu Košanske doline, v njenem zahodnem delu pa so predvsem v
uvalah in vrtačah na karbonatni podlagi rdečkastorjave prsti. Na apnenčasti podlagi na večjih
strminah prevladujejo rendzine (Brkini in dolina reke Reke, 2009; Kranjc, 1985).
Slika 4: Mokrotni travniki na oglejenih prsteh Zgornje Pivke.

Vir: Arhiv Občine Pivka, 2009.

2.1.7. VEGETACIJSKE ZNAČILNOSTI OBČINE PIVKA
Pretežni del površine občine uvrščamo v dinarsko fitogeografsko območje, le skrajni zahod
občine Pivka sega tudi v predel submediteranskega fitogeografskega območja.
Površinsko prevladujoči ekosistemi v celotnem predelu so gozdovi, kraški travniki in gmajne
ter močvirni travniki, ki prekrivajo številna kraška polja (Avsec, 2009).
Gozdove lahko glede njihove ohranjenosti, vsaj v pretežnem delu, uvrstimo med najbolj
naravne krajinske elemente, ki pa podobo oziroma identiteto krajine oblikujejo skoraj na
celotnem predelu. V nižjih predelih prevladujejo gozdne združbe, kjer so glavne drevesne
vrste skoraj izključno listavci (Avsec, 2009).
Na robovih
Pivške kotline zaradi
izrazitejšega submediteranskega vpliva
najdemo še nekoliko toploljubnejše združbe primorskega gozda gradna in jesenske vilovine
ter bukve z jesensko vilovino. Gozdovi opravljajo pomembne ekološke funkcije, še posebno
pa hidrološko, saj zagotavljajo čistost podtalnih voda, varovalno s preprečevanjem razvoja
erozijskih pojavov in biotopsko kot ohranjevalci pestrosti celotnega prostora.
Drugo večjo skupino ekosistemov predstavljajo kraški travniki. Zaradi značilnosti kraških tal
so primerni le za pašnike, le izjemoma tudi za travnike. Ob nenehni in intenzivni rabi za
kmetijske namene (paša, košnja) se je na tem območju oblikovala povsem svojstvena
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vegetacija. V zadnjih desetletjih pa se zaradi opuščanja rabe na te površine z izredno hitrostjo
zopet vrača gozdna vegetacija (Avsec, 2009).
Slika 5: Suhi kraški travniki.

Vir: Arhiv Občine Pivka, 2009.

Posebnost območja predstavljajo tudi močvirni travniki, ki so se razvili na poljih.
Svojstvena rastlinska združba se je razvila zaradi specifičnih vodnih in talnih razmer,
ki jih oblikujejo periodične poplave in fizikalne lastnosti tal. Pri oblikovanju tega
ekosistema ima pomembno vlogo izraba travnikov za kmetijske namene (Avsec,
2009).

2.2. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE PIVKA
2.2.1. PREBIVALSTVO IN NASELJA OBČINE PIVKA
Konec leta 2008 je v občini Pivka prebivalo 5966 prebivalcev oziroma 11,5 % prebivalstva
Notranjsko-kraške statistične regije, od tega nekaj več moških kot žensk. Po številu
prebivalstva sodi občina med manjše v regiji, manj prebivalstva imata le občini Bloke in
Loška dolina (Statistični letopis 2009, 2009).
V občini Pivka je 29 naselij, in sicer Buje, Čepno, Dolnja Košana, Drskovče, Gornja Košana,
Gradec, Jurišče, Kal, Klenik, Mala Pristava, Nadanje selo, Narin, Neverke, Nova Sušica,
Palčje, Parje, Petelinje, Pivka, Ribnica, Selce, Slovenska vas, Stara Sušica, Suhorje, Šmihel,
Tabor nad Knežakom, Trnje, Velika Pristava, Volče in Zagorje. Občinsko središče se nahaja v
urbanem naselju Pivka, večja naselja pa so Dolnja Košana, Petelinje, Zagorje (Statistični urad
RS, 2009).
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Karta 4: Občina Pivka.

Vir: Geopedija, 2008.

Pivka kot občinsko središče je po drugi svetovni vojni postala predmet priseljevanja predvsem
zaradi svoje pomembne strateške in prometne lege, ki je povzročila razvoj industrije in
priseljevanja družin vojaškega osebja (predvsem v 80. letih), kot eno od vojaških središč v
SFRJ. Danes zanimanje za bivanje v Pivki povzroča predvsem kombinacija njene ugodne
prometne lege ter privlačnega in zdravega bivalnega okolja. Opisana selitev in priseljevanje
prebivalcev v občinsko središče je povzročila največjo koncentracijo prebivalstva v Pivki in
njeni neposredni okolici (Petelinje), ki se postopoma spreminja v urbano naselje (Občinski
prostorski načrt Pivka, 2009).
Ob zanimanju za samo občinsko središče prihaja do občutnega upadanja števila prebivalstva v
bolj oddaljenih in manjših naseljih in zaselkih, ki so zaradi svoje oddaljenosti od
zaposlitvenih središč manj zanimiva za stalno bivanje. Posledice so veliko število zapuščenih
in praznih objektov in priseljevanje prebivalcev Ljubljane z okolico, ki pa jim kmetijska
dejavnost ni niti osnovna niti dopolnilna, kar povzroča zaraščanje kulturne krajine z gozdom
in spremenjene vzorce poselitve (Občinski prostorski načrt Pivka, 2009).
Prevladujoč tip naselja je vas. Izjemo predstavljajo mesto/urbano naselje Pivka z Radohovo
vasjo in Petelinjami, Dolnja Košana in Zagorje. Na visokih kraških planotah se poselitev ni
razvila. Po številu prebivalstva so nastala večja naselja na ravninskem delu ob pomembnejših
prometnih poteh (Postojna-Pivka-Knežak-Ilirska Bistrica, Pivka-Ribnica-Ilirska Bistrica in
Pivka-Divača), medtem ko so umaknjena naselja po številu prebivalstva manjša (Občinski
prostorski načrt Pivka, 2009).
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Karta 5: Shematska karta koncentracije prebivalstva po naseljih.

Vir: Občinski prostorski načrt Pivka, 2009.

2.2.2. PROMET OBČINE PIVKA
Promet sodi med pomembne gospodarske dejavnosti v celotni Pivški kotlini, saj so Postojnska
vrata (609 m) naravni prehod med pogorjema Hrušice in Javornikov in so najugodnejša
povezava med osrednjo Slovenijo in severnim Jadranom, prav tako pa že od nekdaj
predstavljajo glavno prometno vez, skozi katero danes poteka železnica, avtocesta,
magistralna in regionalna cesta. Tudi sama občina Pivka ima dobro razvito prometno omrežje,
problemi se kažejo le pri izgradnji avtocestnega omrežja. Za okrepitev cestne oziroma
daljinske povezave v smeri proti Reki je v pripravi državni lokacijski načrt za avtocesto, ki bo
prometno odprla preostali del območja (Pivka, Ilirska Bistrica) ter razbremenila daljinski
cestni promet (Razvojni program podeželja, 2007). Predvidena gradnja primorske avtoceste
pa razburja ljudi, tako da je zaenkrat znana le začetna točka avtoceste, to je mejni prehod
Jelšane, do katerega so Hrvati že pripeljali avtocesto. Na primorsko avtocesto naj bi se
navezala v bližini Postojne ali Razdrtega oziroma Divače (Človekove dejavnosti …, 2007).
Prometna infrastruktura občine Pivka obsega:
• 37,3 km državnih cest,
• 97,3 km lokalnih cest,
• 213,1 km gozdnih cest,
3 železniške postaje: Pivka, Narin, Gornja Košana (Občina Pivka, 2008).
Karta 6: Državne ceste in središčna naselja v Notranjsko-kraški statistični regiji.

Vir podatkov: Geografski atlas Slovenije, 1998.
Avtor: Požar, Trošt, 2006.
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Strateški pomen lokacije občine Pivke nazorno prikazuje shema komunikacijskih tokov
(cesta, železnica). Kot kombinacija prehoda in križišča je v Notranjsko-kraški regiji
pomembnejša le še Postojna.

2.2.3. GOSPODARSTVO OBČINE PIVKA
Pivčani in okoličani so se v preteklosti ukvarjali s poljedelstvom, ovčerejo, gozdarjenjem,
imeli so številne žage in mline. Do prihoda železnice je cvetelo furmanstvo, prihod južne
železnice leta 1857, ki je povezovala Dunaj in Trst, pa je kraju prinesel nov razvoj. Z
zgraditvijo odcepa železniške proge proti Reki je takratni Šempeter na Krasu postal
pomembno železniško križišče v Srednji Evropi (Občina Pivka, 2008).
Po drugi svetovni vojni se je v občini uveljavilo perutninarstvo, predvsem v Košanski dolini,
sicer pa imajo največji delež v gospodarstvu tradicionalne panoge, predvsem lesna industrija
(Občina Pivka, 2008).
Danes se Pivka kot naselje z več kot 2.000 prebivalci in z gravitacijskim zaledjem okrog
4.000 prebivalcev glede na Strategijo prostorskega razvoja Slovenije uvršča med pomembna
lokalna središča. Kot slednje zagotavlja prebivalcem naselja in njegovega zaledja ustrezne
storitvene in oskrbne funkcije ter delovna mesta za okoliško prebivalstvo ter možnosti za
športno in kulturno dejavnost (Avsec, 2009).
Leži na redko naseljenem kraškem območju, umeščenem na strateški lokaciji prehodnega
območja med Kvarnerjem in celinsko Evropo. Gravitacijski vpliv Pivke je omejen na obseg
občine Pivka, ki ima 5966 prebivalcev, od tega 2274 delovno aktivnih. Občina je »neto
izvoznik« delovne sile, kar je predvsem posledica umeščenosti občine med večja središča kot
sta Postojna in Ilirska Bistrica z večjo ponudbo delovnih mest. Razmeroma dobra dostopnost
pa omogoča migracije v še druga bolj oddaljena središča (Statistični letopis 2008, 2009).
Obravnavano območje občine Pivka sodi v skupino gospodarsko manj razvitih območij v
Sloveniji. Razvojni potenciali občine niso v celoti izkoriščeni, saj dobra prometna lega s
svojim sinergijskim učinkom na razvojne dejavnosti ni ustrezno unovčena.
Priložnosti območja Pivke se kažejo predvsem v sorazmerno ohranjenih območjih naravne in
kulturne krajine in ugodni geografski legi ter posledični prometni dostopnosti, ki pa zaradi
neustrezne kakovosti in poteka cestnih povezav v obstoječem stanju predstavlja celo zaviralni
dejavnik (Občinski prostorski načrt Pivka, 2009).

2.2.3.1. KMETIJSTVO OBČINE PIVKA
Naravni pogoji, kot so podnebne razmere, nadmorska višina, relief in sestava tal
opredeljujejo usmeritev kmetijske proizvodnje na območju občine Pivka v živinorejo, na
južnem delu občine pa tudi v sadjarstvo. Zakraselost tal, pogoste suše in pomanjkanje vodnih
virov za namakanje omejujejo možnosti kmetovanja. Celotno območje uvrščamo med
območja z omejenimi dejavniki za kmetijstvo. K neugodnemu položaju kmetijstva dodatno
pripomorejo neugodna starostna in izobrazbena struktura gospodarjev. Opuščanje oziroma
zmanjševanje obsega kmetovanja je trajen proces, ki se odraža v zmanjševanju tržne
proizvodnje in v razmeroma hitrem zaraščanju. Poljedelska proizvodnja je namenjena
predvsem proizvodnji krme za živino oziroma samooskrbi prebivalstva. V zadnjem času je
vedno večje zanimanje za rejo govedi in drobnice na pašnikih, kjer pa je glavni problem v
zaokroževanju zemljišč (razdrobljena posestna struktura), saj ekstenzivna pašna živinoreja
zahteva velike površine pašnikov (Občina Pivka, 2008).
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Slika 6: Pašništvo na Pivškem.

Vir: Požar, 2009.

2.2.3.2. INDUSTRIJA IN MALO GOSPODARSTVO OBČINE PIVKA
Karta 7: Glavne industrijske panoge in lokacije industrijskih con v Notranjsko-kraški regiji.

Vir: Človekove dejavnosti …, 2007.

V občini se razvijajo zlasti obrt in podjetništvo ter storitvena dejavnost. Ljudje se čedalje bolj
zavedajo prednosti neokrnjene narave, tako da se tudi v turizmu kaže precej uspelih poskusov.
Največji delež v gospodarstvu imajo tradicionalne panoge, predvsem lesna industrija, kjer
lahko omenimo največje podjetje Javor d.d., in kovinska industrija, po drugi svetovni vojni pa
se je v občini uveljavilo perutninarstvo s podjetjem Pivka Perutninarstvo d.d. Finančnih
institucij, trgovskih družb, državnih ustanov in visoko tehnološko razvitih družb v občini ni.
Občina Pivka se je sorazmerno slabih gospodarskih kazalcev zavedala že od samega začetka
in si aktivno prizadevala za razvoj občine. Rezultat tega je, da je sedež Regionalne razvojne
agencije Notranjsko-kraške regije v Pivki. Ustanovljen je tudi Lokalni pospeševalni center
Pivka, ki skrbi za razvoj malega gospodarstva, turizma in kmetijstva (Občina Pivka, 2008).
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2.2.3.3. TURIZEM OBČINE PIVKA
Turistične dejavnosti v občini Pivka predstavljajo veliko perspektivo, saj je območje bogato z
naravnimi vrednotami in kulturno dediščino. Čeprav dolino reke Pivke sekajo prometnice od
Kvarnerja v notranjost celine in se je tam razvila industrija, je naravno okolje še ohranjeno.
Na Pivškem se razvija zlasti podeželski turizem, ki je zanimiva možnost za pridobivanje
dodatnega dohodka na kmetiji, saj se sodobni turistični tokovi obračajo k podeželju in naravi
in tu ima območje kaj pokazati (Občina Pivka, 2008).
Tabela 1: Glavni turistični ponudniki in ostala spremljajoča ponudba.
Občina
Pivka

Glavni nosilci
turistične
ponudbe
• Občina Pivka
• Lokalni
pospeševalni
center Pivka
• Turistično
društvo Pivka
• RRA
Notranjskokraške regije

Atrakcije
• Park vojaške
zgodovine Pivka
• Turistična vas Narin
• Pivška jezera
• Trnska jama
• ostanki gradu
Šilentabor
• ostanki gradu Kalc
• utrdbe alpskega zidu
• maketa Pivške
kotline
• Kamnoseška učna pot
• številne cerkve po
vaseh

Dopolnilni
nosilci
turistične
ponudbe
• Turistične
kmetije

Storitve
• Festival vojaške
zgodovine
• Petelinjski tek
• Festival
Trnjefest
• Krpanov festival
• Kolesarjenje po
Krpanovih poteh

Potenciali
•
•
•
•

Park vojaške zgodovine
Petelinjsko jezero
Palško jezero
Parska golobina
(arheološko najdišče)
• Grad Ravne
• Sv. Trojica
• Kamnoseška učna pot

Vir: Regionalni razvojni program …, 2006.

S fizičnogeografskega vidika so v občini Pivka zanimiva zlasti kraška presihajoča jezera, kjer
velja omeniti zlasti dve večji, in sicer Petelinjsko in Palško presihajoče jezero, ki se ob
deževju napolnita in se obdržita več mesecev, v sušnem obdobju pa se umakneta v podzemlje.
Zanimivi so tudi drugi kraški pojavi na območju občine, kot so kraške jame, kraški izviri,
bruhalniki … (Kolenc, 2006; Občina Pivka, 2008).
Slika 7: Petelinjsko jezero.

Vir: Požar, 2009.
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Slika 8: Bruhalniki po dolgotrajnem dežju.

Vir: Arhiv Občine Pivka, 2009.

Pokrajina v sebi krije tudi sledove razgibane preteklosti, kot so najdišča iz kamene dobe v
Parski golobini, gradišča iz železne dobe, ostanki gradov Šilentabor in Kalc ter številne stare
cerkve po vaseh. V zadnjem času v Pivki nastaja pravo turistično muzejsko središče Park
vojaške zgodovine Pivka, ki skuša stalno prisotnost vojske na tem območju obrniti v razvojno
možnost in turistično izkoristiti stare vojašnice (Kolenc, 2006; Občina Pivka, 2008).
Slika 9: Grad Kalc pri Zagorju.

Vir: Arhiv Občine Pivka, 2009.

Žal, je tako za občino Pivka, kot za regijo, značilno veliko število tranzitnih obiskovalcev, ki
regijo le prečkajo ali se v nji zadržijo le kratek čas. Značilna je namreč slaba in premalo
izkoriščena turistična infrastruktura. Predvsem primanjkuje urejenih turističnih znamenitosti
in manjših turističnih ponudnikov, ki bi ponujali sobe po nižjih cenah in za različne ciljne
skupine. V Pivki turističnih objektov praktično ni, je pa registriranih nekaj turističnih kmetij
in penzionov, ki poleg ostale ponudbe nudijo tudi nastanitev. Za uspešnejši razvoj območja
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občine je nujno potrebno vzpostaviti gostinsko in nastanitveno turistično infrastrukturo, ki bo
omogočala obiskovalcem, da kvalitetno preživijo čas v občini. Ta mora biti na primerno
visoki ravni in se mora navezovati na krajinske in etnografske dejavnike, ki bodo
obiskovalcem regijo vtisnili v spomin in bodo zagotovili dvig dodane vrednosti turističnih
produktov (Človekove dejavnosti …, 2007).
Danes v svetu prevladuje trend, da se turisti odločajo za več krajših potovanj. Ker je Kvarner
blizu pomembnim evropskim izhodiščnim območjem in zaradi njegove dobre prometne
dostopnosti, prihaja tja 78 % turistov individualno (brez posrednikov). Povečuje se število
turistov z novim življenjskim slogom, pojavlja se tako imenovani Evropski življenjski slog
(hobiji, obiranje oljk, nabiranje gozdnih sadežev in drugih plodov v naravi itd.) ... Današnji
turist je torej izkušen popotnik, fleksibilen, neodvisen, ekološko ozaveščen, željan doživetij in
aktivnosti. Ocene Svetovne turistične organizacije kažejo, da kar 37 % mednarodnih potovanj
vključuje katero od oblik kulturnega turizma, torej se predvideva porast tega povpraševanja za
dodatnih 15 % do leta 2020. Ta trend se kaže tudi na Hrvaškem, kjer si vse večje število
turistov ne želi le sonca in morja, temveč tudi sodeluje v kulturnih dejavnostih destinacije z
obiskovanjem kulturnozgodovinskih lokacij ali koncertov, predstav in drugih kulturnih
prireditev. Gostje si želijo aktivnega, doživljajskega dopusta, iščejo doživetja, povezana s
prepoznavnimi dogodki kraja in okolice. Vse večja je potreba po kakovostnih vsebinah, zato
se je potrebno tudi v Pivki usmeriti v to smer. Potrebno je povezati turistične znamenitosti
tako znotraj občine, kot tudi s širšega območja, obiskovalcem ponuditi večdnevne izlete,
nenazadnje se dogovoriti z obalnimi turističnimi agencijami, da turiste pripeljejo na izlete v
notranjost Slovenije. Razvoj turističnih dejavnosti je priporočljiv tudi z vidika spodbujanja
dopolnilnih dejavnosti na podeželju (turistične kmetije, zeliščarstvo, izdelovanje spominkov,
sušenje sadja, žganjekuha, lokalna vodniška služba, izdelovanje starih orodij ali opreme,
muzeji na prostem ipd.) (Akcijski načrt …, 2006).
Slika 10: Urejena zbirka starega orodja v Šobčevi domačiji na Kalu.

Vir: Požar, 2009.
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3. VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
3.1. FUNKCIJE IN NAMEN VAROVANIH OBMOČIJ
Glavne funkcije in namen varovanih območij so:
• zagotoviti trajno ohranjanje naravnih in kulturnih vrednot (ohranitev prvobitne narave
in kulturne dediščine ter krajine);
• omogočanje človekove aktivne sprostitve in rekreacije v naravnem okolju,
spodbujanje ekonomskega razvoja, ki je ekonomsko in kulturno trajnostno naravnan
(podpira tudi trajnostne oblike rabe naravnih virov in poudarja rekreacijski, turistični
in vzgojno-izobraževalni značaj zavarovanega območja);
• izraža nacionalni javni interes varovanja narave pred drugimi cilji rabe in izkoriščanja
naravnih vrednot in dobrin;
• logistična podpora za raziskave, monitoring, izobraževanje, ki se nanašajo na lokalno,
regionalno, nacionalno in globalno ohranjanje narave ter trajnostni razvoj, ohranjanje
ekosistemov, krajine, biološke pestrosti;
• ohranjanje kulturne krajine s pomočjo vzpodbud in posebnih podpor (Umanotera,
2009).

3.2. VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE NA
OBMOČJU OBČINE PIVKA
Na območju občine Pivka se nahaja sedem posebnih varstvenih območij, obsežna zavarovana
in ekološko pomembna območja ter veliko število naravnih vrednot, tako lokalnega, kot tudi
državnega pomena. Številna območja z naravovarstvenimi statusi in zavarovanimi
rastlinskimi in živalskimi vrstami ter habitatnimi tipi, ki se prednostno ohranjajo, tako
nakazujejo na veliko biotsko pestrost občine (Okoljsko poročilo, 2009) .
V gozdovih Snežnika in Javornikov ter na travnikih v dolini reke Pivke gnezdijo številne vrste
ogroženih ptic: kozača, koconogi čuk, triprsti detel, kosec, pisana penica, podhujka in številne
druge, čez območje pa potekajo tudi preletni koridorji številnih ujed (npr. beloglavega
jastreba), gozdovi in travniki so pomemben življenjski prostor pticam in ostalim ogroženim
živalskim in rastlinskim vrstam, kot so številne vrste metuljev in zveri. Občina Pivka je na
jadransko-črnomorskem razvodju, saj del vode odteka po reki Pivki v Črno morje, del pa v
reko Reko in nato naprej v Jadransko morje. Tu so tudi znamenita kraška presihajoča jezera.
Sedem večjih Pivških presihajočih jezer, kot so Palško, Petelinjsko, Veliko Drskovško, Malo
Drskovško, Veliko Zagorsko, Malo Zagorsko in Parsko jezero skupaj meri okoli 3 km²
(Palško jezero: 1,3 km²). Za Pivška jezera je značilen proces zaraščanja, ki je, na za
kmetijstvo manj primerni kraški Zgornji Pivki, med najbolj intenzivnimi. Pivška jezera in
travniki v njihovi bližini imajo zaradi specifične flore in favne visoko naravno vrednost.
Raziskovalci so tam našteli kar 181 vrst rastlin, poleg tega pa še 205 vrst hroščev, 88 vrst
metuljev in 16 vrst ptičev. V jezerih oziroma lužah so našli 13 vrst vodnih živali, predvsem
žuželk in drobnih rakcev. Območje občine Pivka predstavlja pomemben življenjski prostor
velikih zveri (rjavi medved, volk in navadni ris) in tudi prehranjevalni habitat številnih vrst
netopirjev, ki so evidentirani v nekaterih cerkvah in utrdbah v občini Pivka (Okoljsko
poročilo, 2009; Ljudje z naravo …, 2005; Podrobnejši načrt upravljanja …, 2007).
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Karta 8: Varovana območja na območju občine Pivka.

Legenda:

Vir: Naravovarstveni atlas, 2009.

3.2.1. OBMOČJE POSEBNIH VARSTVENIH OBMOČJIH (OBMOČJE
NATURA 2000)
Karta 9: Karta območja posebnih varstvenih območij in območja Natura 2000.

Legenda:

Vir: Naravovarstveni atlas – Natura 2000, 2009.
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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 želijo ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali
pa so v Evropi že ogroženi. Evropska unija je omrežje Natura 2000 uvedla kot enega od
pomembnih delov izvajanja habitatne direktive in direktive o pticah. Po enotnih merilih
izbrana območja sleherne države tvorijo mrežo, temelj čezmejnega varstva in ohranjanja
naravne dediščine. Izhodišča za izvajanje projekta so: Direktiva sveta 79/409/EGS z dne 2. 4.
1979 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L št. 103 z dne 25. 4. 1979, str. 1) s spremembami
(v nadaljnjem besedilu: Direktiva o pticah), Direktiva o habitatih in odločitve Sodišča
Evropskih skupnosti v Luksemburgu glede obeh direktiv (Natura 2000 – Uradni list, 2009).
Tudi Slovenija je bila pred vstopom v Evropsko unijo dolžna opredeliti svoja mednarodno
pomembna območja Natura 2000, leta 2007 pa so obstoječa in potrjena območja Nature 2000
razširili z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih
(območjih Natura 2000). S sprejetjem slednje je v območje Nature 2000 vključen tudi del
območja občine Pivka (Uredba o posebnih varstvenih območjih, 2009).
Natura 2000 podpira trajnostni razvoj, ki lahko zadovoljuje potrebe sedanjih rodov, hkrati pa
ne škoduje potrebam prihodnjih. Na varstvenih območjih Natura 2000 direktivi ne
izključujeta človeške dejavnosti, vendar moramo zagotoviti, da dejavnosti ne bodo ogrozile
narave, temveč bodo, kadar bo to mogoče, njeno ohranjanje podpirale. Na Natura območjih je
potrebno upoštevati cilje, s katerimi je mogoče ohranjati ali izboljšati stanje habitatih tipov ter
klasifikacijskih rastlinskih in živalskih vrst posebnih varstvenih območij.
Na območju občine Pivka se nahaja sedem posebnih varstvenih območij (Natura območij):
A) Snežnik-Pivka (SCI)
Gozdnato območje visokih kraških dinarskih planot Snežnika in Javornikov s sklenjenimi
suhimi travišči na obrobju ter vlažni travniki v Pivški kotlini, ki predstavljajo življenjski
prostor ogroženih vrst ptic, kot npr.: kosec, planinski orel, veliki petelin, gozdni jereb, kozača
…
B) Javorniki-Snežnik (SPA)
Območje sestavljata dve dokaj različni naravno geografski enoti Javorniki in Snežnik, visoki
kraški planoti sklenjeno poraščeni z dinarsko bukovo-jelovimi gozdovi in eno največjih
sklenjenih gozdnih območij pri nas, ki se navezuje še na sosednja gozdna območja, Kočevsko
in Gorski Kotar. Celoten masiv je močno zakrasel. Je del dinarskega sistema in hkrati blizu
Alpam, kar pogojuje njegovo zanimivost s fitogeografskega stališča. V vzhodnem delu
Pivškega podolja se zaradi posebnih geoloških in geomorfoloških razmer pojavljajo
presihajoča jezera. Ob izjemno visokih vodah se pojavi 17 jezer. Večino območja pokrivajo
obsežna travišča, nekdanji travniki in pašniki, ki se mestoma že zaraščajo. 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 (medved, volk, ris).
C) Notranjski trikotnik (SCI)
Območje s podzemnim svetom porečja kraške Ljubljanice med Pivško kotlino, Cerkniškim in
Planinskim poljem s presihajočimi jezeri in podzemnimi jamami, ki so habitat človeške ribice
in hrošča drobnovratnika. Mokrišča so pomembna za ptice.
D) SLAVINSKI RAVNIK (SCI)
Kraški ravnik zahodno od Pivške kotline, ki je razčlenjen z vrtačami, obdajata ga dve v
dinarski smeri potekajoči slemeni. Zaradi zakraselosti je območje bogato s kraškimi pojavi
(kraško polje, ponikalnice, jame …). Poraščajo ga ilirski bukovi gozdovi.
E) KRAS (SCI) in F) KRAS (SPA)
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Obsežna apneniška planota v jugozahodnem delu Slovenije, severozahodni del dinarskega
krasa s številnimi površinskimi in podzemeljskimi kraškimi pojavi ter veliko pestrostjo
habitatnih tipov (jame, suha travišča, brinovja, črničevje, skalne stene …). Predstavlja
življenjski prostor evropsko ogroženih rastlinskih in živalskih vrst (netopirji, metulji, hrošči,
dvoživke) in selitveni koridor velikih sesalcev.
G) REKA (SCI)
Ponikalnica z izjemnim hudourniškim odtočnim režimom. Reka Reka je življenjski prostor
evropsko ogroženih vrst rakov (primorski koščak), rib (grba, mrenič). V poplavnih delih so
mestoma dobro ohranjeni vlažni travniki in logi, ki so življenjski prostor ogroženih živalskih
vrst, npr. metuljev (strašnični mravljiščar), dvoživk … (Naravovarstveni atlas – Natura 2000,
2009; Suhi travniki …,2008; Vodnik po mednarodno pomembnih območjih …, 1999).

3.2.2. ZAVAROVANA OBMOČJA IN PREDLAGANA
OBMOČJA V OBČINI PIVKA

ZAVAROVANA

V občini Pivka se nahaja pet zavarovanih območij in dve območji predlagani za zavarovanje,
in sicer:
• Brezno pri Oglenicah (naravni spomenik),
• Vremščica – vrh in pobočje (naravni spomenik),
• Presihajoča jezera Zgornje Pivke - Palško, Petelinjsko, Veliko in Malo Drskovško
jezero (naravni spomenik),
• Speleološki sistem podzemeljske Rakuljščice (naravni spomenik),
• Vplivno območje Regijskega parka Škocjanske jame (regijski park),
• Regijski park Snežnik (regijski park predlagan za zavarovanje),
• Kraški regijski park (regijski park predlagan za zavarovanje) (Naravovarstveni atlas –
zavarovana območja, 2009).
Karta 10: Zavarovana območja v občini Pivka.

Legenda:

Vir: Naravovarstveni atlas – zavarovana območja, 2009.

Pomembnejše zavarovano območje v Pivki je Vplivno območje regijskega parka Škocjanske
jame. Celotno vplivno območje Parka Škocjanske jame je veliko približno 45.000 ha in
zajema celotno porečje reke Reke. Leži na ozemlju petih občin: Divača, Hrpelje-Kozina,

25

Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Pokriva južni del Snežniškega masiva do meje z Republiko
Hrvaško, severovzhodni del Brkinov, južni del Vremščice, Košansko dolino, Slavinski ravnik
in Sajevško polje (Vplivno območje PŠJ, 2009).
Okolje in naravne vrednote so dobro ohranjeni, kulturna krajina vplivnega območja, ki je
določeno kot porečje reke Reke, je negovana. Kmetijska proizvodnja je prisotna na približno
tretjini prostora, predvsem na območju flišnih Brkinov in doline reke Reke. S celotnega
območja se v Reko stekajo ohranjeni pritoki čiste vode. Gozdovi so večinoma naravni in
ohranjeni z večjim deležem mladovja in nekaj nižjo lesno zalogo od slovenskega povprečja.
Gospodarjenje z njimi je sonaravno. Na območju najdemo vrsto rastlin in prostoživečih živali,
vključno z ogroženimi in redkimi vrstami, ki imajo tod tudi migracijske poti. Živalstvo se
postopoma vrača v vodotoke, vendar je zaradi občasnih onesnaženj še vedno ogroženo.
Za spremljanje stanja okolja se občasno zbirajo podatki za zrak in vodo, koristno pa bi bilo
kontinuirano spremljanje stanja okolja ter stanja redkih vrst rastlin in prostoživečih živali.
Velik del vplivnega območja je vključen v ekološko omrežje Natura 2000 (Vplivno območje
PŠJ, 2009; Vplivno območje PŠJ – Uradni list, 2009).
Karta 11: Vplivno območje regijskega parka Škocjanske jame.

Vir: Vplivno območje PŠJ, 2009.

3.2.3. EKOLOŠKO POMEMBNO OBMOČJE
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. Na ekološko pomembnih območjih, ki niso tudi posebna varstvena območja, skladno s
predpisom, ki ureja posebna varstvena območja (območja Natura 2000), so vsi posegi in
dejavnosti možni, načrtuje pa se jih tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna
razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter
povezanost habitatov populacij, in omogoča ponovno povezanost, če bi bila le-ta z
načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena (Ekološko pomembno območje, 2009).
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Naravna razširjenost habitnega tipa ali habitata vrste je območje, znotraj katerega so prisotni
naravno obstoječi deli habitatnega tipa ali habitati osebkov oziroma populacij vrste, za
selilske vrste živali, tudi tisti, kjer so živali prisotne samo v določenih letnih obdobjih ter za
izumrle vrste tudi tisti, v katerih še obstajajo približno enaki abiotski in biotski dejavniki, kot
so bili pred iztrebitvijo (Ekološko pomembno območje, 2009).
Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se
izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in
živali ter njihove habitate čim manjši. Za izvajanje posegov v naravo na ekološko pomembnih
območjih ni treba pridobiti naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja.
Na ekološko pomembnih območjih se izvaja monitoring kazalcev, ki omogoča:
• spremljanje stanja rastlinskih in živalskih vrst in habitatnih tipov,
• ugotavljanje učinkovitosti ukrepov varstva glede doseganja ugodnega stanja
rastlinskih in živalskih vrst in habitatnih tipov.
Monitoring se prednostno izvaja za rastlinske in živalske vrste ter habitatne tipe, zaradi
katerih je bilo ekološko pomembno opredeljeno, pri čemer se posebna pozornost nameni
vrstam, s stanjem katerih se najbolj očitno odražajo spremembe v habitatih drugih vrst
oziroma v habitatnih tipih (Uradni list – EPO, 2009).
V občini Pivka se nahaja sedem ekološko pomembnih območij:
• Notranjski trikotnik,
• Slavinski ravnik,
• Snežnik-Pivka,
• Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri,
• Kras,
• Matijeva jama,
• Reka Reka (Velika voda) (Okoljsko poročilo, 2009).
Karta 12: Ekološko pomembno območje v občini Pivka.

Legenda:

Vir: Naravovarstveni atlas – ekološko pomembno območje, 2009.
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3.2.4. NARAVNE VREDNOTE
Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije. Naravna
vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni
pojav, del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem,
krajina ali oblikovana narava. To so geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča,
površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi
geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera,
barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni
osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava (Naravne
vrednote, 2009).
Naravne vrednote so določene s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS 70/2006), v katerem je že upoštevana
določba Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS 2/2004), da imajo status naravne
vrednote državnega pomena tudi vse jame, ki jih praviloma uvrščamo v zvrst podzemeljskih
geomorfoloških naravnih vrednot (Pravilnik o spremembah …, 2009).
Na območju občine Pivka se nahaja večje število naravnih vrednot državnega in lokalnega
pomena. Prevladujejo geomorfološke podzemeljske naravne vrednote, številne so tudi
drevesne naravne vrednote. Na območju občine se nahaja tudi 13 predlaganih naravnih
vrednot, predvsem drevesnih zvrsti in ekositemskih zvrsti (Okoljsko poročilo, 2009).
Karta 13: Naravne vrednote v občini Pivka.

Legenda:

Vir: Naravovarstveni atlas – naravne vrednote, 2009.

3.2.5. KULTURNA DEDIŠČINA
Kulturna dediščina so viri in dokazi človeške zgodovine in kulture, ne glede na njihov izvor,
razvoj in ohranjenost (snovna, materialna dediščina), ter s tem povezane kulturne dobrine
(nesnovna, nematerialna dediščina). Zaradi njihove kulturne, znanstvene in splošno človeške
vrednosti sta varstvo in ohranjanje kulturne dediščine v državnem interesu.
Osnovna, kulturna funkcija kulturne dediščine je njeno neposredno vključevanje v prostor in
aktivno življenje v njem, predvsem na področju vzgoje, posredovanja znanj in izkušenj
preteklih obdobij, ter krepitev narodove samobitnosti in kulturne istovetnosti (Zavod za
kulturno dediščino Slovenije, 2009).
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Cilji varovanja kulturne dediščine so ohranitev enot kulturne dediščine ter velikosti območij
kulturne dediščine ter njihovih lastnosti, ohranjanje celovitosti, povezav, enovitosti vplivnih
območij, ohranjati in vzdržno razvijati krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi
kulturnega in simbolnega pomena, ki so pomembna na nacionalni ravni, ohranjati in vzdržno
razvijati krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi, ki so pomembna na regionalni
ravni z upoštevanjem varstvenih pogojev in smernic v urejanju prostora v povezavi z drugimi
prostorskimi sistemi (poselitev, infrastruktura, razvoj, podeželja), zagotavljanje kvalitete
bivalnega okolja z vključevanjem kulturne dediščine v urejanje, prenovo in oživljanje mest in
drugih naselij, ohranjanje simbolnih in kulturnih vrednot območja kompleksnega varstva
kulturne dediščine v prostoru, varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine, upoštevanje
arheoloških območij in njihovega položaja v prostoru (Okoljsko poročilo, 2009).
Tipi kulturne dediščine v občini Pivka:
• naselbinska dediščina,
• arheološka dediščina,
• sakralna dediščina,
• profana dediščina,
• memorialna dediščina (Okoljsko poročilo, 2009).
V občini Pivka se na podlagi podatkov iz registra nepremične kulturne dediščine nahaja 151
evidentiranih enot kulturne dediščine, status kulturnega spomenika ima 55 enot, nobena enota
kulturne dediščine nima statusa kulturnega spomenika državnega pomena, na prostoru občine
pa se nahaja 6 arheoloških najdišč (Zavod za kulturno dediščino Slovenije, 2009).
Za posege v vplivnem območju kulturnega spomenika in vplivnem območju dediščine je
potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje, če to obveznost določa akt o razglasitvi.
Kulturnovarstveno soglasje izda Zavod za varstvo kulturne dediščine v skladu z aktom o
razglasitvi. Pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja je treba pridobiti kulturnovarstvene
pogoje Zavoda. Namen določanja vplivnih območij je usmerjati razvoj na način, ki bo
omogočal ohranjanje že prepoznanih prostorskih kvalitet in razmerij ter sanacijo degradiranih
površin. Vplivno območje je območje varstva, na katerem je potrebno ohranjati poglede na
prostorske dominante, ohranjati značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in
morfologijo. Znotraj teh območjih kulturne dediščine je prepovedano postavljati reklamne
panoje, antene mobilnih telekomunikacijskih sistemov, protihrupne ograje in druge objekte, ki
bi s svojo pojavnostjo pomenili tujek v varovanem prostoru. Kulturno dediščino predstavljajo
tudi vsi leseni kozolci, slopna znamenja in zidane kapelice, ki se nahajajo na varovanem
območju kulturne dediščine. Oblikovanje označevalnih in usmerjevalnih tabel, ulična in
cestna oprema (avtobusna postajališča, ekološki otoki, koši za smeti ipd.) se na varovanih
območjih oblikujejo celostno, skladno s pogoji pristojne službe za varstvo kulturne dediščine
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica (Okoljsko poročilo, 2009).
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4. POMEMBNEJŠI REGIJSKI IN OBČINSKI RAZVOJNI
DOKUMENTI ZA PODROČJE TURIZMA
V regionalnem razvojnem programu Notranjsko-kraške regije 2007-2013 ima turizem
pomembno vlogo. Prepoznavna turistična destinacija je omenjena celo v viziji regije. Eden od
petih programov Regionalnega razvojnega programa je turizem. Ta obsega dva ukrepa:
• Razvoj novih storitev/programov in povezovanje turističnih ponudnikov (vzpostavitev
destinacijskega managementa),
• Investicije v novo in obstoječo turistično infrastrukturo (Regionalni razvojni program
…, 2006.
SWOT analiza Regionalnega razvojnega programa kot prednost regije omenja dobre možnosti
za razvoj turizma na podlagi bogate naravne in kulturne dediščine ter Postojnsko jamo, kot
eno najbolj obiskanih turističnih znamenitosti v Evropi. Za slabost regije je navedena zlasti
slabo razvita turistična infrastruktura, pomanjkanja znanj o trženju v turizmu, slaba
prepoznavnost regije, ki deluje kot zaledje obalnim destinacijam in ne kot samostojna
destinacija, in usmerjenost k tranzitnemu turizmu. Priložnosti regije naj bi bile v razvoju
turistične infrastrukture in storitev, v povezovanju ponudbe večjih in manjših ponudnikov ter
v trženju tematskih poti. Priložnost za razvoj turizma v regiji vidijo tudi v razvoju opuščenih
vojaških območij.
Za cilje programa turizma znotraj Regionalnega razvojnega programa so navedli:
• razvoj turistične dejavnosti preko spodbujanja javno-zasebnega partnerstva pri
enovitem in strateškem upravljanju ter investicijah v podporno infrastrukturo,
• podaljšanje časa bivanja obiskovalcev v regiji s trenutnih 3 do 6 ur na 9 ur,
• dvig prepoznavnosti in konkurenčnosti Notranjsko-kraške regije na področju turistične
ponudbe.
Prvi ukrep – Razvoj novih storitev/programov in povezovanje turističnih ponudnikov
(vzpostavitev destinacijskega managementa) spodbuja zlasti ponudbo celovitih turističnih
storitev obiskovalcem, osredotočenost na ciljne skupine, dvig ozaveščenosti o pomenu
turizma med prebivalci, povečanje prepoznavnosti, spodbujanje manjših zasebnih ponudnikov
turističnih storitev. Drugi ukrep – Investicije v novo in obstoječo turistično infrastrukturo pa
spodbuja načrtovanje javnih naložb, ki podpirajo razvoj turizma ter vlaganje javnega in
zasebnega kapitala v turizem ter izboljšanje dostopnosti in dvig ravni splošne in turistične
infrastrukture.
Razvoj turizma je močno povezan tudi ostalimi programi Regionalnega razvojnega programa
Notranjsko-kraške regije 2007-2013 ter se z njimi prepleta in dopolnjuje (Regionalni razvojni
program …, 2007).
Tudi Razvojni program podeželja za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna za obdobje
2007-2013 vsebuje za področje turizma pomembne ugotovitve, ključne prioritete in cilje
programa:
Turistične dejavnosti imajo zlasti dolgo tradicijo v Postojni, hkrati pa predstavljajo tudi veliko
perspektivo na celotnem obravnavanem območju, saj je območje bogato z naravnimi
vrednotami in kulturno dediščino, ki zanimajo novodobnega turista. Razvoj turističnih
dejavnosti je priporočljiv tudi z vidika spodbujanja dopolnilnih dejavnosti na podeželju
(turistične kmetije, zeliščarstvo, izdelovanje spominkov, sušenje sadja, žganjekuha, lokalna
vodniška služba, izdelovanje starih orodij ali opreme, muzeji na prostem). V turizmu je
smiselno in potrebno nadaljnje sodelovanje z Notranjskim pokrajinskim muzejem ter
Institutom za raziskovanje Krasa, Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna ter ostalimi
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podpornimi institucijami in nosilci turističnih in kmetijskih dejavnosti na območju (Razvojni
program podeželja, 2009).
Trenutno je na območju treh obravnavanih občin turistična dejavnost osredotočena na
koriščenje naravnih potencialov, ki pa se še premalo, z določenimi izjemami, izrabljajo. Prav
tako slabo razvita je preostala dopolnilna ponudba. Zato se obiskovalci zadržijo samo 3 do 6
ur. Zaradi tega bi bilo potrebno turistično ponudbo dopolniti in nadgraditi, kar bi omogočilo,
da bi območje Razvojnega programa podeželja obiskalo večje število obiskovalcev, ki bi se
zadržali dalj časa in tudi porabili več denarja (Razvojni program podeželja, 2009).
Ugotavljajo, da je za uspešnejši razvoj območja nujno vzpostaviti gostinsko in nastanitveno
turistično infrastrukturo, ki bo omogočala obiskovalcem, da kvalitetno preživijo čas v regiji.
Ta mora biti na primerno visoki ravni in se mora navezovati na krajinske in etnografske
dejavnike, ki bodo obiskovalcem regijo vtisnili v spomin in bodo zagotovili dvig dodane
vrednosti turističnih produktov. Naravno okolje omogoča postavitev tematskih poti ter ima
velike danosti za razvoj konjereje in jahanja. Priložnost predstavlja tudi tesnejše sodelovanje z
raziskovalnimi ustanovami, tako na območju samem, kakor tudi izven in oblikovanje novih
kreacij izdelkov in storitev.
Projekt Park vojaške zgodovine Pivka se navezuje na program turizem, ki vsebuje naslednje
ukrepe oziroma prednostne naloge:
• povečanje raznovrstnosti in kakovosti turistične ponudbe,
• tematske poti,
• turistična infrastruktura,
• upravljanje in marketing turistične destinacije.
Z razvojem Parka vojaške zgodovine se pripomore k uresničevanju ciljev Razvojnega
programa podeželja z vzpostavitvijo tematskih poti na območju občine Pivka, z izdajo
promocijskega gradiva, s postavitvijo turistične signalizacije in ostale turistične infrastrukture,
s prireditvami …
Park vojaške zgodovine je v Razvojnem programu podeželja tudi v seznamu konkretnih
izvedbenih projektov območja (Razvojni program podeželja, 2009).
Občina Pivka nima izdelane Strategije razvoja občine. Razvoj usmerja po usmeritvah
razvojnih dokumentov na regionalni ravni. V svojem Občinskem prostorskem načrtu z 11.
členom opredeljuje prednostna območja za razvoj turizma in prostočasne dejavnosti, saj, kot
piše, občina ohranja potenciale za razvoj turizma (ohranjena naravna krajina in pestra kultura
krajina ter zgodovina) in prostočasnih dejavnosti ter dopolnjuje turistično rekreacijsko
infrastrukturo v smislu kakovosti in raznovrstnosti ponudbe.
Občina spodbuja razvoj obstoječih turističnih programov in razvoj novih oblik turistične
ponudbe na območju občine:
Na razvojni osi Ljubljana – Kvarner želijo razviti osrednje turistične projekte in večje
programske vsebine kot so Park vojaške zgodovine Pivka s turistično informacijskim centrom
(animacije), Dvorec Ravne (rekreacija in namestitev) in druge namestitvene kapacitete večjih
zmogljivosti z gostinsko ponudbo.
Na območju lokalnih turističnih središč: Slovenska vas, Trnje, Narin in Suhorje se vrši razvoj
dopolnilnih programov manjšega obsega z uporabo ohranjenega naravnega okolja, ekološko
usmerjenimi vsebinami in v navezavi z drugo turistično infrastrukturo v občini, kot so
Turistična vas Narin, Šilentabor, Trnje, Kal, projekt Krpanova vas, Dežela presihajočih jezer,
Brkinska sadna cesta ...
Na drugih lokacijah, ki imajo potenciale za turistični razvoj se razvija različne oblike turizma
in prostočasnih dejavnosti, ki se povezujejo s konceptom Ekoregije, trajnostnega razvoja,
ohranjanja narave (pohodništvo, izletništvo) in varstvom kulturne dediščine (ogled kulturnih
spomenikov, naravnih znamenitosti in pričevalcev zgodovine). Pri načrtovanju različnih vrst
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in oblik turističnih in prostočasnih dejavnosti se upoštevajo varstveni režimi v prostoru,
prepoznavne naravne in ustvarjene kakovosti krajine, obstoječe turistične in rekreacijske
ureditve ter varstvo virov za razvoj drugih dejavnosti v prostoru.
Občinski prostorski načrt je zasnovan tako, da razvoj turizma omogoča ohranitev in izrabo
ohranjenih območij naravne krajine, kulturne tradicije, okoljske in obstoječe infrastrukturne
prednosti, prednosti socialnega kapitala, ki ga premore regija in tudi širša Slovenija in
ohranjenih območij naravne krajine (upoštevajoč ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo
naravnih vrednot) (Občinski prostorski načrt, 2009).

4.1. KONCEPT RAZVOJA TURIZMA V OBČINI PIVKA
Izhodišča za strategijo razvoja turizma v občini Pivka:
• Občino Pivka seka magistralna cesta G1 6, ki je najpomembnejša cestna povezava
Kvarnerja, vzhodne in osrednje Istre s Srednjo Evropo in predstavlja eno
najpomembnejših turističnih prometnic v Republiki Sloveniji.
• V radiju 30 km od občinskega središča občine Pivka ležijo velike turistične
znamenitosti, ki predstavljajo po številu obiskovalcev najpomembnejše nacionalne
znamenitosti: Postojnska jama (več kot 500.000 obiskovalcev letno), Predjamski grad,
Lipica, Škocjanske jame.
• V radiju ene ure vožnje z avtomobilom ležijo okrog Pivke nekatera velika mesta, ki
predstavljajo pomemben potencial obiskovalcev: Ljubljana, Trst, Reka, Koper, Gorica
in Nova Gorica.
• Pivka je bila z vidika turizma vse do vzpostavitve projekta Park vojaške zgodovine
Pivka nerazpoznavna; kljub bližini turističnih središč in množici turistov, ki se vali
skoznjo, ni bilo v njej čutiti turističnega utripa.
• V Parku vojaške zgodovine Pivka je vzpostavljen turistično informacijski center, kjer
lahko obiskovalci prejmejo informacije o turistični ponudbi občine in regije.
• Današnje stanje podobe naselij ne ustreza načrtovanemu razvoju naselij s skladno
oblikovno podobo, urejenimi javnimi površinami, pogosti so degradirani deli naselij,
ni razvojnih vizij za dopolnilne dejavnosti na podeželju ter razvojnih vizij kmetijske
dejavnosti pod omejitvenimi pogoji.
• Na območju Pivke tvori nosilno razvojno os smer Ljubljana-Kvarner, ob kateri se
umeščajo nosilni oziroma osrednji turistični projekti. Na to os se pripenjajo ostali
programi manjšega obsega v prepletu z naravnim okoljem, ekološko usmerjenimi
vsebinami ter v navezavi s turistično infrastrukturo … (Občinski prostorski načrt
Pivka, 2009).
Posamezni turistični projekti in lokacije v občini Pivka so:
• Park vojaške zgodovine Pivka je osrednji turistični razvojni projekt Občine Pivka.
Projekt temelji na bogati vojaško-zgodovinski dediščini območja ter skuša dejstva, ki
so nekoč delovala kot ovira razvoju obrniti v razvojni potencial območja. Središče
projekta je v opuščenih vojašnicah v Pivki, ki predstavljajo arhitekturno impozanten
kasarniški kompleks, v območje Parka vojaške zgodovine Pivka pa sodijo tudi
zemljišča nekdanjega pehotnega poligona vojašnice. V območje Parka prištevamo tudi
Primož s podzemnimi utrdbami iz obdobja pred II. svetovno vojno, energetskimi
točkami in več plastmi arheološke dediščine.
• Turistična vas Narin je bila več let najpomembnejši turistični projekt Občine Pivka.
Vas odlikuje lepa okolica, idilična lega na koncu doline, bližina Šilentabra,
podružnična cerkev sv. Jakoba, manj pa urejenost vasi. V vasi bolj ali manj povezano
deluje več turističnih ponudnikov, najdlje so s turistično ponudbo prišli na turistični
kmetiji Pri Andrejevih.
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Dvorec Ravne je baročni dvorec z ohranjenim grajskim kompleksom, ki ga tvorita še
kašča in hlev, grajski vrt in park ter preko 60 ha zemljišč, ki obdajajo dvorec. V
dvorcu je trenutno še nekaj socialnih stanovanj, kašča je prazna, hlev pa je odkupila
Kobilarna Lipica, ki ima v njem konje. Dvorec in del parka je zaščiten kot spomenik,
ostali objekti niso predmet posebne zaščite. Turistični razvoj kompleksa gre v smeri
grajskega hotela visoke kategorije s programom lipicancev in golfom. Največjo
omejitev razvoja kompleksa predstavljata dve perutninarski farmi v neposredni bližini
dvorca.
Šilentabor je zgodovinsko ena najbolj pomembnih točk na Pivki. Razvoj turizma na
Šilentabru ima več poudarkov:
o Utrdbeni kompleks gradu in protiturškega tabora je bil največji utrjeni
kompleks na Slovenskem in lahko postane v povezavi s Parkom vojaške
zgodovine Pivka pomembna turistična točka na Zgornji Pivki.
o Cerkev sv. Martina je zanimiva kot sakralni in zgodovinski objekt, posebej pa
jo odlikujejo srednjeveške freske, tako da kot celota predstavlja pomemben
umetnostnozgodovinski spomenik.
o Šilentabor bi lahko bil, po nekaterih domnevah, antični Stridon, rojstni kraj sv.
Hieronima. To dejstvo je lahko pomemben turistični potencial, ki ga velja
izkoristiti.
Dežela presihajočih jezer je projekt, ki se je več let razvijal v okviru programa
CRPOV. Pivška presihajoča jezera predstavljajo glavno naravno znamenitost, ki jo je
mogoče izrabiti tudi v turistične namene. V okviru nadaljnjega razvoja je potrebno
vzpostaviti sistem pešpoti, kolesarskih in jahalnih poti, ki bi omogočile občudovanje
teh naravnih fenomenov na naravi čim bolj prijazen način. Kot izhodišče za oglede
pivških presihajočih jezer je smiselno predvideti Vaško hišo v Slovenski vasi, ki jo je
mogoče z minimalnimi sredstvi urediti v informacijski center. Informacijski center je
smiselno opremiti z ustrezno razstavo in filmskim prikazom.
Krpanova vas: Martin Krpan je z umestitvijo v občinski grb ter s Krpanovim
festivalom dokončno postal Pivčan. Logično bi bilo začeti s turistično eksploatacijo
tega najbolj znanega slovenskega junaka. V bližini ene od vasi pod Sveto Trojico bi
bilo smiselno postaviti Krpanovo hišo, ki bi se lahko navezovala tudi na manjše
apartmajsko naselje.
Trnje je postalo, zlasti z razvojem konjereje, eden pomembnejših turističnih krajev v
občini Pivka. V Trnju deluje manjši konjeniški center in turistična kmetija Na meji.
Kal odlikuje bogata kulturna dediščina izražena zlasti v imenitnih objektih in
kamnoseških izdelkih. Turistična ponudba v vasi ni razvita, če izvzamemo
Kamnoseško učno pot.
Brkinska sadna cesta je eden od potencialnih projektov razvoja turizma v občini
Pivka.
Turistična infrastruktura in programi kot podpora turističnim projektom: sočasno s
prostorskim umeščanjem turističnih programov in vsebin je potrebno za izvedeno
turistično infrastrukturo zastavljati programe in nosilce upravljanja le-teh
(vzdrževanje, dopolnjevanje …); vodeni izleti (vodniki …), turistične točke (naravna
in kulturna dediščina), informacijske točke (center …) …
Podporna turistična infrastruktura: kolesarske poti (program enodnevnih kolesarskih
poti ...), konjeniške poti (vnos konjeniških poti v turistične karte), planinske poti
(območje Vremščice ali sv. Trojice – predlogi za planinsko kočo), učne poti
(Kamnoseška učna pot na Kalu, Pot do utrdbe na Primožu, Krožna pot vojaške
zgodovine), Krpanova pot, avtokamp, počivališče za avtodome … (Občinski
prostorski načrt Pivka, 2009).
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4.2. POHODIŠTVO, KOLESARSTVO IN KONJENIŠTVO NA PIVŠKEM
Občina Pivka je s svojo privlačno geomorfologijo idealno območje za pohodnike in kolesarje,
saj lahko v kotlinah in v obrobnih hribovjih najdejo celo vrsto zanimivih izletov.
Čez območje poteka Velika Krpanova pot, ki vodi od doline Pivke prek Javornikov na
Cerkniško polje, čez Bloke na Slivnico, proti Cerknici in Rakovemu Škocjanu, čez Kalič proti
Postojni. Popotniki na njej spoznajo kraje, pomembne zaradi dogajanj v daljni in bližnji
zgodovini ter številne kulturne spomenike. Od blizu si lahko ogledajo vrsto kraških
znamenitosti: izvire in ponikalnice, presihajoča jezera, jame in udornice. V živo lahko
ugledajo sesalce, ptice, plazilce in žuželke. Poleg Velike Krpanove poti je na Pivškem še
veliko drugih tematskih in kolesarskih poti, saj ima območje občine Pivka z vidika naravnih
in kulturnih znamenitosti, lege in okoljskih vrednot velike tovrstne razvojne možnosti, ki so
zaenkrat premalo izkoriščene, se pa glede ozaveščanja prebivalcev in turistov vsekakor
premika v pozitivno smer. Občina Pivka ima v načrtih ureditev in posodobitev vsaj nekaterih
kolesarskih, sprehajalnih in konjeniških poti. Predvidene in obstoječe poti na Pivškem sem v
nadaljevanju zajela v tabelarnem prikazu in podala zemljevid poti po občini Pivka (Požar at
al, 2009).
SWOT za tematske poti v občini Pivka
PREDNOSTI
-

ugodna prometna in geografska
lega
pestrost, raznolikost in
privlačnost naravnega okolja
izredne naravne in kulturne
danosti za razvoj tematskih poti
neokrnjena narava
prost pristop do izhodiščnih točk
bogata in pestra naravna,
kulturna in kulinarična dediščina,
ki omogoča razvoj tematskih poti
in spletanja zgodb ter pozitivnih
doživetij na terenu

-

-

-

-

-

-

PRILOŽNOSTI
oblikovanje tržno zanimivih
konkretnih turističnih proizvodov
in vzpodbujanje konkurence med
ponudniki tovrstnih programov
skupna skrb za okolje
vključitev določenih tematskih
poti v nacionalne projekte, s
strani Slovenske turistične
organizacije
spodbujanje razvoja turističnega
proizvoda kratkih izletov na
določeno temo

-

-

-

SLABOSTI
poti niso markirane in urejene
ni primerne kategorizacije poti
nepovezanost informacij
nepovezanost ponudnikov tako ob
poteh, kot tudi povezava s ponudniki
drugih poti
pomanjkanje specializiranih turističnih
ponudnikov in specializiranih
nastanitvenih obratov
neustrezno spremljanje povpraševanja
po tovrstni ponudbi
nedefinirani skrbniki poti
ni oblikovanih tržnih produktov – vse
temelji še vedno na prostovoljnem delu
problematika na zakonodajnem
področju
NEVARNOSTI
nesodelovanje ključnih razvojnih
partnerjev pri razvoju produkta
tematskih poti
neaktivno izvrševanje zastavljenih
razvojnih nalog in ciljev
prepuščanje skrbi razvoja in
vzdrževanja le prostovoljnim društvom
morebitna ekološka preobremenjenost
posameznih poti oz. neprimeren odnos
obiskovalcev do narave, ko se po njej
gibljejo brez vodnikov
uničevanje narave in infrastrukture
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-

-

spodbujanje sodelovanja
različnih dejavnosti (kmetijstvo,
šolstvo, turizem, gozdarstvo …)
pri razvoju podeželja in
spodbujanju zavesti o zdravem
načinu življenja in izobraževanju,
uporaba dodatnih orodij za
spodbujanje prodaje,
enotna blagovna znamka
Notranjsko-kraške regije »Zeleni
kras«.

-

-

-

zaradi neupoštevanja navodil
morebitna neprijaznost domačinov do
obiskovalcev
postavljanje ovir, ograj in
onemogočanje uporabe pohodniških
poti lastnikov zemljišče, zaradi
poudarka na zasebni lasti
neprimerna izobraženost ponudnikov, ki
nimajo znanja tujih jezikov in tako ne
morejo pomagati obiskovalcem z
informacijami
povečanje onesnaževanja in
obremenjevanja okolja.

Vir: Požar at al, 2009.

Na podlagi preučitve vseh poti sem se odločila podati tudi predlog treh perspektivnih poti, ki
sem jih izbrala glede na kriterije, ki so podani v strategiji pohodništva za tematske poti.
1. Krožna pot vojaške zgodovine, ker je že primerno opremljena z informativnimi
tablami, izvaja se tudi vodenje izletnikov po poti, primerna je za razne šolske skupine,
saj je zelo poučna in popotnik ob poti pridobi veliko informacij. Pot pelje tudi skozi
Narin, kjer je veliko turističnih ponudnikov in imajo tudi le-ti nekaj dobička od
sprehajalcev. Pomemben podatek je tudi, da ima pot upravljavca, in sicer Park vojaške
zgodovine Pivka.
2. Kamnoseška učna pot, saj je povezana s tematiko, ki opozarja na tradicijo
kamnoseštva na pivškem, poleg tega pa je tudi ta pot že opremljena z informativnimi
tablami, izvaja pa se tudi vodenje izletnikov po poti. Potrebno bi jo bilo le nekoliko
urediti in obnoviti. Pomemben podatek je tudi, da ima pot upravljavca, in sicer
Društvo Štirna (Avsec, 2009).
3. Kot tretjo predlagam ureditev poti S kolesom po Krpanovih poteh. Pot skuša urediti
Turistično društvo Pivka. Pot sicer ni tematska ampak kolesarska, pod perspektivne
poti pa sem jo uvrstila, ker obide velik predel občine Pivka. V pot lahko delno
vključimo tudi izobraževane turistov o Pivki kot deželi presihajočih jezer, saj poteka
mimo precejšnjega števila le-teh. Prednost poti je tudi v tem, da bi nekako povezala
vzhodni del občine, kjer je turizem nekoliko manj razvit, z zahodnim delom. Tudi ta
pot bi ob postavitvi informacijskih tabel pridobila na teži, vsekakor pa bi bilo potrebno
izobraziti ljudi, ki bi skrbeli za vodenje po poti. Ob tej poti se lahko postavi tudi
zanimive učilnice na prostem za izobraževanje otrok in mladine. Pomemben podatek
je, da po njej že poteka po njej kolesarjenje v organizaciji Turističnega društva Pivka.
Pot poteka po podobni trasi kot pivška kolesarska transverzala, le da je nekoliko
krajša, kar me je prepričalo za izbor le-te, ne pa transverzale, saj dolžina poti potegne
za seboj tudi stroške upravljanja (Ženko, 2009).
Zgoraj omenjene poti sem izpostavila, saj menim, da bi bile z vlaganjem v obnovo teh treh
poti na pivškem pokrite ključne znamenitosti, obiskovalci pa bi dobili odličen vpogled v
zgodovino in kulturne in naravne znamenitosti kraja.
Na Pivškem je namreč od nekdaj delovalo več kamnoseških oz. stavbarskih delavnic ali
posameznih kamnosekov. Kamnoseštvo ima tako zelo bogato tradicijo, ki je ne gre
zanemariti. Prav tako je Pivko zaznamovala stalna prisotnost vojske na tem območju in za
sabo pustila ogromno ostankov, katere je potrebno dandanes obrniti v svoj prid. Občina Pivka
si je kot glavni turistični projekt zadala ustanovitev Parka vojaške zgodovine Pivka in prav je,
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da vsaj ena od poti poteka iz le-tega.
Nenazadnje pa so markantne točke v Pivki tudi kraška presihajoča jezera, katerih se do danes
ni turistično izkoristilo, so pa lahko dober primer učilnic v naravi in se zdi škoda izpustiti to
priložnost. Ker je del območja zavarovanega tudi z Naturo 2000, bi bilo skozi tematsko pot
potrebno delati tudi na informiranju domačinov in obiskovalcev o pomembnosti tega območja
(Požar at al, 2009).
Slika 11: Označbe Krožne poti vojaške zgodovine.

Vir: Požar, 2009.

Slika 12: Predstavitev stare kamnoseške delavnice na Kamnoseški učni poti.

Vir: Arhiv Občine Pivka, 2009.
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Tabela 2: Tematske in kolesarske poti v občini Pivka.
lastnosti
pot

Urejena

KROŽNA POT VOJAŠKE
ZGODOVINE
POT DO UTRDB ALPSKEGA
ZIDU
POT PO JEZERIH
POT NA SVETO TROJICO
POT NA JURŠČE
POT NA ŠILENTABOR
KOŠANSKA POT
POT SUŠIŠKA BRDA
KAMNOSEŠKA UČNA POT
PO POTEH SKRITIH JEZER
VETROVA POT
DEŽELA PRESIHAJOČIH JEZER
SV. TROJICA
MEDVEDOVA DEŽELA
PVZ – KAL – RAVNE – PVZ
V SRCE JAVORNIKOV
NA SV. TROJICO
RAVNE – KAL – VELIKA
PRISTAVA – NARIN –
ŠILENTABOR – POD
PRIMOŽEM – PRESTRANEK –
SLAVINA – SV. KRIŽ – POD
BORŠTOM – DOLNJA KOŠANA
– STARA SUŠICA – RAVNE
S KOLESOM PO KRPANOVIH
POTEH
POTI PIVŠKE KOLESARSKE
TRANSVERZALE

IZVEDBENA FAZA
Neurejena
Delno
urejena

Χ
Χ

Zg. in
arheol.
Χ

Narav.

TEMATIKA
Orientacij.

Kulturna

Lahka

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ

Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ

Χ

Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ
Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ
Χ

Χ
Χ

STANJE POTI
Makedam
Gozdna
podlaga
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ

Asfalt

Χ
Χ

Χ

TEŽAVNOST
Srednje
Zahtevna
zahtevna
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ
Χ
Χ

Χ
Χ

Χ

Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Vir: Iz dežele presihajočih jezer, 2006; Požar at al, 2009; Praprotnik, 2008; PVZ, 2009; Strateško izvedbeni predlog tematskih poti, 2006; Učne poti Notranjska,
2008; Ženko, 2009; II. Krpanov festival…, 2009.
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Karta 14: Tematske in kolesarske poti v občini Pivka.

Avtor: Andreja Požar
Vir podlage: Naravovarstveni atlas, 2009.
Vir podatkov: Iz dežele presihajočih jezer, 2006; Požar at al, 2009; Praprotnik, 2008; PVZ, 2009; Strateško izvedbeni predlog tematskih poti, 2006; Učne poti
Notranjska, 2008; Ženko, 2009; II. Krpanov festival…, 2009.
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5. GLAVNI TURISTIČNI PROJEKT OBČINE – PROJEKT
PARK VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA
Občina Pivka je bila v preteklosti zaradi svoje strateške lege znana zlasti po vojaških objektih
in tudi zato za turizem manj primerna, danes pa lahko ta »vojaška dediščina« pomeni
prepoznavnost in gospodarsko-razvojno priložnost za Pivko in okolico. Na tej osnovi se
namreč razvijajo muzejsko-turistični in izobraževalni produkti, s čimer se skuša pritegniti in
zadržati številne že obstoječe turiste v regiji, s tem pa zagotoviti nove zaposlitve na območju,
ki ga je zmanjševanje vojaške prisotnosti tudi gospodarsko prizadelo. Številni opuščeni
vojaški objekti pa obenem predstavljajo veliko priložnost za razvoj vse potrebne turistične
infrastrukture (Zupančič, 2008; Jankovič, 2005).
Z izpraznjenem številnih vojaških objektov, zlasti v kompleksu starih italijanskih vojašnic v
Pivki, kjer je na treh terasah razporejeno 5 večjih in zanimivejših objektov, se je pojavila
priložnost za začetek urejanja turistične infrastrukture v občini. Glede na svoje naravne in
kulturne potenciale je Občina maja 2004 sprejela strateško odločitev, da kompleks starih
vojašnic oživi s projektom muzejskega in turističnega središča Park vojaške zgodovine Pivka
in tako vzpostavi novo gibalo razvoja, ki bo deloma nadomestilo delovna mesta, ki v občini
izginjajo, delno tudi zaradi zmanjševanja vojaške prisotnosti v regiji (Boštjančič, 2009).
Ideja o ustanovitvi Parka vojaške zgodovine Pivka temelji na velikem številu obiskovalcev, ki
vsako leto obiščejo Postojno, ki je od Pivke oddaljena le 15 kilometorv, in se, tako kot Pivka,
nahaja ob pomembni prometnici, ki povezuje notranjost Evrope s Kvarnerjem. Postojna je
znana po več turističnih točkah, od katerih sta najpomembnejši Postojnska jama in Predjamski
grad. Letno število obiskovalcev Postojnske jame znaša okoli 500.000 in Predjamskega gradu
okoli 100.000 obiskovalcev. Dodatni razlogi za postavitev Parka vojaške zgodovine v Pivki
so bili tudi bogata vojaško-zgodovinska zapuščina iz različnih zgodovinskih obdobij, ki
Pivški kotlini zaradi strateške lege daje status vojne krajine: Japodi, Rimljani, Slovani, Turki,
Francozi v času Napoleona, Avstroogrska monarhija, utrdbeni sistem, imenovan Alpski zid
med Kraljevino Italijo in Kraljevino Jugoslavijo, močno oporišče jugoslovanske vojske, leta
1991 pa eno prvih žarišč slovenske osamosvojitvene vojne, neposredna bližina tankovskega
bataljona aktivne vojske v Pivki, dobro sodelovanje med Občino Pivka in Slovensko vojsko,
turistične zanimivosti, kot so sistem utrdb Alpski zid in številni kraški pojavi, med katerimi so
še posebej pomembna presihajoča jezera, zlasti pa je tu pomembna tudi lokalna skupnost,
katera se zaveda pomena vojaško-zgodovinske dediščine in jo želi pretvoriti v dejavnik
razvoja turizma in gospodarstva občine in regije (Baša, 2005; Bevčič, 2008; Zupančič, 2008).
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Slika 13: Park vojaške zgodovine Pivka.

Vir: Baša, 2005.

5.1. LEGA OBMOČJA PARKA VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA
Karta 15: Lega območja Parka vojaške zgodovine Pivka.

Vir: Baša, 2005.

Območje Parka vojaške zgodovine Pivka leži južno od naselja Pivka na območju starih
italijanskih vojašnic pri Pivki. Stara vojašnica se je razvila na izpostavljeni, nekoliko
povzdignjeni legi nad dolino, med pomembno državno cesto Pivka-Ilirska Bistrica in
železniško progo Pivka-Reka. Velikost obstoječega območja je 5,24 ha (Baša, 2005;
Prostorska umestitev in utemeljitev …, 2008)
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5.2. CILJI PROJEKTA
Investicija ima lokalni in splošni kulturni pomen. Z izvedbo projekta želi predlagatelj
uresničiti naslednje zastavljene cilje:
• ohraniti svojevrstno kulturno in zgodovinsko dediščino na račun številnih ostankov
utrdb iz različnih zgodovinskih obdobij v neposredni okolici skupaj s arhitekturno
zanimivimi opuščenimi kasarnami in s tem povečati svoj turistični potencial,
• urediti muzejsko zbirko oklepnih in artilerijskih vojaških sredstev (tankov, oklepnih
vozil, topov), s spremljajočimi objekti in informacijsko točko muzeja,
• rekultiviranti krajino, ki je bila prizadeta skozi več kot 3.000-letno obdobje vojaških
aktivnosti z obnovitvijo pomembnih zgodovinskih pomnikov evropske kulturne
dediščine,
• spremeniti vojaško zgodovinsko zapuščino iz bremena v potencial,
• ohraniti segment evropske kulturne dediščine,
• zapuščino izrabiti kot tržno priložnost ter jo pretvoriti v zagon za nov razvojni cikel
kraja in celotne regije,
• vzpostaviti nova delovna mesta,
• povečati prihodke iz naslova turistične dejavnosti,
• postaviti projekt kot gospodarski in turistični multiplikator v občini in regiji (Baša,
2005).
Pokrajina je po koncu hladne vojne in vstopu Slovenije v EU po več tisočletjih izgubila
vojaško-strateški pomen in je zaradi demilitarizacije doživela družbeni in gospodarski »šok«.
Sočasno se je tudi celotna Notranjsko-kraška regija znašla v težki razvojni situaciji in ima
zato status manj razvite slovenske regije. Vojaško zapuščino, ki je tako v preteklosti pogosto
pomenila razvojno omejitev območja, se skuša v okviru Parka vojaške zgodovine Pivka
izkoristiti kot turistični potencial (Baša, 2005).
Vizija projekta po svoji vsebini predstavlja novost, saj je na območju Slovenije prvi in edini
večji vojaški muzej. Njegova posebnost je v tem, da poleg muzejske zbirke njegovo vsebino
tvorijo tudi posamezni razstavni objekti in struktura objektov, ki je nastala v obdobju
vojaškega utrjevanja zadnjih tri tisoč let. Razstavljeni eksponati kmalu ne bodo zgolj na
ogled, temveč so načrti, da bi ponujali možnost raziskovanja, doživljanja, zabave in
izobraževanja (Baša, 2005).

5.3. ORGANIZACIJA PROJEKTA
Projekt Park vojaške zgodovine Pivka je projekt v razvoju in se razvija v sodelovanju med
Slovensko vojsko in Občino Pivka. Park vojaške zgodovine Pivka se tako razvija
komplementarno s projektom osrednjega Vojaškega muzeja Slovenske vojske v mariborski
Kadetnici, pri čemer je v Pivki poudarek na večjih eksponatih in doživljajskih programih.
Organizacija in vodenje projekta izhaja iz pogodbe med Ministrstvom za obrambo in Občino
Pivka, pri čemer je Občini Pivka naloženo koordiniranje projekta, vodenje investicij ter
trženje zbirk. Slovenska vojska skrbi za eksponate in njihovo obnovo, Vojaški muzej
Slovenske vojske pa prek kustosov za tankovsko-artilerijsko zbirko zagotavlja vso strokovno
podporo projektu. S tem namenom je bila v Pivki odprta tudi izpostava Vojaškega muzeja
Slovenske vojske. Občina Pivka je kot podizvajalca za področje trženja vključila v projekt
tudi podjetje Turizem Kras d.d., kot največjega turističnega akterja v regiji (Boštjančič, 2009;
Katalog PVZ, 2009).

5.4. KRATKA KRONOLOGIJA
Maja 2004 se je porodila prva ideja o osnovanju tankovskega muzeja v Pivki. V septembru
2004 sta minister za obrambo dr. Grizold in župan Občine Pivka g. Smrdelj podpisala
sporazum o vzpostavitvi osrednjeslovenske muzejske zbirke oklepnih in artilerijskih vojaških
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sredstev v Pivki. Septembra 2006 je minister za obrambo g. Erjavec odprl I. paviljon s
tankovsko-artilerijsko zbirko.
Februarja 2007 se je začelo izvajati evropski projekt Prekrižane meje, v katerem so sodelovale
Občine Pivka, Ilirska Bistrica in hrvaška Klana. Cilj vseh je bil izkoristiti vojaško dediščino
teh krajev za razvoj turistične ponudbe. V okviru projekta se je v maju 2007 vzpostavila
tematska pot do utrdbe Alpskega zidu na Primožu nad Pivko.
Maja 2008 se je odprl še objekt Komanda, kjer se nahaja osrednji informacijski center Pivke,
muzejska trgovina, uprava Parka vojaške zgodovine Pivka ter razstava in multimedijska
predstavitev z imenom Regio Carsica Militaris, ki govori o strateškem pomenu Postojnskih
vrat, istega leta v septembru pa še II. paviljon tankovsko-artilerijske zbirke s tanki iz obdobja
JLA (Boštjančič, 2009; PVZ, 2009).

5.5. OSREDNJA
ZBIRKA

NACIONALNA

TANKOVSKO-ARTILERIJSKA

V Parku vojaške zgodovine Pivka si je mogoče ogledati muzejsko zbirko najdragocenejših
primerkov tankov, oklepnih vozil in topov, ki so kot pomembna tehnična zapuščina različnih
vojska ostali v Sloveniji.
V prvem muzejskem paviljonu so na ogled primerki tankov, topov ter oklepnih vozil iz
obdobja II. svetovne vojne in obdobja nekdanje Jugoslavije. Zbirka se nadaljuje v drugem
muzejskem paviljonu, kjer si obiskovalci lahko ogledajo eksponate iz obdobja hladne vojne in
slovenskega osamosvajanja. Najdragocenejši eksponat je tank T55, ki je eden od tankov, ki so
26.06.1991, na t. i. Dan prej, odpeljali iz pivške vojašnice in tako začeli agresijo
jugoslovanske vojske na samostojno Republiko Slovenijo. Zbirke težkega orožja dopolnjujejo
vitrine z bojnimi pripomočki in osebnimi predmeti vojakov ter zgodbe o treh tankovskih
enotah, v katerih so se med drugo svetovno vojno bojevali tudi Slovenci.
Zgodovinski razvoj tankov nazorneje predstavi film Tank, ki je na ogled ob koncu zbirke.
Spremljajoča razstava Enotni v zmagi prikazuje slovensko osamosvojitveno vojno v letu
1991, zgodbe tankistov s Pivškega med drugo svetovno vojno pa so predstavljene v sklopu
razstave Tank je bunker in grobnica (Bric, 2008; Katalog PVZ, 2009).
Slika 14: Prvi paviljon tankovsko-artilerijske zbirke.

Vir: Arhiv Parka vojaške zgodovine Pivka, 2009.

5.6. RAZSTAVA REGIO CARSICA MILITARIS
V Parku vojaške zgodovine Pivka si lahko ogledate stalno razstavo na temo večtisočletne
utrdbene dediščine naših krajev z naslovom Regio Carsica Militaris, ki je bila postavljena v
okviru projekta Prekrižane meje in sofinancirana iz Evropskega sklada Interreg IIIA.
Razstava prikazuje zgodovino in sam razvoj utrdbene dediščine na širšem območju
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Postojnskih vrat. Razstava obiskovalce popelje od najstarejšega obdobja starega in srednjega
veka pa vse do novejše zgodovine.
V okviru razstave oziroma muzejske zbirke je postavljenih tudi nekaj vitrin z raznimi
eksponati ter maketi rimskega zapornega stolpa in gradu Šilentabor. Največja zanimivost
razstave je verjetno ravno velika (1:150) maketa nekdanje srednjeveške utrdbe na Šilentabru,
ki je bila tudi največja utrdba vseh časov na Slovenskem.
Razstavo Regio Carsica Militaris spremlja tudi 30-minutna multivizija, ki se vrti v prvem
nadstropju objekta Komanda. V pritličju tega istega objekta pa se nahaja tudi osrednji
informacijski center Parka vojaške zgodovine Pivka, ki je obenem tudi Turistično
informacijski center Občine Pivka (Boštjančič, 2009).
Slika 15: Razstava Regio Carsica Militaris.

Vir: Arhiv Parka vojaške zgodovine Pivka, 2009.

5.7. FESTIVAL VOJAŠKE ZGODOVINE
Festival vojaške zgodovine, ki vsako leto poteka tretji teden v septembru, poleg predavanj,
otvoritev razstav, gledaliških predstav in drugih dogodkov povezanih z vojaško zgodovino za
zaključek ponudi še t.i. »zgodovinsko ponazoritev«. Gre za oživljanje zgodovinskih
dogodkov, kjer uniformirane skupine s pomočjo verodostojno rekonstruiranih položajev in z
vso vojaško opremo poskušajo čimbolj realistično pričarat utrip vojaškega življenja.
Prvič so leta 2007 obiskovalcem predstavili »Zgodbo o bitki ki je ni bilo«, spopad iz časa II.
svetovne vojne, v letu 2008 so se vrnili v čas I. svetovne vojne z »Bitko za koto 110«, v
septembru 2009 pa so prikazali bitko iz časa Napoleonovih vojn »Bitko pri Razdrtem«.
Festival vojaške zgodovine je v treh letih postal osrednji dogodek leta v Parku, glavni
turistični dogodek v Občini Pivka in največji vojaško-zgodovinski in ponazoritveni dogodek v
nacionalnem merilu. Festival poteka v organizaciji partnerjev projekta Park vojaške
zgodovine Občine Pivka, Turizma Kras d.d. in Vojaškega muzeja Slovenske vojske
(Boštjančič, 2009).
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Slika 16: Zgodovinska vojaška uprizoritev "Bitka pri Razdrtem" v letu 2009.

Vir: Požar, 2009.

5.8. DOŽIVLJAJSKI PROGRAMI V PARKU VOJAŠKE ZGODOVINE
PIVKA
Doživljajske programe v Parku vojaške zgodovine Pivka izvaja Turizem Kras d.d. v
sodelovanju z zunanjim izvajalcem, podjetjem MICE d.o.o. Nudijo tako strokovne, kot tudi
zabavne teambuilding programe.
ZABAVNI TEAMBUILDING PROGRAMI
Zabavni teamnuilding programi so poimenovani »Vohunske igre« in se navadno odvijajo v
kombinaciji s tematskim piknikom. Obiskovalci se organizirajo v posebne skupine, katerih
glavni namen je deaktvirati eksplozivno telo. Obiskovalci se namreč podajo nazaj v leto 1944.
Nemci so v pričakovanju zavezniške invazije zaminirali podzemno trdnjavo na Primožu nad
Pivko in se pripravljajo na njeno uničenje. Nedotaknjena trdnjava je ključ do zavezniške
invazije in poraza tretjega rajha.
Preden se udeleženci teambuilding programa prebijejo v srce podzemne trdnjave, se morajo
preizkusiti v tihotapljenju preko nadzorne točke, prečkanju minskega polja, vožnji terenskega
vozila z zavezanimi očmi, streljanju z airsoft in paintball puškami in sledenju skritim
navodilom v sami podzemni utrdbi. Prevoz na Primož je zagotovljen z vojaškimi starodobniki
(MICE, 2009).
STROKOVNI TEAMBUILDING PROGRAMI
Strokovni teambuilding program je primeren za skupine do 10 ljudi in je sestavljen iz 8-10
nalog, ki se izvajajo s pomočjo strokovnjaka z dolgoletnimi izkušnjami iz dinamike delovnih
procesov.
Po prihodu v Park vojaške zgodovine Pivka vsak izmed udeležencev izžreba nalogo, s katero
se bo kot vodja svoje ekipe spopadel v nadaljevanju. Vodje in ekipe se z vsebino posamezne
naloge seznanijo tik pred samo izvedbo. Vsaka naloga je časovno omejena in se zaključi ne
glede na to, ali bo ekipa dosegla zastavljene cilje. Po koncu vsaka naloge tako člani ekipe kot
vodja zapišejo povratno informacijo glede učinkovitosti vodenja skupine.
Naloge med drugim vključujejo vožnjo »tanka« z zavezanimi očmi, reševanje zaboja s
strelivom, reševanje v jedrskem reaktorju, prečkanje bojnega polja, tihotapljenje streliva,
iskanje sledov v podzemni utrdbi na Primožu in deaktivacijo bombe (MICE, 2009).
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Slika 17: Kosilo iz vojaške kuhinje, pogostitev udeležencev teambuilding programa.

Vir: MICE, 2009.
Slika 18: Vožnja s "tankom".

Vir: Požar, 2009.
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5.9. ŠTEVILO OBISKOVALCEV PARKA VOJAŠKE ZGODOVINE
PIVKA
Park vojaške zgodovine Pivka z dodatno ponudbo je v letu 2008 (drugem letu delovanja)
obiskalo preko 13.000 obiskovalcev, v letu 2009 pa preko 16.000 obiskovalcev, kar nakazuje,
da projekt ne bo imel težav z zagotavljanjem zastavljenih ciljev in govori v prid dokončni
obnovi kompleksa.
Veliko obiskovalcev si je ogledalo tudi utrdbe Alpskega zidu na Primožu ter se sprehodilo po
Krožni poti vojaške zgodovine, ki je urejena v okviru Parka. Plačani ogledi utrdbe so bili v
letu 2009 603, kar je 7 % več kot v enakem obdobju leta 2008, ko si je utrdbe ogledalo 564
obiskovalcev. Pohodov po Krožni poti vojaške zgodovine ni mogoče oceniti.
Množičen obisk Park doživi vsako leto v septembru v okviru obiska Festivala vojaške
zgodovine. V letu 2009 je dogodke Festivala obiskalo okoli 5000 obiskovalcev.
Delež slovenskih gostov, ki so obiskali Park vojaške zgodovine Pivka je 81 %, delež tujih pa
19 %. V statistiki držav prevladujejo slovenski gostje, sledijo jim italijanski (5 %), nemški (4
%), češki (2 %), avstrijski (1 %) in poljski (1 %) gostje, če izpostavim le nekaj najbolje
zastopanih držav.
Med obiskovalci Parka vojaške zgodovine prevladujejo individualni gostje (70 %), predvsem
družine z otroci, ter organizirane zaključene skupine (30 %) (Boštjančič, 2009).
Ob začetnem načrtovanju postavitve Parka vojaške zgodovine so bile izvedene tudi študije
upravičenosti postavitve, kjer so ugotovili, da v povprečju obiskanost muzejev v Sloveniji
narašča in da se muzeji s pestrimi in kvalitetnimi programi vedno bolj približujejo tudi
mlajšim obiskovalcem, ki muzeje vedno obiskujejo predvsem v organiziranih skupinah.
Pedagoški programi v muzejih tako uspešno dopolnjujejo obvezne izbirne vsebine šolskih
programov z doseganjem cilja približevanja dejavnosti varovanja premične kulturne dediščine
in ustvarjanja pozitivnega odnosa do te dediščine, zato je pozornost do kulturne vzgoje
izrednega pomena.
Park vojaške zgodovine Pivka bi bil lahko v prednosti v primerjavi s tematsko podobnima
muzejema v Kobaridu (1. svetovna vojna) in Tehniškim muzejem, saj se v okviru Parka nudi
še številne druge aktivnosti, kot so pohodništvo, orientacija, zgodovinski dnevi in podobno.
Obiskanost bi tako v nekaj letih pripeljali do podobne številke, kot je obiskanost omenjenih
podobnih muzejev, ki znaša okoli 60.000 obiskovalcev letno.
Privlačnost vzpostavitve projekta Parka vojaške zgodovine Pivka za bodoče obiskovalce ni
odvisna le od obsežnosti zbirke, ki bo v muzeju na vpogled, temveč tudi od spremljajočih
aktivnosti in storitev, obenem pa od sposobnosti vključenih organizacij in posameznikov, da
ob na novo pridobljenem muzeju tržijo in animirajo goste še z ostalimi zanimivostmi, ki se
nahajajo tukaj:
- ohranjenim naravnim okoljem in njegovimi danostmi,
- možnostjo spoznavanja ožje in širše okolice, ki je bogato poseljena s presihajočimi
jezeri, gradišči iz železne dobe, ostanki gradov Šilentabor in Kalc, številnimi
cerkvami po vaseh in najdišči iz kamene dobe v Parski golobini peš, na konjih ali s
kolesi,
- možnostjo obiskovanja obstoječih turističnih kmetij,
- možnostjo obiska turistične vasi Narin,
- možnostjo obiska Konjeniškega centra Plana in Gradu Prestranek,
- možnostjo obiska turističnih destinacij v bližnji okolici: Postojnska jama, Lipica,
Škocjanske jame (Baša, 2005).
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6. NADALJNJI RAZVOJ PARKA VOJAŠKE ZGODOVINE
PIVKA
V Pivki se v okviru Parka vojaške zgodovine Pivka načrtujeta dve posebni območji, prvo
območje predstavlja širitev že obstoječega območja starih italijanskih vojašnic za namene
muzejskih razstav in zbirk, drugo območje pa predstavlja novo območje med železnico in
Primožem, na katerem je predviden razvoj doživljajskega turizma v Pivki.
Predvidene razširitve obstoječega območja za potrebe postavitve objektov za prezentacijo
razširjene zbirke vojaških vozil, ki jih ni možno umestiti v obstoječe objekte, in spremljajočih
objektov, znašajo 0,47 ha na jugu in 1,37 ha na vzhodu.
Razširjeno območje z umestitvijo dejavnosti doživljajskega turizma – poligoni za posamezne
dejavnosti, pa obsega 102 ha (Zupančič, 2008).
Karta 16: Izrez iz veljavnega občinskega plana.

Vir: Zupančič, 2008.

V veljavnem planu Občine Pivka je območje opredeljeno z oznako P1-C15-CO, kot območje
centralnih dejavnosti, obsega pa tudi območje državne ceste in železnice.
Ostale površine predvidenih širitev pa so opredeljene kot gozd in drugo območje kmetijskih
zemljišč. Večji del območja predvidenih širitev je območje varovanja narave. Gre za vplivno
območje Regijskega parka Škocjanske jame, Ekološko pomembno območje Snežnik-Pivka in
za Območje posebnih varstvenih območjih (območje Natura 2000). Območje Primoža je
opredeljeno tudi kot območje varovanja kulturne dediščine – arheološko območje Primož
(Prostorska umestitev in utemeljitev …, 2008).

6.1. OBMOČJE STARIH ITALIJANSKIH VOJAŠNIC
V območju starih italijanskih vojašnic sta trenutno obnovljena dva objekta in polovica
tretjega, v naslednjih letih pa bi v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo skušali koristiti EU
sredstva in obnovili še kopico neobnovljenih objektov in tako uredili največji muzejski
kompleks v Sloveniji in daleč naokoli. Izkoristili bi možnosti uporabe virov iz strukturnih
skladov EU in obnovo celega kompleksa združili v enovit projekt oz. operacijo. Ministrstvo
za kulturo bi si s tem znatno olajšalo lastno finančno breme pri vzpostavljanju prepotrebnih
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depojev, pridobili bi prostore za postavitev vojaškozgodovinskih zbirk, Park vojaške
zgodovine Pivka pa bi lahko zaživel kot pomemben turistično-muzejski kompleks v Sloveniji.
Predviden projekt sledi cilju iz Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov Ohranjanje in povezava naravnih in kulturnih potencialov za razvoj turizma in
rekreacije in sodi v razvojno prioriteto Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov,
prednostno usmeritev Mreženje kulturnih in naravnih potencialov za razvoj storitev.
Projekt Park vojaške zgodovine Pivka se kot je bilo že omenjeno, že štiri leta razvija v
sodelovanju Občine Pivka in Ministrstva za obrambo, posredno pa je v projekt že vključeno
tudi Ministrstvo za kulturo, saj je bil nanj s strani Ministrstva za obrambo in v soglasju z
Občino Pivka prenesen eden od dveh velikih nastanitvenih objektov (2.810 m² neto površin).
Z adaptacijo objekta naj bi se v njem uredili ogledni muzejski depoji Muzeja novejše
zgodovine, Tehničnega muzeja Slovenije in Inštituta za konservatorstvo in restavratorstvo. Po
prenosu objekta v letu 2007 je Ministrstvo za kulturo financiralo obnovo strehe, v letu 2008
pa so bili naročeni projekti za obnovo zgradbe. Kompleks starih pivških vojašnic pa ponuja, s
kopico neobnovljenih objektov in glede na uspešen program Parka vojaške zgodovine Pivka,
možnosti zadovoljitve tudi nekaterih drugih muzejskih in depojskih prostorskih potreb. Ob
zgoraj omenjenem objektu v lasti Ministrstva za kulturo stoji še en identičen objekt, ki je v
lasti Ministrstva za obrambo in je predviden za potrebe postavitve muzejskih zbirk. Park
vojaške zgodovine Pivka in Vojaški muzej Slovenske vojske se s Pomorskim muzejem
Sergeja Mašere iz Pirana namreč dogovarja, da bo po pridobitvi podmornice (ki naj bi jo do
pomladi 2010 dobili s strani Republike Črne gore) v Pivki razstavili zbirko vojne mornarice s
poudarkom na podmorničarstvu. Na primerne prostore čaka tudi več drugih vojaškozgodovinskih in drugih zbirk. V spodnjem delu kompleksa je nekaj zapuščenih objektov
(skupna kvadratura 1.020 m²), v katerih je predviden tematski doživljajski in animacijski del,
ki je nujno potreben za turistično nadgradnjo muzejskega kompleksa. Veliko število
dragocenih tankov in topov, kot vojaško-zgodovinskih in vojaško-tehničnih eksponatov, pa bi
potrebovalo še en nov velik paviljon, ki je predviden na drugi strani železniške proge.
Kompleks starih pivških vojašnic pa bo dokončno zaživel kot muzejsko turistični kompleks z
obnovo druge polovice objekta Komande, kjer bo vzpostavljen tematski vojaški hotel, za kar
bo v kratkem pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje (Boštjančič, 2009).
Projekt, ki sledi cilju iz Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov
Ohranjanje in povezava naravnih in kulturnih potencialov za razvoj turizma in rekreacije in
sodi v razvojno prioriteto Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostno
usmeritev Mreženje kulturnih in naravnih potencialov za razvoj storitev je iz sedanje časovne
perspektive za državni proračun blagodejen, saj bi bil od bruto vrednosti projekta 11.950.000
EUR sofinancerski delež države 15 %, kar znaša približno 1.800.000 EUR. Že vložena
proračunska sredstva v obdobju po 1.1.2007 (ki so lahko upravičeni stroški) znašajo približno
840.000 EUR. Potemtakem je s strani države potrebno za izvedbo celotnega projekta
muzejsko-depojskega kompleksa Pivka zagotoviti še 960.000 EUR (ob predpostavki izračuna
ugodne finančne vrzeli), pri čemer pa bo iz projekta realen prihodek DDV-ja v državni
proračun približno 1.990.000 EUR (Boštjančič, 2009).
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Karta 17: Ureditev ožjega območja Parka vojaške zgodovine Pivka.

Vir: Zupančič, 2008.

6.2. ŠIRŠE OBMOČJE PARKA VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA
Na območje obstoječih ureditev s predvidenimi razširitvami proti jugu in vzhodu čez
železniško progo se predvidi kot posebno območje, in sicer območje površin za turizem –
območje BD 01 in območje BD 02.
Območje prometne infrastrukture PŽ 01 se določi kot območje enote urejanja prostora.
Širše območje Parka vojaške zgodovine Pivka se opredeli kot območje ZS 01, kot območje
zelenih površin, in sicer območje za oddih, rekreacijo in šport. Območja podrobnejših
namenskih rab BD 01, BD 02, ZS 01 se opredeli kot Enote urejanja prostora.
Na območju osnovne namenske rabe Enote urejanja prostora se določi za območja
posameznih poligonov podenote s podrobnejšimi pogoji za urejanje (Zupančič, 2008).
Karta 18: Predlog organizacije dejavnosti na širšem območju Parka vojaške zgodovine Pivka.

Vir: Zupančič, 2008.
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Park vojaške zgodovine Pivka bo poleg osnovnih vsebin v ožjem območju obsegal dodatne
rekreacijsko turistične dejavnosti, ki bodo organizirane v širšem območju.
Na območju so predvidena naslednja območja – poligoni:
ZS 01/1: poligon za vojaške uprizoritve kota 110,
ZS 01/2: poligon za vožnje z vojaškimi starodobniki,
ZS 01/3: poligon za paintball, airsoft program,
ZS 01/04: poligon za preživetvene tečaje,
ZS 01/05: arheološki park Primož (Zupančič, 2008).
Območje širitve je razdeljeno na pet območij, ki vsak zase predstavlja edinstveno celico, vse
skupaj pa je povezano v funkcionalno povezano celoto. Glavni namen je pospešen razvoj
turizma, ki bo s svojo rastjo pripomogel k razvoju dodatnih dejavnosti občine. Namen je
privabiti turiste, pohodnike, kolesarje …, ki bodo uživali v naravnih in kulturnih danostih
širšega območja Pivke in s tem prinesli turistični razvoj v občino. S prihodom le-teh pa se bo
večala tudi ponudba in s tem zaposlitvene možnosti v občini.
Predvidene spremembe rabe lahko predstavljajo negativen vpliv na prisotne vrste ptic
(sršenar, beloglavi jastreb, kačar, planinski orel, rjavi srakoper, hribski škrjanec, smrdokavra
in podhujka), netopirje (širokouhi/mulasti netopir, veliki navadni netopir, vejičati netopir),
hrošča bukovega kozlička in razne habitatne tipe. Posegi in izvajanje predvidenih dejavnosti
na širšem območju Parka vojaške zgodovine Pivka sicer ne bi smelo bistveno vplivati na
populacije kvalifikacijskih vrst ptic Natura območja, kljub temu pa je v okviru Natura
območja Snežnik-Pivka podanih nekaj omilitvenih ukrepov. Tudi za netopirje in bukovega
kozlička ne pričakujemo škodljivih vplivov. Na prednostne habitatne tipe se bo posegalo le v
manjši meri, saj se bodo uporabljale večinoma obstoječe gozdne poti, poleg tega večji delež
površin, kjer se načrtujejo dejavnosti, predstavljajo površine v zaraščanju (navadna leska, črni
bor ...) (Okoljsko poročilo, 2009).
Karta 19: Širše in ožje ureditveno območje Park vojaške zgodovine Pivka.

Vir: Zupančič, 2008.
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Karta 20: Predlog podrobne namenske rabe.

Vir: Zupančič, 2008.

6.3. VAROVANA OBMOČJA V OBMOČJU PARKA IN NJIHOVE
OMEJITVE
Pri planiranju obnove starih italijanskih vojašnic je potrebno upoštevati omejitve Vplivnega
območja regijskega parka Škocjanskih jam, ki nima strožjih pogojev, pri planiranju razvoja
doživljajskega turizma na širšem območju Parka vojaške zgodovine Pivka med železnico in
Primožem pa naletimo na več omejitev, saj območje pade pod Vplivno območje Škocjanskih
jam, dodatno pa še pod Posebna varstvena območja (območja Nature 2000) in pod ekološko
pomembno območje Snežnik-Pivka. Poleg naštetega je območje opredeljeno kot območje
varovanja kulturne dediščine – arheološko območje Primož.
V diplomskem delu sem se odločila predstaviti, na kakšen način planirati nadaljnji razvoj
turizma, da ne bo imel negativnih vplivov na naravno in kulturno dediščino. Na podlagi
varstvenih usmeritev sem v nadaljevanju skušala podati smernice in priporočila za nadaljnji
razvoj območja. Podala sem podrobnejše in konkretne varstvene usmeritve, ki se morajo
upoštevati pri urejanju prostora in rabi naravnih in kulturnih dobrin.

6.3.1. POSEBNO VARSTVENO OBMOČJE (OBMOČJE NATURE 2000)
Slovenija je bila pred vstopom v Evropsko unijo dolžna opredeliti svoja mednarodno
pomembna območja Natura 2000, leta 2007 pa so obstoječa in potrjena območja Nature 2000
razširili z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih
(območjih Natura 2000). S sprejetjem slednje je v območje Nature 2000 vključen tudi del za
Parkom vojaške zgodovine Pivka, predviden za razvoj doživljajskega turizma.
V preučevanju Območja posebnih varstvenih območij, območja Nature 2000 za območje
predvidene širitve Parka vojaške zgodovine Pivka, sem se osredotočila na Načrt upravljanja
za projektno območje Snežnik, ki zajema posebno varstveno območje Snežnik-Pivka in
Javorniki-Snežnik. Namen načrta upravljanja pa je prikazati, kako upravljati s tako
kompleksnim območjem na način, ki zagotavlja ugodno ohranitveno stanje vrst in habitatnih
tipov v skladu z zahtevami direktive o pticah in direktive o habitatnih tipih.

51

Na širšem ureditvenem območju Parka vojaške zgodovine Pivka se pojavljajo ptice hribski
škrjanec, podhujka, hkrati pa je območje tudi prehranjevališče kačarja. Pri planiranju
nadaljnjega razvoja doživljajskega turizma je potrebno upoštevati ekološke zahteve vseh treh
vrst in razvijati turizem v skladu z njihovimi omejitvami (Podrobnejši načrt upravljanja …,
2007; Uredba o posebnih …, 2009).

6.3.2. EKOLOŠKO POMEMBNO OBMOČJE SNEŽNIK-PIVKA
Območje širšega območja Parka vojaške zgodovine Pivka sodi v Ekološko pomembno
območje Snežnik-Pivka, ki ga sestavljata dve dokaj različni naravovarstveno pomembni enoti:
Javorniki in Snežnik – visoki kraški planoti sklenjeno poraščeni z dinarsko bukovo-jelovimi
gozdovi in eno največjih sklenjenih gozdnih območij pri nas, ki se navezuje še na sosednja
gozdna območja. Celoten masiv je močno zakrasel. Je del dinarskega sistema in hkrati blizu
Alpam, kar pogojuje njegovo zanimivost s fitogeografskega stališča. Na zahodnem obrobju
ekološko pomembnega območja prevladujejo obsežna suha travišča, na območju presihajočih
jezer Zgornje Pivke pa vlažni travniki. Jugovzhodni del visokih dinarskih planot porašča
dinarski jelovo-bukov gozd (Naravovarstveni atlas – EPO, 2009).
Vsekakor območje predstavlja življenjski prostor številnih ogroženih živalskih in rastlinskih
vrst in osrednji življenjski prostor velikih zveri (medveda, risa, volka). 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 (Naravovarstveni atlas – EPO, 2009).

6.3.3. ZAVAROVANA OBMOČJA – VPLIVNO OBMOČJE REGIJSKEGA
PARKA ŠKOCJANSKE JAME
Na območju predvidenih sprememb namenske rabe na širšem območju Parka vojaške
zgodovine Pivka se od zavarovanih območij nahaja Vplivno območje regijskega parka
Škocjanske jame. Drugih zavarovanih območij na tem območju ni.
Park Škocjanske jame je podal smernice, s katerimi opozarja na pomen Škocjanskih jam kot
Unescove svetovne dediščine in mednarodno pomembnega podzemnega mokrišča v sklopu
Ramsarske konvencije. Na vplivnem območju regijskega parka Škocjanske jame so
prepovedani posegi v okolje, ki bi lahko posredno ali neposredno poslabšali obstoječe stanje
okolja v Parku. Prepovedani so vsi posegi, ki bi lahko spremenili obstoječi vodni režim Reke
in kakovost vode, razen v primerih varstva pred poplavami, ter drugi posegi v okolje, ki
pomenijo tveganje ali nevarnost za okolje in njihovi škodljivi vplivi segajo v park. Glavni
namen zavarovanja tega območja je spremljanje stanja okolja, saj se občasno zbirajo podatki
za zrak in vodo (Vplivno območje PŠJ – Uradni list, 2009).

6.3.4. NARAVNE VREDNOTE
Naravnih vrednot na širšem območju Parka vojaške zgodovine Pivka ni (Naravne vrednote,
2009).

6.3.5. OBMOČJE VAROVANJA KULTURNE DEDIŠČINE – ARHEOLOŠKO
OBMOČJE PRIMOŽ
Na širšem območju Parka vojaške zgodovine Pivka, natančneje na Primožu, kjer se po načrtih
predvideva vzpostavitev arheološkega parka Primož, kjer naj bi se prezentirala arheološka
dediščina iz posameznih zgodovinskih obdobij, bila postavljena rekonstrukcija posameznih
delov (npr. Alpski zid s poveljniškim mestom …), in je predvidena prenova opuščenega
objekta ob vhodu v bunker v objekt s turistično namembnostjo, se nahaja arheološko območje
Sv. Primož, ki je bilo v času prve svetovne vojne poškodovano (Okoljsko poročilo, 2009).
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Ker gre za evidentirano arheološko območje, je potrebno pred kakršnimi koli ureditvami
znotraj območja opraviti predhodne raziskave, s katerimi se pridobijo informacije, potrebne
za določitev natančnih ukrepov varstva. V tem primeru se dediščina lahko pred posegi tudi
nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja), obstaja pa tudi možnost predstavitve
ostalin na mestu odkritja, kar bi dodatno prispevalo h kakovosti območja in bi se lahko
vključilo v programsko ponudbo Parka vojaške zgodovine Pivka. Vse ureditve in prezentacija
na območju Primoža morajo potekati skladno z usmeritvami pristojnega Zavoda za varstvo
kulturne dediščine. Z ukrepom se zaščiti morebitne arheološke najdbe, saj predhodne
arheološke raziskave podajo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva
(Okoljsko poročilo, 2009).
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6.4. UREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA PARKA VOJAŠKE ZGODOVINE
PIVKA
6.4.1. ZS 01/1: POLIGON ZA VOJAŠKE UPRIZORITVE KOTA 110
Velikost: 5 ha
Dostop: Vojaškim uprizoritvam je namenjeno območje starega vojaškega poligona na koti
110 (613 m). Do poligona vodi pot iz območja vojašnic čez železniški most med obema
paviljonoma s tankovsko-artilerijsko zbirko. Po kratkem vzponu pot pripelje na koto 110,
nekdanji vojaški poligon, ki so ga za urjenje uporabljali že Avstrijci, za njimi pa še Italijani in
Jugoslovanska ljudska armada (PVZ, 2009).
Slika 19: Območje poligona namenjeno vojaškim uprizoritvam.

Vir: Požar, 2008

Opis območja:
Na poligonu za vojašnicami so idealni pogoji za vojaške uprizoritve, saj imamo tako rekoč
naravni amfiteater – nižje območje in na obe strani dvigajoče se pobočje. Del pobočja je
potemtakem namenjen tribuni, del pa predstavlja oder.
Opis predvidene dejavnosti:
Predstavitev zgodovinskih bitk v živo je drugod po Evropi in v svetu že stalna praksa. V
Parku vojaške zgodovine Pivka so bili prvi poskusi »Zgodba o bitki, ki je ni bilo«, septembra
2007, z uprizoritvijo spopada iz druge svetovne vojne, v septembru 2008, ob 90-obletnici
konca 1. svetovne vojne, je bila prikazana »Bitka za koto 110«, v letu 2009 pa spopad iz
»Bitke pri Razdrtem«, kjer sta se spopadli Napoleonova in avstrijska vojska. Vse prireditve so
bile uspešne in vsako leto bolje obiskane. Zadnjo zgodovinsko uprizoritev si je tako ogledalo
okoli 5.000 obiskovalcev (Boštjančič, 2009).
V nastopih nastopajo vojaški liki v izvirnih uniformah v vojaških dogodkih, spopadih itd., ki
jih ponazarjajo po pripravljenem scenariju. Gre za doživljajske poučne dogodke, ki nujno
temeljijo na izobraževalni vlogi. Cilj je z igro doseči pozitivno, ne militaristično, ampak
protivojno noto, ki je bližja današnjemu turistu. Potrebno je posredovati sporočilo, da tu ne
gre zgolj za spektakel in da stvar ne deluje v prid vojni, ampak opozarja na zgodovino, in da
gre pravzaprav za izobraževanje in prikaz krutosti vojne (Boštjančič, 2009).
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Slika 20: Prikaz druge svetovne vojne.

Vir: Arhiv PVZ, 2007

Slika 21: Gasilci v ponazoritvi prve svetovne vojne.

Vir: Arhiv PVZ, 2008.

Slika 22: Spopad Napoleonove in avstrijske vojske v »Bitki pri Razdrtem«.

Vir: Požar, 2009.
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V okviru ureditve prostora za vojaške uprizoritve bi morali predvideti še ureditev manjšega
območje za manj množične prireditve oziroma za predstave za zaključene družbe. Za to bi se
lahko uporabilo letne učilnice, ki jih je znotraj kompleksa kar nekaj. Predstave za zaključene
družbe bi predstavljale popestritev obstoječe ponudbe.
Slika 23: Predstava za zaključene družbe.

Vir: Arhiv PVZ, 2008.

Omejitve varovanih območij in priporočila:
A) POSEBNO VARSTVENO OBMOČJE (OBMOČJE NATURE 2000)
Na tem območju se pojavljajo ptice hribski škrjanec, podhujka, je pa to območje tudi
prehranjevališče kačarja. Pri planiranju nadaljnjega razvoja doživljajskega turizma je
potrebno upoštevati ekološke zahteve vseh treh vrst in razvijati turizem v skladu z njihovimi
omejitvami.
Stalno prisotna na območju naj bi bila hribski škrjanec in podhujka. Ekološke zahteve
hribskega škrjanca v jugozahodnem delu Slovenije so do neke mere podobne zahtevam
podhujke. Naseljujeta suhe travnike oziroma pašnike in večje zaraščajoče, a ne preveč
zaraščene površine. Zahtevata nekoliko odprt habitat, s številnimi jasami, posekami in
gozdnimi robovi. Zlasti podhujka potrebuje za lov žuželk v zraku nekoliko večje odprte
predele. Habitat predstavlja toploljubni gozd ali suh sekundarni gozd, prepreden s suhimi
kraškimi travniki. Na travnikih potrebujeta posamezna drevesa oziroma grme. Izogibata se
močno skalnatih pobočij, vlažnih depresij in obsežnih, popolnoma odprtih travnikov (Božič at
al, 2004).
Pri planiranju prireditev moramo biti posebno pozorni, da se jih ne načrtuje v obdobju
gnezdenja, saj so takrat ptice še toliko bolj občutljive, in da zagotovimo potrebne zahteve za
gnezdenje. Za gnezdenje obeh vrst je pomembna izpolnitev naslednjih zahtev:
• prisotnost primernih pevskih in opazovalnih mest – le-ta so manjša, ponavadi
brezlistna drevesa s horizontalnimi vejami, grmi, količki v vinogradih, lesene ograde
in leseni drogovi električnih in telefonskih napeljav,
• odprta pokrajina ali večje presvetlitve v gozdovih,
• gnezditvena gostota hribskega škrjanca se močno poveča, če zagotovimo prisotnost
varovanega, 2 do 4 ha velikega borovega sestoja, ki je vsaj z ene strani povezan s
starejšim gozdnim sestojem – ta nudi ob triletnem kolobarjenju na manjših posekah
optimalno gnezdišče (na posekah s sajenimi 25 cm visokimi mladicami) in
prehranjevališče (na svežih posekah in v odprti krajini); hribski škrjanec je prisoten le
v zgodnjih sukcesijskih stadijih gozda – s staranjem sestojev gostota upada in v 7letnih sestojih izgine (Božič at al, 2004).
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Na koti 110 je planiran tudi nekakšen muzej na prostem in s tem postavitev raznih količkov in
ovir, kar lahko dodatno pripomore k uspešnemu parjenju vrst, saj so to primerna pevska in
opazovalna mesta.
Pred nekaj leti se je področje kote očistilo zlasti za namene vojaških uprizoritev. Sedaj to
območje v veliki meri ustreza ekologiji obeh vrst. Pred tem pa lahko rečemo, da je bilo to
območje močno zaraščeno. Še naprej je potrebno ohranjati sedanje stanje in slediti v
nadaljevanju navedenim splošnim in posebnim varstvenim ukrepom.
Opredelitev splošnih in posebnih varstvenih ukrepov:
• vzpodbujanje ekstenzivne košnje ali bolje ekstenzivne paše in drugih sonaravnih tipov
gospodarjenja z odprtimi predeli in gozdnim robom,
• preprečevanje zaraščanja odprtih predelov z gozdom z rednim odstranjevanjem
grmovja oziroma dreves (le do debeline največ 20 cm) izven predelov s strnjenimi
gozdnimi sestoji,
• ohranjanje posameznih osamelih dreves, grmov, mejic in ostalih struktur na odprtih
predelih (približno 5-10 višjih grmov ali manjših dreves/10 ha, ki pa naj ne bodo
razporejeni enakomerno),
• uporaba pesticidov na odprtih ekstenzivnih površinah in gozdnem robu naj se zmanjša
na minimum,
• prepoved nasipavanja in »urejanja« kameniščnatih predelov (Božič at al, 2004).
Slika 24: Očiščeno območje Kote 110 ustreza ekologiji vrst hribski škrjanec, podhujka in kačar.

Vir: Požar, 2008.

Kot glavni razlog za upad številčnosti podhujke je ugotovljeno intenziviranje kmetijstva in
posledičnih sprememb v strukturi kmetijske in gozdne krajine. Te spremembe so nedvomno
vodile v zmanjšanje števila žuželk, ki pa so hrana podhujkam. V našem primeru do
intenziviranja kmetijstva ne bi prišlo in tudi prireditve bi bilo potrebno prestaviti v pozno
poletni in jesenski čas, ko je glavno gnezdenje že mimo. Potemtakem bi se za večje prireditve
lahko obdržalo datum tretji vikend v septembru.
Območje pa je tudi prehranjevališče kačarja. Za kačarja je značilen let, ko z lebdenjem na
mestu preiskuje teren pod sabo iščoč kače in kuščarje, ki so njegov glavni plen. Zahteva tople,
odprte habitate z večjimi populacijami plazilcev, predvsem kač. Gnezdi med aprilom in
julijem. Prevladujoč gnezditveni habitat kačarja so nižinska in hribovita odprta območja
ekstenzivne rabe s prisotnimi manjšimi zrelimi gozdnimi sestoji. Gnezdi tudi na osamljenih
drevesih, vendar ima raje submediteranske iglaste gozdne sestoje z večjimi odprtimi in
polodprtimi prehranjevalnimi površinami. Doslej edino znano gnezdo na južnih obronkih
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Snežnika je bilo na nizkem osamelem črnem boru. Območje predvideno za vojaške
uprizoritve predstavlja kačarju lovišče hrane. Glavna grožnja tej vrsti je zmanjševanje
ustreznega lovnega habitata, predvsem zaradi zaraščanja ekstenzivno rabljenih odprtih
površin. Zaradi maloštevilčnosti plena ima vrsta nizko reproduktivno sposobnost.
Ob upoštevanju splošnih in posebnih varstvenih ukrepov, ki so precej podobni zahtevam
hribskega škrjanca in podhujke, se lahko ohrani vrsto:
• z vzpodbujanjem ekstenzivne paše ali košnje na suhih traviščih, zlasti primerna je
drobnica,
• s preprečevanjem zaraščanja odprtih predelov z gozdom z rednim odstranjevanjem
grmovja oziroma dreves (le do debeline največ 20 cm) izven predelov s strnjenimi
gozdnimi sestoji,
• z ohranjanjem suhih skalnati in peščenih predelov,
• s puščanjem posameznih osamelih dreves in drugih izpostavljenih struktur v odprti
krajini (Božič at al, 2004).
Po zgornjih priporočilih lahko opazimo, da se kljub ureditvi območja za prireditve upošteva
prav vsa priporočila za ohranitev vrste.
B) EPO – SNEŽNIK PIVKA
V kolikor se upošteva omejitve Posebnega varstvenega območja (Območja NATURE 2000),
se zadosti tudi omejitvam ekološko pomembnega območja.
C) VPLIVNO OBMOČJE REGIJSKEGA PARKA ŠKOCJANSKE JAME
Ker so prepovedani posegi v okolje, ki bi lahko posredno ali neposredno poslabšali obstoječe
stanje v Parku, zlasti z vidika voda, je potrebno paziti zlasti, da odpadne snovi, ki nastajajo pri
vojaških uprizoritvah ne vsebujejo strupenih novi. Ob morebitni prisotnosti starih vojaških
vozil na poligonu je potrebno opozoriti na problematiko izpustov pogonskih goriv, saj gre tu
za občutljiva kraška tla.
6.4.2. ZS 01/2: POLIGON ZA VOŽNJE S TANKI IN VOJAŠKIMI STARODOBNIKI
Velikost: 10 ha
Dostop: Območje se nahaja za kompleksom starih vojašnic, za železniško progo. Poligon se
vleče ob železniški progi v dolžini okoli 600 m in širini okoli 150 m.
Glavni dostop na območje je med paviljonoma s tankovsko-artilerijsko zbirko čez most.
Opis območja:
To je območje, namenjeno vzpostavitvi poligona za vožnjo s tanki in starimi vojaškimi vozili.
Tik čez most, na nastajajočem poligonu, je predviden večji paviljon namenjen razstavi
oklepnih vozil in garaži. Trenutno je to območje tik za mostom odlagališče zemlje, kamenja
in peska ob izkopih v občini. Prostor je že degradiran in nujno potreben ureditve.
Območje, predvideno za vožnjo s terenskimi vozili, je trenutno izjemno zaraščeno in deloma
neprehodno.
Opis predvidene dejavnosti:
Na območju, predvidenem za vožnjo s tanki, bi se lahko obiskovalci popeljali s tankom
oziroma bili priča vožnji tanka in drugih starodobnih vozil. Da je zanimanje za tovrstne
dogodke precejšnje, kaže visok obisk ob dnevih odprtih vrat po slovenskih vojašnicah, pa tudi
želja dosedanjih obiskovalcev Parka vojaške zgodovine Pivka. Na podoben način kot vojska,
bi tudi v Parku vojaške zgodovine Pivka skušali civilistom prikazati opremo bojevnika 21.
stoletja, bojna vozila, vezistično in sanitetno opremo ter posebnosti dela enot Slovenske
vojske.
Na območju je potrebna postavitev objekta, ki bo služil kot garaža za vozila, kaže se pa tudi
že potreba po novem paviljonu tankov in artilerije. Predvideni tretji paviljon bi bil postavljen
čez most na mesto, kjer danes stoji manjši objekt. Idejno zasnovo zanj so izdelali študentje
Fakultete za arhitekturo (Boštjančič, 2009).
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Slika 25: Vožnja s tankom na dnevu odprtih vrat Vojašnice Pivka.

Vir: Požar, 2009.

Omejitve varovanih območij in priporočila:
Največji vpliv bo imela dejavnost na tla, saj se predvideva terenske vožnje s starodobnimi
goseničarji in kolesniki ter s terenskimi vozili. Vožnja izven utrjenih poti ima zagotovo vpliv
v smislu gaženja tal pri uporabi težkih vozil, posebej v razmočenih terenskih razmerah. Zato
je priporočljivo, da se uprizoritve izvajajo v suhem vremenu in le na za to določenem
območju znotraj ureditvenega območja parka. Izven poligona in dostopnih poti do poligona
naj se predvsem vožnja z goseničarji ne izvaja. Najprimernejši čas vožnje za uprizoritve bi
tako bil v zimskem času, saj je zgornja plast tal zamrznjena in tako manj razrita.
A) POSEBNO VARSTVENO OBMOČJE – OBMOČJE NATURE 2000
Z vzpostavitvijo poligona za vožnjo s tanki in vojaškimi starodobniki bi se območje
popolnoma spremenilo in preuredilo, saj je danes popolnoma zaraščeno. Glede na današnji
izgled in glede na ekološke zahteve predvidevam, da na območju ni prisotnih zavarovanih
ptic, ki naj bi se pojavljale na območju. Kot je bilo že opisano, hribski škrjanec in podhujka
naseljujeta suhe travnike oziroma pašnike in večje zaraščajoče se, a ne preveč zaraščene
površine. Zahtevata nekoliko odprt habitat, s številnimi jasami, posekami in gozdnimi robovi.
Kljub sklepanju, da omenjenih vrst ni na območju, pa moramo biti pri vzpostavljanju
poligona vseeno pozorni in delovati v skladu z omejitvami varovanja narave. Tudi tu se je
potrebno izogibati dogodkom v času gnezdenja. Na območju je potrebno pustiti na eni strani
strnjene zaplate gozda, na drugi pa odprte predele, po katerih bi se vozila vozila.
Pri dejavnosti pa se zdi najbolj problematičen hrup, ki tudi predstavlja vrsto onesnaževanja.
Potrebna je velika pozornost spremljanja vplivov hrupa na okoliške živali, predvsem na
omenjene vrste ptic.
B) EPO – SNEŽNIK PIVKA
V kolikor se upošteva omejitve Posebnega varstvenega območja (Območja NATURE 2000),
se zadosti tudi omejitvam ekološko pomembnega območja.
C) VPLIVNO OBMOČJE REGIJSKEGA PARKA ŠKOCJANSKE JAME
Potrebno je zlasti preprečiti emisije naftnih derivatov in mehanskih olj v tla na samem
poligonu. Zaradi občutljivega kraškega terena in plitvih tal je ta ukrep nujen. Manipulacije z
naftnimi derivati in olji za potrebe vzdrževanja vojaških vozil se smejo izvajati le na za to
določeni in betonsko utrjeni površini.
Tekom izvajanja dejavnosti bi bilo nujno potrebno izvesti sledilni poizkus in analizo vode, ki
bi pokazala moč onesnaževanja vode in zemlje. Potrebno je spremljati vplive dejavnosti na
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okolje. Aktivnosti lahko povzročajo onesnaževanje podtalnice in zraka, prekomeren hrup in
močne tresljaje, zato je potrebno biti izjemno pozoren na prisotnost zavarovanih vrst v bližini,
redno spremljati populacije in vpeljevati v dejavnost tudi izobraževalno noto o zavarovanih
območjih.
Po pregledu priporočil ugotovimo, da je potrebno prostor v veliki meri preurediti in zagotoviti
varstvo glede izpustov v naravo.

6.4.3. ZS 01/3: POLIGON ZA PAINTBALL, AIRSOFT PROGRAM
Velikost: 7 ha
Dostop: Območje se nahaja južno od kote 110 in zahodno od območja namenjenega
terenskim vožnjam. Dostopno je preko makedamske poti, ki vodi na koto 110 in naprej na
Primož, torej preko obstoječih gozdnih cest območja.
Opis območja: Območje je zaraščeno in deloma neprehodno, pojavljajo se posamezne jase,
katere že deloma prehajajo v zaraščanje, zlasti z borom in brinom.
Opis predvidene dejavnosti:
Kadar govorimo o airsoftu, ponavadi govorimo o zelo natančno izdelanih kopijah ali replikah
orginalnega orožja. Airsoft puške in pištole streljajo neškodljive plastične kroglice teže od
0,12 g do 0,43 g in niso nevarne za uporabnika in okolico, če se držimo osnovnih navodil in
pravilne zaščite. Vsakdo nad 18 let lahko kupi airsoft orožje, ki ima enegijski udarec manj kot
1 joul. Obstajajo tudi pištole in puške za otroke nad 6 let, te pa ne smejo presegati energijski
udarec več kot 0.2 Joula (Airsoft, 2009).
Airsoft puške in pištole ločimo v več skupin, in sicer:
• Ročno potezne-vzmetne so puške in pištole, ki jih moramo vsakič napeti, za vsak strel
posebej. Enostavno potegnemo za zaklep in spustimo, sprožimo in spet ponovimo ...
• Elektro puške so puške in pištole, ki za streljanje uporabljajo ponavadi Ni/CAD
baterije, ki se lahko polnijo. Ta sistem je najbolj razvit pri puškah, saj so prve puške
bile elektro varianta in imajo ponavadi vse avtomatsko streljanje, tja do 1200 kroglic v
minuti. Lahko pa se tudi nastavi na posamično streljanje.
• Plinske pištole (trzanje, breztrzajne) so zelo popularne pištole. Puške pa so bolj zadnja
generacija airsoft orožja. Pri plinskem orožju se uporablja tako imenovani zeleni plin
(green gas). Tudi plinsko orožje pa ločimo na trzajno in breztrzajno. Trzajno pomeni,
da vsakič ko orožje sprožimo, se zaklep samodejno pomakne nazaj in napne orožje za
ponoven strel (Airsoft, 2009).
Omejitve varovanih območij in priporočila:
A) POSEBNO VARSTVENO OBMOČJE – OBMOČJE NATURE 2000
Pri tej dejavnosti je potrebno upoštevati že prej omenjena priporočila. Največje omejitve sem
ugotovila pri možnosti motenja živali. Upoštevati je potrebno čas gnezdenja ptic in v tem času
omiliti izvajanje dejavnosti.
Vadba v okviru tega območja bi morala biti namenjena zlasti zaključenim družbam.
Ponovno poudarjam, da se bo na habitate posegalo le v manjši meri, saj se predvideva
uporaba obstoječih gozdnih poti, poleg tega pa večji delež površin, kjer se načrtujejo
dejavnosti, predstavljajo površine v zaraščanju (navadna leska, črni bor ...) in se z delnim
očiščenjem pripomore k ponovni naselitvi vrste na območje. V okviru arisoft tečajev se lahko
v zabavo vključi tudi izobraževanje o zavarovanih vrstah.
B) EPO – SNEŽNIK PIVKA
V kolikor se upošteva omejitve Posebnega varstvenega območja (Območja NATURE 2000),
se zadosti tudi omejitvam ekološko pomembnega območja.
C) VPLIVNO OBMOČJE REGIJSKEGA PARKA ŠKOCJANSKE JAME
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Uporaba barv za naboje bi morala biti zgolj ekološko neoporečna, zlasti zaradi kraškega
prepustnega območja. V kolikor bi v arisoft vadbo vključili prevoze z vojaškimi starodobniki,
bi posebno varovanje zahtevala tudi kontrola izpustov.
Slika 26: Airsoft.

Vir: Arhiv PVZ, 2009.

6.4.4. ZS 01/04: POLIGON ZA PREŽIVETVENE TEČAJE
Velikost: 15 ha
Dostop: Območje je dostopno tako po makedamski cesti, ki se odcepi proti Primožu, kot po
poti čez koto 110. Območje je lahko dostopno.
Opis območja: Območje sodi med območja v zaraščanju. Povečini ga zarašča bor in brin in
nizko rastje do višine dveh metrov. Zaradi zaraščanja območje deluje kot »divjina« in bi bilo
primerno za začetek izvajanja preživetvenih tečajev. Praviloma na tem območju ne bi bilo
potrebno čiščenje in ureditev jas, saj bi moralo vse skupaj delovati nekoliko divje.
Opis predvidene dejavnosti: Tečaj preživetja v naravi je program, ki poteka po določenih
merilih, ta pa se spreminjajo glede na stanje v skupini. Cilj tečaja preživetja je sprememba
mišljenja, preklop iz civilizacijskega načina življenja na preživetvenega, kar bo edino
pomagalo tečajnikom, če se kdaj znajdejo v nezavidljivem položaju. Tečajniki se naučijo
spoznavanja z okoljem, se znajdejo, naučijo se najti stvari za preživetje, poskrbeti zase in za
ljudi okoli njih, naučijo se kolegialnosti. Ljudje imamo namreč polno zamisli in znanja, ki ga
pridobimo mimogrede, pa pogosto v resničnem življenju oziroma preživetju nima nobene
praktične vrednosti. Ljudje se morajo naučiti uporabljati svoje možgane, začeti razmišljati,
uporabljati logiko, se naučiti opazovati okolico, jo razumevati in izkoristiti. Možgani se
morajo očistiti vseh nekoristnih stvari, ki jih podaja televizija, saj je preživetje v naravi
nenehen boj oziroma služba, ki od človeka zahteva popolno udeležbo in izkušnje (Logar,
2009; Preživetje v naravi, 2009).
Omejitve varovanih območij in priporočila:
Preživetveni tečaji od vseh predvidenih dejavnosti najmanj obremenjujejo okolje. V sklopu
preživetvenih tečajev bi moralo potekati tudi izobraževanje o naravnih dobrinah območja. V
izobraževanje bi bilo potrebno vključiti seznanjanje udeležencev tečaja s pomembnostjo
varovanih območij, z ekologijo posameznih vrst živali, živečih na zavarovanem območju … S
tem bi prikrito izobraževali ljudi in jih opominjali na naravne vrednote. Pri morebitni gradnji
bivakov bi se moral izključno uporabljati les. Nove umestitve objektov v naravo niso
predvidene. Obstoječo vegetacijo bi se moralo v največji možni meri ohraniti.
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Vsekakor bi bilo prav v preživetvene tečaje potrebno uvesti seznanjanje udeležencev tečaja z
dodatnimi vsebinami, povezanimi z zavarovanimi območji in varstvom narave.
A) POSEBNO VARSTVENO OBMOČJE – OBMOČJE NATURE 2000
Tudi pri tej dejavnosti je potrebno upoštevati ekologijo vrst hribski škrjanec, podhujka in
kačar. Pri tej dejavnosti je potrebno upoštevati že prej omenjena priporočila. Največje
omejitve sem ugotovila pri možnosti motenja živali. Zlasti previden je potrebno biti v času
gnezdenja ptic in v tem času omiliti izvajanje dejavnosti.
Vadba v okviru tega območja bi morala biti namenjena zlasti zaključenim družbam.
B) EPO – SNEŽNIK PIVKA
V kolikor se upošteva omejitve Posebnega varstvenega območja (Območja NATURE 2000)
se zadosti tudi omejitvam ekološko pomembnega območja.
C) VPLIVNO OBMOČJE REGIJSKEGA PARKA ŠKOCJANSKE JAME
Škodljivih vplivov nisem zaznala.

6.4.5. ZS 01/04: ARHEOLOŠKI PARK PRIMOŽ
Velikost: 17 ha
Dostop: Na vrh Primoža se zlagoma vzpenja stara vojaška cesta in več pešpoti iz vseh strani,
saj je v zadnjem času postal dnevna izletniška točka Pivčanov.
Opis območja:
Na vrhu Primoža (718 m) se nahaja vhod v podzemno utrdbo, ki je bila ena najbolj utrjenih
točk v Alpskem zidu ob italijansko-jugoslovanski meji. Hrib pa ima že od nekdaj pomemben
strateški položaj, saj je z vrha lepo vidna vsa Pivška kotlina. Poseljen je bil že v železni in
rimski dobi, na njem pa je nekoč že stala majhna cerkev, posvečena sv. Primožu in sv.
Felicijanu. Zanimivo je, da so geomantiki na vrhu Primoža odkrili tudi zelo močne točke
blagodejne zemeljske energije.
Opis predvidene dejavnosti:
Na Primožu se predvideva vzpostavitev arheološkega parka Primož, kjer naj bi se prezentirala
arheološka dediščina iz posameznih zgodovinskih obdobij, bila postavljena rekonstrukcija
posameznih delov (npr. Alpski zid s poveljniškim mestom …), predvidena je prenova
opuščenega objekta ob vhodu v bunker v objekt s turistično namembnostjo.
Omejitve varovanih območij in priporočila:
A) POSEBNO VARSTVENO OBMOČJE – OBMOČJE NATURE 2000
Pri tej dejavnosti je potrebno upoštevati že prej omenjena priporočila. Največje omejitve sem
ugotovila pri možnosti motenja živali.
Na habitate se bo posegalo le v manjši meri, saj se predvideva uporaba obstoječih gozdnih
poti, poleg tega pa se večji delež površin delno očisti in s tem pripomore k ponovni naselitvi
vrst na območje, saj ji zaraščene površine ne predstavljajo primernega življenjskega okolja.
Vse ureditve je potrebno uskladiti tudi z usmeritvami za varovanje narave.
B) EPO – SNEŽNIK PIVKA
V kolikor se upošteva omejitve Posebnega varstvenega območja (Območja NATURE 2000),
se zadosti tudi omejitvam ekološko pomembnega območja.
C) VPLIVNO OBMOČJE REGIJSKEGA PARKA ŠKOCJANSKE JAME
V kolikor bi se na Primož pripeljali z vojaškimi starodobniki, bi bilo potrebno izvajati
kontrolo izpustov.
D) ARHEOLOŠKO OBMOČJE SV. PRIMOŽ
Na območju predvidenih ureditev se nahaja arheološko območje Sv. Primož, ki je bilo v času
prve svetovne vojne poškodovano. Ker gre za evidentirano arheološko območje, je potrebno
pred kakršnimi koli ureditvami znotraj območja opraviti predhodne raziskave, s katerimi se
pridobijo informacije, potrebne za določitev natančnih ukrepov varstva. V tem primeru se
dediščina lahko pred posegi tudi nadzorovano odstrani (zaščitna arheološka izkopavanja),
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obstaja pa tudi možnost predstavitve ostalin na mestu odkritja, kar bi dodatno prispevalo h
kakovosti območja in bi se lahko vključilo v programsko ponudbo Parka vojaške zgodovine
Pivka. Vse ureditve in prezentacija na območju Primoža mora potekati skladno z usmeritvami
pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Z ukrepom se zaščiti morebitne arheološke
najdbe, saj predhodne arheološke raziskave podajo informacije, potrebne za določitev
natančnih ukrepov varstva (Okoljsko poročilo, 2009).

7. RAZPRAVA IN REZULTATI
7.1. PREDLAGANI OKOLJEVARSTVENI UKREPI ZNOTRAJ
CELOTNEGA OBMOČJA PARKA VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA
Poznavanje razširjenosti in ekologije vrst hribskega škrjanca in podhujke v projektnem
območju Snežnik je pomanjkljivo. Potrebno je sistematično popisati in spremljati prisotnost
vrst v območju ter raziskati vplive človekovih dejavnosti (košnja, paša, gozdno
gospodarjenje), ki pozitivno ali negativno vplivajo na ohranjanje vrste. Natura 2000 je
dodatna spodbuda, saj lahko kot blagovna znamka opozarja na območja, kjer je še moč uživati
v neokrnjeni naravi. Takšna blagovna znamka povečuje ceno izdelkom in storitvam. Opozarja
nas, da moramo upoštevati in paziti na naravo okoli nas. Območja so primerna za različne
oblike t. i. ekoturizma.
Oceni prisotnosti in gnezditvi kačarja v območju je potrebno v bodoče posvetiti več
pozornosti. Za potrebe omejevanja kolizij je potrebno ugotoviti in vzpostaviti monitoring na
območjih preleta ujed oziroma koridorjih (ozka grla). Šele s popisom vrst bi dejansko
spoznali, koliko osebkov določene vrste je prisotnih na območju.
Pivka ima v povezavi s svojo ohranjeno naravo še veliko neizkoriščenih razvojnih
potencialov. Zato je potrebno poiskati povezave med kmetijstvom, turizmom in visokim
deležem ohranjene narave.
Aktivnosti, ki potekajo na območjih Nature 2000, pa imajo potencialen značilen vpliv na
okolje. Dejavnosti je potrebno izvajati na način, ki ne povzroči poslabšanja ugodnega stanja
naravnih bogastev na območju, ali da aktivnosti ne ogrožajo ali spreminjajo stanja habitatov
oziroma vrst, ki so na območju varovane (Ljudje z naravo …, 2005).
Pri načrtovanju doživljajskega turizma na območju Parka vojaške zgodovine Pivka je
potrebno poskrbeti za redno čiščenje odpadkov, ki jih turisti proizvajajo, poskrbeti, da se v
vode ne stekajo morebitne nevarne snovi, in zagotoviti nespremenjeno ekološko stanje v
Škocjanskih jamah. Kaže se tudi potreba po saniranju številnih neurejenih odlagališč
odpadkov v občini Pivka.

7.2. MOŽNOSTI DODATNE
ZGODOVINE PIVKA

PONUDBE

PARKA

VOJAŠKE

Park vojaške zgodovine Pivka se razvija na območju bogatim z naravno in kulturno dediščino,
kar pa predstavlja po eni strani izjemno priložnost za razvoj, a hkrati težko nalogo skrbi za
ohranjanje le-te.
V okviru razvoja turizma bi se lahko organiziralo izobraževanja na temo varovanja narave,
uredilo učilnice v naravi, kjer bi podali odličen pogled v problematiko zaraščanja območja na
eni in problematiko intenzivnega pašništva na drugi strani. Ob želenem podrobnejšem
raziskovanju narave na Pivškem bi se organiziralo raziskovalne tabore z različno vsebino.
Ponudbo bi lahko popestrili tudi v sodelovanju s turističnimi kmetijami (zlasti v Narinu), kjer
bi obiskovalci dobili poleg osnovne ponudbe še razne teambuilding programe, kot so
preživetja na kmetiji itd. V predvidene načrte širitve Parka bi bilo smiselno uvrstiti
adrenalinski park in »poligon za urjenje vojakov«, da bi lahko obiskovalci občutili »staro
vojaško šolo«.
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Na tem območju bi lahko popestrili ponudbo in obiskovalcem nudili fotolov. Razburljivo
doživetje, ki ohranja vso vznemirljivost lovskega zasledovanja in opazovanja življenja v
naravi, vendar z veliko bolj srečnim koncem. Streljanje je dovoljeno le s fotoaparatom, ne s
puško. Skupaj z vodnikom se udeleženci odpravijo na prežo (lesena konstrukcija, ponavadi
narejena na enem od dreves, čimbolj skrita ostrim živalskim očem). Najbolj primerne so
zgodnje jutranje ali pozne večerne ure.
V Komandi sicer že deluje tudi TIC občine Pivka, ki ga je nujno dopolniti in urediti. Smiselno
bi ga bilo opremiti z veliko maketo občine Pivka opremljeno z jezeri, cestami, gradovi …,
skratka s predstavitvijo ponudbe širše okolice. V okviru Turistično informacijskega centra
občine Pivka bi lahko obiskovalcem nudili tudi izposojo koles.
Glede na velikost prostora, s katerim razpolaga Park vojaške zgodovine Pivka, bi se v okviru
dogodkov v Parku lahko organiziralo razne kiparske in slikarske delavnice, izdelke pa kasneje
razstavilo.
Nujno bi se bilo povezati s turističnimi agencijami na slovenski in hrvaški obali in se
dogovoriti za enodnevne izlete po Notranjsko-kraški regiji v stilu »incomnig« agencije. Prav
tako pa je potrebno začeti delati na promociji Notranjsko-kraške regije kot enotne turistične
destinacije. V letu 2009 se je naredilo že prvi korak, saj se je na območju Notranjsko-kraške
regije v okviru projekta Ekoregija razvila nova blagovna znamka Zeleni kras, v katero je na
področju turizma vključen tudi Park vojaške zgodovine Pivka. Zeleni kras predstavlja prvo
regijo v Sloveniji, ki spodbuja razvoj celotnega območja na temeljih tradicije in načelih
trajnostnega razvoja. To je njena prednost, po kateri se razlikuje od ostalih regij. Zeleni kras
zajema območje občin Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Logatec, Loška Dolina, Pivka in
Postojna. Za postopno in uspešno udejanjanje strategije Zelenega krasa so določena štiri
prednostna področja – turizem, kmetijske dejavnosti in dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
okolje in znanje (Zeleni kras, 2009).
Številne obiskovalce bi lahko pritegnili tudi z dopolnjeno ponudbo prireditev v okviru Parka.
Poleg dogodkov v navezavi na vojaško zgodovino bi ponudbo lahko razširili na tematiko
narave, lovstva, ipd. Zanimivo bi bilo urediti kotiček za ogled starih vojaških filmov in
prostor za dramske uprizoritve, gledališče pod zvezdami …

7.3. PVZ KOT USKLAJEVALEC IN POSPEŠEVALEC RAZVOJA
TURIZMA NA PIVŠKEM
Glede na to, da Pivka sodi v kategorijo malih mest in da je območje občine v prvi vrsti
podeželsko, sem se odločila v diplomskem delu predstaviti tudi glavne probleme razvoja
podeželja in priložnosti za razvoj, predvsem pa podati predloge, kako se lahko Park vojaške
zgodovine Pivka vključi v razvoj območja.

7.3.1. PROBLEMI RAZVOJA PODEŽELJA
Problemi razvoja podeželja so večplastni in le delno povezani z možnostmi razvoja turizma.
Gre namreč za obsežna področja naše domovine, ki so vselej in v vseh sistemih med zadnjimi
za urejanje in najbolj prepuščena sama sebi, tako tudi na področju turizma. Na podeželju je
prisotna različna problematika in naj naštejem le nekaj ključnih problemov, ki so povezani ali
se vsaj dotikajo turizma:
− podeželje je vedno zapostavljeno območje zaradi njegove obsežnosti, ki zahteva velika
vlaganja za majhen izplen;
− podeželje ima mnoštvo naravne, kulturne in etnološke dediščine, ki pa v hitenju v
moderne čase vse bolj izginja;
− naše podeželje spontano in nevarno izgublja svojstveno sliko slovenske kulturne krajine s
tradicionalnimi kmetijskimi sistemi, kmečkimi naselji, poljsko razdelitvijo, kmečko
arhitekturo, kozolci, kaščami, kočami in hrami, zidanicami, čebelnjaki itd.;
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− bolj ko se podeželje razvija, hitreje izginjajo naštete identitete slovenskega podeželja, ki
pa bi lahko bile ključna prednost in privlačnost razvoja turizma na podeželju;
− podeželje se kadrovsko izjemno stara, mladi zaradi socialne varnosti odhajajo z njega,
kmetijstvo zaradi kmetijske problematike zastaja, s tem pa nastopa problem zaraščanja in
onemogočanje razvoja podeželja nasploh;
− podeželjsko prebivalstvo vseh starostnih struktur je posebej potrebno ozaveščanja,
usposabljanja, prepričevanja, razvoja zaupanja v institucije in svetovalne službe ter akcij,
v katerih to prebivalstvo vidi svojo dolgoročno perspektivo in interese;
− zelo problematična so obmejna območja, ki bi bila za turizem med sosednjima državama
najbolj perspektivna;
− na nerazvitih podeželskih območjih ni turističnih društev, niti drugih razvojnih
potencialov, ki bi pospeševali sam razvoj teh območij in turizem;
− za območja, kjer ni lastne iniciative, se tudi občinski in državni faktorji posebej ne
zavzamejo ali pa le ob katastrofah;
− na podeželju je mnoštvo še neodkritih, neraziskanih in nezadostno poznanih naravnih,
kulturih, zgodovinskih, narodopisnih in drugih znamenitosti, ki bi jih morali izjemno
dobro tržiti;
− samo na podeželju je mnoštvo šeg in običajev ter bogata kulinarika, ki pa v mnogih
območjih nepovratno izginja, saj je bil dolgo časa prekinjen tok ljudskega izročila in
mnenje, da mora vse staro v staro šaro in pozabo;
− razen strokovne institucije kmetijske pospeševalne službe se s podeželjem sistematično,
razvojno in dolgoročno kontinuirano skorajda nihče ne ukvarja;
− podeželje je v mnogih predelih komunalno neurejeno in krajinsko še vedno zanemarjeno;
− močan zaviralni vpliv na razvoj turizma na podeželju ima neurejena zakonodaja na
področju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in še vedno premalo vzpodbudno financiranje
naložb na podeželju, kar pa zavira tudi pobude in aktivnosti turističnih društev, ki so
pogosto vzpodbujevalci kmetovalcev in drugih za usmerjanje v turizem.
Gledano na podeželje z vidika možnosti razvoja turizma velja ugotoviti, da je to območje
izjemno bogato s potencialno turistično ponudbo, potrebno pa izjemnih naporov, sistematike
in profesionalnih prijemov, da bi ob tem mogla tudi turistična društva prevzeti vlogo
aktivnega soustvarjalca turističnega razvoja podeželja (Požar at al, 2009).
Na primeru Pivke bi lahko poleg turističnih društev lahko vlogo aktivnega soustvarjalca
turističnega razvoja podeželja prevzel tudi Park vojaške zgodovine Pivka.

7.3.2. PODEŽELJE KOT TURISTIČNO OBMOČJE
Turizem postaja gospodarska dejavnost, v katero se vključuje zelo širok krog dejavnosti, s
čimer se povečujejo gospodarske koristi in zaposlovanje. Postaja tudi način življenja, ki
pozitivno vpliva na področja, ki razvijajo turizem, jih bogati v materialnem in duhovnem
smislu. Turizem trži poleg storitev turističnih organizacij tudi geografski prostor v širšem
smislu besede (prostor, naravne vrednote, kulturno dediščino, kvaliteto življenja prebivalstva,
organiziranost družbe itd.). Množica različnih delnih turističnih proizvodov, identiteta kraja in
njegovi razpoložljivi resursi tvorijo celovit turistični proizvod destinacije. Usklajeno
delovanje zasebnega in javnega sektorja turistične destinacije kot sistema zagotavlja turistična
politika (Keršič, Svetel, 2008).
Razvojni trendi v svetu dokazujejo, da je turizem izredno dinamična dejavnost sodobnega
gospodarstva in družbe, ki dosega visoko stopnjo rasti. Turistični trg ponuja vedno nove
destinacije z izjemno raznovrstno ponudbo, kar močno povečuje konkurenco. Množica
turističnih ponudb narekuje nove prijeme v tržnem komuniciranju, ki poudarjajo predvsem
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izvirnost in identiteto ponudb oziroma njihovo razpoznavnost in samopodobo (Keršič, Svetel,
2008).
Turizem je realna priložnost za razvoj podeželja in oprijemljiva možnost za zaposlovanje,
zaslužek in socialno varnost, zlasti če upoštevamo, da večina gospodarskih storitvenih
dejavnosti sodeluje v turistični proizvodnji in da ima skoraj vsak kraj možnost, da sodeluje v
kakšni turistični ponudbi. S turizmom podeželje postaja razvitejše in laže se bo znašlo na
zahtevni poti vključevanja v evropske integracije. Veliko priložnosti ne izkoristimo dovolj,
same pa ne dajejo rezultatov.
Zakon o pospeševanju turizma spodbuja sodelovanje interesnih organizacij ljudi, ki so gonilna
sila turističnega ustvarjanja in iskanja novih poti v turizmu. Zakon predvideva, da je osnovna
celica in temeljno izhodišče turističnega razvoja prav turistični kraj. To pa je naseljen kraj, ki
ima naravne, kulturne, zgodovinske ali druge znamenitosti, pomembne za turizem, razvito
turistično infrastrukturo ter druge vsebine, pomembne za oblikovanje turistične ponudbe. V ta
namen tečejo različni projekti pospeševanja, združevanja in uresničevanja turističnih pobud v
krajih, ki želijo biti in se razvijati kot turistični kraji. Usmeritev je, da vsak kraj na podeželju z
razvojem turizma preraste v turistični kraj. To pa zato, da bi se razvijal, da bi ljudje imeli
zaposlitev, zaslužek, socialno varnost, ob tem pa živeli in gospodarili v urejenem okolju, ki
omogoča tudi večjo kakovost življenja in primerno bivalno kulturo. Življenje na vasi naj
postaja turistično življenje (Zakon o pospeševanju turizma, 2009).
Regionalni razvoj bi lahko v najširšem smislu opredelili kot težnjo k izboljšanju vsesplošnega
stanja določene regije. V ta razvoj lahko zajamemo gospodarsko, tehnično, kadrovsko,
okoljsko, turistično in drugo izboljšanje trenutnega stanja. Pojem regionalni razvoj, ki ima cilj
vzpostaviti, ohraniti, upravljati in razvijati lokacijske pogoje za gospodarsko dejavnost, se je
pojavil v povojnem obdobju. Izhaja iz teorije, da je v nasprotju z danimi naravnimi pogoji, kot
so podnebje, naravna bogastva in geografske značilnosti, na gospodarske pogoje mogoče
vplivati z vzpostavljeno regionalno politiko (Šauperl, 2000).
7.3.3. PARK VOJAŠKE ZGODOVINE KOT POSPEŠEVALEC RAZVOJA V

OBČINI PIVKA
Park vojaške zgodovine Pivka, ki je kot tak še vedno eden glavnih projektov občine Pivka na
tem mestu lahko odigra pomembno vlogo v povezovanju podeželja s turizmom.
Zaposleni pri projektu Park vojaške zgodovine Pivka so namreč zaposleni tako na Občini
Pivka, v Lokalnem pospeševalnem centru Pivka in v Turizmu Kras d.d., torej v treh ključnih
inštitucijah, katerih glavna naloga je skrb za razvoj območja. V svojem delovanju se trudijo
povezati vse turistične in druge ponudnike med seboj. Začetki so v skupnih turističnih
ponudbah, postavljajo sveže ideje za nedeljske izlete v kombinaciji Park vojaške zgodovine
Pivka in ena od drugih turističnih znamenitosti Pivke, organizirajo vodene oglede po občini
Pivka … Na ta način spodbujajo podeželsko prebivalstvo k razmišljanju o registraciji
dopolnilnih dejavnosti, skrbijo za trženje turističnih kmetij, gostiln in društev, organizirajo
razna predavanja in seminarje na temo trženja in podobno.
Z vlaganjem v razvoj turizma skuša Občina Pivka zadržati doma mlade, ki zapuščajo območje
zaradi pomanjkanja delovnih mest. Občina se zaveda prednosti, ki so nedvomno skrite tudi v
sorazmerno ohranjenih območjih naravne in kulturne krajine. Zavedajo se, da ima podeželje
velike možnosti za turistični razvoj, s katerim se razvija samozavest in sprememba mišljenja
podeželjskih ljudi, da je potrebno marsikaj spremeniti v smeri izboljšanja ekonomike
poslovanja, da je perspektiva podeželja v višji stopnji predelave in neposredne ponudbe v
obliki zadovoljevanja potreb turistov, ki se vse bolj vračajo k naravi, iščejo možnosti
rekreacije in doživetij, želijo zdravo ekološko neoporečno ponudbo hrane in pijače ipd. Turisti
imajo danes med ostalim tudi moto – od kulture k naturi. Vse to pa mora nekdo organizirati,
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in za to organizacijo, motivacijo in pospeševanje v Pivki v določeni meri skrbi kolektiv Parka
vojaške zgodovine Pivka (Boštjančič, 2009).

8. RAZLAGA ANKET O RAZVOJU TURIZMA NA PIVŠKEM
Park vojaške zgodovine Pivka je bil postavljen v območje občine Pivka z namenom
zaustavitve tranzitnih turistov, ki prečkajo občino na poti na morje, in z željo po večji
prepoznavnosti in povečanju obiska pivških znamenitosti. Med prebivalci občine sem
preverila, do kakšne mere podpirajo razvoj Parka, ali so ga že obiskali in kakšni so njihovi
vtisi.
Med prebivalci občine Pivka sem naredila 50 anket. 60 % anketiranih je predstavljala ženska
populacija, 40 % moška. Povprečna starost anketiranih je 36 let. Pri starejših opažam, da
imajo dokončano srednjo šolo, pri mlajših pa višjo ali visoko šolo. 78 % jih v Pivki živi od
rojstva, zlasti ženske pa od poroke.
Skorajda vsi (98 %) podpirajo preoblikovanje starih vojašnic v turistično točko v občini,
ugotavljam pa, da kar nekaj domačinov še ni obiskalo Parka vojaške zgodovine Pivka in da
jih večina tudi ni seznanjena z novimi načrti. Po predstavitvi načrtov so anketiranci načrtom
povečini naklonjeni, pomisleke izražajo predvsem o potrebnem visokem vložku za
vzpostavitev dejavnosti. Najbližja jim je ponudba preživetvenih tečajev v naravi, za kar se jih
je odločila kar polovica, z visokim deležem (40 %) jim je blizu tudi vožnja s starodobniki in
ureditev adrenalinskega parka, nekoliko manj pa jih zanimajo airsoft in teambuilding
programi. Na tem mestu moram poudariti, da sta slednja v Sloveniji še dokaj nepoznana in da
zlasti starejši anketiranci izrazov še ne poznajo.
Povprašala sem jih tudi, v kateri vrsti turizma vidijo glavni potencial za razvoj pivškega
turizma. Tu so lahko anketiranci izbrali več odgovorov. Med ponujenimi možnostmi se jih je
70 % odločilo za turizem na kmetiji, okoli 47 % jih meni, da so primerne usmeritve za razvoj
pivškega turizma izletni in šolski izobraževalni turizem, sledijo pa alternativni s 35 %,
stacionarni v obnovljenih nastanitvenih enotah kulturne dediščine (23 %), najmanj pa so
anketiranci naklonjeni razvoju kulturnega turizma (17 %) in adrenalinskim oblikam turizma
(17 %).
Zanimivo je bilo povprašati domačine, kaj je tisto, kar oni vidijo kot vrednost njihovega
območja. Povečini so se odločili, da sta to v največji meri mirno in čisto okolje in lepa narava,
nekoliko manj bogato rastlinstvo in živalstvo, ter rekreacijska vrednost območja, najmanj pa
se jih je odločilo za bogato zgodovinsko in kulturno dediščino ter za tradicijo in običaje, s tem
da vse od naštetega praviloma nobeden ni označil kot da ni vrednost območja.
Zanimalo me je tudi, kaj bi bilo po njihovem mnenju potrebno izboljšati z vidika turističnega
razvoja občine Pivka, kaj so pozitivne in kaj negativne posledice razvoja turizma v občini.
Prvenstveno so za potrebno izboljšanja označili ohranjenost kulturne dediščine in njeno
predstavitev obiskovalcem, splošno urejenost območja (poti, parkirišča, sanitarije, razgleden
točke, čistost …), informiranost o znamenitostih, možnih aktivnostih in turistični ponudbi,
pripravljenost domačinov na turistični razvoj, usposobljenost domačinov in drugih turističnih
delavcev (znanje jezikov, obvladovanje domačih znanj …), želijo pa si tudi povečanja
prenočitvenih zmogljivosti. Kot dovolj razvito z vidika turistične ponudbe v občini ocenjujejo
predvsem dostopnost območja, možnost dostopa z avtomobilom do pomembnejših izletniških
točk in ohranjenost narave. Glede negativnih posledic razvoja turizma v okolju so se povečini
strinjali, da delno prinaša nekoliko povečano onesnaženost okolja, povečan hrup in delno
degradacijo naravne pokrajine, a da je ob premišljenem razvoju turizma možno to omiliti
oziroma minimalizirati. 30 % vprašanih meni, da turizem nima negativnih posledic v okolju.
Anketirane sem tudi prosila, da podajo svoje predloge o ogleda vrednih pivških
znamenitostih. Prvo mesto so zavzela pivška presihajoča jezera, katere je kot prvi predlog
omenilo 70 % vprašanih, tik za jezeri pa so še sv. Trojica, Šilentabor, turistična vas Narin in
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druga stara vaška jedra ter grad Kalc. Omenjeni so bili še maketa Pivške kotline v Zagorju,
številne vaške cerkve, dvorec Ravne, Žagarjeva domačija na Kalu, Kamnoseška učna pot,
Osojnica, tečaj peke kruha pri Petrovih, Brkinska sadna cesta, številne turistične kmetije,
Vremščica, Krščičevec in javorniški gozdovi.
V turizmu anketirani vidijo potencial za razvoj in so se deloma tudi pripravljeni vključiti v ta
razvoj. Večina (65 %) bi jih prispevalo zlasti z urejenostjo hiše, stanovanjskih poslopij in
okolice, 34 % pa jih je pripravljenih voditi turistične skupine.
Za konec sem povprašala še o sodelovanju turističnih delavcev med seboj, o organizaciji
prireditev in o njihovi želji po tematiki prireditev. Omembe vreden delež (30 %) je tudi tistih,
ki situacije ne poznajo dovolj, da bi lahko ocenili, od preostalih pa jih pol meni, da turistični
delavci dovolj sodelujejo med seboj, pol pa, da ne. Prireditev se redno udeležuje 40 %
vprašanih, prav vsi pa se strinjajo, da prireditve, zlasti dobro oglaševane, pripomorejo k večji
prepoznavnosti Pivke. Glede na dejstvo, da je prireditev v občini precej, pa niti ni zahtev po
povečanju števila le-teh.
Graf 1: Strinjanje domačinov z ureditvijo Parka vojaške zgodovine Pivka.
Menite, da je občina Pivka sprejela pravo odločitev, ko je
stare vojašnice preoblikovala v turistično območje, t.i. Park
vojaške zgodovine?

da

ne

Vir: Anketiranje, 2009.
Graf 2: Potencial za razvoj pivškega turizma.
V kateri vrsti turizma vidite največji potencial za razvoj pivškega turizma?
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9. ZAKLJUČEK
Po podrobni preučitvi projekta Park vojaške zgodovine Pivka lahko potrdim, da projekt
predstavlja eno od razvojnih možnosti občine Pivka, saj so načrti zastavljeni dolgoročno in
smelo. Z razvojem Parka in turizma na Pivškem bo počasi zaživela tudi Pivka, ki v sebi skriva
številne potenciale, a je bila do danes zapostavljena pri razvoju zaradi obremenjenosti s
prisotnostjo vojske.
Projekt Park vojaške zgodovine Pivka je usmerjen v oživljanje kulturne dediščine in
dopolnjevanje javne kulturne infrastrukture z namenom ustvarjanja novih možnosti za
trajnostni razvoj podeželskih področij. Projekt pomembno prispeva k nastanku novih delovnih
mest v povezavi z gospodarsko-turističnim razvojem ter s poudarki na kulturni revitalizaciji
območja, zaznamovanega z dolgoletno prisotnostjo vojske in raznimi vojaškimi aktivnostmi.
Z večanjem vsebin v Parku se predvideva, da bo Park vojaške zgodovine Pivka pomembno
vplival na razvoj Notranjsko-kraške regije kot turistične destinacije. V regionalnem
razvojnem programu Notranjsko-kraške regije za obdobje od 2007 do 2013 ima namreč
turizem pomembno vlogo. Ustvarjanje prepoznavne turistične destinacije je omenjeno celo v
viziji regije. V okviru turizma naj bi se tako razvile nove storitve in programi, s katerimi bi
povezali turistične ponudnike regije in vzpostavili destinacijski management, veliko pa naj bi
se vlagalo tudi v investicije v novo in obstoječo turistično infrastrukturo.
Velikega pomena pri razvoju Parka odigra tudi sodelovanje Občine Pivka z največjim
turističnim akterjem v Notranjsko-kraški regiji – Turizmom Kras d.d. Podjetje se usmerja
zlasti na upravljanje naravnih in kulturnih znamenitosti in na tak način prenaša svoje znanje in
veščine na druge subjekte v regiji in zunaj nje. Rezultat tega je razvoj integriranega
upravljanja turistične destinacije. Turizem Kras d.d. v Parku vojaške zgodovine Pivka skrbi za
upravljanje z zbirkami, kot glavni organizator pa nastopa pri organizaciji osrednjega dogodka
Festivala vojaške zgodovine – zgodovinski ponazoritvi bitke iz vojaške zgodovine.
Sodelovanje Občine Pivka, Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Turizma Kras d.d.
v projektu Park vojaške zgodovine Pivka lahko uvrstimo med primere dobrih praks javnozasebnega partnerstva v Sloveniji.
Ponuja se tudi idealna priložnost pripeljati obnovo celotnega kompleksa Parka vojaške
zgodovine Pivka do konca. Ministrstvo za kulturo bi v okviru koriščenja evropskih
strukturnih skladov izvajalo projekt, ki bi sledil cilju iz Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov Ohranjanje in povezava naravnih in kulturnih potencialov
za razvoj turizma in rekreacije. Ob dokončanju projekta bi kompleks postal največji muzejski
kompleks v Sloveniji in s tem bi pokrajina, ki je po koncu hladne vojne in vstopu Slovenije v
Evropsko unijo po več tisočletjih izgubila vojaško-strateški pomen in je zaradi
demilitarizacije doživela družbeni in gospodarski »šok«, izkoristila dediščino preteklosti za
nadaljnji razvoj. Vojaško zapuščino, ki je tako v preteklosti pogosto pomenila tudi razvojno
omejitev območja, se tako skuša v okviru projekta izkoristiti kot tržno priložnost ter jo
pretvoriti v zagon za nov razvojni cikel kraja in celotne Notranjsko-kraške regije.
Na koncu torej lahko potrdim vse štiri delovne hipoteze:
• da, vojaška dediščina v občini Pivka danes predstavlja razvojno možnost občine, kar
se je dokazalo s poskusnim delovanjem Parka vojaške zgodovine Pivka, saj je okvirno
število obiskovalcev muzejskih zbirk, razstav in dogodkov v tretjem polnem letu
delovanja preseglo 16.000 obiskovalcev, v nekaj letih pa bi jih z intenzivnim trženjem
lahko doseglo 50.000;
• da, Park vojaške zgodovine Pivka deluje kot pospeševalec in usklajevalec turističnega
razvoja na Pivškem, zlasti ker se v Parku ureja tudi turistično informacijski center
občine Pivka in ker se skuša v okviru Parka vojaške zgodovine Pivka delati na
skupnem trženju tudi z drugimi turističnimi ponudniki v občini;
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•
•

da je upoštevanje zahtev varovanih območij ključno pri sonaravnem in uspešnem
razvoju turizma v občini Pivka, saj ima občina izjemno bogato naravno in kulturno
dediščino, ki se jo lahko z nenačrtovanim razvojem turizma uniči za vedno;
da, Park vojaške zgodovine Pivka pomembno prispeva k uresničevanju vizije razvoja
Notranjsko-kraške regije na področju turizma, saj se z razvojem Parka razvijajo nove
storitve in programi, ki lahko pomembno prispevajo k vzpostavitvi destinacijskega
managementa, veliko pa se vlaga tudi v investicije v novo in obstoječo turistično
infrastrukturo, kar je tudi eden glavnih ciljev Regionalnega razvojnega programa
Notranjsko-kraške regije za obdobje od leta 2007 do 2013.

9. SUMMARY
After a close examination of the project of the Park of Military History in Pivka, I can
conclude that the project represents one of the developing opportunities for the Municipality
of Pivka, as the plans are pledged in a long term and bold. With the development of the Park
in Pivka the area will slowly revive. In itself it hides many potentials but it was neglected in
its development because of the hard burden of military presence.
The project of the Park of Military History is focused in revival of cultural heritage and in
completition of public infrastructure with the purpose to create some new opportunities for
permanent development of country-side areas. The project significaly contributes to
construction of new vacancies in connection with the economic-tourist development and have
an emphasis on cultural revitalization that was strongly marked by a longlasting presence of
the army and its activities. It is expected that the enlargement of the Park will strongly
influence on the development of the Inner-Karst region as a tourist destination. In the regional
developing programme of the Inner-Karst region for the period from 2007 up to 2013 the
tourism plays a very important role. A creation of well known tourist destination is mentioned
even in a vision of the region. In the frame of tourism the new achievements and programmes
will be taking place, which will connect tourist bidders in the region and build a destination
management; a lot should be invested in a new and existent tourist infrastructure.
In the development of the Park it plays a great role a co-operation of the Municipality of
Pivka with the huge actor in Inner-Karst region – the company Turizem Kras d.d. The
company is mostly orientated on dealing with natural and cultural resources and in this way it
transfers its knowledge and skills to other subjects inside and outside of the region. The result
of that is the development of an integrated management of tourist destination.
In the Park of Military History the company Turizem Kras d.d. looks after the collection and
as the main oranizer it also plays a role in organization of a central event, the Festival of
Military History – a historical representation of a combat taken from a military history.
We can place the co-operation of the Municipality of Pivka, the company Turizem Kras d.d.,
the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia and the company Turizem Kras d.d.
within the Park project as a representative example of a good practice in a public – private
partnership in Slovenia.
There is an idealy offered opportunity to accomplish the renewal of the whole Park complex.
The Ministry of Culture will lead this project in connection with the European structural
funds. It will search for the goals of the Operative programme to strengthen regional
development potentials, keeping and connecting natural and cultural potentials for developing
tourism and recreation. After acomplishment of the whole complex it will become the greatest
military museum in Slovenia. The region lost its strategic military meaning after the end of
the cold war and entering Slovenia in the European Union. Because of that demilitarization it
suffered a great social and economic »shock«. With that project it will use the heritage to
follow a further development. The military heritage that used to represent a blocade for the
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development of this region is being used as a market opportunity and trasfered into a new start
for the development circle in the whole Inner-Karst region.
In conclusion I can confirm all four working hypotheses:
• The military heritage in the Municipality of Pivka represents a developing
opportunity which has been proved by the experimental operation of the Park of
Military History in Pivka. The number of visitors of museum collection, exhibitions
and events has exceeded 16.000 in the last three years and it is expected to rise on
number 50.000.
• The Park of Military History in Pivka is working as a promoter and harmonizer of the
tourist development in Pivka, especially because a tourist informative centre of the
Municipality of Pivka is beeing arranged. It is trying to work on the mutual marketing
with the other tourist offers in the Municipality of Pivka.
• The consideration of protected region is essential in developing successful and basic
tourism of the Municipality as it has a very wealthy natural and cultural heritage but it
can be destroyed forever by a wrongly planned development of tourism.
• The Park of Military History of Pivka significantly contributes to realization of the
vision of the Inner-Karst region on the field of tourism. With the development of the
Park they are opening new programmes and achievements that can contribute a great
deal to reinstatement of destination management. It is a lot invested also in a new and
already existent infrastructure which represents one of the main goals of the Regional
development programme of the Inner-Karst region between 2007 and 2013.
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12. PRILOGE
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK
ANKETA DOMAČINI
Sem študentka geografije na Filozofski fakulteti. V okviru diplomske naloge delam raziskavo o razvoju turizma
v občini Pivka. Anketa je anonimna.

1. Menite, da je občina Pivka sprejela pravo odločitev, ko je stare italijanske vojašnice preoblikovala v
turistično območje, t.i. Park vojaške zgodovine?
a) DA
b) NE
2. Ste že obiskali Park vojaške zgodovine? a) DA b) NE
Če da, kakšni so vaši vtisi ob obisku Parka? Kaj bi spremenili, dodali, uredili?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________
3. Ali ste seznanjeni z načrti širitve Parka vojaške zgodovine (poligon za vojaške uprizoritve, za
airsoft programe, za vožnjo z vojaškimi starodobniki, za preživetvene tečaje…)?
a) DA

b) NE

3.1. Katera ponudba je vam najbližja?
a) preživetveni tečaji v naravi
b) vožnja s starodobniki
c) zgodovinski airsoft
d) team building
e) adrenalinski park
f) drugo _____________________________
3.2. Kaj menite o predvidenih načrtih Parka vojaške zgodovine?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
4. V kateri vrsti turizma vidite največji potencial za razvoj pivškega turizma?
a) izletni
b) kulturni (povezan z določenim kulturnim spomenikom, dogodkom)
c) stacionarni v obnovljenih nastanitvenih enotah kulturne dediščine
d) turizem na kmetiji
e) alternativni turizem
f) adrenalinske oblike turizma
g) šolski izobraževalni turizem
h) drugo _________________
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5. Kaj od spodaj naštetega se vam zdi vrednost vašega območja?
S številko 0 označite, če to ni kvaliteta vašega območja, preostale vrednosti pa razvrstite od 1 (najmanjša
kvaliteta), 2 (pomembna kvaliteta) do 3 (največja kvaliteta).

a) mirno in čisto okolje____
b) lepa narava (izgled, pejsaž)____
c) bogato rastlinstvo in živalstvo____
d) bogata zgodovinska in kulturna dediščina____
e) tradicija, običaji, tradicionalna znanja____
f) rekreacijska vrednost____
g) drugo (navedite) __________________________
6. Kaj od spodaj navedenega bi bilo po vašem mnenju potrebno izboljšati z vidika turističnega razvoja
v občini Pivka?
POTREBNO IZBOLJŠATI

DA

NE

KOMENTAR

ohranjenost narave
ohranjenost kulturne dediščine in njeno predstavitev obiskovalcem
urejenost območja (poti, parkirišča, sanitarije, razgledne točke, čistost…)
informiranost o znamenitostih, možnih aktivnostih in turistični ponudbi
dostopnost območja (boljše cestne povezave)
možnost dostopa z avtomobilom do pomembnejših izletniških točk
večje prenočitvene zmogljivosti in več različnih možnosti prenočitve (tur. kmetije,
kampi, hoteli…)
obseg in raznolikost turistične ponudbe (možnost za dodatne aktivnosti, boljša
gostinska ponudba…)
usposobljenost domačinov in turističnih delavcev (znanje jezikov, obvladovanje
domačih znanj…)
pripravljenost domačinov na turistični razvoj (zainteresiranost, angažiranost preb.)
ostalo kaj?_________________________________________

7. Kaj pozitivnega pričakujete od razvoja turizma v občini?
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Ali menite, da turizem prinaša tudi negativne posledice? Katere?
a) onesnaženost območja
b) hrup
c) degradacija naravne pokrajine
d) vdor tujih kultur
e) drugo_____________________________________________________________________
9. Kaj bi vi predlagali turistu, da si v občini še ogleda?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
10. Ali bi se bili s svojo ponudbo pripravljeni aktivno vključiti v razvoj turizma na pivškem?
a) DA
b) NE
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10.1. Na kakšen način?
a) ponudba gostinskih storitev
b) prikaz tradicionalnih znanj
c) trženje lokalnih pridelkov in proizvodov
d) vodenje turističnih skupin
e) prispeval bi z urejenostjo hiše, gospodarskih poslopij in okolice
f) drugo ______________________________________________________________________
g) se ne želim vključiti
11. Menite, da turistični delavci med seboj dovolj sodelujejo?
a) DA
b) NE
c) NE VEM, NE POZNAM
12. Se udeležujete prireditev, ki jih organizirajo turistični delavci kot popestritev turističnega
dogajanja?
a) DA
b) NE
12.1 Menite, da s tem pripomorejo k večji prepoznavnosti Pivke?
______________________________________________________________________
12.2. Ali bi si želeli še več tovrstnih prireditev?
a) DA (če da, na kakšno temo?)___________________________________________________
b) NE

PODATKI O ANKETIRANCU:
1. SPOL (obkrožite): M Ž
2. LETO ROJSTVA ___________
3. KRAJ BIVANJA __________________________
4. IZOBRAZBA (obkrožite):
a) osnovna šola
b) končana 3-letna strokovna šola
c) končana srednja šola
d) končana višja, visoka šola
e) končan magisterij, doktorat

5. Kako dolgo že živite v občini Pivka?
a) od rojstva
b) od leta _____________ (poroka, izgradnja hiše, nakup hiše/stanovanja, drugo) (obkroži)

6. Zaposlen (poklic, kraj):
___________________________________________________________________________
7. Ali posredno živite tudi od turizma? Na kakšen način?
a) DA _____________________________________
b) NE
Vprašalnik izvedel: __________________________________
Datum in kraj: ______________________________
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