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RAZVOJ TURIZMA V OBČINI DIVAČA
IZVLEČEK
Občina Divača ni najbolj prepoznavna kot turistična občina, vendar so na njenem ozemlju
svetovno znane Škocjanske jame, ki so vpisane na seznam svetovne naravne in kulturne
dediščine Unesco in so vključene v zavarovano območje regijskega parka Škocjanske
jame. Na območju Parka Škocjanske jame je turizem relativno dobro razvit, v občini
Divača pa si prizadevajo za razvoj turizma tudi izven PŠJ. Prehodno ozemlje občine, ki
leži med Krasom in Brkini, je bogato z naravno in kulturno dediščino, ki v kombinaciji z
rekreacijo predstavlja glavni potencial za nadaljnji razvoj turistične dejavnosti v občini.
Velik delež občine je vključen tudi v območja Nature 2000, zato je potrebno razvijati
sonaravni tip turizma, ki hkrati omogoča ohranjanje poselitve podeželja.
KLJUČNE BESEDE: turistična geografija, občina Divača, Regijski park Škocjanske jame,
naravna dediščina, kulturna dediščina

DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE MUNICIPALITY OF DIVAČA
ABSTRACT
The Municipality of Divača is not recognised as a very tourist area, but there are the world
famous Škocjan Caves. The Škocjan Caves are written on UNESCO' s list of natural and
cultural world heritage sites and included in the Škocjan Caves Regional Park. The
Škocjan Caves are well visited and the Municipality Divača is trying to develop tourism
also outside the Park region. The area between the Classical Karst and Brkini is full of
natural and cultural heritage that presents potential for future development of tourism
based on heritage and recreation. A large part of the municipality of Divača is also
included in Natura 2000 sites, so the Municipality must consider the Natura 2000
Directives and provide sustainable development of tourism in this area. Developing
tourism in the municipality of Divača is encouraging people for better life in the
countryside.
KEY WORDS: tourist geography, the municipality of Divača, The Škocjan Caves
Regional Park, natural heritage, cultural heritage
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1.

UVOD

Občina Divača ni najbolj prepoznavna kot turistična občina, vendar so na njenem območju
Škocjanske jame, ki poleg Lipice in Štanjela predstavljajo enega od stebrov kraškega
turizma. Škocjanske jame so zaradi vpisa na seznam Unesca svetovno prepoznavna in
dobro obiskana turistična znamenitost. Z ustanovitvijo Regijskega parka Škocjanske jame
je na območju parka zaživela dodatna turistična ponudba, ki je popestrila ogled jame. V
zadnjih letih si v občini Divača prizadevajo, da bi turistično ponudbo razširili tudi na
območje izven Parka Škocjanske jame (PŠJ), saj je prehodna pokrajina med Krasom in
Brkini bogata z naravno in kulturno dediščino. Občina Divača ima dobro prometno lego,
zato je primerna tudi kot izhodišče za izlete v smeri proti morju, Krasu in Ljubljani. Zaradi
prehodnega značaja občine, so se na tem območju že v preteklosti pokazale potrebe po
prenočitvenih kapacitetah, ki so se v zadnjih petih letih bistveno povečale. V zadnjih nekaj
letih se veliko govori o razvoju turizma na območju Brkinov in Krasa, kjer se zaradi
občutljivega okolja in podeželskega značaja pokrajin spodbuja sonaravni turizem. Glede na
to, da obiskovalci prihajajo v PŠJ, je za nadaljnji razvoj turizma bistveno vprašanje, ali je
mogoče turiste, ki si pridejo ogledati Škocjanske jame, zadržati v občini dlje časa in kako
to storiti.
Namen in cilji dela
Namen naloge je analizirati stanje na področju turizma v občini Divača in ugotoviti
potenciale za nadaljnji razvoj turizma. Glavni cilji naloge so:
– predstaviti geografske značilnosti občine Divača s poudarkom na tistih
naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnostih, ki so pomembne za
razvoj turizma;
– predstaviti delovanje Parka Škocjanske jame kot osrednjega stebra turizma v
občini;
– predstaviti in ovrednotiti (potencialne) znamenitosti in značilnosti, ki so pomembne
za razvoj turistične dejavnosti;
– predstaviti in ovrednotiti dejavnosti občine in občinskih društev na področju
turizma;
– analizirati učinke dosedanjega razvoja turizma;
– podati analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti razvoja turizma v
občini.
Metode dela
Delo je potekalo kabinetno in terensko. Prva faza kabinetnega dela je obsegala pregled
obstoječe literature in virov. Strokovna literatura je na voljo predvsem v zvezi
naravnogeografskimi značilnostmi t.j. kraškimi pojavi in Škocjanskimi jamami. O
naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnostih občine Divača je leta 2004
Alenka Kovačič na Oddelku za geografijo že naredila obširno diplomsko nalogo, zato tukaj
tega nismo ponavljali in smo zgolj poudarili značilnosti, ki so pomembne za razvoj
turizma. Pomemben vir pri izdelavi naloge bil internet, predvsem spletne strani Parka
Škocjanske jame, Občine Divača, Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov in druge.
Ker je razvoj turizma na podeželju aktualna tema, se o tem veliko govori tudi v lokalnem
časopisju (Primorske novice), vse dogajanje v občini pa beleži Glasnik občine Divača. Na
voljo je tudi precej zgibank o konkretnih učnih poteh in znamenitostih v občini.
Statistični podatki so povzeti po Statističnem uradu in Občini Divača. Statistični podatki se
podrobno beležijo le za obisk Škocjanskih jam, medtem ko zbiranje podatkov za obisk
5

drugih znamenitosti še ni najbolj organizirano. Glede števila nastanitvenih objektov in
števila ležišč podatki na statističnem uradu niso osveženi, zato so uporabljeni podatki
Občine Divača.
Terensko delo je obsegalo obisk določenih (predvsem potencialnih) znamenitosti,
opazovanje okolice (npr. ureditev vasi, cest, poti, smerokazov,…) in pogovor z domačini o
tem, kako gledajo na razvoj turizma v občini.
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2.

OBČINA DIVAČA

»Čeprav skromna po obsegu, le slabih dvajset kilometrov je od skrajne severne do skrajne
južne točke, je občina Divača polna raznolikosti, ki jih prinaša lega na prehodu od morja v
hribovito notranjost. Tu se mešajo tople južne sapice z burjo. Velik del pripada apnenčasti
planoti Kras, kjer ne manjka značilnih kraških pojavov, ki so slavo te pokrajine ponesli
širom po svetu. Kraško planoto obrobljajo gozdnati hribi Senožeških brd, Vremščica in
Brkini.« (Občina Divača, 2008).
Občina Divača je bila ustanovljena 6.11. 1994 ob razpadu bivše občine Sežana na štiri
manjše občine (Sežana, Komen, Divača in Hrpelje-Kozina). Ozemlje 147,8 kvadratnih
kilometrov velike občine Divača, ki leži na jugozahodu Slovenije, je geografsko pestro, saj
obsega tako del Brkinov kot del Krasa. Občino prištevamo k Obalno-kraški regiji. Na
ozemlju občine Divača se stikata dve pokrajini slovenskega sredozemskega sveta; Kras in
Brkini z dolino Reke.
Pokrajino Kras delimo na več mikroregij: Komenski Kras, Divaški Kras in Senožeško
pokrajino. Občini pripada del Divaškega krasa in Senožeške pokrajine. Kras ima med
vsemi slovenskimi pokrajinami pomembno mesto, saj se je ravno tukaj rodilo krasoslovje.
Na slovenskih tleh se je začelo raziskovanje kraških pokrajin, ki nastajajo z raztapljanjem
(korozijo) za vodo prepustnega apnenca, zato se je v mednarodnem izrazoslovju za kraške
pojave uveljavilo več slovenskih imen (Slovenija.., 2001).
Brkini so upravno razdeljeni na štiri občine, k občini Divača pa spada pretežni del
zahodnih Brkinov z osrednjim naseljem Barka. Po eni izmed teorij o nastanku imena
Brkini naj bi ime izhajalo ravno iz te vasi (Barka-Barkini) (Slovenija.., 2001).
Občina je podeželska in obsega 31 naselij, ki so razdeljena v pet krajevnih skupnosti:
Divača, Senožeče, Vreme, Misliče in Barka. Značaj središčnih naselij imajo Divača,
Senožeče in delno Vremski Britof, ki imajo tudi svojo poštno številko.
Ob popisu prebivalstva leta 2002 je bilo v občini 3829 prebivalcev. Gostota poselitve je
25,9 prebivalcev/km² (Občina Divača, 2008).
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Karta 1: Občina Divača (merilo 1:250.000)

Vir: Atlas okolja, 2009
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2.1.

NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

Podatki o naravnogeografskih značilnostih so večinoma povzeti po knjigi Slovenija,
pokrajine in ljudje, 2001.

2.1.1. GEOLOŠKE IN RELIEFNE ZNAČILNOSTI
V občini zasledimo fliš in apnenec.
Med kamninami na Divaškem krasu prevladuje korozijsko neodporen kredni apnenec.
Senožeška pokrajina je nekakšen otok, kjer so tla iz zelo votlikavega krednega apnenca,
medtem ko so vse naokrog vzpetine iz eocenskega fliša. Površje je precej razgibano z
visokimi hribi in strmimi pobočji.
Kamninska sestava Brkinov je razmeroma enotna, večino površja sestavlja eocenski fliš, ki
zapolnjuje sinklinalo med Čičarijo in Snežnikom. Na znižanih robovih flišne gmote so
paleocenski skladoviti apnenci, ki sestavljajo del severozahodnih Brkinov in podnožje
Vremske doline. Pri Vremskem Britofu se začnejo t.i. »vremske plasti«, temno sivi
apnenci z giroplevrami, domnevno iz zgornje krede. V njih so tudi manjše premogovne
plasti, ki so jih nekoč izkoriščali (rudnik črnega premoga v Vremskem Britofu).
Ozemlje zaznamuje kontaktni kras in delno flišnate vzpetine.
Kras, obsežna apneniška planota v jugozahodnem delu Slovenije, je severozahodni del
dinarskega krasa. Dobro se loči od sosedstva, saj se strmo dviguje nad sosednje, pretežno
flišne pokrajine, le na jugovzhodu je prehod prek suhih dolin v sosednje, prav tako kraške
pokrajine postopen. Onstran državne meje se nadaljuje na italijansko stran, kjer se s strmo
kraško stopnjo proti jugu spusti do morja in proti zahodu v Furlansko nižino. Divaški Kras
leži na prehodu od Komenskega Krasa k Podgrajskemu podolju .
V predkraški dobi so čez Kras tekle reke, izdolble obsežna podolja in odstranile
nepropustne kamnine, zato se je začelo zakrasevanje. Nekdanje površinsko tekoče reke,
katerih obstoj potrjujejo najdbe fosilnega, proti eroziji odpornega kremenovega peska in
proda, so oblikovale relief v grobem, kasnejši kraški procesi pa v drobnem. Kraški procesi
so bili odločilni za nastanek površinskih in podzemeljskih kraških pojavov. Med
najpomembnejše sodijo vrtače in kraške jame.
Za Divaški kras je značilna močna zakraselost, veliko jam, globokih vrtač, škrapelj in
drugih kraških oblik, posebno značilna reliefna oblika so udornice na Škocjanskem krasu.
Na ozemlju občine je kraška planota Vremščica in kraški ravnik Ležeški Gabrk.
Prepletanje fliša in apnenca je izoblikovalo tipične oblike kontaktnega krasa, ki so nastale s
pomočjo ponikalnice: slepe doline, jame in brezna.
Divaški kras se v stopnjah znižuje proti današnji Reki. Je dno predkraške Reke, ki se je v
glavnem obdržalo v prvotni višini. Rekonstrukcija opuščenega dolinskega dna, ki se
začenja okrog Škocjana, kaže, da je Notranjska Reka v nivoju 460 m še tekla površinsko
mimo Divače in dalje preko Krasa. Prvotna višina tega dolinskega dna je ohranjena z
Divaškim pragom, t.j. z višinama Brje 462 m in Griža 464 m. Vzhodno od Divaškega
praga so staro dolinsko dno zniževali vodni tokovi, ki so se preusmerili k ponikajoči Reki
in k njenim ponorom. Pritoki so kasneje presahnili oziroma se približno istočasno kot Reka
spremenili v ponikalnice, ki so oblikovale slepe doline pri Kačičah (Kačiški potok), Paredu
(Paredski potok) in Danah (Golobert). Brkinska Sušica pa je do danes sledila poglabljanju
Reke in v apnencu ustvarila izrazito deber (Radinja, 1967).
Med vsemi pokrajinami sredozemskega sveta so hriboviti Brkini z dolino Reke najmanj
primorski in predstavljajo vezni člen s celinsko Slovenijo. Prevladuje flišno površje, ujeto
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med visoki apneniški planoti Snežnik na severovzhodu in Čičarijo na jugozahodu, ki
preprečujeta izrazitejše uveljavljanje sredozemskega podnebja. Brkini se delijo na zahodne
(Barka), osrednje (Tatre) in vzhodne (Harije) Brkine. Osrednji in zahodni, najvišji del
Brkinov sta hribovita, vzhodni pa gričevnata. V zahodnem delu se najvišje vzpneta vrh pri
cerkvici sv. Socerba nad Artvižami (817 m) in vrh Ajdovščina (804 m) nad Rodikom. Ta
dva vrhova sta tudi mejnika med občinama Divača in Hrpelje- Kozina, kamor spadata. Ker
se Podgrajsko podolje in dolina Reke znižujeta v nasprotni smeri kot Brkini, so višinske
razlike največje v severozahodnem delu Brkinov, tudi do 500 m razlike. Za zahodne
Brkine so značilna razpotegnjena in precej široka slemena z naselji po temenih.
Severni, manjši del pokrajine je dolina, ki spremlja tok 50 km dolge ponikalnice Reke. V
občini Divača je zadnji okrog 5 km dolg del doline - Vremska dolina, ki se zaključi kot
slepa dolina v Škocjanskih jamah. Vremska dolina je največja slepa dolina v Sloveniji. Na
videz se precej razlikuje od ostale doline Reke. Reka teče po poglobljeni dolini, vrezani v
apneniško podlago. Pri Topolcu se začne dolina Reke ožiti in postane debrska vse do
Gornjih Vrem, ko se široko razpre v ravnico, imenovano Vremsko polje. Rodovitno
Vremsko polje je nastalo na flišnih 12 m debelih naplavinah, nanesenih na apneniško
podlago v osrednjem delu nekaj kilometrov široke doline. Flišne naplavine naj bi se
odložile v pleistocenu, ko so v dolini Reke prevladovali periglacialni morfogenetski
procesi. Od vasi Škoflje proti Škocjanskim jamam Reka poglablja svojo strugo in je pri
tem izdolbla 60 m globok kanjon.
Vremska dolina se zaključi z vrsto živoskalnih čelnih teras, ki kažejo na postopen razvoj
doline, kar skupaj z nanosi, ki so ohranjeni na njih, omogoča razumevanje njenega razvoja.
Vremsko dolino je v pleistocenu oblikovala glacialna reka, ki je dobivala vodo s
poledenelega Snežnika (1796 m). V razvoju obravnavane pokrajine razlikujemo tri dele: a)
predkraško dolino s terasiranimi pobočji Vremščice in Brkinov (na pobočjih je ohranjenih
osem višinskih nivojev teras, ki so zgrajene iz apnenca in fliša); b) opuščeno dolinsko dno
predkraške Reke, ki je na Divaškem krasu ohranjeno v višini 460 m in c) vanj poglobljeno
dolino ponikajoče Reke – Vremsko dolino. Ponikajoča Reka je izoblikovala pet teras, ki si
sledijo od opuščenega dolinskega dna do današnje Reke. Vsaka mlajša terasa je nastala
višje ob toku, tako da »amfiteatralno« zaključujejo dolino. Glede na to jih imenujemo
čelne terase. Na vsaki terasi so sledovi stare fluvialne akumulacije (silikatni prod in pesek),
ki dokazujejo, da so terase nastale z močno udeležbo fluvialne erozije. Fosilni prod in
pesek, ki zapolnjujeta vrtače in razpoke v apniških tleh, dokazujeta, da se je zakrasevanje
začelo neposredno pod rečnimi nanosi, in sicer najprej z rečno, kasneje pa neposredno s
padavinsko vodo. Reka je z globinsko in bočno erozijo ustvarila velike terase, njihovi
ostanki pa so danes tudi zaradi zaraslosti težje vidni. Radinja govori o divaški, škocjanski,
nakelski, završki in vremski terasi, ki si s z višinsko razliko 10 – 20 m sledijo tako, da je
vsaka mlajša terasa višje ob toku (Radinja, 1967).
Tabela 1: Terase v Vremski dolini
NIVO TERASE

ABS.VIŠINA

1. DIVAŠKA T.

450 – 460 m

2. ŠKOCJANSKA T.
3. NAKELSKA T.
4. ZAVRŠKA T.
5. VREMSKA T.
ALUVIALNA RAVNICA

430 – 440 m
400 – 410 m
385 m
365 – 370 m
345 m

RAZPROSTRANJENOST TERASE
Opuščeno dolinsko dno predkraške Reke, Divaški
prag, Goriče, Brežec, Gradišče
Goriško in Brežansko polje, Ravni, Škocjanski Kras
Nakelsko polje, grad Školj
Zavrhek, Škoflje, Vremski Britof
Vremsko polje, Fameljsko polje
Loka, današnja struga (340 m)

Vir: Radinja, 1967
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Nadmorska višina v Vremski dolini je pod 400 m, v okolici Divače 450 m, na Senožeškem
se dvigne od 560 do 700 m, v brkinskem delu so vasi na okrog 620 m. Najvišja točka
občine je na zakraseli planoti Vremščice 1027 m visok vrh imenovan Gora sv.Urbana.
Najnižja točka na površju občine je ponor Reke na 317 m (Atlas Slovenije, 2005).

2.1.2. HIDROLOŠKE ZNAČILNOSTI
V kraškem delu občine ni površinskih voda, na flišnatih predelih pa so številni majhni,
vendar nestalni potoki. Glavna vodna žila občine je ponikalnica Reka, ki teče po Vremski
dolini. Na Ilirskobistriškem Reko imenujejo Velika voda, Melik je uporabil ime Brkinska
Reka, pozneje se je v geografiji uveljavilo ime Notranjska Reka, česar pa domačini niso
nikoli sprejeli. Reka ponovno izvira pri Štivanu kot Zgornji Timav. Izvir Reke je na
nadmorski višini 720 m v gozdu Dletvo, jugovzhodno nad Podgoro na Hrvaškem, le
streljaj od državne meje. Do ponora v Škocjanskih jamah je dolga 51,6 km. Reke je bila v
predkraški dobi osrednja žila Krasa, dolga okrog 100 km. Na Divaškem Krasu je možno
Reki slediti in z ostanki kremenovih prodnikov dokazati potek »predkraške« Reke.
Reka ima dežno-snežni (pluvio-nivalni) rečni režim z zmernim sredozemskim odtenkom.
Najvišji pretok ima novembra, decembra in januarja, najnižji pa avgusta. Drugi višek je
marca, ko se tali sneg na Snežniku. Pri Škocjanskih jamah ima Reka srednji letni pretok 9
m3/s, največjega pa nekaj čez 300 m3/s. Razmerje med največjim in najmanjšim pretokom
je 1:2500, kar je veliko in je značilno za kraška povirja. Posledice izrazitega nihanja so
bodisi suha struga, bodisi poplave.
V občini je stalni levi pritok Padež (9,6 km, od tega 1,5 km nestalnega toka), drugi pritoki
so nestalni in krajši, npr. levi pritok iz Brkinov Sušica (5 km).
Reka se uvršča v 2. oz 2.-3. kakovostni razred in ni primerna za kopanje.

2.1.3. KLIMATSKE ZNAČILNOSTI
Na podnebje odločilno vpliva lega na prehodu med primorsko in celinsko Slovenijo.
Prehodnost podnebja se kaže v temperaturnih razmerah ter značilni vetrovnosti. S celine
piha burja, z morja pa toplejši vetrovi.
Za Kras je značilen sunkovit, hladen severovzhodni veter, ki so ga ravno na Krasu prvič
opisali kot burjo. Burja je zlasti neprijetna, če se pojavi skupaj z žledom, snegom in
snežnimi zameti. Nasprotno pa jugozahodni veter z morja prinaša blažilne vplive in v času
potujočih depresij ogreje ozračje. Zlasti pozimi vlada na Krasu velika spremenljivost
vremena, saj se ledeno mrzli dnevi z burjo menjavajo z dnevi tople odjuge. Snežnih dni je
malo, sneg se ne obdrži dolgo. Poleti ima blažilni učinek morja večji pomen. Letna
količina padavin je okrog 1600 mm, višek padavin je v jesenskih mesecih, kar kaže na
vpliv morja. Drugi višek, ki kaže na vpliv celine, je na prehodu pomladi v poletje. Poletja
so sušna, padavine v nalivih pa hitro odtečejo v kraško podzemlje. Noben mesec ni
klimatsko sušen, pač pa sušo pospešujejo prepustna kraška tla.
Brkini in Senožeško podolje imajo nekatere poteze celinskega podnebja, ki se kažejo
predvsem v nižjih zimskih temperaturah in višji ter dalj časa trajajoči snežni odeji, na
katero vplivajo tudi višje nadmorske višine; n.v. v Brkinih so 600-700 m, v Senožeških
Brdih pa tudi nad 700 m. Snega je tukaj manj kot na Pivki, toda več kot na Krasu. Na
Vremščici (1027 m) se sneg obdrži dlje časa.
Višinski pas 500-700 m je podnebno najbolj ugoden v Brkinih in ga lahko označimo za
toplotni pas Brkinov. V tem pasu se slana spomladi nazadnje pojavi aprila, jeseni pa prvič
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sredi oktobra. Brkini so v t.i. žlednem pasu Slovenije, kjer lahko z veliko verjetnostjo
pričakujemo hude žlede. Nad 5 cm debel žled (katastrofalni žled) se pojavlja vsakih 30 let,
kar Brkine uvršča med z žledom bolj ogrožene pokrajine. Zadnji katastrofalni žled je bil v
začetku novembra 1980 in je trajal več dni. Zajel je območja nad 500 m nadmorske višine.
Porušil je 400-kilovoltni daljnovod v dolžini 52 km.
Po Koppenu je v občini submediteranski podnebni tip (povprečna januarska temperatura
nad 0°C, srednja julijska temp. nad 20°C, oktobrske temperature so višje od aprilskih,
submediteranski padavinski režim z viškom v jeseni) in sicer zaledni submediteranski
podnebni podtip (povprečna januarska temperatura 0-4°C, povprečna julijska temperatura
20-22°C, letna količina padavin 1200-1700 mm, mile zime, vroča in suha poletja)
(Kovačič, 2004).
Od avgusta 2004 je v Škocjanu v bližini sedeža Parka meteorološka (padavinska – meri
padavine ob 7h in opazuje vremenske pojave) merilna postaja Park Škocjanske jame, ki bo
v prihodnje omogočila natančnejšo analizo podnebnih značilnosti na tem območju (ARSO,
2008).

2.1.4. PEDOLOŠKE IN BIOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Na krasu prevladujejo prsti, ki so se razvile na netopnem ostanku v preteklosti
raztopljenega apnenca in dolomita - rendzine. Na apnencu z roženci se je razvila bolj kisla
in peščena prst.
Prevladujoče gozdno rastje je bukev in gabrovec. Na burji izpostavljenem območju med
Divačo in Škocjanskimi jamami se uveljavljata še cer in velikolistna lipa. Posebno mesto,
med drevesnimi vrstami imajo umetni nasadi črnega bora, ki se je zaradi skromnih
ekoloških zahtev dobro obnesel. Borov gozd daje estetsko podobo in prepoznavnost Krasa.
Na flišu so razviti rankerji, kisle prsti s tankim humusnim slojem. Debelina prsti je
najdebelejša na temenih slemen in se tanjša s strminami. Na Vremskem polju je prst bolj
peščena in zato rodovitnejša. Na apnenčasti podlagi prevladujejo rendzine.
Prvotni gozd se je ohranil le v nedostopnih grapah, drugje je bil izsekan za kurjavo. Največ
je bukve, kostanja in gradna. Zaradi opuščanja kmetijske rabe se gozd širi iz globeli po
slemenih navzgor.
Gozdnatost občine Divača znaša 61,5 % (Razvojni program, 2008).
Območje leži v submediteranskem fitogeografskem območju in je izjemno bogato in
raznoliko. Območje Škocjanskih jam je floristično zanimivo zaradi tu ohranjenih
toploljubnih in hladnoljubnih ostankov nekdanje vegetacije. Velik delež gozda in kraški
travniki omogočajo življenje številnih rastlinskih in živalskih vrst. Med najpomembnejšimi
območji izredne biološke pestrosti so: kraški travniki na območju Vremščice, okolica
Škocjanskih jam, udornice, jame… (Ora, 2005).
Kras je bivališče velikega dela naših endemičnih podzemnih in talnih živali in je glede na
število in raznolikost vrst najbogatejše območje v Sloveniji. Na območju krasa v
jugozahodni Sloveniji živi 95% vseh živalskih vrst registriranih v Sloveniji. Med najbolj
pomembnimi florami so: jamski, talni in površinski hrošči, metulji, dvoživke, plazilci,
ptice, netopirji… Veliko živalskih vrst, ki živijo na območju Krasa je zavarovanih (Ora,
2005). Z gozdnatimi površinami se je povečalo tudi število divjadi. Od divjadi prevladujejo
srnjad in divji prašiči, veliko je tudi jelenjadi, v zadnjih letih pa sta predvsem v Brkinih in
na Vremščici stalno prisotna rjavi medved in volk, občasno se pojavlja tudi ris. Medveda je
mogoče videti tudi v bližini naselij, kjer je bilo to še pred 15 leti manj verjetno.
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2.2.

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

2.2.1. NASELJA IN PREBIVALSTVO
Občina ima podeželski značaj. V občino spada 31 manjših naselij, ki so razdeljena v pet
krajevnih skupnosti:
KS Divača (10): Divača, Dolnje Ležeče, Dane pri Divači, Kačiče-Pared, Brežec, Gradišče,
Matavun, Škocjan, Betanja, Naklo;
KS Senožeče (7): Gabrče, Senožeče, Potoče, Dolenja vas, Senadole, Laže, Otošče;
KS Vreme (9): Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Dolnje Vreme, Vremski Britof, Famlje,
Goriče, Škoflje, Zavrhek, Podgrad pri Vremah;
KS Barka (1): Barka;
KS Misliče (4): Vareje, Misliče, Vatovlje, Kozjane.
Tabela 2: Število prebivalcev po posameznih KS in velikost KS leta 2002
Krajevna skupnost
DIVAČA
SENOŽEČE
VREME
MISLIČE
BARKA
Vir: Občina Divača, 2008.

Število preb.
1894
1013
684
137
101

Velikost KS (km2)
30, 728
59, 946
31, 503
15, 380
10, 225

Za naselja v občini bi lahko rekli, da so gručaste vasi, čeprav klasična opredelitev za vas ne
drži, saj se le redki prebivalci ukvarjajo le s kmetijstvom, večina je zaposlenih v bližnjih
središčih, kmetijstvo pa služi zgolj kot pridelava hrane za lastne potrebe. Na starejših
poslopjih je še vidna tipična kraška arhitektura, predvsem so pogosti kamniti portali na
vhodu v dvorišče. Naselja dajejo videz urejenosti, k lepemu izgledu domačij spodbuja tudi
Občina Divača z nagradami za »najlepše urejeno domačijo«.
Središčni naselji občine sta Divača in Senožeče, ki sta urbanizirani gručasti naselji. Divača
je občinsko središče, Senožeče pa drugi največji kraj v občini.
Divača je večje urbanizirano gručasto naselje v vzhodnem delu Krasa in je hkrati
najpomembnejše prometno vozlišče na planoti. Stoji na zakraselem planem svetu,
imenovanem Gabrk. Na severovzhodu ga nadvladuje dolg hrbet Vremščice (1027 m), na
severu hrbet Čebulovice (642 m), na zahodu pa se vzpenjata Kožlek (517 m) in Gabričje
(521 m). Skozi Divačo sta speljani glavna cesta Ljubljana-Koper z odcepoma proti Sežani
in Lokvi ter železniška proga Ljubljana-Trst z odcepom proti Kopru in Pulju. Razvoj
Divače je tesno povezan z železnico. Naselje Divača je bilo prvič omenjeno v 15. stoletju
kot majhna obcestna vas, kjer so se ukvarjali z ovčjerejo. Po letu 1850 se je Divača
preobrazila v železniško križišče in delavsko naselje. Konec 19. stoletja je bil v Divači
zgrajen Hotel Central, današnji Penzion Risnik. Zanimivo je, da območje železniške
postaje Divača (nadmorska višina tirnic je 433 m) leži nad rovi Kačne jame. Pod
poslopjem postaje potekajo deli jame na nadmorski višini 220m, ki so bili raziskani pred
desetletjem (Rustja, 2007).
Po drugi svetovni vojni se je z zidavo novih hiš in blokov podoba kraja precej spremenila.
Prebivalci so bili zaposleni večinoma pri železnici in v manjših krajevnih tovarnah. V
Divači stoji cerkev sv. Antona iz leta 1603. Primer dobro ohranjene kraške arhitekture je
Škrateljnova hiše iz 17. stoletja (Kranjc, 1999).
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V Divači je osnovna šola, vrtec, enota vzgojno varstvenega centra za otroke s posebnimi
potrebami, zdravstveni dom, lekarna, podružnica banke, pošta, trgovine, gostilne,
bencinska črpalka, knjižnica in občinska stavba.
Senožeče so večinoma urbanizirano gručasto naselje na severovzhodnem obrobju kraške
planote. Stojijo v podolju, ki ga obdajajo vzpetine. Skozi kraj teče Senožeški potok. Skozi
Senožeče je speljana glavna cesta Ljubljana- Koper, od katere se odcepi cesta proti Sežani
in Trstu. Novo omrežje avtocest je Senožeče nekoliko zaobšlo. Starejši del kraja, imenovan
Guranjski konec, je prislonjen na vznožje Starega gradu (675 m) z razvalinami
istoimenskega gradu na vrhu, novejši pa se širi ob glavni cesti. Senožeče se prvič omenjajo
med letoma 1150 in 1200. Od leta 1527 so bile vključene v deželo Kranjsko, zato so se
med vsemi kraji na Krasu najbolj nemoteno razvijale. Znane so bile po velikih živinskih in
lesnih sejmih. Leta 1820 so tu ustanovili pivovarno, ki je delovala skoraj celo stoletje. Na
severnem robu kraja stoji cerkev sv. Jerneja. Danes sta v kraju dve podjetji Cimos in
Tekstilna tovarna, ki zaposlujeta pomembno število ljudi (Kranjc, 1999). V Senožečah je
podružnična šola (42 učencev v šolskem letu 2008/9) in vrtec, zdravstveni dom, pošta,
trgovina, gostilne, bencinska črpalka.
Vremski Britof je bilo središčno naselje za Vremsko dolino, saj je bila do nedavnega v
kraju tudi trgovina in podružnica tovarne Liv Postojna, danes pa je v kraju le še pošta in
podružnična šola, ki jo je v letu 2008/9 obiskovalo 16 učencev. V Vremskem Britofu je
zanimiva velika Makselnova hiša s portalom. V Vremskem Britofu je deloval rudnik
črnega premoga, ki se je zaprl v 60-ih letih 20. stoletja. Danes razmišljajo, da bi nekdanje
rudniško poslopje uredili v rudniški muzej.
Slika 1: Vremski Britof

Vir: Štok, 2009

Gibanje števila prebivalstva od 1900 do 2002
Besedilo je povzeto po Kovačič, 2007.
Na ozemlju današnje občine je največ prebivalcev živelo konec 19. stoletja. Prehod v 20.
stoletje je zaznamovalo postopno upadanje števila prebivalstva. Tako se je število
prebivalcev do leta 1931 zmanjšalo za 8 %, do leta 1961 pa sledi padec za skoraj tretjino.
Popisa prebivalstva iz let 1991 in 2002 kažeta na nekoliko povečano rast v primerjavi z
letom 1981. Vzpodbudne spremembe prinaša obdobje zadnjih pet let, saj statistični podatki
kažejo na povečevanje števila prebivalstva, predvsem na račun rasti občinskega središča.
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Tabela 3: Število prebivalcev v posameznih naseljih v občini Divača po izbranih letih

Barka
KS Misliče
Vareje
Misliče
Vatovlje
Kozjane
KS Vreme
G. Ležeče
G. Vreme
D. Vreme
Vr. Britof
Famlje
Goriče
Škoflje
Zavrhek
Podgrad
KS Divača
Divača
D.Ležeče
Dane
pri
Divači
KačičePared,
Brežec
Gradišče
Matavun
Škocjan
Betanja
Naklo
KS
Senožeče
Gabrče
Senožeče
Potoče
Dolenja vas
Senadole
Laže
Otošče
OBČINA
DIVAČA

1900
349

1931
368

1948
266

1961
214

1971
178

1981
152

1991
132

2002
103

110
199
130
251

103
172
99
260

80
145
81
179

50
118
42
103

46
86
34
51

38
67
27
31

34
57
28
27

33
44
18
21

170
204
280
215
178
97
236
104
159

133
332
278
183
283
84
218
76
126

130
158
197
101
191
66
180
74
96

135
133
184
100
189
61
183
54
65

103
102
164
58
166
49
150
41
60

82
92
138
48
141
40
131
38
49

58
108
116
52
142
35
122
40
33

47
100
120
46
155
36
122
38
28

644
160
144

504
170
114

582
98
112

816
80
88

970
97
81

1091
97
68

1246
134
67

1203
208
61

134

139

104

104

82

86

85

79

64
61
69
79
36
140

53
62
56
57
30
142

45
48
54
45
24
107

44
45
55
27
23
90

39
33
48
21
16
82

28
30
52
9
14
82

26
25
54
6
9
78

28
18
53
2
12
65

96
820
81
306
157
168
74
5915

71
788
47
245
153
148
60
5554

59
516
38
180
115
129
44
4244

52
511
44
157
89
106
45
4007

46
572
41
142
72
98
33
3761

38
559
41
141
62
91
25
3588

41
638
44
160
58
84
25
3764

32
587
48
156
60
78
21
3622*

*Podatki so povzeti po Centralnem registru prebivalstva in ne vključujejo tistih prebivalcev, ki začasno prebivajo v tujini.

Vir: Kovačič, 2007

Primerjava gibanja števila prebivalstva po posameznih krajevnih skupnostih nam odkriva
razlike v razvoju posameznih krajev; tako lahko vidimo razlike med tistimi, ki so bili pod
vplivom agrarnih panog in tistimi, ki so se navezovali na razvoj industrije oz železniškega
prometa.
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Graf 1: Gibanje števila prebivalcev po KS
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Vir: Kovačič, 2007

Iz grafikona je razvidno, da je bil upad števila prebivalstva največji v KS Misliče in Barka,
sledila je KS Vreme. Za Senožeče bi lahko rekli, da je padcu števila prebivalcev v prvi
polovici 20. stoletja, sledila stagnacija. Prebivalstvo v Divači je po drugi svetovni vojni
naraslo predvsem na račun priseljevanja delavcev iz bivših jugoslovanskih republik.
Gibanje števila prebivalstva lahko razdelimo v več karakterističnih obdobij. Za obdobje od
prehoda v 20. stoletje do leta 1931 velja, da je začelo število prebivalstva upadati predvsem
na račun Brkinskih vasi. V Vremski dolini je prebivalce držal tudi rudnik črnega premoga,
zato je bilo upadanje manjše. Prebivalci iz območja Brkinov in doline Reke so se v
obdobju do 1931 izseljevali v ZDA, Kanado in Argentino. V času pred italijansko
okupacijo je bilo množično izseljevanje v Trst, ki je pomenil gospodarsko in zaposlitveno
središče, po okupaciji pa so odhajali tudi v Kraljevino Jugoslavijo.
Senožeče so bile do izgradnje železnice pomembna furmanska postojanka, po razvoju
železniškega prometa pa se je z izgubo furmanskih dejavnosti zmanjšalo tudi število
prebivalstva. Nasprotno pa je Divača z izgradnjo železnice doživela razvoj. Še leta 1869 je
bila Divača z 215 prebivalci manjša od marsikatere brkinske in vremske vasi, po letu 1900
pa je bilo prebivalcev že okrog 600.
Obdobje med 1931 in 1961 je poglabljanje procesa nazadovanja števila prebivalstva.
Kritično je predvsem obdobje 1931- 1948, ko je bil upad največji in sicer okrog 30% v KS
Vreme, Barka, Misliče in Senožeče ter 8% v KS Divača, medtem ko se je v Divači
nekoliko povečalo. Po koncu druge svetovne vojne se je upad prebivalstva zmanjšal,
vendar se ni ustavil, nadaljeval se je predvsem v Brkinih in v Vremski dolini, kjer ga lahko
označimo kot tipičen beg z dežele, ki ga je pogojevala industrializacija v večjih središčih.
Na negativen trend rasti prebivalstva pa je poleg negativnega selitvenega prirastka, vplival
tudi nižji naravni prirastek in staranje prebivalstva (najbolj je pojav, ko je na podeželju
ostalo večinoma ostarelo prebivalstvo, opazen v Brkinih).
V obdobju po letu 1961 se v Brkinih in v Vremski dolini nadaljuje upad prebivalstva, v 40
letih se je število zmanjšalo za 60 %, najbolj drastično zmanjšanje števila prebivalstva je
doživela vas Kozjane - za 79 %. Upad prebivalstva se je v zadnjih dvajsetih letih umiril, saj
se je zmanjšalo število potencialnih kandidatov za odselitev, poleg tega je na stagnacijo
vplivala tudi izgradnja infrastrukture (npr. slemenska cesta v Brkine zgrajena 1978).
Nasprotno pa se je po 1961 začelo opazno povečevati število prebivalstva v dveh največjih
krajih; v Divači in v Senožečah. Na povečevanje naselja Divača je vplivala ugodna

16

prometna lega železniškega in cestnega križišča, v Senožečah pa se je razvila avtomobilska
in tekstilna industrija.
Med manjšimi naselji je potrebno izpostaviti Dolnje Ležeče v neposredni bližini Divače, ki
se je s številnimi novimi hišami začelo razvijati kot neke vrste »suburbano naselje«
občinskega središča.
Prebivalstvo po letu 2000
Pregled števila prebivalcev v zadnjih 8 letih nam kaže na stagnacijo oz rahlo povečanje. Po
popisu 2002 je v občini živelo 3829 prebivalcev, 1.988 moških in 1.841 žensk.
Skupno število prebivalstva 2006 je bilo 3921, kar je 92 ali 2,4 % prebivalcev več kot 2002
(Statistični letopis, 2006). V prihodnosti pričakujejo povečevanje števila prebivalcev v
občini.
Tabela 4: Število prebivalcev v občini Divača 2000 - 2007
Leto

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Število 3.849 3.891 3.829
preb.
Vir: Razvojni program, 2008

3.857

3.911

3.834

3.921

3.871

Projekcija
2013
4.871

Izobrazbena in starostna sestava prebivalstva občine Divača
Izobrazbena sestava leta 2002: od skupaj 3334 prebivalcev jih je 303 imelo nepopolno
osnovno šolo, 956 osnovno šolo, 1797 srednjo, 124 višjo, 142 visoko in 12 podiplomsko
izobrazbo. Delovno aktivnih je bilo 1.883 občanov, brezposelnih 155 in 145 študentov.
Povprečna starost je bila 37,4 let (Slovenija: 39,5). Delež prebivalstva starega nad 65 let je
večje (659) od števila otrok pod 15 let (495), kar kaže na star demografski režim. Nekoliko
bolj vzpodbudno je, da se naravni prirast povečuje. Leta 2002 je bil naravni prirast: -34 ali
-8,7 ‰, (Slovenija: -0,6 ‰, enako tudi 2006), skupni prirast pa -2 ali -0,5 ‰ (Popis, 2002).
Statistični letopis za leto 2006 nam kaže na večanje naravnega prirastka; naravni prirast je
bil -8 ali -2,4 ‰, večja razlika je tudi pri skupnem prirastu, kar kaže na to, da se v občino
priseljujejo novi prebivalci: skupni prirast 75 ali 19,4 ‰.
V prihodnosti lahko pričakujemo več priseljevanja v Divačo, saj se v Divači gradijo nova
stanovanja, posamezniki pa se priseljujejo tudi v manjša naselja občine, saj je ozemlje
občine zaradi ugodne prometne lege, nedegradiranega okolja in številnih razvojnih
možnosti privlačno za bivanje.
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2.2.2. PROMET
Prehodnost Krasa je že v preteklosti pogojevala in omogočala pretežno usmerjenost
kraškega gospodarstva k prometu in gostinstvu. Tranzitna lega Krasa je prihajala do izraza
pretežno zato, ker je bil Kras preddverje Trsta. Obravnavano območje ima dober
geostrateški položaj, ki ga označuje neposreden dostop v evropski transportni sistem,
bližina severno jadranskih pristanišč ter lega ob glavni transportni povezavi (cesta in
železnica) v smeri vzhod-zahod (Kraški okraj, 2006).
Prehodna prometna vloga Krasa se je okrepila v 20. stoletju. Najvažnejši prometni
povezavi potekata od Postojnskih vrat čez Pivko, skozi Sežano v Trst in od Pivke skozi
Divačo in Lokev ali skozi Rodik ter Kozino v Milje in v Koper. Na prevozništvo še danes
spominjajo ostanki velikih hlevov in gostišč ob poti. S prometnimi potmi je Kras presegal
razvoj, ki so mu ga dajale le naravne možnosti. Doba železnic je spremenila njegovo staro
dobičkonosno prometno vlogo, saj je dajala zaposlitev le majhnemu delu prebivalstva,
hkrati pa so propadle številne dejavnosti povezane s furmanstvom (Slovenija.., 2001).
Divača je pomembno prometno križišče na Primorskem in v Sloveniji. Železniška proga
Ljubljana – Divača (Južna železnica) se v Divači razcepi v smeri proti Sežani (Trstu) in
proti Kopru ter Pulju. Železniško križišče je z vidika turističnega obiska občine
pomembno, saj se v Divači zlasti v poletnem času ustavi veliko tujih popotnikov, ki
obiščejo Škocjanske jame.
V Divači in Senožečah sta priključka na avtocesto, kar je danes (ob zastarelosti slovenskih
železnic) z vidika mobilnosti najpomembnejše, saj avtocesta močno skrajša čas potovanja
od Divače do Kopra ali Ljubljane. Na Gabrku pri Divači je tudi najstarejše letališče v
Sloveniji, ki zaenkrat služi zgolj kot športno letališče, vendar se razvija v letališče
mednarodnega pomena.

2.2.3. GOSPODARSTVO
V preteklosti je v občini prevladoval sekundarni sektor, saj je bilo v občini več
industrijskih obratov, danes pa od tovarn delujeta še dve v Senožečah: Tekstilna tovarna in
podružnica Cimosa, ki zaposlujeta občane Divače in sosednjih občin. Železnica, nekdanja
gonilna sila gospodarskega razvoja, še vedno zaposluje pomemben delež prebivalstva,
vendar precej manj kot v preteklosti. Primarni sektor (kmetijstvo, gozdarstvo in lov)
večinoma služi kot dopolnilna dejavnost, tudi v povezavi s turistično dejavnostjo. Širi se
storitveni sektor, ki je prevladujoč.
Občina Divača je v primerjavi z ostalimi občinami obalno-kraškega območja na področju
razvoja gospodarstva in podjetništva med manj razvitimi občinami že vrsto let. V občini so
v letu 2006 pridobili projektno dokumentacijo za gradnjo poslovne cone s površino 10 ha.
Trenutno se izvajajo pripravljalna dela za izgradnjo 120 ha velike industrijske cone v
Divači. Število gospodarskih subjektov v občini Divača v letih 1999 do 2006 niha, vendar
ni velikih odklonov. Največ podjetij v občini deluje v predelovalni dejavnosti, v povprečju
okrog 22%, vendar je leta 2004 in 2005 sledil upad števila teh podjetij. Na drugem mestu
po številu delujočih podjetij v občini je gradbeništvo, tu se v povprečju gledano vseskozi
vrši rast novih podjetij. Na tretjem mestu pa sta trgovina, popravila motornih vozil in
izdelkov široke porabe ter poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve. Glede
na podatke za leto 2006, največ čistega dobička v občini v gospodarskih družbah ustvarijo
promet, skladiščenje in zveze, kar 48,94 %, sledi gradbeništvo s 15,72 %, trgovina,
popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe s 14,92 %, predelovalne dejavnosti z
8,91 %, kmetijstvo, lov in gozdarstvo s 6,38 % ter gostinstvo s 4,33 % in nepremičnine,
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najem in poslovne storitve z 0,78 %. Po podatkih Agencije RS za javnopravne evidence in
storitve je bilo v letu 2006 v občini Divača registriranih 111 samostojnih podjetnikov,
število zaposlenih pri samostojnih podjetnikih pa je bilo 112. V letu 2007 so bile tako
gospodarske družbe kot samostojni podjetniki uspešni, saj so dosegli dobre poslovne
rezultate, kar se odraža v zmanjšanju negativnega poslovnega izida, povečanju dohodka in
posledično tudi povečanju neto dohodka podjetnikov (Razvojni program…, 2008).
2.2.3.1. KMETIJSTVO –OVČEREJA IN SADJARSTVO
Pri kmetijskem sektorju gre večinoma za dopolnilne dejavnosti, nekaj kmetovalcev pa živi
od lastne živinoreje. Na Vremščici in na Senožeškem, kjer se že tradicionalno pasejo ovce,
se je pred leti zaradi kmetijskih spodbud povečala reja drobnice, ki se pase na razgibanem
površju Senožeškega podolja. Največ rejcev drobnice je v Dolenji vasi, kjer so tudi
največji rejci. Ovčereja v Dolenji vasi se je ponovno začela leta 1984 s prvimi tremi tropi.
Danes je v vasi okrog devet ovčarjev, ki imajo od 700 do 800 ovac (Šajn, 2008).
Pod Vremščico je leta 2000 Veterinarska fakulteta Ljubljana ustanovila Center za
sonaravno rekultiviranje (CSR), ki skuša s pašno ovčerejo zaustaviti zaraščanje travnikov
in s tem ohraniti občutljivo kraško okolje. Center je raziskovalni poligon za različne
nacionalne in mednarodne projekte na področju rekultiviranja opuščenih kraških območij z
uporabo sonaravnih tehnologij za rekultiviranje Krasa, kot je uporaba živali »kot orodje«.
Raziskave so usmerjene na področje kmetijstva, gozdarstva, veterinarske medicine,
ekologije, živinoreje in ekotoksikologije, ob tem pa so proučevani tudi različni modeli za
trajnostno kmetovanje.
CSR na Vremščici je znan tudi po ekološki proizvodnji ovčjega mleka in sira (CSR, 2009).
Reja drobnice se v zadnjih letih povečuje na celotnem območju Krasa in Brkinov.
Trenutno je sistem državnih pomoči takšen, da spodbuja naravi prijazno živinorejo. Takšna
reja zahteva precej površin in ureditev pašnikov, za kar je območje Vremščice zelo
primerno. Pašna ovčereja je gotovo ena od razvojnih možnosti, še posebno, če bodo rejci
uspeli uveljaviti meso pašnih živali kot proizvod višje kakovosti (ORA, 2005).
Glavna težava rejcev drobnice na tem območju zadnja leta postajajo napadi volkov, zato za
marsikoga (kljub cenjenosti ovčjih proizvodov) postaja reja neekonomična.
Brkini so znani po sadjarstvu (jabolka, slive, najbolj ugoden je termalni pas, kjer v
zahodnem delu uspevajo tudi češnje), ki je bilo že v preteklosti pomembna gospodarska
panoga, nato pa je nekoliko zamrlo, v zadnjih letih pa ponovno pridobiva na pomenu,
predvsem v povezavi s turizmom na kmetiji, kjer ponujajo domače pridelke in izdelke iz
sadja.
Brkini so v Sloveniji eno najobsežnejših sadnih območij za pridelovanje jesenskih in
zimskih sort jabolk, češpelj, češenj in orehov. Brkinski sadjarji so bili pomembni
pridelovalci svežih jabolk in sliv, ki so jih prodajali v Trst in Reko. Prvi zametki sadjarstva
v Brkinih so znani šele proti 18. stoletju, ko je začela država na razne načine navajati
podložnike h gojitvi sadnega drevja. Za razvoj sadjarstva se je takrat na kranjskem
območju Brkinov trudila Kranjska kmetijska družba v Ljubljani in njeni podružnici v
Postojni in Ilirski Bistrici. Za sadjarstvo v južnem območju Brkinov pa je skrbela Tržaška
kmetijska družba in podružnice v Sežani, Divači, Kozini in Podgradu. V Brkinih so
pridelavo sadja pospeševali umni sadjarji, predvsem učitelji in župniki. Po zaslugi družine
Dujc iz Zavrhka je med leti 1885 in 1890 na razstavi v Parizu in na Dunaju brkinsko
jabolko in slivo lahko občudovala vsa evropska smetana (Študija Brkinska sadna pot,
2001).
Večje obnove sadovnjakov so se pričele po letu 1974 in se nadaljevale vse do leta 1994,
nato pa je bilo obnov vedno manj. Danes je v občini 33 sadovnjakov, od tega 13
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ekstenzivnih. V občini je 20 sadjarjev, ki so večinoma vključeni v integrirano pridelavo
sadja. V sadovnjakih prevladujejo nove sorte jabolk kot so idared, jonagold, zlati delišes,
gala mutsu, medtem ko se stare sorte (goriška, sevka) v ekstenzivnih nasadih opuščajo.
Jabolka predelujejo v sadjevec, jabolčni sok, jabolčni kis, žganje ali v suho sadje-krhlje za
lastne potrebe in prodajo na domu. Po študiji Brkinska sadna cesta, ki so jo opravili v letu
2001, naj bi bila najbolj perspektivna predelava jabolk v jabolčni kis in sok. Prepoznavna
blagovna znamka Brkinov je slivovka, zaščitena z geografskim poreklom kot Brkinski
slivovec. Sadjarji iz občine Divača so skupaj s sadjarji iz Brkinov organizirani v Društvo
brkinskih sadjarjev s sedežem v Ilirski Bistrici, ki je že izpeljalo več projektov,
pomembnih za razvoj sadjarstva na tem območju. S skupnim nastopom na razstavah,
sejmih in ocenjevanjih tudi sami prispevajo k promociji brkinskega sadja, brkinskega
slivovca in celotnega območja (Razvojni program..,2008; Študija Brkinska sadna pot,
2001).
Društvo brkinskih sadjarjev in vse štiri brkinske občine so več let sodelovali pri projektu
Brkinska sadna cesta, ki so jo uradno odprli februarja 2008 na Varejah. Projekt so skupaj
izpeljali Društvo brkinskih sadjarjev, Kmetijsko svetovalna služba KGZ Nova Gorica in
občine Il.Bistrica, Hrpelje Kozina, Divača in Pivka s pomočjo Evropske unije (Evropski
sklad za regionalni razvoj) v okviru Sosedskega programa Slovenija - Madžarska Hrvaška 2004-2006, Interreg IIIA. Glavni namen projekta turistične ceste je povečati
prodajo sadja in drugih kmetijskih pridelkov in izdelkov na kmetijah in privabiti čim večje
število kupcev na dom. V okviru projekta so izpeljali razne delavnice in predavanja za
turistične kmetije, v zadnji fazi projekta je bila izdelana brošura in postavljene označevalne
table brkinske sadne ceste, ki povezuje 65 brkinskih sadjarjev, ki pa morajo še veliko
postoriti, da bo projekt zaživel (Štolfa, 2008).
Glede na 61 % gozdnatost občine, ne gre zanemariti pomena gozdarstva, ki ga sicer ovirajo
za mehanizacijo težko dostopne strme lege in globeli ter nestrokovnost lastnikov gozdov.
V občini prevladujejo zasebni gozdovi z deležem 85 %. Za izvajanje gospodarjenja z
gozdovi so lastniki neorganizirani. Sečnjo in odkup lesa izvajajo samostojni podjetniki,
kmetijsko gozdarska zadruga in gozdno gospodarstvo. Pretežni večini lastnikov gozdov
pomeni gozd le občasni vir zaslužka. Zaradi tega je tudi opremljenost in usposobljenost
lastnikov gozdov za delo v gozdu zelo slaba. Na celotnem območju je najbolj zaznavna
neorganiziranost in nepovezanost lastnikov gozdov ter slaba opremljenost z opremo za
izvajanje zahtevnih del v gozdu (Ora, 2005).
Gozdovi, bogati z divjadjo, nudijo še nerazvite potenciale tudi na področju lovnega
turizma.

V zadnjih letih se povečuje vloga turizma, saj se ponudba iz neposredne okolice
Škocjanskih jam počasi širi po občini – kam in kako pa si bomo ogledali v naslednjih
poglavjih.
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3.

TURIZEM

V novejšem času se na Krasu razvijajo različne oblike turizma. Ker leži pokrajina v
neposrednem zaledju slovenskih in italijanskih obalnih mest, so ugodne možnosti za
izletniški turizem ob koncu tedna ali stacionarni turizem. Zanimivo je, da jamski turizem, z
izjemo Škocjanskih jam, ni tako razvit, kot bi pričakovali glede na množico jam
(Slovenija…, 2001). Škocjanske jame so skupaj s Štanjelom in Lipico eden od nosilnih
stebrov turizma na Krasu. Škocjanske jame so glavna in do nedavnega tudi edina turistična
znamenitost v občini Divača, kjer pa se v zadnjih letih turistična ponudba povečuje.
Glavna nosilca in spodbujevalca turističnega razvoja občine sta Park Škocjanske jame in
Občina Divača (Razvojni center), ki podpira delovanje različnih društev in organizacijo
prireditev. Občina Divača se povezuje tudi s sosednjimi občinami in se vključuje v skupne
razvojne projekte Krasa in Brkinov. V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali delovanje
Parka Škocjanske jame in ostalo obstoječo ter potencialno turistično ponudbo v občini
Divača.

3.1.

PARK ŠKOCJANSKE JAME (PŠJ)

Poglavje o PŠJ je, razen, kjer je drugače navedeno, povzeto po spletni strani Parka
Škocjanske jame.
Škocjanske jame so kot edini tovrstni spomenik v Sloveniji od leta 1986 vpisane na
Unescov seznam svetovne naravne in kulturne dediščine. UNESCO (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization) je Organizacija Združenih narodov za
izobraževanje, znanost in kulturo. Unesco je bil ustanovljen leta 1945, kot specializirana
organizacija Združenih narodov za področje izobraževanja, znanosti, kulture in
komunikacij, katere cilji in naloge so opredeljene v ustavi organizacije. Sedež Unesca je v
Parizu, namen organizacije pa je prispevati k miru in varnosti s spodbujanjem sodelovanja
na področju izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij med narodi, ne glede na raso,
spol, jezik ali vero, kot je zapisano v 1. členu Ustave Unesca. Republika Slovenija je bila v
to organizacijo sprejeta 27. maja 1992 kot 167. članica. Za svetovno dediščino so
razglašena območja z »izjemno univerzalno vrednostjo«. Cilj varovanja teh območij je:
zavarovati naravne pojave, zaradi katerih je bilo območje vpisano na seznam, omogočiti
svetovni javnosti seznanjanje z njo in zagotoviti raziskovanje ter spremljanje stanja
njenega naravnega okolja. Zaradi tega je vpis na seznam Unesca zelo pomemben za
Slovenijo, saj so jame postale vrednota, ki je prepoznavna po celem svetu. Zaradi svojih
posebnosti in lepote, so Škocjanske jame najbolj znamenit naravni spomenik na Krasu ter
sodijo med najpomembnejše jame na svetu (Martinčič, 2007).
Leta 1996 so z ustanovitvijo Regijskega parka Škocjanske jame dobile tudi zakonsko
zaščito s strani države. Regijski park je zaokroženo območje prvobitne in kultivirane
narave in združuje obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine. Značilna
krajina in naravne znamenitosti regijskega parka imajo več kot le lokalni pomen. Po stopnji
ohranjenosti narave jih uvrščamo za stopnjo nižje kot narodne parke. Funkcije regijskega
parka so ohranjanje naravnih ekosistemov in značilne krajine, spodbujanje trajnostnega
razvoja ter omogočanje človekove aktivne sprostitve in rekreacije v naravnem okolju.
Slovenija ima 1 narodni park, 3 regijske parke (Kozjanski regijski park - površina 20760
ha, Notranjski regijski park - 22.810 ha in Regijski park Škocjanske jame - 413 ha) ter 43
krajinskih parkov (ARSO, 2008).
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Karta 2: Ožje in širše zavarovano območje PŠJ

Vir: PŠJ, 2008

Regijski park Škocjanske jame leži na Škocjanskem krasu, obsežni uravnani pokrajini na
nadmorski višini med 420 in 450 m, ki pripada jugovzhodnemu robu matičnega Krasa.
Nad njim se na severu vzpenjata Gabrk s Čebulovico (642 m) in Vremščica (1026 m), proti
vzhodu in jugu pa flišno vznožje Vremščice in flišni Brkini. Proti severozahodu se prek
Divaškega krasa nadaljuje v kraških planjavah in gričevjih.
Površje Škocjanskega krasa je v grobem uravnano, v drobnem pa močno razčlenjeno. Ker
ga gradijo apnenci, se je tu razvil značilni tip reliefa, ki ga prav po tej pokrajini imenujemo
– kras za Škocjanski kras so značilne vrtače in udornice.
Ožje zavarovano območje parka obsega 4,15 km2 (413 ha) in v celoti leži v občini Divača.
Zajema sotesko Reke pred ponorom v Škocjanske jame, ponorni del z Veliko in Malo
dolino, površje nad celotnim jamskim sistemom ter niza udornic na južnem in severnem
delu. V njem ležijo tri vasi: Matavun, Škocjan in Betanja, v katerih živi 68 prebivalcev.
Znotraj parka so še posebej zavarovani številni naravni in kulturni spomeniki.
Okoli 450 km2 veliko vplivno območje parka zajema celotno porečje Reke, ki leži na
obsežnem stiku kraškega in nekraškega sveta. Na skrajnem vzhodnem delu nad celotnim
območjem kraljuje 1796 m visoki Snežnik, ki je najvišja nealpska gora v Sloveniji (Peric,
2008).
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Slika 2: Območje Parka Škocjanske jame

Vir: PŠJ, 2008

Regijski park Škocjanske jame je bil ustanovljen leta 1996 z Zakonom o regijskem parku
Škocjanske jame (ZRPSJ) – v nadaljevanju sledi povzetek iz Zakona o regijskem parku
Škocjanske jame iz Uradnega lista RS po viru: Zakon o regijskem parku Škocjanske jame,
1996.
Območje Škocjanskih jam je bilo z namenom, da se ohranijo in raziskujejo izjemne
geomorfološke, geološke in hidrološke znamenitosti, redke in ogrožene rastlinske in
živalske vrste, paleontološka in arheološka najdišča, etnološke in arhitekturne značilnosti
in kulturna krajina ter zagotovijo možnosti za ustrezen razvoj, razglašeno za regijski park z
imenom Škocjanske jame.
Meja zavarovanega območja parka poteka: južno tik pod vasjo Gradišče pri Divači na
severnem zgornjem robu udornic Lisičina in Sapendol, proti vzhodu do vzhodnega roba
doline Dola in nato po robu skalnih sten pod robom vasi Brežec v vzhodno pobočje Dola,
se po sredini pobočja dvigne do vrhnjega roba sten desnega (severnega) brega Reke, tako
da je Jama nad Malni še v zavarovanem območju; nato poteka meja proti jugovzhodu po
severnem robu soteske severno tik ob ruševinah gradu Školj, spet naprej po zgornjem robu
soteske vse do točke jugozahodno pri vasi Famlje, se strmo spusti navzdol do kolovozne
poti med Fameljskim mlinom in jezom na Reki, se nadaljuje po kolovozu do mosta čez
Reko med Vremskim Britofom in Škofljami; od tam gre meja proti zahodu po zgornjem
robu soteske Reke in zajema spodnji del iztočne soteske Sušice, naprej severno do vasi
Naklo, tam zavije z roba na kraško planoto na zahod in jugozahod, kjer obkroži udornico
Sokolak ter pride do meje katastrske občine Naklo, po njej seka glavni kolovoz med
Matavunom in Danami, zavije proti severozahodu in severu ter obkroži udornico
Globočak, tako da so Velika in Mala jama na Prevali ter jama Škrlica še v zavarovanem
območju; nato gre meja do križišča poti na cesti Matavun–Divača od tod 500 m proti
zahodu do magistralne ceste Divača–Kozina, nato gre po njenem vzhodnem robu proti
severozahodu 300 m ter doseže mejo katastrskih občin Naklo–Divača, tam jo preči v ravni
črti v smeri sever–severozahod v dolžini 350 m, kjer se obrne proti vzhodu že blizu ceste
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Divača–Dolnje Ležeče; meja gre tik južno od naselja Dolnje Ležeče v smeri jugovzhod,
tako da poteka meja po severnem in vzhodnem robu udornih vrtač Bušljevec, Lesendol in
Jablanc. Meja območja se tako konča na začetni točki tik pod vasjo Gradišče pri Divači.
Meja vplivnega območja parka, ki je v porečju Reke, poteka od severozahodnega kota
parka ob trasi avtoceste proti severu do železniške proge Divača–Pivka. Od tod sledi
železnici do ovinka pod Čebulovico, kjer proga zavije proti jugovzhodu, meja območja pa
se nadaljuje proti severovzhodu do vrha Na Gavgah (661 m). Tu se zalomi proti
jugovzhodu in poteka po grebenu Vremščice do vrha (1027 m). Tu zavije proti
severovzhodu in preko Žužkovke (806 m) in Učičnika (726 m) doseže rob Sajevškega
polja. Severno od Sajevč prečka polje, se preko kote 718 nadaljuje proti vzhodu, na koti
716 zavije proti jugovzhodu in poteka preko Varde (726 m), Ostrega vrha (693 m),
Kaludernika (747 m), Osojnice (820 m) in Orleka (653 m). Tu južno od Pivke prečka obe
železnici in cesto in se povzpne na Kerin (655 m) in Primož (718 m). Od tod se po grebenu
spusti do sedla zahodno od Parja in ponovno dvigne na greben Gjure (724 m). Od Šilen
tabora (751 m) poteka po robu strmega nariva vse do Bezgovice (738 m), vzhodno od
Knežaka. Tam se zalomi proti vzhodu po grebenu Vrha (777 m) in Rebri (729 m) severno
od Šembij, prečka cesto Šembije–Knežak, se povzpne na Stani hrib (674 m). Od tod, pa
vse do vrha Snežnika, poteka proti vzhodu po naslednjih vrhovih: Milanka (948 m),
Volovja reber (975 m, 993 m, 1030 m), Velika Milanja (1099 m), Suha reber (1015 m),
Luknja (1147 m), Konj (1169 m), Jesenovec (1328 m), Kruljčev vrh (1367 m), Klešče
(1308 m) in Mali Snežnik (1684 m). Na Snežniku (1769 m) se meja vplivnega območja
obrne proti jugu, poteka vzhodno od globeli Grčovec na vrh Praprotnico (1432 m), zavije
proti zahodu na Bukov vrh (1437 m) in severozahodu na Lom (1483 m). Od tu zavije na
jugozahod do Peščine (1465 m), tu pa se obrne proti jugovzhodu in preko kote 1432 doseže
Mačkov vrh (1341 m) nad Klansko polico. Tu se znova obrne proti jugozahodu in mimo
Železnih vrat in po vrhovih Orlovica (1299 m) in Petehovec (1241 m) nad Gomancami
doseže državno mejo s Hrvaško na Gomanški gori (1134 m). Od tod poteka po državni
meji preko Katalina (1083 m) in Osterije do vrha Kukulj (832 m), kjer je najbolj
jugovzhodna točka vplivnega območja. Naprej vse do vrha Ajdovščine, vzhodno od
Rodika, poteka meja vplivnega območja po hidrografski razvodnici Reke in potokov, ki
tečejo proti jugu. Razvodnica je jasno izražena in poteka po grebenih med naslednjimi
pomembnejšimi vrhovi (od vzhoda proti zahodu): Stražnica (690 m), Belica (695 m),
Zagnojavec (654 m), Hladno brdo (634 m), Trebež (660 m), Straža (607 m), Stražnica (577
m), Velika Reber (517 m), kjer se dotakne državne meje, Hrbe (617 m), Vrh hriba (649 m),
Gabrnica (599 m), Stari grad nad Podgradom, Grmada (677 m) in Ušinje brdo (606 m).
Meja doseže vas Pregarje na grebenu Brkinov in poteka po grebenski cesti do vasi Tatre.
Tam se obrne proti jugozahodu in poteka po cesti do Arviž, od tam pa po grebenu preko
vrha Križandrev (797 m) do Ajdovščine (804 m). Tam se spusti proti severozahodu do vasi
Kačiče–Pared, po lokalni cesti doseže magistralno cesto Kozina–Divača in po njej
jugozahodni kot parka.
Za vplivno območje Parka veljajo posebni varstveni režimi:
Na vplivnem območju parka so prepovedani posegi v okolje, ki bi lahko posredno ali
neposredno poslabšali obstoječe stanje okolja v parku:
– vsi posegi, ki bi lahko spremenili obstoječi vodni režim Reke in kakovost vode, razen v
primerih varstva pred poplavami;
– drugi posegi v okolje, ki pomenijo tveganje ali nevarnost za okolje in njihovi škodljivi
vplivi segajo v park.
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Karta 3: Vplivno območje regijskega parka Škocjanske jame

Vir: PŠJ, 2008

Upravljanje s parkom je javna služba, ki jo opravlja javni zavod.
Javni zavod je pravna oseba, ki v okviru javne službe opravlja naslednje dejavnosti:
1. pripravlja predlog programa varstva in razvoja parka;
2. sprejema letne programe varstva in razvoja Škocjanskih jam in opravlja tam določene
naloge;
3. stalno spremlja in analizira stanje naravnih vrednot in kulturne dediščine v parku;
4. pripravlja dodatne strokovne predloge za varstvo in opravljanje vzdrževalnih ukrepov
skupaj z drugimi strokovnimi organizacijami;
5. usklajuje raziskovalne naloge v zvezi s parkom in organizira raziskovalno delo;
6. sodeluje pri mednarodnih projektih, predstavitvah in strokovnih raziskavah parka in
skrbi za izvajanje prevzetih projektov;
7. skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in zavarovanje spomenikov in znamenitosti na
območju parka;
8. upravlja nepremičnine v skladu z aktom o ustanovitvi javnega zavoda;
9. skrbi za strokovno predstavitev parka in organiziranje izobraževanja;
10. sodeluje z lastniki posameznih spomenikov v parku, jim strokovno pomaga in svetuje,
11. pripravlja in vzdržuje poti in označbe v parku;
12. vzdržuje jamsko infrastrukturo za obisk jam in opravlja vodniško službo po parku.
Poleg tega opravlja javni zavod v okviru javnih pooblastil še te naloge:
1. vodi informacijski center;
2. zbira in vodi dokumentacijo in ureja muzejske zbirke;
3. uresničuje predkupno pravico lokalne skupnosti in države do nakupa spomenikov in
znamenitosti v parku;
4. nadzira izvajanje varstvenih režimov v parku;
5. opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem koncesije.
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Zaradi posebne naravne, kulturne, zgodovinske oziroma estetske vrednosti so v parku
posamezni deli nepremične naravne in kulturne dediščine posebej zavarovani s tem
zakonom.
Kot naravni spomeniki so zaradi svojih posebnih značilnosti kot vzorčni primer nekega
naravnega pojava zavarovani tile deli parka:
1. Mala dolina in Velika dolina do roba udornice;
2. brezno Okroglica;
3. stene in bregovi slepe doline Reke v dolžini in širini 150 m pred vhodom v Mahorčičevo
dvorano;
4. podzemne jame na območju parka:
– Škocjanske jame (Škocjanski jamski splet);
– Jama na Prevali II;
– Mala jama na Prevali;
– jama Škrlica;
5. Kapnik v Lipjih jamah pri Divači.
Deli nepremične kulturne dediščine parka, ki so zaradi svoje posebne vrednosti razglašeni
za kulturne spomenike, so:
1. območji naselbinskih spomenikov:
– naselje Škocjan in naselje Betanja
Slika 3: Betanja – hiša s spahnjenco

Vir: Požrl, 2007

Pokrajina na območju parka Škocjanske jame je privabljala človeka že od pradavnine in je
izredno bogata z arheološkimi najdišči. Arhaičnost tega prostora se izraža tudi v ohranjeni
srednjeveški tlorisni zasnovi vasi Škocjan in njeni legi na velikem naravnem mostu pod
katerim je reka Reka izdolbla Mahorčičevo in Mariničevo jamo. Ta lega ni naključje.
Škocjan naj bi bil poseljen že v prazgodovinski dobi, nedvomno pa v antiki. Ime dobi, tako
kot jame, po sv. Kancijanu, kateremu je, poleg tukajšnje, posvečenih še 22 cerkva na
slovenskem narodnostnem ozemlju ob vodnih tokih, izvirih in ponorih. Prvotno gotska
cerkev je bila v 17. stol. razširjena, tako da je dobila še dve stranski ladji ter nov
prezbiterij. Samostojno stoječ zvonik oglejskega tipa je leta 1858 zamenjal zvonik na
zvončnico. Vas se je razvila okoli te cerkve in se naslonila na danes delno ohranjeno
taborno obzidje znotraj katerega leži. Sestavljena je iz gruče stavb, ki se v dveh nizih
odpirata od cerkve na obe strani. V kraške domačije zaprtega tipa so se tako lahko razvile
zgolj hiše ob koncih nizov. Danes v vasi prevladujejo stavbe iz 19. in 20. stol. Moč je
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videti lep primer v skalo vklesanega vaškega vodnjaka v katerega se zbira deževnica s
streh okoliških hiš in vaški kal, ki je služil kot zbiralnik deževnice za napajanje živine. Do
petdesetih let 20. stol. je bil Škocjan znan po številnih obrtnikih (trije kovači, kolar, mizar,
dva krojača, dve šivilji, babica, kamnosek in gostilničar), bil je cerkveno središče s
kaplanijo in šolo (1865–1962). Številni domači raziskovalci Škocjanski jam so zakopani na
vaškem pokopališču. Tu najdemo tudi grob raziskovalca Antona Hankeja (PŠJ, 2008).
Betanja je zrasla kot gručasto naselje v kotanji pod Škocjanom. Po lokalnem ustnem
izročilu iz druge polovice 19. stol. naj bi bila prva domačija v Betanji Betančeva, ki ji pri
poznejši delitvi zemljišč v vasi pripade največji delež. Izročilo še pravi, da so si vaščani po
opravljeni delitvi svoje posesti obzidali. Danes v Betanji prevladujejo zaprte, s kamnitimi
zidovi obdane stavbe kraškega tipa iz 19. in 20. stol. z vodnjakom sredi dvorišča (nar.
borjača), ki se navzven odpira s kamnitim portalom (nar. kalono). Na stanovanjskem
poslopju Betančeve domačije se je ohranila kritina iz škrl, tj. klanih plošč iz slojevitega
apnenca, ki je v zgodovini na Krasu nadomestila slamo, saj je bila trajnejša in ognjevarna
(PŠJ, 2008).
2. arheološki spomeniki:
– Tominčeva jama; v Tominčevi jami in Roški špilji so arheološke najdbe iz časa
bakrene dobe in zgodnje bronaste dobe (okvirno med 3000 in 1700 pr.n.š.).
– Czoernigova jama;
– Jama nad Jezerom;
– Luknja v Lazu pod Matavunom;
– Pečina v Sapendolu;
– Jama v Sokolaku;
– Ledina Stojance pri Betanji;
– Mala jama na Prevali;
– Jama na Prevali II; Velika jama na Prevali oz. Mušja jama je nekaj čez 50 m
globoko brezno južno od Škocjana, kjer se je na dnu brezna nahajala izjemna
količina pretežno bronastih in redkih železnih predmetov.
– Gradišče Škocjan;
– Gradišče pri vasi Naklo;
– Nekropola Ponikve;
– Nekropola pod Matavunom;
– Nekropola Za griči;
– Nekropola pod Brežcem s 325 žganimi grobovi je med grobišči najpomembnejše,
tu so v najstarejših grobovih iz 11. in 10. st. pr.n.št. našli tudi posamezne železne
predmete.
– Tabor nad Škofljami -ostanki srednjeveške utrjene postojanke.
3. umetnostno zgodovinska spomenika:
– Škocjan, podružnična cerkev Sv. Kancijana;
– Razvaline gradu Školj nad sotesko Reke
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Slika 4: Razvaline gradu Školj, umetnostno zgodovinski spomenik

Vir: PŠJ, 2008

Poseben pečat pokrajini na zavarovanem območju poleg cerkve sv. Kancijana s svojim
zvonikom daje še grad Školj (Neukhoffell), eden izmed ohranjenih nekoč devetih
srednjeveških gradov v dolini reke Reke, ki je kot naravna, politična in kulturna meja skozi
vso zgodovino ločevala severne predele od primorskih. Grad stoji na skalni vzpetini oz na
školju (velika skala) nad reko. Grad je obstajal verjetno že v 13. stoletju, prva omemba pa
je iz leta 1426, ko je bil lastnik gradu vitez Erhardus von Scolcum. Grad je bil oglejski
fevd, njegovi gospodarji so bili Devinski grofi, pozneje pa njihovi dediči Walseejevci. Po
izumrtju devinske Walseejevske veje leta 1483, so tukajšnje fevde podedovali avstrijski
vojvode, ki so Školj zaupali poveljnikom Ravbarjem. Na gradu so živeli do leta 1600, ko je
postal last barona Francesca Rosettija. Rosettiji so v 17. stoletju grad preuredili v udobno
rezidenco (PŠJ, 2008).
4. etnološki spomeniki:
Z etnološkega stališča so pomembne nekatere preproste kmečke hiše s tipičnimi
arhitekturnimi elementi kot so kamniti dvoriščni vhodi in okenski okvirji, s skrlami krite
strehe, komunski vodnjaki –štirne itd.
– Matavun, domačija, h. št. 8 in 10 - Vnckova domačija je primer kraškega
avtohtonega kmečkega stavbarstva. Hiša ima spahnjenco, poseben kuhinjski
prizidek z odprtim ognjiščem, ki jo krasi s skrlami krita streha in skrbno oblikovan
dimnik.
– Škocjan, domačija, h. št. 4, 5 in 7;
– Škocjan, nekdanja kaplanija in kamniti komunski vodnjak;
– Betanja, domačija, h. št. 2;
5. tehniški spomeniki:
– Matavun, ledenica pri hiši št. 4;
– Brežec, stavbe v Malnih (ostanki mlinov in žage).
6. zgodovinski spomeniki:
– Škocjan, pokopališče in stari nagrobniki na pokopališču, nagrobnik J. Mahorčiču
ob cerkvenem obzidju ter Hankejev grob;
– Matavun, znamenje na prekladi na Tominčevi poti, posvečeno cesarju Avgustu
Francu I. in znamenje raziskovalcem v Schmidlovi dvorani;
– Matavun, spomenik padlim borcem in žrtvam fašizma;
– kamniti smerokaz na križišču stare ceste Dolnje Ležeče–Lokev.
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Slika 5: Osrednje območje parka z vasjo Škocjan in udornicama Veliko in Malo
dolino

Vir: PŠJ, 2008

3.1.1. ŠKOCJANSKE JAME
Z ustanovitvijo regijskega parka je razvoj območja dobil nov zagon, saj je pritok finančnih
sredstev omogočil prenovo propadajočih objektov v vaseh na območju parka in ureditev
okolice ter s tem razširitev turistične ponudbe, ki je prej vsebovala zgolj vodeni ogled jame
oz jamski turizem.
Jamski turizem je ena izmed najstarejših oblik turizma v Sloveniji. Prve za obiskovalce
urejene jame so na Slovenskem od 17. stoletja (Vilenica), predvsem pa od 19. stoletja
(Postojnska jama, Škocjanske jame). Danes je v Sloveniji 23 turističnih jam, med katerimi
je največja Postojnska jama. Ljudje so iz radovednosti obiskovali jame že pred 1000 leti,
prvi kontinuirani obiski jam pa so bili romarski. Za prvo turistično jamo z organiziranim
vodenjem štejemo Vilenico, ki je bila za obiskovalce odprta 1633, leta 1660 pa jo je
obiskal tudi cesar Leopold I. za obisk jam so obiskovalci plačali vstopnino. Leta 1819 so
bile na Slovenskem tri prave turistične jame: Vilenica, Škocjanske jame in Postojnska
jama. Primorska enota Nemško –avstrijskega alpskega društva je v 19. stoletju vzela v
najem Škocjanske jame in med leti 1884-1886 odprla tudi Divaško jamo. Postojnska in
Škocjanske jame so bile ekonomsko uspešne, ostale jame pa niso prinašale zaslužka. Za
Slovenijo je neorganizirano obiskovanje jam že stara dejavnost, o organiziranem jamskem
turizmu lahko govorimo več kot 350 let, za začetek modernega jamskega turizma pa
štejemo leto 1919, ko so za obiskovalce odprli na novo odkrite dele Postojnske jame.
Nekatere najstarejše turistične jame predvsem Postojnska jama in Škocjanske jame so
izrednega pomena za državni turizem (Arsenović, 2007). V Sloveniji lahko turistične jame
razdelimo na dva glavna tipa: klasične turistične jame, kjer je zgrajena infrastruktura, ki
omogoča prehod večji skupini obiskovalcev v spremstvu vodnika in infrastrukturno
neurejene jame, kjer je za obisk pod vodstvom jamarja potrebna jamarska oprema. Na
seznamu 22 klasičnih turističnih jam, ki so v Zakonu o varstvu podzemnih jam navedene
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kot jame, ki so urejene za organiziran turistični obisk in opremljene z jamsko
infrastrukturo, so tudi Škocjanske jame in Divaška jama (Arsenović, 2007).
V preteklosti so bile jame v zasebni lasti, danes pa so v lasti države. Državni zbor
Republike Slovenije je leta 2003 sprejel Zakon o varstvu podzemnih jam, kjer je
meddrugim določeno (5. člen), da so jame naravne vrednote državnega pomena in naravno
javno dobro ter so v lasti države, kakor tudi vsa jamska infrastruktura (Arsenović, 2007).
3.1.1.1. ZGODOVINA RAZISKOVANJ IN OBISKOVANJ ŠKOCJANSKIH JAM
Prvi pisni viri o Škocjanskih jamah izvirajo iz antike. Pozidonij iz Apameje (živel 135–50
pr. Kr.) je zapisal: »Reka Timava priteka z gora, pada v brezno (to je v Škocjanske jame –
opomba avtorja) in potem, ko preteče pod zemljo okoli 130 stadijev, izvira ob morju.«
Škocjanske jame so označene že na najstarejših tiskanih zemljevidih tega dela sveta, kot
sta karta Laziusa - Orteliusa iz leta 1561 ali Mercatorjev Novus Atlas iz leta 1637. Seveda
tudi Valvasor ni mogel mimo tako pomembnega pojava. V Slavi vojvodine Kranjske
(1689) je priobčil prikaz ponora Reke in podrobneje obravnaval njen podzemeljski tok. Da
so tudi v 18. stol. šteli jame med najpomembnejše znamenitosti tržaške okolice, dokazuje
naročilo nekaj vedut francoskemu slikarju F. Cassasu (1782). Njegove slike pričajo, da so
ljudje že takrat obiskovali dno Velike doline. Kdaj natančno se je začel jamski turizem v
Škocjanskih jamah je težko določiti. Prvi dokumentirani obiski Velike doline so že okrog
leta 1790. Po starejših navedbah v literaturi je dal deželni svetnik Matej Tominc (po njem
se imenuje Tominčeva jama) 1819. narediti (po drugih virih popraviti oziroma obnoviti)
stopnice do dna Velike doline. Ob tej priložnosti so 1. januarja 1819 pričeli voditi vpisno
knjigo obiskovalcev. Ta datum brez dvoma lahko štejemo za začetek sodobnega turizma v
Škocjanskih jamah. Najprej so si turisti ogledovali le zunanji del jam (Velika dolina,
Tominčeva jama). V 19. stol. je jame obiskalo nekaj zelo pomembnih jamarjev in
jamarskih raziskovalcev (Anton Hanke, Josip Marinitsch, Friedrich Muller,…), ki so
ponesli ime jame daleč naokrog, tako da so jame obiskovali gostje iz širšega evropskega
prostora. Leta 1823 so bile odprte prve turistične poti v Veliki dolini, med leti 1884-1906
pa v jami.
V devetnajstem stoletju so se lotili raziskav Škocjanskih jam in jih do konca stoletja
končali. Prva spodbuda za raziskovalce, da so skušali slediti teku Reke v podzemlje, je bilo
iskanje vode za oskrbo Trsta. Tako so na eni strani raziskovali globoka brezna po Krasu,
na drugi pa Škocjanske jame in s tem sledili Reki. Slednjega se je 1839. lotil Ivan Svetina,
mojster za vodnjake iz Trsta, in 1840. dosegel tretji slap, približno 150 metrov od ponora v
Veliki dolini. Naslednje raziskave je med letoma 1851 in 1852 vodil Adolf Schmidl s
skupino idrijskih rudarjev z Ivanom Rudolfom na čelu. Prodrli so slabe pol kilometra
daleč, do četrtega, morda celo šestega slapa. Tam jim je nenadoma narasla Reka odnesla
orodje in vse tri čolne, s čimer se je končalo tudi njihovo delo. Prelomnica v raziskovanju
Škocjanskih jam je bila ustanovitev jamarskega odseka pri Primorski sekciji Nemškega in
avstrijskega planinskega društva v Trstu leta 1884. Še istega leta je Primorska sekcija
dobila v zakup Škocjanske jame. Pod vodstvom »jamskega triumvirata« (Anton Hanke,
Josip Marinitsch, Friedrich Müller) in s pomočjo domačinov (Jože Antončič, Jurij
Cerkvenik - Gomboč, Franc Žnideršič, Pavel Antončič, Jože Cerkvenik, Janez Delez) so se
lotili sistematičnega prodiranja ob reki in raziskovanja jam. V prvem letu delovanja so že
premagali šesti slap, »ključni problem raziskovanja«, 1887. štirinajsti slap v Hankejevem
kanalu, 1890. so odkrili Martelovo dvorano in 5. oktobra istega leta dosegli breg Mrtvega
jezera, slabih 1700 m naprej od zadnjega ponora. Zadnji večji dogodek je bilo odkritje Tihe
jame leta 1904 – do nje so priplezali štirje domačini prek 60 metrov visoke stene iz
Müllerjeve dvorane. S tem je bilo, vsaj za takrat, odkrivanje škocjanskega podzemlja
končano (Kranjc, 2002, str. 42).
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Po končanemu glavnemu valu raziskovanj se je nadaljevalo dograjevanje turistične
infrastrukture; leta 1933 je bil zgrajen umetni predor iz doline Globočak, skozi katerega
vodi turistična pot v jame še danes, leta 1959 so jamo elektrificirali, 1986 pa zgradili
poševno dvigalo iz Velike doline. Med letom 1986 in 1990 so bili zgrajeni tudi drugi
turistični objekti (Turistično-informativni center, gostilna). (PŠJ, 2008; Martinčič, 2007)
Skoraj sto let ni bilo nobenih pomembnejših jamarskih raziskav ali odkritij, dokler ni 15.
septembra 1991 slovenskima jamarjema potapljačema, Janku Brajniku in Samu Morelu,
uspelo preplavati sifona v Marchesettijevem jezeru tik pred Mrtvim jezerom. Za sifonom
sta odkrila nove velike rove s podzemeljsko reko in jezeri. S tem pa se odpira novo
poglavje: prodreti vzdolž podzemeljske Reke do slab kilometer oddaljenih rovov Kačne
jame, skozi katere se prav tako pretaka podzemeljska Reka (Kranjc, 2002, str. 46).
3.1.1.2. NASTANEK IN OPIS ŠKOCJANSKIH JAM
Škocjanske jame so nastale v krednih in paleocenskih apnencih v bližini stika z
neprepustnimi flišnimi kamninami eocenske starosti. Ta kamninski stik, ki leži nekaj
kilometrov južneje, je pomemben za nastanek in oblikovanje jam. Na flišnih kamninah, ki
so iz kremenovih peščenjakov, konglomeratov in laporja, se zbira voda velike površinske
reke Reke, ki po tem, ko prestopi na apnenec, ponikne v Škocjanske jame. Na nastanek in
smer rovov je najbolj odločilno vplivala plastovitost kamnine in tektonska porušenost, torej
lezike – presledki med plastmi kamnine – ter prelomi in izrazite prelomne cone.
Jamo je oblikovala ponikalnica Reka, ki zbere večino vode na nepropustnih flišnih
kamninah.
Ob prestopu na apnenec Reka še teče po površju po približno štiri kilometre dolgi soteski,
ki se končuje z veličastno steno, kjer reka ponikne v podzemlje. Slepa dolina Reke je
največja slepa dolina v Sloveniji. Kakih 200 m od ponorov se je v mlajšem pleistocenu,
nad jamo udrl strop in nastali sta udornici Velika (globoka do 165 m) in Mala dolina (120
m), ki ju ločuje naravni most, ostanek prvotnega jamskega stropa. Nad jamami, med steno
nad ponorom in stenami Male doline je vasica Škocjan. Tik poleg hiš je še en vhod v
podzemlje, 90 metrov globoko brezno Okroglica, ki se končuje malo nad podzemeljsko
Reko.
Reka teče od Škocjanskih jam skozi kraško podzemlje proti približno 35 km oddaljenim
izvirom Timave na italijanski strani. Njen tok je v glavnem neznan, doseči ga je mogoče le
v maloštevilnih globokih breznih (do 320 m), v katerih pa nam pritočni in odtočni sifoni
onemogočajo nadaljnje odkrivanje vzdolž skrivnostnih podzemnih kanalov.
Domnevamo, da je Reka pred pleistocenom (trajal je okoli 2 milijona let) tekla po površju
s flišnega sveta prek Krasa proti morju. Zaradi zakrasevanja je postopoma prehajala v
podzemlje, na začetnem delu apnencev pa je vrezovala sotesko, kar potrjujejo rečne terase.
Tudi v jami je mogoče slediti postopnemu zniževanju rovov, po katerih je tekla Reka.
Najbolje ohranjen višji (najstarejši) nivo je del jam, po katerih danes deloma vodijo turiste:
Czoernigova jama, Brihta jama, Okno (Miklov skedenj), Dvorana ponvic, Tiha jama. Na
malo nižjem (mlajšem) nivoju - takrat naj bi Reka ponikala v udorni vrtači Sapendol pod
vasjo Gradišče - sta nastali Tominčeva jama in Schmidlova dvorana. Čeprav je Reka
ponikala na različnih mestih, se je globlje pod zemljo držala bolj ali manj istega rova –
današnjega Hankejevega kanala – in ga poglabljala, zaradi česar so nastali tako veliki
podzemeljski prostori.
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Slika 6: Prečni prerez Škocjanskih jam

Vir: PŠJ, 2008

V dnu Velike doline Reka dokončno izgine v podzemlje in se spet pojavi na površju 34
kilometrov stran, v izvirih Timave, nedaleč od obale Jadranskega morja. Del Škocjanskih
jam, po katerem teče Reka - Šumeča jama je pravzaprav okoli 3,5 kilometra dolga, 10 do
60 metrov široka in prek 100 metrov visoka podzemna soteska. Vsi jamski rovi so dolgi
6,2 kilometrov, navpična razlika med najvišjim vhodom (Okroglica) in najnižjim človeku
dostopnim mestom v jami – odtočnim sifonom – pa je 205 metrov. Največja globina je 232
m, najvišja točka jame je Štefanjino razgledišče na 435 m, najnižja pa Mrtvo jezero na 212
m. Na nekaj mestih se soteska razširi v podzemeljske dvorane. Največja med njimi,
Martelova dvorana, je 308 m dolga, povprečno 89 m široka (največ 123 m) in povprečno
106 m visoka, z najvišjo točko stropa 146 m nad strugo Reke. Ploščina največjega
prečnega preseka v tej dvorani je 12000 m2, prostornina dvorane pa 2,2 milijona m3.
Temperatura v suhem delu jame je stalna 12°C, v vodnem delu pa niha med 0-20°C.
Slika 7: Tloris Škocjanskih jam

Vir: PŠJ, 2008
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3.1.1.3. OPIS TURISTIČNE POTI
Voden ogled obisk jame je mogoč vse dni v letu po urniku. Turistična pot je dolga 3 km
(vključuje tudi 500 stopnic) in traja 1h 30 min. Začetek turističnega ogleda Škocjanskih
jam je v informacijskem centru v Matavunu. Pot vodi v tipično kraško udorno dolinoGlobočak. V naravno jamo vodi 116 m dolg umeten predor, ki je bil zgrajen leta 1933.
Vhodni, bogato zasigan rov, se imenuje Paradiž in v njem so na majhnem prostoru
najlepše ohranjene kapniške tvorbe v Škocjanskih jamah. Pot se nato nadaljuje skozi
Labirint v Veliko dvorano, na dnu katere se pnejo ogromni stalagmiti, imenovani Orjaki,
visoki do 15 m. Malo naprej od znamenitih Orgel obiskovalec prvič zasliši bučanje reke,
ki skozi ogromno Šumečo jamo prodira v kraško notranjost. Ob izstopu iz Tihe jame je
pogled na podzemni kanjon Reke. Pot se nadaljuje po v živo skalo vklesani galeriji do
Cerkvenikovega mostu, ki na višini 45 m prečka strugo reke prav ob vstopu Reke v
Hankejev kanal. Skozi Müllerjevo in Svetinovo dvorano se nato pot zlagoma spusti do
najnižje točke turističnega obiska, 144 m pod površjem, nato se dvigne v Dvorano ponvic.
Obiskovalci ponovno ugledajo dnevno svetlobo v Schmidlovi dvorani, ki se odpira v do
165 m visokih stenah Velike doline. Tu se odpre pogled na Reko in na preko 10 m visok
slap. Od tu se pot dvigne skozi rov, imenovan Pruker, do poševnega dvigala, ki
obiskovalce popelje ven iz doline. Obisk se zaključi na Informacijskem centru v Matavunu,
od koder se je tudi začel.
3.1.1.4. TURISTIČNI OBISK ŠKOCJANSKIH JAM
Obisk Škocjanskih jam v zadnjih letih vztrajno narašča in je v letu 2007 skoraj dosegel
100000 obiskovalcev. Pri pregledu števila obiskovalcev v jami bi lahko izpostavili nekaj
mejnikov, ki so vplivali na razvoj turizma v Škocjanskih jamah, mednje zagotovo lahko
štejemo: vpis jam na seznam Unesca (1986), Osamosvojitev Slovenije (1991) in
ustanovitev Regijskega parka Škocjanske jame (1996). V tabeli je podrobno predstavljeno
število obiskovalcev v teh obdobjih, predvsem pa v zadnjih desetih letih, t.j. po ustanovitvi
Parka Škocjanske jame.
Tabela 5: Število obiskovalcev Škocjanskih jam po izbranih letih
Leto

Število
obiskovalcev
1960
17000
1987
69156
1990
56366
1991
23814
1997
47243
1998
48606
1999
44704
2000
51757
2001
56838
2002
67105
2003
75395
2004
89700
2005
91154
2006
90568
2007
99455
2008
89409
Vir: Statistični urad

Iz Slovenije

Iz tujine

25330
20485
20665
22773
19343
15610
14889
15422
14594
21017
19933
27239
26856
22614

31036
3322
26578
25833
25361
36156
41949
51683
60801
68683
71221
63329
72599
66795
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Število obiskovalcev Škocjanskih jam je začelo naraščati po tem, ko so v jamo napeljali
elektriko (1959) in je v 80ih letih doseglo vrhunec, rekord 69000 obiskovalcev iz leta
1987, je bil presežen šele leta 2003. V letu 1991 je glede na leto 1990 predvsem število
tujih obiskovalcev drastično padlo in nato v devetdesetih počasi začelo spet rasti. Leta
1997 je bilo število obiskovalcev dvakrat tolikšno kot 1991. Medtem ko število domačih
obiskovalcev v zadnjih 18 letih stalno niha od 15000-25000, se v zadnjih desetih letih
vztrajno povečuje število tujih obiskovalcev. Leta 2000 je število tujih obiskovalcev za več
kot dvakrat preseglo število domačih. V zadnjih letih je število tujih obiskovalcev
prevladujoče in je približno trikrat večje od domačih. Leta 2007 je bil dosežen rekorden
obisk 99455 obiskovalcev (tudi največ tujih obiskovalcev), ki pa je 2008 ponovno padel na
nivo leta 2004 - približno 89000 obiskovalcev in tako še ni dosegel meje 100000
obiskovalcev.
Graf 2: Število obiskovalcev Škocjanskih jam 1987 - 2008
99455
100000

št. obiskovalcev

80000

60000

40000

20000

0
1987

1990

1991

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

leto

Vir: Statistični urad

Vpis jame v Unesco 1986 je nedvomno vplival na povečan obisk jame, saj je ravno 1987
bil obisk največji vse do obdobja 2002/2003. Nestabilna politična situacija 1991 in v
začetku 90ih je razumljivo negativno vplivala na obisk tujih turistov, medtem ko na
domače obiskovalce skoraj ni vplivala, saj je bilo število obiskovalcev iz Slovenije leta
1991 večje kot npr. v letih 1999-2003. Iz števila obiskovalcev je razvidno, da je bila
ustanovitev Regijskega parka zelo pomembna in je pozitivno vplivala na razvoj turizma v
Škocjanskih jamah. Večji premik je viden po letu 2000 (PŠJ potreboval nekaj let za
zagon), saj se je od leta 2000 do 2007 število obiskovalcev povečalo za več kot 40000. Na
večjo obiskanost jame je verjetno vplivala tudi vključitev Slovenije v Evropsko Unijo. K
večji prepoznavnosti in posledično obiskanosti Škocjanskih jam zagotovo vpliva tudi
mednarodno vključevanje in povezovanje PŠJ v različne evropske in svetovne organizacije
in mreže (npr. Ramsar, MAB okolje, mreža evropskih parkov, Natura 2000 itd.). Ureditev
okolice Škocjanskih jam, skrb za kulturno dediščino (npr. muzejske zbirke v obnovljenih
objektih) in izobraževalna nota PŠJ (npr. učna pot, mreža šol) pa verjetno vpliva na
povečan obisk domačih turistov. Upad obiskovalcev v letu 2008 si lahko razlagamo z
vplivom svetovne gospodarske krize, ki je v letu 2008 na splošno zmanjšala turistična
potovanja in obiske. Glede na slabe obete v zvezi s splošnim gospodarskim stanjem v
Sloveniji in v svetu si upamo trditi, da v prihodnjih nekaj letih število obiskovalcev
verjetno še ne bo doseglo želenega cilja 100000. Z upoštevanjem novih razmer na področju
turizma in s pravo strategijo upravljanja s Parkom pa se število obiskovalcev tudi ne bi
smelo bistveno zmanjšati.
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3.1.2. DODATNA PONUDBA V PŠJ
3.1.2.1. MUZEJSKE ZBIRKE
Vodenje obiskovalcev v jamo po ustanovitvi Regijskega parka ni več edina turistična
dejavnost Parka Škocjanske jame. V PŠJ so obnovili nekatere arhitekturno pomembne
objekte in v njih uredili muzejske zbirke. V Škocjanu so na ogled tri stalne muzejske
zbirke v slikovitih objektih:
- Zbirka zgodovine raziskovanja Škocjanskih jam v Jurjevem skednju. Tu sta tudi maketi
prereza podzemnega kanjona Škocjanskih jam in maketa osrednjega območja parka.
- Etnološka zbirka v Jakopinovem skednju predstavlja pridobivanje žita in njegovo
uporabo iz časa ornega poljedelstva. Pritlični objekt je krit z rženo slamo in je posebnost,
ki je iz teh krajev povsem izginila.
Slika 8: Jakopinov skedenj v Škocjanu

Vir: PŠJ, 2008

- Geološka zbirka kamnin, biološka zbirka in arheološka zbirka v Delezovi domačiji.
Zbirka v Delezovi domačiji je v letu 2006 prejela Valvasorjevo priznanje muzealstva.
Muzejske eksponate spremljajo zgibanke v štirih jezikih (slovenščina, nemščina,
angleščina, italijanščina).
3.1.2.2. UČNA POT ŠKOCJAN
Muzejske zbirke si je mogoče ogledati tudi v okviru učne poti, v katero so vključeni tudi
omenjeni objekti. Učna pot Škocjan je nastala v okviru programa Phare v sodelovanju z
ARSO v okviru Ministrstva za okolje in prostor ter ob pomoči številnih strokovnjakov z
različnih fakultet, institutov, šol, muzejev, zavodov in raznih društev. Izdelava poti je bila
sofinancirana s strani EU.
Učna pot Škocjan je dolga 2 km in zahteva uro do dve uri hoda. Kot pripomoček na poti je
na voljo žepni format knjižice Vodnik po učni poti Škocjan, ki je dostopna tudi na spletu.
Vodnik je mogoče dobiti v slovenščini, angleščini, nemščini in italijanščini. Učna pot je
krožna; izhodišče je pred informacijskim centrom v Matavunu. Učna pot vsebuje 24
postojank z informativnimi tablami, ki razlagajo kraško površje in hidrologijo, svet
živalstva in rastlinstva, ter naravno in kulturno dediščino tega območja.
Vsebine posameznih točk so povezane z naravnimi pojavi, ki so vidni na tem prostoru, npr.
kontaktni kras, nastanek udornih dolin, oblikovanje podzemnih vodnih rovov, prelom v
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Mali dolini, nastajanje krasa in površja, floro in favno, npr. netopirji, rastlinstvo udornic,
črni bor, rast drevesa, ptice v stenah udornic, človekovih dejavnosti v naravi, npr.
čebelarjenje, smolarjenje, gradnja kalov, raziskovanje jam, kraška arhitektura (štirna,
kamnita streha..).
Karta 4: Učna pot Škocjan

Vir: PŠJ, 2008

Učna pot Škocjan združuje izobraževalno noto z rekreacijo in doživljajskimi vsebinami,
zato je primerna za vse generacije. Poslužujejo se je tudi šolske skupine v okviru ekskurzij.
V PŠJ organizirajo naravoslovne ekskurzije za osnovne in srednje šole, v ta namen so
pripravili tudi delovne liste. Po programu ekskurzij so po učni poti Škocjan peljali že več
kot 280 skupin, kar pomeni skupaj več kot 7.300 učencev in dijakov.
3.1.2.3. PRIREDITVE
Za popestritev turistične ponudbe v Parku organizirajo tudi nekaj prireditev.
V območju PŠJ deluje Turistično društvo Škocjan, ki v sodelovanju s PŠJ organizira letne
turistične, športne in kulturne prireditve, ki so dobro obiskane.
V letu 2007 so obudili t.i. Belajtngo, Jamski praznik, ki se odvija v maju in je razglašen
za Dan Parka Škocjanske jame. Praznik je po več kot 35-letni tradiciji zamrl po drugi
svetovni vojni. Začetek jamskega praznika sega v leto 1886, ko je primorska sekcija
nemško-avstrijskega planinskega društva praznovala prvo obletnico najemne pogodbe za
upravljanje s Škocjanskimi jamami. Ob tej obletnici so pripravili slovesno otvoritev jam
imenovano »Grottenfest« ali jamski praznik. Namen jamskega
praznika je bil
popularizacija obiskovanja jame med izletniki iz Trsta in turisti iz bolj oddaljenih krajev.
Praznik so do leta 1920 priredili 26-krat, v maju ali juniju. Leta 1923 so praznik priredili v
okviru italijanske uprave in ga ponovili najmanj 11-krat. Zadnjič se je praznik odvijal leta
1946 pod upravo zavoda Kraške jame Slovenije iz Postojne. Na jamski praznik so
obiskovalce privabljale nove turistične poti, cenejši organiziran prevoz iz Trsta in
predvsem razsvetljena jama. Zaradi osvetlitve se je za praznik uveljavilo ime »belajtnga«
ali razsvetljava (iz nemške besede Beleuchtung). Ogledi jame so se vršili ob svetlobi sveč,
karbidovk in kosov magnezija. Pri organizaciji praznika so sodelovali tudi domačini, ki so
v jami skrbeli za postavitev razsvetljave in zamenjavo sveč ter pazili, da obiskovalci, ki so
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se v jami sprehajali brez vodnika, ne bi zašli s poti. V lokalnem zgodovinskem spominu, ki
seže v čas italijanske uprave, je praznik zabeležen kot veselica, ki so jo pripravili v
Matavunu. Veselica je vključevala stojnice, vrtiljak in ples.
V današnjem času na Dan PŠJ s karbidnimi svetilkami osvetlijo le del jame. Obiskovalci si
lahko brezplačno ogledajo jamo brez spremstva vodnikov in podoživijo vzdušje iz konca
19. in začetka 20. stoletja. V Matavunu in Škocjanu je mogoč brezplačen ogled muzejskih
zbirk in priložnostnih razstav ter obisk stojnic z brkinsko - kraškimi pridelki in izdelki.
Dogajanje popestrijo stare družabne igre, godba na pihala in ples ob živi glasbi (Fedrigo,
2007).
TD Škocjan spomladi organizira tradicionalni Pohod ob ponoru reke Reke (v letu 2009 je
bil izpeljan 14.) in Škocjanski festival (12. v letu 2008).
Trasa pohoda je speljana po območju Regijskega parka Škocjanske jame in je zelo
razgibana. Začetek poti je v Matavunu in se začne z vzponom proti vasi Dane, po robu
udorne doline Sokolak, nato se spusti do vasi Naklo in naprej do Reke. Po levem bregu
reke se pot nadaljuje v smeri toka proti prvemu ponoru Reke v Mahorčičevo jamo, ki je ob
tej priložnosti odprta za ogled (prva kontrolna točka). Pohodniki prečkajo Reko preko
mosta v jami in nadaljujejo pot po desnem bregu kanjona Reke v smeri proti toku, ob
ostankih nekdanjih mlinov. Nato sledi strm vzpon do razvaline gradu Školj. Od tam gre pot
skozi hrastov in borov gozd do vasi Brežec, kjer pohodnike čaka pogostitev s toplim
čajem. Sledi spust v ozko dolino Dol in nato vzpon do vasi Gradišče, kjer je ob cerkvi
svete Helene druga kontrolna točka. Zadnji del poti proti cilju v Škocjanu poteka do roba
Velike doline, kjer se razcepi. Daljša poteka preko naravnega mosta, ki ločuje Veliko in
Malo dolino in skozi vas Matavun, krajša pa skozi vas Betanja. Pohod je označen, dolg je
približno deset kilometrov in je primeren za vse starosti, startnina (leta 2008: 2 € odrasli in
1€ otroci) vključuje čaj in zavarovanje (TD Škocjan, 2009).
Škocjanski festival je kulturna prireditev, ki se odvija v poletnih mesecih in vključuje tudi
mednarodni Festival kitare v cerkvi sv. Kancijana (v letu 2008 je bil izpeljan 10.). V okviru
Škocjanskega festivala se na trgu v Škocjanu odvijajo koncerti pevskih zborov in
gledališke igre gostujočih gledališč, folklornih skupin, kulturnih društev… Večerne igre
spremljajo tudi različne razstave umetniških del, predstavitve knjig…Število obiskovalcev
festivala se povečuje, zato je vsako leto je na sporedu večje število iger.
Kulturno dogajanje se poleti nadaljuje tudi po festivalu z mednarodnim likovnim
ustvarjanjem in otroškim ex-temporom (TD Škocjan, 2009).
Poleg treh najbolj odmevnih prireditev, ki privabijo obiskovalce iz širšega območja, TD
organizira tudi manjše dogodke, ki se jih v glavnem udeležijo domačini.

3.1.3. DEJAVNOSTI IN POMEN PŠJ
Območje Škocjanskih jam je šolski primer kontaktnega krasa, zato PŠJ daje velik pomen
izobraževalni dejavnosti. V ta namen je bila ustanovljena Mreža šol PŠJ, v katero je
vključenih 6 osnovnih šol iz območja od izvira do izliva Reke v morje (OŠ Podgora,
Kuteževo, OŠ Dragotin Kette in OŠ Anton Žnidaršič, Ilirska Bistrica, OŠ dr. Bogomirja
Magajne, Divača, šola Pinko Tomažič, Trebče in Scuola media »de Marchesetti«,
Sesljan/Sistiana, Italija). Pri programu mreže šol sodelujejo: Ministrstvo za okolje in
prostor, MŠŠ,Urad slovenske nacionalne komisije za UNESCO, Zavod RS za ŠŠ, IZRK
SAZU Postojna, Občina Divača, BF Ljubljana, FGG Ljubljana, Mestni muzej Trst in
Notranjski Regijski park. Z mrežo šol organizirajo tematske delavnice in razstave dela
učencev šol.
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V letu 2008 so se šole Mreže šol parka Škocjanske jame udeležile prve izvedbe Vodne
učne poti, katere pobudnik in koordinator je bila OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača.
Vodna učna pot Divaški prag poteka od Divače do Pareda v dolžini 6,5 km in vključuje 8
točk z vodnimi viri in značilnimi kraškimi vodnimi objekti. Vodna učna pot obsega:
kamniti vodni zbiralnik v Divači iz druge polovice 19. stoletja, ki je služil za oskrbo parnih
lokomotiv z vodo, udornice Velika in Mala dolina, kal v Matavunu, kale v okolici Dan in
Pareda, vaško štirno in zbiralnike vode v Danah ter zaraščeno strugo nekdanjega potoka.
Glavni cilj vodne učne poti je spoznavanje problematike oskrbe z vodo v preteklosti in
pomen ohranjanja vodnih virov.
Javni zavod PŠJ, ki ima 20 stalno zaposlenih in več sezonskih delavcev, si prizadeva za
razvoj parka, sprejema programe varstva parka ter spremlja in analizira stanje naravne in
kulturne dediščine. Glavni cilj parka je ohranjanje naravnih znamenitosti, ohranjanje
biološke pestrosti in funkcionalno povezovanje naravnega območja parka s kulturno
dediščino tako, da zagotovi možnosti za življenje domačinov in potek naravnih procesov v
parku. Skrbi za prepoznavnost, raziskovalno dejavnost, izobraževanje zaposlenih,
vzdrževanje infrastrukture itd. Med drugotne cilje parka sodijo turizem, rekreacija,
predstavitve parka in širjenje zavesti o vrednotah naravne in kulturne dediščine.
Pomembno je dobro sodelovanje in sobivanje z domačini, v glavnem s tistimi, ki znajo
dejstvo, da živijo v regijskem parku, izkoristiti kot prednost (Martinčič, 2007).
Na razvojno naravnanost PŠJ kaže vključevanje Škocjanskih jam in Parka v pomembne
organizacije in mednarodna združenja. Od leta1999 so Škocjanske jame vpisane v seznam
svetovno pomembnih mokrišč Ramsarske konvencije kot prvo podzemno mokrišče na
svetu sploh - skupaj s podzemnim tokom Reke so eno od najdaljših kraških podzemnih
mokrišč.
Leta 2004 je bil PŠJ sprejet v svetovno mrežo območji MAB (Man and Biosphere, Človek
in biosfera) kot biosferno območje Kras, ki odkriva povezanost človeka z naravo in pomen
izobraževanja za ohranjanje kakovosti bivanja. Človek in biosfera (MAB) je Unescov
medvladni raziskovalni program, ki vzpostavlja svetovno mrežo biosfernih območij, kjer
se ohranja biološka pestrost in spodbuja trajnostni razvoj. Poudarek je na integriranem,
kooperativnem, decentraliziranem upravljanju, pri čemer je zlasti pomembno sodelovanje z
lokalnimi skupnostmi. Na svetu je le 19 območij, ki so hkrati na seznamu svetovne
dediščine, na seznamu mednarodno pomembnih mokrišč Ramsar in v programu MAB.
Območje Parka je seveda vključeno tudi v vseevropsko omrežje ekološko pomembnih
območij narave Natura 2000. Omrežje je bilo oblikovano z namenom, da preprečimo
izumiranje živalskih in rastlinskih vrst, ter njihovih življenjskih okolji (habitatov).
Območja skupaj tvorijo mrežo, ki je pomembna za vzdrževanje ugodnega stanja
ohranjenosti vrst. Območje regijskega parka Škocjanske jame se nahaja na varstvenem
območju Kras, na vplivnem območju parka pa sta še dve varstveni območji, dolina Reke in
varstveno območje Snežnik-Pivka.
Škocjanske jame so včlanjene tudi v organizacijo ISCA (International Show Caves
Association), ki skrbi za boljšo povezanost turističnih jam po celem svetu in v GIZturistične jame v Sloveniji. PŠJ je od leta 2000 vključen v organizacijo Alparc - Alpska
zavarovana območja, mrežo zavarovanih območij v Alpah (Martinčič, 2007).
PŠJ v skladu s Programom varstva in razvoja Parka Škocjanske jame načrtuje nove
projekte in investicije. Program varstva in razvoja PŠJ je bil sprejet v državnem zboru dne
20. decembra 2006 in velja za petletno obdobje od leta 2006 do leta 2010. V njem je zajeta
celovita ocena stanja v parku, cilji varstva in razvoja ter načini uresničevanja teh ciljev,
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ocena stanja na vplivnem območju parka in določitev ukrepov za izboljšanje in
preprečevanje škodljivih vplivov, načini uresničevanja razvoju parka prilagojene davčne in
drugih spodbujevalnih politik, subvencioniranja, nadomestil in spodbujevalne posojilne
politike z merili in predvidenimi postopki, potrebna sredstva in viri teh sredstev, prostorske
opredelitve načrtovanih varstvenih in razvojnih posegov v parku, določitev za park
primernih dejavnosti in smernice za njihov razvoj.
Iz Evropskih skladov so pridobili sredstva za obnovo podzemnih poti v dolžini 1 km, ki so
bile uničene v poplavi leta 1965, v okviru obnovljenih starih poti bo mogoče videti tudi
podzemne kanjone Reke. Obnovili bodo tudi dvigalo in druge infrastrukturne objekte. V
stari hiši v Škocjanu pa načrtujejo ureditev mini kongresnega centra za izobraževanje in
promocijo Krasa (Prenova jamskih poti, 2008).
Z vidika prepoznavnosti Škocjanskih jam je potrebno omeniti tudi kakovostno urejeno in
ažurirano spletno stran PŠJ, ki potencialnim obiskovalcem nudi tako turistične informacije
kot tudi informacije izobraževalnega značaja. Za obiskovalce je dobro poskrbljeno tudi z
informativnim gradivom v obliki zloženk, ki so na voljo v štirih jezikih.

3.2.

NARAVNA DEDIŠČINA

3.2.1. DIVAŠKA JAMA
Besedilo o Divaški jami je povzeto po spletni stani Divaška jama, 2008.
Divaška jama leži 1,5 km od Divače, ob cesti Divača – Lokev. Dolžina jame je 700 m,
nadmorska višina vhoda je 426 m, največja globina jame pa 95 m. Temperatura v jami je
11°C. Z jamo upravlja Jamarsko društvo Gregor Žiberna Divača, ki deluje od leta 1965.
Divaška jama je z množico udornih dolin in brezen v okolici Divače del nekdaj aktivnega
jamskega sistema, ki ga je na tem območju oblikovala Reka, jama je eden najstarejših
ohranjenih rovov reke Reke. Ponori Reke so v geološki zgodovini ustvarili velikanski
sistem podzemeljskih rovov in dvoran, v različnih višinah in v različnih smereh proti
zahodu, severozahodu in jugozahodu. Erozijsko širjenje in poglabljanje ter znižanje
korozijskega površja je ustvarjalo notranje podore, ožine in udorne vrtače s površja, zato je
Reka stalno spreminjala svoj tok v globini, čeprav je vsaj v prvih desetih kilometrih
sklenjen. Ob poplavah voda Reke zapolni višje rove. Škocjanske jame in Kačna jama sta
del tega sistema, del starega višjega in zdaj mrtvega sistema pa je tudi Divaška jama.
Območje vhoda Divaške jame je značilen kraški ravnik s skledastimi vrtačami, večjega ali
manjšega premera in različnih globin. Od vhoda Divaške jame je 500 m daleč v smeri
severozahod manjša jama Triglovca (Trhlovca), 50 m dolg spodmol, ki kaže na še višji
jamski sistem, saj je vhod v to jamo nedaleč od konca Divaške jame (Nebesa), 50 m više.
Trhlovca je pomembna tudi zaradi paleontoloških izkopavanj, kjer so našli artefakte iz
mlajše kamene dobe.
Divaško jamo je leta 1884 odkril Gregor Žiberna, imenovan Tentava, že tri leta za tem pa
so jo uredili za turistični obisk. Tentava se je prvi spustil v številne jame, med njimi tudi v
180 m globoko vhodno brezno Kačne jame, ki leži nedaleč stran od Divaške jame in vodi
do podzemnega toka Reke. S tem podvigom se je Žiberna proslavil kot veliki raziskovalec
kraškega podzemlja ob koncu 19. stoletja. Divaška jama je izvrstna priložnost za
spoznavanje in razumevanje razvoja kraških pojavov na Divaškem Krasu. Skozi dolgo
geološko zgodovino se je skoraj v celotnem rovu odložilo veliko sige, ki z zanimivimi
tvorbami krasi njeno notranjost. Že v preteklosti so jamo obiskovale znane osebnosti. Med
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njimi velja izpostaviti prestolonaslednika princa Rudolfa, po katerem se je nekaj časa tudi
imenovala, in psihoanalitika Sigmunda Freuda.
Leta 1886 je bil skopan umetni rov iz dna udorne vrtače do prve (Vhodne) dvorane, 1886
so uredili poti skozi jamo in postavili varovalne ograje, ki jih je danes 150 m (materiali so
kovano železo iz 1887 in les, varovala so dotrajana) Tla Vhodne-plesne dvorane so umetno
poravnana.
Jamo so prvič odprli za turističen obisk leta 1887, nato so dodelali poti in leta 1905 jamo
drugič odprli. Leta 1922 je jama prešla pod italijansko upravo, leta 1943 so Nemci
zaminirali vhod v jamo. Dostop v jamo so uredili šele leta 1987 jo tako še tretjič »otvorili«
za obiskovalce. Redni turistični obiski jame se vršijo šele od leta 1997 dalje (Arsenović,
2007).
Jamo si je mogoče ogledati v soju baterijskih svetilk v spremstvu vodnika. V jamo peljejo
od enega do 50 obiskovalcev. Obisk jame je mogoč od maja do septembra, ob nedeljah ob
15. uri in traja 40 minut. Urnik obiskov velja od leta 2003. Jamo je mogoče obiskati tudi
izven urnika po predhodni najavi. Za turistični obisk je urejene 300 m jame, obiskovalci se
spustijo do globine 50 m. V jami si obiskovalci lahko ogledajo izredno kapniško bogastvo
Divaškega Krasa. Največje bogastvo jame je Zakladnica z mnogimi belo-rdečimi zavesami
ter helektitnimi izrastki in velikimi kristali.
Iz Divače (npr iz železniške postaje) je mogoče priti do jame tudi peš po učni poti Risnik,
ki vodi skozi kraški gozd in mimo udornic. Ta možnost je primerna za poldnevni izlet.
V zadnjih petih letih je bilo v jami do 500 obiskovalcev letno. Poleti so večinoma
posamezni gostje, jeseni in spomladi pa organizirane skupine, večinoma planinci. Glede na
prejšnja leta opažajo upad šolskih skupin. Za obiskovalce je lahko neprijetno črno blato v
jami, ki je nastalo, ko so po drugi vojni po tleh posuli pepel, ki je nastal pri izgorevanju
premoga v lokomotivah. Pepel je navidez podoben drobnemu pesku, menili so, da bodo z
njim utrdili jamske poti. Ob stiku pepela z vodo je nastalo črno blato, ki je z leti počrnelo
velik del jame. Kapniki v razdalji 1-2 m so črni, poleg tega se suh pepel dviguje v obliki
prahu in se useda na jamske stene. Zdajšnji oskrbniki so pred leti izpeljali čistilno akcijo in
očistili od 20 do 30m cm debel sloj blata oz pepela, vendar ga je še ostalo. Danes
razmišljajo o betoniranju poti, da bi prekrili pred 50 leti storjeno napako (Arsenović,
2007).
V okolici Divaške jame si je mogoče ogledati tudi slikoviti udornici Risnik in Radvanj.
3.2.2. UDORNICA RISNIK
Slabih 500 m južno od železniške postaje v Divači se odpira slikovita udorna dolina
Risnik, ki je nastala z vdrtjem stropa nekdanje jamske dvorane. Obod ima nepravilno
obliko, premer je do 250 m. Dno udornice je precej uravnano, proti obodu se dvigujejo
melišča, ki 34 m nad dnom, v nadmorski višini 400 m, preidejo v 30-45 m visoke prepadne
skalne stene. Skalni obod je prekinjen le na enem mestu; tam se lahko po melišču spustimo
na dno udornice. Nastanek udorne doline je povezan z nekdanjim potekom podzemskih
tokov reke Reke, ki zdaj teče zelo blizu udornice, vendar precej globlje. V prepadnih
stenah najdejo zavetje številne ptice, zanimivo pa je tudi rastlinstvo, ne le v udornici,
ampak ob celotni krasoslovni naravoslovni učni poti, ki je speljana okrog udornice. Na
stenah Risnika je mogoče tudi športno plezanje (Jamarsko društvo.., 2008; Občina Divača,
2008).
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Slika 9: Udornica Risnik

Vir: Jamarsko društvo Divača, 2008

3.2.3. MEJAME
Mejame so droben primer rušenja stropa nad podzemno strugo potoka. Strop se je udrl na
treh krajih in izoblikovali so se trije majhni naravni mostovi, pod katerimi so brezna.
Ob zahodnem robu Brkinov pritekajo z 2 km2 velikega flišnatega porečja na Divaški kras
tri ponikalnice, od katerih je najpomembnejši Golobert. Pri srednjih vodah ponikne takoj,
ko doseže apnence, visoke vode pa odtekajo skozi 200 m dolgo kanjonsko slepo dolino v
apnencih z do 20 m visokimi stenami do spodmola, v katerem je vhod v občasno ponorno
jamo Mejame, imenovano tudi Med jamah ali Medjame. V spodmol oziroma Vhodno
dvorano pripelje tudi brezno s površja. Takoj za Vhodno dvorano je za stopnjo še dvorana,
ki se na površje odpira s tremi brezni. Od tod pa do Končne dvorane, v kateri je sifonsko
jezero, vodi enoten rov s stopnjami, kotlicami in jezerci. Jama ima hidrološko povezavo s
sistemom Škocjanskih jam. Dolžina jame je 345 m, globina pa 173 m.
Slikoviti vhod si lahko ogledamo ob suši, notranjost jame pa je dostopna samo izkušenim
jamarjem. V prihodnje želijo v PŠJ vključiti tudi ta del kontaktnega krasa pri vasi Dane in
tako park razširiti s 400 na okrog 600 hektarjev (Jamarsko društvo.., 2008).
Na Divaškem krasu je še več jam, ki so dostopne le jamarjem (najbolj znana je Kačna
jama). Med naravno dediščino spadata tudi Reka in Vremščica ter številne točke, predvsem
mogočne lipe pred cerkvami.
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3.2.4. ODNOS MED ZAVAROVANIMI OBMOČJI IN TURIZMOM
Velik del naravne dediščine, poleg Regijskega parka, v občini je vključen v območja
Natura 2000. Zavarovana območja predstavljajo svojevrstne ovire gospodarskemu razvoju,
saj omejujejo določene posege v naravi, ki bi lahko škodovale živalskim in rastlinskim
organizmom. (Besedilo o Naturi 2000 je povzeto po spletni strani Natura 2000, Biseri
slovenske narave, 2009).
Natura 2000 je evropska mreža posebej varovanih območij. Njen namen je ohranjanje
biotske raznovrstnosti, in sicer tako, da varuje naravne habitate ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo. Pravno podlago za vzpostavljanje območij
Natura 2000 predstavljata Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih
živalskih in rastlinskih vrst in Direktiva o ohranjanju prostoživečih ptic. Direktiva o pticah
narekuje ohranjanje populacije prosto živečih ptic na ravni, ki ustreza ekološkim,
znanstvenim in kulturnim zahtevam, upoštevajoč ekonomske in rekreacijske potrebe.
Varstvo ima prednost pred ekonomskim izkoriščanjem oziroma rekreacijo. Države članice
EU morajo tudi zavarovati, vzdrževati ali ponovno vzpostaviti zadostno pestrost in velikost
življenjskih prostorov za vse prosto živeče ptice. To še posebej velja za selitvene vrste.
Države morajo za vrste opredeliti najpomembnejša tovrstna območja kot Posebna območja
varstva (SPA- Special Protected Area) in obvestiti Evropsko komisijo o varstvenih ukrepih
(prepovedani načini in omejitve lova, izkoriščanje, prodaja in transport ptic). Direktiva o
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrstah (The
Council Directive 92/43/EEC on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna
and Flora - "The Habitat Directive") opredeljuje 198 habitatnih tipov (od tega 50
prednostnih) in 230 živalskih in 483 rastlinskih vrst, ki jih je treba ohranjati z
opredeljevanjem Posebnih varstvenih območij (SAC - Special Areas of Conservation). Na
podlagi direktiv se vzpostavlja omrežja Natura 2000. Države najprej opredelijo sezname
evropsko pomembnih območij na državni ravni, sledi vrednotenje na ravni Evropske unije,
odbrane lokalitete so potencialni SAC, ki jih nato vsaka država članica določi s predpisom
kot SAC in s tem postanejo del omrežja Natura. Sestavni del tega ekološkega omrežja so
tudi območja SPA iz Direktive o ptičih, ki pa jih določi vsaka država in se ne preverjajo in
potrjujejo v Bruslju. Habitatna direktiva spodbuja države, da ohranjajo in/ali po potrebi
vzpostavljajo povezave med SPA-ji oziroma SAC-i.
Ključne obveznosti glede območij omrežja Natura 2000 so: ustrezni načrti upravljanja (po
potrebi) ter zakonski, upravni ali pogodbeni ukrepi, preprečevanje slabšanja razmer,
preverjanje vseh načrtov ali projektov (tudi če je načrtovan zunaj območja in lahko vpliva
na vrste/habitate v območju), prevlada javnega interesa, izravnalni ukrepi in ugodnosti pri
financiranju.
V Sloveniji je določenih 286 območij Nature 2000, od tega jih je 260 določenih na podlagi
direktive o habitatih in 26 na podlagi direktive o pticah. Območja zajemajo 36 % površine
Slovenije. Območja se pretežno prekrivajo, saj je 60 % površin, predlaganih na podlagi
direktive o habitatih, znotraj predlaganih posebnih varstvenih območij po direktivi o
pticah. V zavarovanih območjih (Triglavskem narodnem parku, regijskih in krajinskih
parkih ter rezervatih in naravnih spomenikih) je 25 % skupne površine Natura 2000
območij.
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Karta 5: Zavarovana območja (vijolična barva) in območja Nature 2000 (rjavi barvi) v
občini Divača

Vir: Atlas okolja, 2009

V občini Divača je v območje Natura 2000 vključeno 33,15% ozemlja oz: 4808,848 ha (od
tega predstavlja PŠJ 413 ha). V občino Divača spada del sicer obsežnega območja Kras
(določeno z obema direktivama): območje PŠJ, Divaški kras, pobočja in vrh Vremščice (ob
grebenih Vremščice poteka evropska selitvena pot), ter območji, ki sta določeni s ptičjo
direktivo: Vrhe nad Rašo (širša okolica vasi Otošče) in skrajni zahodni del območja
Slavinski ravnik. Znotraj zavarovanih območij so številne zavarovane točke in naravne
vrednote. Kot zavarovana točka narave, ki se nahaja izven območja Natura 2000, je
označen hrast Oplutnik v Danah pri Divači. Naravne vrednote (točke) izven območij
Nature 2000 pa so še: lipe ob cerkvi v Senožečah, drevje pred cerkvijo v Divači, hrast pri
hiši št. 2 v Gornjih Ležečah, nahajališče fosilov v Vremskem Britofu, lipi pred cerkvijo
Marije Vnebovzete v Vremskem Britofu, ponor Reke pred Gornjimi Vremami, lipa pri
cerkvi na Barki in lipe pri cerkvi na Vatovljah. Nekateri interesi razvoja na Krasu so v
nasprotju s cilji območja Natura 2000. Avtoceste in spremljajoča infrastruktura so že
povzročili izgubo velikih površin naravovarstveno pomembnih habitatov, to izgubo bi še
povečala načrtovana postavitev vetrnih elektrarn na Vremščici. Za ptice, ki gnezdijo v
stenah udornih dolin je lahko škodljiv morebitni prevelik razmah športnega plezanja.
Moteče je lahko tudi letenje z motornimi letali na najpomembnejših predelih.
Glede na pomembnost zavarovanih območij v občini je potrebno poudariti razvoj
sonaravnega tipa turizma, ki ne ogroža zavarovanih območij. Čeprav zavarovana območja
postavljajo določene omejitve v prostoru, so hkrati priložnost za razvoj podeželja z vidika
nege in ohranjanja kulturne krajine ter vključevanjem tradicije v turistično ponudbo. S
pravilnim in usmerjenim gospodarjenjem se bo v Natura 2000 območjih ohranjala biotska
raznovrstnost, krepila se bo njegova nosilna kapaciteta (zmogljivost večnamenske rabe),
ohranjala se bo identiteta prostora in posebnosti. Vse to bo območje za prebivalce in
obiskovalce naredilo privlačnejše (Polanšek, 2005).
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Slika 10: Vremščica in narcise na Gabrku

Vir: Požrl, 2008

3.3.

KULTURNA DEDIŠČINA

3.3.1. ŠKRATELJNOVA HIŠA – ETNOLOŠKI SPOMENIK
Poleg Škocjanskih jam je širši javnosti znana tudi Škrateljnova hiša v Divači, ki je
predstavljena v občinskem grbu.
Škrateljnov domačija s koreninami iz 17. stoletja velja za najstarejšo ohranjeno kraško
domačijo. Je izjemen spomenik kmečkega stavbarstva. V hiši je bila nekdaj gostilna s
prenočišči in prostornimi kmečkimi poslopji, kjer so se ustavljali furmani z utrujeno
vprežno živino. K hiši spadata še dve gospodarski poslopji (štala s svinjskim hlevom in
hram s skednjem) in vodnjak s trebušasto kamnito šapo, ki je zbiral vodo s skrlaste strehe
stanovanjskega poslopja. Še v začetku 20. stoletja je bila Škrateljnova hiša največja in
najpomembnejša v Divači. Vendar samo na zunaj. Notranje je začela izgubljati na pomenu
že kmalu po izgradnji železnice proti Trstu (1857) in proti Puli (1876). Prej pomembna
furmanska gostilna s prenočišči za voznike in spremstvo, s hramom za pijačo, s skednjem
in prostorno štalo je dokončno propadla že pred prvo svetovno vojno. Škrateljnovi, ki so tu
živeli so se preživljali s kmetijo, a so se že v času med obema vojnama odselili. Po drugi
svetovni vojni so sledila leta propadanja, dokler se stroka in pristojni niso zavedli, da gre
za pomembno kulturno dediščino. V 70. letih 20. stoletja pričela sanacija stanovanjske
hiše, ko so bila opravljena nujna gradbena in statična dela in na novo prekrita streha. Danes
je Škrateljnova hiša z odlokom o razglasitvi naravnih in kulturnih spomenikov na območju
občine Sežana (sedaj občina Divača) razglašena za etnološki spomenik. Hiša je današnjo
obliko dobila po mnogih prezidavah in dopolnitvah od srede 17. do srede 19. stoletja. Kot
večina hiš na Krasu je tudi ta hiša »rasla« postopno, nekaj stoletij. Jedro hiše sega v 17.
stoletje, o čemer pričajo manjša okna v pritličju in deloma tudi način zidave. V 18. stoletju
je hiša dobila monumentalni kaminski dimnik, v naslednjem stoletju pa je takratni lastnik
zaokrožil podobo hiše s stebrički in zagrajo na zunanjem stopnišču. Takrat so postavili tudi
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dvoriščno kalono (uvozni portal), zamenjali nekaj oken in verjetno tudi portal v pritličju,
ob stopnicah. Del notranjščine v pritličju je obokan, okenski okvirji, portali in opore
učinkujejo kot čisti kamnoseški detajli. Z obnovo je Škrateljnova hiša za daljši čas rešena
kot arhitektura, ni pa še dokončno dorečen kulturni program oziroma funkcija, ki naj bi jo
hiša imela. Danes je v hiši na ogled spominska razstava, posvečena prvi slovenski filmski
zvezdi Iti Rini oz Idi Kravanja, ki se je leta 1907 rodila v Divači, v dvajsetih in tridesetih
letih prejšnjega stoletja pa je zasijala na evropskem in svetovnem filmskem nebu (Štefe,
2008).
Slika 11: Škrateljnova hiša

Vir: Radio 1, 2008

3.3.1.1. MUZEJ SLOVENSKIH FILMSKIH IGRALCEV NA ŠKRATELJNOVI DOMAČIJI
Ob hiši sta še neobnovljeni poslopji, v katerih načrtujejo ureditev muzeja slovenskih
filmskih igralcev. Za Občino Divača pomeni projekt za končno ureditev tega kompleksa
veliko kulturno pridobitev. Ideja o prenovi Škrateljnove domačije v muzej slovenskih
filmskih igralcev v Divači je nastala na pobudo Slovenske kinoteke in dogovorov med
Ministrstvom za kulturo in Občino Divača, na podlagi katerih se je investicijo uvrstilo v
Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi
(Ureditev osnovnih prostorskih pogojev za nekatere osrednje javne zavode s področja
kulture v obdobju 2004–2008 ,Uradni list RS, št. 14/2003). V sodelovanju s Fakulteto za
arhitekturo so leta 2002 razpisali študentski natečaj za muzejsko-filmski objekt v Divači.
Nagrajen je bil projekt, ki se je najbolj približal elementarni govorici avtohtone kraške
arhitekture in danemu okolju. Na podlagi izbranega projekta bo obnovljena Škrateljnova
domačija predstavljala spomeniški kompleks s povsem novo vsebino. V nekdanji štali s
senikom bo urejen muzej slovenskih filmskih igralcev, v svinjskem hlevu manjši bar z
letnim vrtom in sanitarijami za invalide, v hramu s skednjem multimedijska dvorana, ki bo
služila kot prostor za razne delavnice, seminarje, prireditve, srečanja in poletne šole.
Pritličje Škrateljnove hiše bo preurejeno v osrednji informacijski prostor celotnega
kompleksa. Zunanji plato med objektoma bivše štale in hrama bo namenjen avditoriju na
prostem (letni kino). Borjač in ostale zunanje površine pa bodo namenjene družabnemu
prostoru. Prenovljena Škrateljnova domačija v Divači bo pomenila nov kulturni,
izobraževalni in turistični center, pomemben za ožji in širši slovenski kulturni prostor.
Prenova Škrateljnove domačije v Muzej slovenskih filmskih igralcev bo podprta z donacijo
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Norveške preko Norveškega finančnega mehanizma. Po postavitvi temeljnega kamna (julij
2008) so izbrali izvajalca gradbeno-obrtniških del (januarja 2009 je bil izbran Kraški zidar
Sežana), ki naj bi dela zaključil do konca leta 2009, Slovenska kinoteka pa naj bi nato v
opremljene prostore nekdanjega hleva s senikom do konca leta 2010 postavila muzejsko
zbirko slovenskih filmskih igralcev in avdiovizualne postaje (Muzej slovenskih filmskih
igralcev, 2009).

3.3.2. TEHNIŠKI SPOMENIKI
3.3.2.1. LEDENICA PRI KAČIČAH
Ledenica pri hiši Kačiče št. 27 (nekdaj zaselek Ledenica), ki je bila zgrajena okrog leta
1860 in je skoraj v celoti vkopana v kraško vrtačo, znana kot »fabrika« za led, je bila
največja ledenica v okolici; vanjo je šlo okrog 50 ton ledenih kock. Globoka je bila 19
metrov, valjaste oblike s premerom 17 metrov in s centralnim 32 metrov visokim stebrom,
ki je služil kot nosilec stožčaste strehe, ki je bila sprva slamnata, kasneje pa korčna. V
notranjost ledenice je vodilo leseno stopnišče. Na dvorišče svoje hiše je lastnik, Tržačan,
postavil veliko tehtnico za vozove ledu, ki ga je tudi odkupoval od kmetov. Domačini so
led pozimi sekali v številnih okoliških kalih in v reki Reki. Okoliški kmetje so si naredili
manjše ledenice in ledarske kale, ki so se od tistih za napajanje živine razlikovali po tem,
da so bili plitvi in enakomerne globine, da je led v njih hitreje nastal. Ledarstvo je bilo v
19. stoletju dobičkonosna dejavnost v zaledju Trsta, ki je doživljal gospodarski razcvet
pristaniškega mesta. Led, obložen z bukovim listjem, se je v ledenici obdržal do poletja, ko
so z njim oskrbovali bogata gospodinjstva, gostilne, mesnice, ribarnice in ladje v bližnjem
Trstu. Leta 1906 (kar približno sovpada s pojavljanjem hladilnih naprav na koncu 19. stol.)
je ledenica prenehala delovati in začela postopno propadati. Ledenica bi si zaslužila
obnovo in zavarovanje v tehniški spomenik. V okolici Dan so obnovljeni tudi trije kali, ki
so imeli pomembno vlogo v krajih brez površinske pitne vode (Maher, 2007; PŠJ, 2008).
Slika 12: Ledenica

Vir: Občina Divača, 2008
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3.3.2.2. SPOMENIKI V POVEZAVI Z ŽELEZNICO
Podatki o spomenikih, ki so v povezavi z gradnjo železnice (Tajhi, Draga, varovalni
zidovi) so povzeti po Rustja, 2007.
Razvoj Divače je tesno povezan z železnico, ki je vplivala na preobrazbo majhne vasi v
pomembno železniško križišče. Na železniški postaji v Divači je moč videti kar nekaj
zanimivih objektov, ki so nastali ob izgradnji železniške proge (postavljalnica, čuvajnica,
vodna postaja…) Na območju železniške postaje je 11 stavb, ki so delno ali v celoti
zgrajene iz klesanega kamenja, verjetno iz repenskega apnenca. Na nekaterih klesancih je
še mogoče najti kamnoseške znake, ki so jih vklesali kamnoseki. Ti objekti so svojevrstni
muzejski eksponati malega »muzeja« na prostem, ki bi v prihodnosti lahko to tudi res
postal, saj Občina v Razvojnem programu 2007-2013 omenja ureditev železniškega
muzeja. Del objektov ob progi bodo porušili ob izgradnji drugega tira Divača – Koper.
Na železniški postaji je na ogled tudi muzejska parna lokomotiva. 17-metrska klasična
lokomotiva je bila izdelana leta 1922, tovor pa je z največjo hitrostjo 50 km/h vlekla na
istrski progi, zadnjič 4. maja 1977. Takrat je bilo tudi konec parne vleke. Lokomotiva je
bila obnovljena leta 2005 (Občina Divača, 2008).
Vodni rezervoar v Divači
Oskrbi z vodo so pri gradnji železnice posvetili vso potrebno pozornost, zgradili so vodne
naprave, ki so še danes vredne občudovanja, na primer rezervoar za akumulacijo vode v
Divači. Rezervoar se nahaja v gričku ob cestnem nadvozu pred železniško postajo Divača
in lahko sprejme 545 m3 vode. Običajno je bil rezervoar prazen, služil je kot rezerva, ko so
prekinili dotok vode po glavnem cevovodu zaradi vzdrževalnih del. Rezervoar je obdan s
klesanim kamenjem in lepo oblikovan. Po ukinitvi parne vleke je nekaj let služil kot
rezerva vode za Razdelilno transformatorsko postajo v Divači. Zaradi estetske izvedbe je
opredeljen kot tehniški spomenik. Vodne rezervoarje ob železnici odlikuje bogata, toda z
okoljem skladna arhitekturna oblikovnost in so celovit odraz kulturne in tehnične
dediščine.
Sistem vodnih zbiralnikov Tajhi
Pred 150 leti, ko je bila zgrajena železniška proga Ljubljana-Trst, je bila oskrba s pitno
vodo na podeželju vezana na vodnjake in studence z vsemi negativnimi posledicami: sušo,
zimo, onesnaženostjo, oddaljenostjo itd. Na tem področju je bila železnica takrat gibalo
napredka, saj so bile vse postaje in čuvajnice ob progi oskrbljene z zadostno količino pitne
vode ne glede na letni čas, kar je bilo takrat na Krasu zelo težko. Na vodovodne instalacije
železniških vodnih postaj je bilo priključenih tudi veliko gospodinjstev v okolici.
Za oskrbo parnih lokomotiv so potrebovali velike količine vode, tudi do 700 m3 dnevno. V
času, ko javno vodovodno omrežje še ni bilo razvito, je bila to zahtevna naloga, posebno
na Krasu. Vodne postaje za oskrbo parnih lokomotiv so bile v Borovnici, Logatcu, Rakeku,
Postojni, Prestranku, Pivki, Gornjih Ležečah, Divači in Sežani.
Kraška proga v Košanski dolini med Neverkami in Vremskim Britofom prečka del nekraškega sveta, ki sodi v oligocen. Tu so tla sestavljena iz slabo nosilnih plasti laporja,
gline, peščenjaka in konglomerata. Pri kopanju predorov so zato naleteli na številne vodne
žile in studence, kar je omogočilo, da so pri Gornjih Ležečah zgradili dva velika bazena in
vanju zajeli bližnje studence. Bazena sta označena kot severni (vzhodni) in južni (zahodni).
Severni zbiralnik se nahaja 12 m nad postajo Gornje Ležeče in je od nje oddaljen 800 m, v
zbiralniku pa se lahko akumulira 8500 m3 vode. Voda iz severnega zbiralnika je služila za
oskrbo lokomotiv. Nad hišo v Strmcu blizu železniškega predora je v suhem erozijskem
jarku južni zbiralnik za vodo »Pri tajhu«. Južni zbiralnik, ki sprejme 14271 m3 vode, je
oddaljen približno 1100 m od Gornjih Ležeč proti Divači in je 22 m nad nivojem postaje.
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Južni zbiralnik ima odprt vodni rezervoar in pokrit vodni rezervoar z dvema bazenoma,
kjer je bila tudi naprava za kloriranje. Voda iz zbiralnika je bila oporečna, vendar so jo
vseeno uporabljali tudi kot pitno. Voda iz zbiralnikov je bila s cevovodom povezana na
vodovod Gornje Ležeče-Nabrežina, ki je najstarejši vodovod na Krasu, imenovan tudi
»cesarska štirna«. Vodna postaja Gornje Ležeče je oskrbovala z vodo vse porabnike ob
železniški progi od Gornjih Ležeč do Nabrežine, po letu 1950 pa do državne meje pri
Sežani.
Slika 13: Južni zbiralnik Tajh-pokriti rezervoar

Vir: Štok, 2009

Iz slike je razvidno, da je okolica objekta (in sam objekt) zaraščena in neprehodna. Okolica
je bila zadnjič nekoliko očiščena leta 2002, ko je potekal ogled vodnih zbiralnikov za
predstavnike Ministrstva za kulturo RS. Na žalost, od takrat projekt ureditve sistema Tajhi
v spomenik miruje.
Vodarna Draga
Po prvi svetovni vojni je železniški promet začel naraščati in z njim tudi potrebe po vodi za
parne lokomotive. Zajetja v Gornjih Ležečah niso zadoščala potrebam parne vleke in
prebivalcem ob vodovodu G. Ležeče Nabrežina, zato so Italijani na vodovod priključili še
vodo iz reke Reke in pod železniško postajo G. Ležeče zgradili vodarno Draga v bližini
Cerkvenikovega mlina. Zaradi velikega nihanja pretoka Reke je vodarna le dopolnjevala
sistem vodnih zbiralnikov. Voda iz vodarne je bila draga, saj so jo morali potiskati zelo
visoko do Tajha, ki je 165,5 m nad vodarno in je od nje oddaljen 2 km. Vodarna Draga je
stisnjena med reko in cesto. Oprema strojnice, ki je iz tovarn v Milanu, je zanimiva in še
ohranjena; dve centrifugalni črpalki sta bili izdelani leta 1917, dizelmotorja, ki sta služila
za pogon črpalk, pa sta iz leta 1928. Vodarno v dolini so oskrbovali z dizelskim gorivom
po posebnem cevovodu iz železniške postaje G. Ležeče, kjer so gorivo v cevovod točili
neposredno iz železniških cistern. Verjetno je bil to prvi »naftovod« pri nas.
Po elektrifikaciji proge leta 1936 se je poraba za čisto železniške potrebe zmanjšala,
vodovod pa je prevzel nalogo oskrbe z vodo. Ko so parno vleko opustili tudi na progah
Divača-Pulj in Gorica-Sežana, je odpadla potreba po industrijski vodi za parne lokomotive.
Leta 1970 je vodarno in celotno vodovodno instalacijo prevzel Kraški vodovod Sežana.
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Zaradi onesnaženosti reke Reke je moral Kraški vodovod poiskati drugi vir, zato so od
vodarne vodovod podaljšali za 6 km proti Suhorju do zajetja Padež in tam 1971 aktivirali
novo črpališče. Vodo iz Padeža so črpali v omrežje starega vodovoda, ki je služil za oskrbo
Sežane in Divače. Zajetje Padeža in vodarno Draga so opustili leta 1984, ko je bil
dokončan Brestoviški vodovod s kvalitetnejšo in cenejšo vodo za Kras. Ob tem pa je brez
kvalitetne vode ostala železniška postaja G. Ležeče, saj je zgrajena previsoko, da bi tja
težnostno tekla voda iz sistema Brestovice. Tako je zanimivo, da je začetna točka prvega
vodovoda na Krasu po 150 letih ostala brez pitne vode.
Sistem vodnih zbiralnikov, rezervoarjev, povezav med njimi in vodarne Draga je od leta
1970 v lasti Kraškega vodovoda Sežana, ki je po izgradnji brestoviškega vodovoda 1984
opustila vzdrževanje tega sistema, kar pomeni, da zadnjih 25 let objekti propadajo.
Zbiralnik Tajh je bil dolgo pozabljen, od leta 2002, ko so predstavniki Občine Divače,
Kraškega vodovoda in Ministrstva za kulturo opravili ogled vodnih zajetij, zbiralnikov in
prečrpališča nad G. Ležečami in vodarne Draga, pa naj bi si Občina Divača prizadevala za
razglasitev sistema vodnih zbiralnikov in vodarne za tehniške spomenike nacionalnega
pomena. Sistem vodnih zbiralnikov je na seznamu evidentirane dediščine kot tehnični
spomenik. Za njegovo zaščito sta dve možnosti: kot spomenik državnega pomena ali kot
občinski spomenik. Za razglasitev spomenika državnega pomena govori dejstvo, da je
sistem Tajhi v Evropi edinstven primer celovitega vodovodnega sistema izpred skoraj 150
let. V tem primeru bi morali objekti čakati na seznamu za uvrstitev med državno
pomembno dediščino. Hitrejša pot je razglasitev za občinski spomenik, kar pa pomeni, da
bi njegovo vzdrževanje prevzela Občina Divača, za katero pa je to prevelik zalogaj.
Narediti bi bilo treba tudi analize, ali je mogoče vodni sistem Tajhi poleg za turistične
namene spet uporabljati tudi kot vodooskrbni objekt (voda iz sistema bi lahko bila velika
zaloga protipožarne vode), kar bi omogočilo sofinanciranje s strani Ministrstva za okolje in
prostor (Agencija Kras, 2002).
Kakorkoli že, ureditev vodovodnih objektov iz časov Avstro-Ogrske in Italije v tehniške
spomenike (oz muzej na prostem) in njihove okolice bi bila nedvomno zanimiva in izvirna
dopolnitev turistične ponudbe.
Slika 14: Zid odprtega vodnega zbiralnika

Vir: Štok, 2009
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Varovalni zidovi ob progi
Na najbolj izpostavljenih delih proge med Postojno in Divačo so zgradili varovalne zidove
za zaščito pred burjo, ki je pozimi povzročala snežne zamete. Zaščitni zidovi pred vetrom
so običajno visoki 3 metre, tukaj pa so morali zaradi močne burje zgraditi še višje.
Varovalni zidovi so služili tudi za varovanje okolja pred požari, ki so jih zanetile iskre iz
parnih lokomotiv. Parne lokomotive so povzročile do 36 % požarov na tem območju. Od
Postojnskih vrat do Divače je 35 varovalnih zidov, nekateri so dolgi tudi do 440 metrov,
njihova skupna dolžina pa je 7,5 km. Zidovi so prvih sto let uspešno kljubovali
vremenskim vplivom, nato pa so se začeli rušiti, saj jih niso pravočasno popravili. Kamniti
varovalni zidovi so značilnost kraške železniške proge, zato so razglašeni za tehnični
spomenik. Deloma podrt varovalni zid ob progi je lepo viden na divaškem Gabrku.

3.3.3. CERKVE IN KAMNITI KRIŽI
V občini Divača so štiri župnije Divača, Vreme, Vatovlje in Senožeče. Med cerkvami je
tudi nekaj cerkva s (kot navaja literatura) pomembnejšimi freskami in slikarijami.
Med pomembnejšimi je Župnijska cerkev Marijinega Vnebovzetja v Vremah.
Na robu Vremskega polja, nekoliko oddaljena od bližnjih vasi stoji ob reki Reki
barokizirana gotska župnijska cerkev Marijinega Vnebovzetja s freskami, ki so najstarejše
v dolini Reke. Cerkev »pri Fari« so zgradili na križišču nekdanjih cest, ki so potekale čez
Vremsko dolino. O nastanku cerkve obstaja legenda: »Tam, kjer sedaj stoji cerkev Marije
Vnebovzete, je bil včasih gozd. Neki pastir je sem prignal svojo čredo ovc na pašo in našel
v gozdu kip Marije Device. Ko ga je pobral, je slišal glas: 'Tukaj hočem imeti svojo
cerkev.' Pastir pa je kip odnesel v vas in ga postavil v cerkev. Naslednjega dne, ko je
ponovno gnal čredo na pašo na isti kraj, je bil kip Device Marije na istem kraju. Za
vaščane je bilo to znamenje, da je potrebno na kraju, kjer je bil najden kip, postaviti
Marijino cerkev.«
Po podatkih, ki so na voljo, je bila prvotna cerkev zgrajena leta 1453. Od te prvotne cerkve
se je ohranil gotski prezbiterij s freskami vremskega mojstra iz druge polovice 15. stoletja,
ta del cerkve velja za umetnostni in arhitekturni biser. V času barokizacije, v sredi ali drugi
polovici 18. stoletja, je bila cerkev temeljito predelana in sicer v tri ladijsko cerkev z
baročnimi oltarji in prižnico. Iz 18. stoletja so tudi kvalitetna platna priznanega goriškega
slikarja Antonija Parolija. Kot zadnja sta bila cerkvi dozidana še dva zvonika, ki cerkev od
daleč razlikujeta od sosednjih cerkvic. V cerkvi so pokopani predstavniki družin porušenih
okoliških graščin na Školju, Tukališču in Stranjah (Kodrič, 2008; PŠJ, 2008).
Gre za romarsko cerkev, ki je bila nekdaj ob velikem šmarnu dobro obiskana, po drugi
svetovni vojni pa je romanje zamrlo. Glede na zanimivo lego ob reki, bi bilo z vidika
turistične ponudbe ob velikem šmarnu, ko v Vremah praznujejo »opasilo« (krajevni
praznik na dan 15.8., nekoč so na ta dan z zelenjem/rožami opasali – ovili cerkev), dobro
obuditi stare običaje ob v stilu »romanje po starem«. Lega na polotoku reke pomeni za
cerkev tudi nevarnost, saj reka spodjeda njene temelje, zato je večkrat potrebna sanacija
bregov. V obnovljenem župnišču pri cerkvi deluje komuna Skupnosti Srečanje, ki tudi
skrbi za okolico cerkve.
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Slika 15: Cerkev v Vremah

Vir: Kodrič, 2008

Slika 16: Znamenje sv. Jurija

Vir: Požrl, 2007

Na poti k cerkvi stoji visoko kužno znamenje z motivom sv. Jurija, ki opozarja na kugo,
ki je v 17. stoletju razsajala po Evropi. Kamniti križ-pil z letnico 1680 je tudi v Dolnjih
Vremah, kjer so zanimiva tudi kamnita korita za napajanje živine.
V Vremah so še štiri podružne cerkvice, od katerih sta z vidika slikarstva pomembnejši
cerkev sv. Tomaža v Famljah (cerkev znana po freskah furlanskega slikarstva zgodnjega
quattrocenta) in Sveti Križ na Škofljah (mlajša, predelana baročna cerkev, ki se ponaša s
kvalitetnim baročnim oltarjem s sliko Najdenje pravega križa (1862) Pavla Künla, znanega
portretista ljubljanskih meščanov) (Kodrič, 2008; PŠJ, 2008).
Cerkev sv. Helene v Gradišču je izmed vseh cerkva v župniji Divača morda še najbolj
posebna. Na severni in južni ladijski steni ima cerkev ohranjene freske, ki jih štejejo med
najbolj kakovostne pri nas. Freske prikazujejo prihod sv. Treh kraljev. Poslikave so
sorodne hrastoveljskim in delavnici tamkajšnjega mojstra Janeza iz Kastava. Predstavljajo
vrh slikarskega ustvarjanja lokalne istrske skupine. Freske naj bi nastale okrog leta 1490,
kar kaže na to, da je bila cerkev zgrajena še precej pred letom 1653, kot je napisano na
portalu cerkve (Štembergar, 2008).
Primer kraške gotske arhitekture je s kvalitetno stensko poslikavo furlanske slikarske
delavnice iz srede 15. stol. tudi cerkvica sv. Brikcija v Naklem (PŠJ, 2008).
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3.3.4. LJUDSKO STAVBARSTVO
Če govorimo o ljudskem stavbarstvu, je kot spomenik na območju Vremske doline
zavarovana le domačija št. 9, nekdanja furmanska gostilna v Vremskem Britofu z
izjemnimi kamnoseškimi detajli (Makselnov portal z enooko glavo, ki ima posebno
zgodbo o nastanku).
Slika 17: Makselnov portal

Vir: PŠJ, 2008

Poleg domačije št. 9, pa velja izpostaviti še domačijo št. 14 v Naklem, ki je razglašena za
kulturni spomenik lokalnega pomena. Enonadstropna, dvocelična hiša, z napisno ploščo
datirano z letnico 1772, je krita s škrlami in ima zunanje kamnito stopnišče z balustrsko
ograjo. Pred hišo, na nekoliko dvignjenem in obzidanem podestu, stoji vodnjak z letnico
1791. Tu je bil v 19. stol. sedež občine Naklo (PŠJ, 2008).
Med zanimive objekte, ki so vredni ogleda, lahko štejemo tudi :
 Škofeljski most iz sredine 18. stoletja. Škofeljski most je vzhodni mejnik PŠJ. Pred leti
so z 11 metrskega mosta organizirali skoke v reko.
 Ostanke mlinov in žag ob Reki; najbolj sta ohranjena Dujčev mlin na Škofljah in mlin
in žaga v Loki pri Zavrhku.
 Kamnite arhitekturne detajle (predvsem okenski okvirji in portoni), ki so vidni v vsaki
vasi, marsikje sredi vasi stoji tudi nekdanja vaška štirna.
 Obnovljena kamnita korita (fontana) s pitno vodo na spodnjem trgu v Senožečah, ki so
nekdaj služila za napajanje živine in pranje, pričajo o nekdanjem življenju. Fontana je
bila zaključek prvega vodovoda v tem kraju, zgrajenega že leta 1865 (Občina Divača,
2008).
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Slika 18: Škofeljski most

Vir: Požrl, 2008

3.3.5. ZGODOVINSKI SPOMENIKI
3.3.5.1. MITNICA V SENOŽEČAH
Na promet skozi Senožeče spominja ohranjena mitnica z začetka 13. stoletja, kjer so sprva
devinski gospodje, kasneje pa tudi drugi lastniki, pobirali pristojbine za tovorjeno blago. V
Senožečah so zrasle številne furmanske gostilne, cvetela je obrt, prirejali so sejme. Z
dograditvijo južne železnice, ki so jo speljali skozi Divačo, sta se promet in življenje v vasi
umirila. V okolici mitnice so stare hiše. Pojavlja se ideja o ureditvi mitnice v muzej
(Občina Divača, 2008).
Slika 19: Mitnica

Vir: KUD Senožeče, 2009
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3.3.5.2. RAZVALINE STAREGA GRADU
Skozi Senožeče so vodile pomembne poti od morja v notranjost. Kraj se je hitro razvijal
predvsem na račun furmanstva. Zgodaj je pridobil tudi trške pravice, pomembno pot –
imenovali so jo cesarska – pa je varoval grad na vzpetini nad naseljem. Prvotni Stari grad
je stal na hribu nad naseljem. Stari grad v Senožečah je nastal v 12. stoletju, poškodovan je
bil med turškimi upadi, uničen pa v potresu 1511 (Gradovi v Sloveniji, 2009).
3.3.5.3. OBRAMBNI STOLP V DOLENJI VASI
V Dolenji vasi je ohranjen stražni stolp s strelnimi linami v štirih nadstropjih. Stolp je iz
obdobja turških vpadov, ko so v obrambne namene obzidali Marijino cerkev (Gradovi v
Sloveniji, 2009).

Slika 20: Obrambni stolp v Dolenji vasi

Vir: Občina Divača, 2008

3.3.6. DRUGE ZANIMIVOSTI
3.3.6.1. ROJSTNA HIŠA PISATELJEV MAGAJNA V GORNJIH VREMAH
V Gornjih Vremah je v rojstni hiši bratov Bogomirja in Franceta Magajne urejena
spominska soba. Brata Magajna sta živela v prvi polovici 20. stoletja. Bogomir Magajna,
po katerem nosi ime tudi osnovna šola v Divači, je bil psihiater in pisatelj, ki je pisal za
odrasle in otroke. Snov za svoje zgodbe je črpal iz domače okolice. Njegova najbolj znana
otroška knjiga je Brkonja Čeljustnik; gre za zgodbo o dobrodušnem divjem možu, ki je
živel v Škocjanskih jamah. France Magajna je s knjigo Žalostne zgodbe o veselih
Kraševcih na šaljiv način predstavil posebneže iz Vrem, Brkinov in Divače.
3.3.6.2. ZASEBNA ETNOLOŠKA ZBIRKA V SENOŽEČAH
V Senožečah so markantni predvsem mitnica v starem delu vasi, razvaline gradu, kamnita
korita, pivovarna Adria in stražni stolp. Opisi naslednjih znamenitosti in rekreacijski
možnosti so povzeti po spletni strani občine Divača.
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3.3.6.3. PIVOVARNA ADRIA
Slavo Senožeč je v drugi polovici 19. stoletja dvignila pivovarna Adria, ena bolj znanih v
tedanji Avstro-ogrski monarhiji, ki je po prvi svetovni vojni propadla. Pivovarna je
izkoristila zelo kvalitetno izvirsko vodo. Leta 1911 je proizvedla kar 35.000 hl piva in bila
konkurenčna pivovarnama Union in Laško (Občina Divača, 2008).
3.3.6.4. RUDNIK V VREMSKEM BRITOFU
Z gospodarskimi dejavnostmi na območju Vremskega Britofa je povezano rudarjenje, ki pa
žal nima svojega spomenika. V Razvojnem planu občine Divača za obdobje 2007-2013 je
omenjeno, da želijo v Vremskem Britofu urediti Rudniški muzej v delu vasi, kjer je bil
glavni vhod v rudnik in so še ohranjene rudniške stavbe. Na tem območju so namreč znana
nahajališča črnega premoga. V 19. stol. je bil v okolici Vremskega Britofa odprt rudnik
črnega premoga Timav. Delo v rudniku so velikokrat oteževali vdori vode v rove, ki so
povzročali nesreče. Enoto v Zavrhku so zaprli 1955, v Vremskem Britofu pa 1964 (PŠJ,
2008).

3.4.

REKREACIJA

3.4.1. POHODNIŠTVO IN KOLESARJENJE
Podpoglavje o rekreaciji je povzeto po spletni stani Občina Divača, 2008.
V občini je veliko možnosti za rekreacijo, urejenih je nekaj pešpoti in kolesarske poti, ki so
tudi del širše zastavljenih poti medobčinskega povezovanja (npr. Kraški kolesarski krog,
projekt tematskih poti). Kolesarske in pešpoti so predstavljene tudi na kartah, ki so
dostopne v brošurah in na spletni strani občine Divača.
3.4.1.1. DIVAŠKI KOLESARSKI KROG
Krožna kolesarska pot po Krasu in Brkinih se začne na železniški postaji v Divači, kjer je
na voljo tudi izposojevalnica koles. Celotni krog je dolg 59 km, mogoče pa ga je razdeliti
na dva manjša kroga, južnega v Brkine in severnega v Senožeško podolje. Za zahtevnejše
kolesarje so dodani še izleti, ki podaljšajo krožno divaško pot okoli Vremščice, v dolino
Padeža in do Lokve.
Na železniški postaji je tudi majhna izposojevalnica koles, ki pa je slabo prepoznavna.
Glede na to, da veliko popotnikov prispe v Divačo z vlakom in glede na primernost terena
za kolesarjenje, bi bilo dobro v občini ponuditi več koles za izposojo in tudi poudariti
kolesarjenje pri turistični promociji.
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Karta 6: Divaški kolesarski krog

Vir: Občina Divača, 2008

3.4.1.2. PEŠPOTI
V občini je označenih precej pešpoti, učnih in tematskih poti, ki se delno prekrivajo s
kolesarskimi potmi.
Krasoslovna naravoslovna učna pot Divaški Kras je speljana po južnem obrobju
Divače. pot je dolga slabih pet kilometrov in vključuje številne kraške pojave, med
katerimi je v ospredju udornica Risnik.
Gozdna učna pot Djestence je speljana po gozdnati okolici Senožeč. Pot je dolga slabe tri
kilometre. Gozdna pot je namenjena spoznavanju drevesnih vrst in nekdanjega pomena
gozda, ko so domačini v Trst prodajali oglje in drva.
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Druge označene poti so še: Učna pot Škocjan (glej poglavje PŠJ), Vodna učna pot, Pot od
živine do divjadi, Magajnova pot, Brkinska kurirska pot.
S smerokazi je označena tudi pot v Brkine do Artviž, najvišje točke Brkinov.
Za sprehode je zanimiva tudi dolina potoka Padeža, levega pritoka Reke, ki je priljubljena
točka za piknike.
Slika 21: Smerokazi na Vremščici

Vir: Štok, 2008

Osrednja točka za pohodništvo je kraška planota Vremščica.
Vremščica je najvišji vrh pogorja južno od Postojne in eden zadnjih tisočakov (1027 m) na
poti Slovenske planinske transverzale proti morju. V jasnih dneh pogled z vrha seže vse do
Jadranskega morja na jugu in do zasneženih vršacev Julijskih Alp na severu.
Na prisojnih pobočjih razpotegnjenega hrbta Vremščice na kraških travnikih rastejo
številne vrste rastlin, med njimi kratkokrila travniška stenica, ki uspeva le na travnikih
Vremščice. Spomladi pa pobočja Vremščice in Gabrk prekrijejo narcise. Severna stran
Vremščice je porasla z gostim bukovim gozdom.
Na vrhu je nekoč stala cerkvica sv. Urbana, zavetnika pastirjev, ki jo sedaj obnavljajo.
Prostrani travniki so nekdaj dajali pašo številnim tropom ovac, ki se danes s pomočjo
Centra za sonaravno rekultiviranje vračajo na pobočja Vremščice.
Na Vremščico se lahko povzpnemo po eni od označenih planinskih poti, ki vodijo nanjo iz
Senožeč, od Škocjanskih jam ali iz Vremske doline in Gornjih Ležeč.
Najnovejša označena pot je krožna Magajnova pot na Vremščico. Literarna pot poteka od
Famelj po do vrha Vremščice in je označena s podobo literarnega junaka Brkonje
Čeljustnika. Pot vključuje Vremski Britof, pisateljevo rojstno hišo v Gornjih Vremah in
Dolnje Vreme.
Na območju občine so dobre možnosti tudi za jahanje konj, ki postaja v zadnjih letih vse
bolj priljubljeno med ljudmi.
3.4.2. RIBOLOV IN LOV
Ribolov je mogoč na Reki in v Senožeškem bajerju. Nedaleč od Senožeč so ribiči nekdanje
zajetje pitne vode za pivovarno Adria preuredili v bajer, ob katerem se zbirajo ribiči in
ljubitelji narave. Lov je v pristojnosti treh lovskih družin, ki v manjši meri razvijajo tudi
lovni turizem, za katerega pa se kažejo še neizkoriščeni potenciali, tudi npr. v obliki
fotolova.
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Karta 7: Pešpoti v občini Divača

Vir: Občina Divača, 2008
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3.4.3. LETALIŠČE DIVAČA (LEŽEŠKI GABRK)
Letališče Divača leži ob vznožju hriba Vremščica, 3,5 km vzhodno od naselja Divača.
Sredi travnatega Ležeškega Gabrka je okrog 51 ha veliko športno letališče, ki je eno
najstarejših še delujočih letališč v Sloveniji. Uredili so ga med 1. svetovno vojno za
potrebe avstro-ogrskega vojnega letalstva, ki je tu preizkušalo nova letala za spopade na
soški fronti. K odločitvi za lokacijo letališča je vplivala tudi bližina železnice. Med leti
1928 in 1935 so Italijani letališče razširili in ob železnici zgradili stranski tir s
postajališčem. Na predelu ob progi so vidni ostanki vodne postaje iz avstrijskih časov. Na
južnem delu letališča so Italijani postavili tri manjše hangarje, vkopali štiri velike
podzemne zbiralnike za gorivo in zgradili dve pritlični zgradbi za osebje, kjer je bilo 25
ležišč za vojake. Letališče je delovalo do kapitulacije Italije. Po drugi svetovni vojni so
letališče opustili in porušili objekte na njem, lastnik Jugoslovanska armada pa ga je
nekajkrat uporabila kot vadbeni poligon. Po tem je ravnina 20 let služila kot pašnik in
travnik. Ponoven zagon je letališče doživelo leta 1986, ko je bil ustanovljen Kraški
aeroklub Sežana, ki je uredil letališče na Gabrku. Zravnali so teren in označili 800 m dolgo
in 50 m široko vzletno-pristajalno stezo. Po letu 1997 se je aeroklub preimenoval v Kraški
letalski center Divača (Cerkvenik, 2005).
Slika 22: Letališče Gabrk z Vremščice

Vir: Štok, 2008

Letališče služi športnim, motornim, jadralnim in turističnim letalom za panoramske polete.
Stalni gostje so tudi modelarji, športni padalci in zmajarji, ki se spuščajo z Vremščice.
Letališče občasno služi tudi kot prireditveni prostor.
Z izgradnjo druge steze in novega hangarja se utrip letališča povečuje in pridobiva na
pomenu. V letu 2007 so odprli asfaltno vzletno-pristajalno stezo, ki je dolga 800 m in
široka 19 m. Letališče Divača ima status državnega letališča lokalnega pomena
(Cerkvenik, 2005; Letališče Divača, 2007).
Trenutno ima letališče dve 800 metrski vzletno pristajalni stezi, 2 hangarja za hranjenje
letal, kontrolni stolp, pisarniške prostore in vso potrebno infrastrukturo za izvajanje
letalskih operacij. Na letališču domuje 12 letal. Razvoj letališča pa podpira in nadzoruje
tudi občina Divača. Podjetje Janez let z divaškega letališča izvaja panoramske lete in taksi
lete po svojem programu ali po želji stranke. Panoramski leti obsegajo pet paketov (Kras 1
in 2, Trst, Obala, Triglav, Alpe) in trajajo od 10 do 90 minut. Taksi leti se izvajajo kot tri
enodnevni izleti in sicer v Bovec (čas poleta okrog 30 min), na Lošinj (45-60 min) in v
Benetke (35-50 min, odvisno od tipa letala). Letala sprejmejo do 3 ali do 5 potnikov (Janez
let, 2009).
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3.5.

GOSTINSKA DEJAVNOST

Gostinska dejavnost na območju občine Divača je bila s številnimi gostilnami razvita že v
preteklosti, ponoven zagon pa je doživela v devetdesetih letih, ko so se ponovno odprle
tudi nekatere prenovljene gostilne z dolgo tradicijo. Glavnino gostov v gostilnah v občini
predstavljajo Tržačani, ki hodijo na tradicionalna nedeljska kosila in prisegajo na dobro
hrano in zmerne cene. Veliko gostov je stalnih.
Prehodnost terena je vplivala na delovanje številnih gostiln na Senožeškem, ki pa so se
kljub bojazni ob odprtju avtoceste, ki je promet speljala iz Senožeč, ohranile pri življenju
zaradi svoje kakovosti.
Da je gostinstvo na tem območju perspektivno, dokazuje tudi dobra obiskanost v letu 2007
odprtih turističnih kmetij in domačij, ki nudijo domače dobrote.

3.5.1. PREHRAMBENI IN NASTANITVENI OBRATI V OBČINI DIVAČA
Prehrambeni in nastanitveni objekti v občini Divača so razporejeni po celi občini:
(podatki so povzeti po Martinčič, 2007 in Razvojni program, 2008):
V Divači je največ nastanitvenih kapacitet. Dva izmed treh gostinskih objektov nudita tudi
prenočišča:
 Gostišče Risnik s prenočišči Malovec
Penzion Risnik je najstarejši večji nastanitveni objekt v občini, ki je bil zgrajen v 19.
stoletju kot Hotel central. Njegova gradnja je bila povezana z razvojem železnice in
obiskom jam (Rustja, 2007).
Gostišče je odprto vsak dan od 7.00 do 22.00. Nudijo malice, kosila, tipične slovenske jedi.
Kot specialiteto ponujajo ploščo Risnik, divjačinske in konjske jedi. Kot dodatno ponudbo
imajo balinišče in lastno garažo. Na razpolago imajo 9 sob s 26 ležišči. Nudijo nočitev z
zajtrkom.
 Gostilna in prenočišča Malovec
Obrat je odprt vsak dan od 8.00 do 22.00, nudijo tipične slovenske jedi in malice. Kot
specialiteto ponudijo divjačino, divjačinski pršut in salame, kot dodatno pa gostje lahko
kupijo sveže meso in mesne izdelke v domači mesnici.
Na razpolago je 26 sob in 2 apartmaja s skupno 103 ležišči. Nudijo nočitev z zajtrkom.
Lastnik Risnika in gostilne Malovec v kratkem v Divači načrtuje še ureditev hostla, kar je
nedvomno dobra ideja, saj veliko popotnikov pride v Divačo z vlakom.
 Pivnica in pizzerija Orient Express
Odprto imajo vsak dan od 11.00 do 23.00, ob petkih in sobotah je odprto dlje v primeru, ko
imajo glasbo v živo. Gostom so na voljo pizze iz krušne peči in meso na vse načine.
Ponujajo tudi lastno pivo in organizacijo krajših izletov ali zabav za zaključene družbe.
V Dolnjih Ležečah sta dve gostilni:
 Gostilna pri Čotniku
Gostilna je odprta med 9.30 in 22.00, v ponedeljek in torek imajo zaprto. Nudijo domače
kraške jedi in dnevno sveže malice. Njihova specialiteta so krožnik Čotnik in domače
sladice. Pri njih si gostje lahko ogledajo tudi konje.
 Pizzerija Pri Bzku
Odprto je vsak dan med 11.00 in 23.00 uro, razen srede. Nudijo pizze iz krušne peči in jedi
po naročilu, za hišno specialiteto postrežejo ljubljanski zrezek za dva.
Na območju PŠJ je so štirje gostinski obrati, trije izmed njih imajo prenočitvene
zmogljivosti:
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 Gostilna pri jami, Matavun
Med poletno sezono gostilna obratuje med 9.00 in 22.00, v zimskem času pa med 9.00 in
20.00 uro. Gostom ponudijo tipične kraške jedi, njihova specialiteta pa so fuži po kraško in
pehtranovi štruklji. Na razpolago je večnamenski prostor za 100 oseb, kjer se pogosto
odvijajo poročna slavja. V poletnem času strežejo tudi na pokriti terasi. Pred objektom so
otroška igrala.
 Domačija Pr’ Vncki, Matavun
Domačija je primer avtohtonega kmečkega stavbarstva in je spomeniško zaščitena.
Dopolnjuje jo tudi kuhinjski prizidek z odprtim ognjiščem – kraška spahnjenica ali »črna
kuhinja«. Sobe so opremljene v tipičnem kraškem – rustikalnem stilu.
Ponudba: nočitev z zajtrkom, z dodatno možnostjo polpenziona ali penziona po
predhodnem dogovoru - domače specialitete so pripravljene na odprtem ognjišču v črni
kuhinji, možnost rezervacije prostora za zaključene družbe, piknik prostor, izposoja koles,
pomoč pri nadaljnji orientaciji na aktivnem potovanju.
Na voljo imajo 10 ležišč v 4 sobah (Sobe Pr' Vncki, 2009).
 Apartmaji in sobe Žnidarčič, Matavun
180 let stara hiša v Matavunu je spomeniško zaščitena, v njej je bila 150 let priznana
gostilna. V prenovljeni hiši imajo 13 ležišč v 2 apartmajih in 2 sobah. Kot dodatna
ponudba je na voljo: žar na vrtu, vrtna hišica, otroško igrišče, izposoja koles (Apartmaji
Žnidarčič, 2009).
 Turistična kmetija Pr' Betanci, Betanja
Štiristo let stara kraška domačija je bila dokončno obnovljena v letu 2007. Kraška kuhinja
s pridihom Brkinov je odprta vsak konec tedna. Imajo tudi zunanjo teraso.
Na razpolago imajo 13 ležišč v 1 apartmaju in 4 sobah. Nudijo nočitev z zajtrkom.
Na Škofljah je turistična kmetija Dujčeva domačija.
Prenovljena Dujčeva domačija je bila odprta v letu 2007 kot prva izmed štirih turističnih
kmetij v občini. Ne gre za tipičen kmečki turizem s ponudbo jedi, saj jedi pripravljajo le za
najavljene goste. Domačija želi ponuditi prostor različnim skupinam za razne delavnice,
seminarje in podobne aktivnosti. V ta namen imajo večnamenski prostor, ki je bil
uporabljen tudi kot poročna dvorana. Prostor z mizami je primeren za 20-30 oseb, sprejme
pa do 70 sedežev. V ponudbi imajo domača jabolka, jabolčni sok in kis, suhe krhlje,
domače žganje. Na domačiji imajo konje za jahanje. Izposojajo tudi čoln in mizo za
namizni tenis. V stavbi domačije je 9 ležišč.V sklopu posestva je urejen kamp (do 75
kampirnih mest) ob reki, kjer je tudi velik prostor za piknike in prireditve ter letni bife.
Nudijo tudi spanje na senu (Dujčeva domačija, 2009).
V Vremskem Britofu je Turistična kmetija Jankovi.
Pri Jankovih se ukvarjajo z oddajo apartmajev, ki so jih dokončno uredili leta 2007. Na
voljo imajo 12 ležišč v petih apartmajih. V vsak apartma je po želji možno dodati še eno
ležišče. Apartmaji imajo spalnico, kopalnico, kuhinjo in prostorno dnevno sobo.
Na Barki je Gostilna Ambrožič.
Gostilna je odprta med vikendom od 9.00 do 22.00, med tednom pa samo za skupine, ki so
najavljene. Ponujajo tipične slovenske jedi, specialiteta gostilne so jurčki na različne
načine in domače pivo. V dodatni ponudbi imajo še prodajo sadja in drugih domačih
pridelkov.
Na Varejah je Izletniško turistična kmetija Benčič.
Kmetija Benčič je svoja vrata odprla septembra 2007. Odprto imajo v petek, soboto in
nedeljo, za skupine po dogovoru tudi med tednom. Nudijo domače brkinske jedi: brkinski
pršut, zašinek, panceta, suhe klobase, slivova marmelada, borovničev liker, domač jabolčni
sok, žganja, jabolka… Na voljo imajo 30 sedišč v enem prostoru in dodatnih 30 na terasi in
»borjaču« pred hišo (Izletniško turistična…, 2009).
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V Kačičah je Gostilna Godina.
Gostilna je odprta vsak dan med 11.00 in 23.00 uro, razen v četrtkih. Nudijo ribje jedi,
njihova specialiteta je riba v pečici z jurčki in njoki s škampi in šparglji. Otrokom so na
voljo otroška igrala.
V Paredu je Turistična kmetija Vrbin.
Turistična kmetija Vrbin je bila odprta junija 2007. Vrbinovi so ob finančni pomoči EU,
Republike Slovenije in divaške občine obnovili star skedenj, hlev in svinjak ter tako
naredili turistični objekt v kraškem slogu. V svoji gostinski ponudbi dajejo prednost
domačim jedem, kot so jota, ječmenova mineštra in suhomesnati izdelki (Čok, 2007).
V Gabrčah je Okrepčevalnica Vremščica.
Okrepčevalnica se nahaja pod vrhom Vremščice, odprta je med poletno sezono, nudijo
domače jedi, poleg tega prodajajo izdelke iz ovčjega mleka (sir, skuta).
V Senožečah sta dve gostilni:
 Gostišče Stari grad
Delovni čas je med 11.00 in 22.00 uro, v ponedeljek in torek je gostilna zaprta. V ponudbi
imajo tipične kraške jedi, njihova specialiteta pa so divjačinske jedi in jedi z gobami. V
dodatni ponudbi imajo organiziranje piknikov in catering. Imajo 6 sob s 14 ležišči.
 Gostilna Na Ravni
Odprto imajo vsak dan med 9.00 in 22.00 uro,zaprto je ob četrtkih in petkih. Nudijo tipične
slovenske jedi. Specialiteta gostilne je kraški pršut. Kot dodatno ponudbo ponujajo
balinišče in igrišče za tenis.
V Dolenji vasi sta dve gostilni in kmetija, kjer prodajajo izdelke iz ovčjega mleka in
mesa:
 Gostilna Pri mlinu
Razen ob torkih in sredah, je gostilna odprta vsak dan med 12.00 in 23.00 uro. V redni
ponudbi imajo domače kraške jedi, za hišno specialiteto pa nudijo jagnje na različne načine
in gobovo juho v kruhovi skodelici. Dodatno ponujajo še otroška igrala, ogled mlina in
prodajo domače moke.
 Gostilna s prenočišči Pino
Gostilna je odprta vsak petek, soboto in nedeljo od 11.00 do 22.00 ure, ostale dneve pa
samo po predhodni najavi. Ponujajo domače kraške jedi, njihova največja specialiteta je
divjačinski golaž. Sprejemajo tudi zaključene skupine do 50 ljudi.
Na voljo imajo12 ležišč v 6 apartmajih.
 Kmetija Grželj
Kmetija se ukvarja z rejo drobnice. Na kmetiji ponujajo degustacijo in prodajo izdelkov iz
ovčjega mleka (sir, skuta) ter prodajo suhomesnatih izdelkov. Organizirajo oglede kmetije,
vasi in bližnje okolice.
Skupno je v občini na voljo okrog 800 sedežev v vseh 18 prehrambenih obratih skupaj. V
občini Divača obratuje še 7 lokalov s pijačo: 3 v Divači, po en v Senožečah, Gabrčah,
Dolnjih Ležečah in na športnem igrišču v Vremskem Britofu (Martinčič, 2007; Razvojni
program, 2008).
V preteklosti je bilo v občini premalo prenočitvenih kapacitet, zaradi pomanjkanja
prenočitvenih kapacitet so bili zaposleni v PŠJ velikokrat v zadregi in so včasih celo
dovolili popotnikom brez lastnega prevoza prenočiti pri gostilni pri jami. V preteklih letih
so zato v občini prednostno spodbujali odpiranje novih nastanitvenih zmogljivosti in
ureditev kampa, saj na območju Krasa ni nobenega kampa. Kamp v sklopu Dujčeve
domačije na Škofljah se kaže kot dobra pridobitev, čeprav še ni dokončno urejen za
potrebe avtodomov.
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V občini je 10 objektov, večinoma gostišč, ki nudijo prenočišča. Prenočišča so večinoma
dopolnitev gostinske dejavnosti, nekaj sob oz apartmajev pa je samostojnih. Skupno število
ležišč je okrog 200 (podatki se razlikujejo, ponekod so šteta tudi pomožna ležišča), od tega
129 v Divači, kjer isti lastnik načrtuje še ureditev hostla. Ponudba sob in apartmajev se je
povečala po letu 2005. Sobe in apartmaji dosegajo rang dve do tri zvezdice. Večina
oddajalcev sob sprejema tudi hišne živali (Razvojni program, 2008).

3.5.2. ŠTEVILO TURISTOV IN NOČITVE V OBČINI
Podatki o številu turistov in o nočitvah v občini Divača so nepopolni in nezanesljivi, zato
jih podajamo zgolj za približno predstavo. Na Občini v prihodnosti načrtujejo doslednejše
beleženje statističnih podatkov o dejanskem turističnem obisku.
Če upoštevamo tudi podatke o obisku Škocjanskih jam (Tabela 5), je očitno, da v občini
močno prevladujejo tuji turisti, ki opravijo tudi več nočitev kot domači turisti (Tabela 6).
Tabela 6: Število turistov in število nočitev v občini Divača (1996-2007)
Leto

ŠTEVILO TURISTOV

ŠTEVILO NOČITEV

Domači Tuji

SKUPAJ Domači

Tuji

SKUPAJ

1996

115

728

843

215

3587

3802

1997

310

610

920

3195

3912

7107

1998

125

605

730

798

1435

2233

1999

158

514

672

681

1001

1682

2000

245

1026

1271

714

2313

3027

2001

201

751

952

582

859

1441

2002

97

987

1084

117

1170

1287

2003

107

823

930

110

858

968

2004

26

546

572

26

546

572

2006

99

175

274

187

292

479

2007

68

103

171

197

1648

1845

Vir: Martinčič, 2007; Statistični urad, 2008

Čeprav je za Divačo značilna prehodnost gostov, saj gostje lahko opravijo ogled Divače v
slabi uri, ogled bližnjega Parka Škocjanske jame pa v dveh do treh urah, ima Divača,
zahvaljujoč ustrezni ponudbi nastanitvenih kapacitet, tudi stacionarne goste. Nekateri med
njimi so stalni gosti in prebivajo v Divači več časa, nekateri med njimi so poslovni gosti in
trgovski potniki, največ je gostov, ki se ustavijo samo za eno noč na poti proti morju ali z
morja. Večinoma so to gosti, ki so si že ali pa nameravajo naslednji dan obiskati
Škocjanske jame.
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Število turistov, ki so v občini prenočevali, je precej nihalo, največ jih je prespalo v letu
1997. Leta 2002 se je število ležišč (in posledično število nočitev v letu 2003) v občini
zmanjšalo, saj so zaprli motel Adria v Senožečah. Med leti 1996-2004 se je obnavljal
največji ponudnik nastanitvenih kapacitet v občini - Penzion Risnik, gradila pa so se tudi
prenočišča Malovec v Divači, zato so velik delež nočitev prispevali delavci, ki so gradili
Gostilno s prenočišči Malovec. Gradbeni delavci, ki prihajajo predvsem iz Bosne in
Slovaške, so pogosti gostje omenjenih objektov, zato je število »pravih« turistov, ki
prenočijo v občini dejansko manjše kot kažejo statistični podatki. Skoraj štirikratno
povečanje števila nočitev leta 2007 glede na leto 2006 lahko pojasnimo s tem, da so se v
letih 2006/2007 odprli novi nastanitveni objekti, ki so turistom omogočili prenočitev v
občini (Martinčič, 2007).
Iz Tabele 7 je razvidno, da so v glavnem zabeleženi prihodi tistih turistov, ki so v občini
tudi prenočili; večinoma so opravili eno nočitev. Glede na bližino Italije je razumljivo, da
med tujimi turisti prevladujejo Italijani, ki jim sledijo turisti iz Nemčije in Sloveniji
sosednjih držav. Turisti v nekoliko večjem številu prihajajo tudi iz Velike Britanije in
Izraela. Med nočitvami gostov iz Bosne in Hercegovine so večinoma šteti delavci v
gradbeništvu, ki so na začasnem delu v Sloveniji. Glede na velik (16-kraten!) porast pri
nočitvah turistov iz Italije iz 89 leta 2006 na 1428 leta 2007, je mogoče, da so v to
kategorijo šteti vsi turisti, ki so v občino prišli iz Italije, ne glede na državljanstvo. Možno
je tudi, da so pod turistične nočitve štete tudi nekatere osebe, ki začasno stanujejo v
omenjenih objektih, saj je težko verjeti, da bi se število nočitev v enem letu tolikokrat
povečalo.
Povprečna doba bivanja tujih gostov je 2 dni, domačih pa 1-2 dneva. Doba bivanja se sicer
rahlo povečuje, vendar bistveno ne presega meje 2,5 dneva (Martinčič, 2007).
Če bi se turistična ponudba oblikovala v npr. podroben program ali predlog (kaj početi v
občini in okolici), je realno pričakovati, da bi se turist na bolj ali manj aktivnih počitnicah
lahko zadržal v občini 3-4 dni, saj je območje dobro izhodišče za izlete po Obalno-kraški
regiji.
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Tabela 7: Prihodi in nočitve tujih turistov v občini Divača po državah

Prihodi
136
105
14
28
39

Italija
Nemčija
Avstrija
Madžarska
Hrvaška
Bosna
in
Hercegovina
25
Srbija in Črna gora 2
Makedonija
8
Češka republika
19
Slovaška
4
Poljska
38
Švica
25
Nizozemska
14
Belgija
15
Francija
9
Združeno kraljestvo 34
Irska
5
Danska
14
Finska
8
Norveška
8
Švedska
Islandija
2
Baltiške države
4
Ukrajina
1
Bolgarija
9
Romunija
7
Španija
13
Portugalska
1
Grčija
1
Izrael
157
ZDA
16
Avstralija
28
Nova Zelandija
20
Kanada
5
Turčija
2
Brazilija
Druge države Južne
in Srednje Ame.
Druge neevropske
države
7
Vir: Statistični urad, 2009

2003
Nočitve
147
105
14
28
41

P
134
58
28
10
5

2004
N
134
58
28
10
5

2006
N
89
36
28
1
10

P
63
2
3

2007
N
1428
3
3

25
2
12
19
4
41
25
16
15
9
42
5
14
8
8
2
4
1
13
7
13
1
1
157
16
29
20
5
2
-

10
7
5
23
1
13
11
21
5
27
27
11
6
4
10
2
2
1
3
7
4
86
6
8
7
2
-

10
7
5
23
1
13
11
21
5
27
27
11
6
4
10
2
2
1
3
7
4
86
6
8
7
2
-

1
6

1
10

31
-

186
-

3
2
2
3
14
3
4
2
2
3
2
41
2
-

3
2
2
3
14
3
4
19
2
3
2
57
2
-

2
1
1

26
1
1

-

-

-

1

1

-

-

7

2

2

-

-

-

-

P
40
26
11
1
6
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4.

DEJAVNOSTI OBČINE NA PODROČJU RAZVOJA
TURIZMA

4.1.

RAZVOJNI CENTER DIVAČA

Podatki o delovanju razvojnega centra in o projektih so povzeti po spletni strani Občina
Divača, 2008.
Za razvoj turizma pri občini skrbi Razvojni center Divača, Zavod za razvoj podeželja, ki je
začel delovati avgusta 2004. Ustanovljen je bil z namenom celostnega razvoja območja
občine Divača. Ustanoviteljica centra Občina Divača je v okviru nalog centra predvidela
pripravo raznih programov in projektov za razvoj podeželja, turizma in kmetijstva. Prav
tako je v okviru dejavnosti predvideno pospeševanje turistične dejavnosti ter promocija
turistične ponudbe, vključevanje v mednarodne programe obmejnega sodelovanja ter
regionalnega razvoja, organizacija raznih delavnic, seminarjev ter drugih oblik
izobraževanja na področju razvoja podeželja ter druge aktivnosti vezane na njegov celosten
razvoj.
Razvojni center je javni zavod, v katerem je trenutno zaposlena ena oseba, ki je bila
imenovana na mesto direktorja za dobo 4 let. Direktor centra organizira, vodi delo in
poslovanje ter je odgovoren za strokovnost in zakonitost dela, predstavlja in zastopa
Razvojni center, predlaga upravnemu odboru poslovno politiko, program dela in finančni
načrt Razvojnega centra. Zadolžen je za poročanje upravnemu odboru o razvojnih
projektih, ki so pomembni za razvoj lokalne skupnosti in regije, o načrtovani in tekoči
poslovni politiki, rezultatih poslovanja, o finančnem stanju Razvojnega centra ter o drugih
vprašanjih, pomembnih za poslovanje centra.
Razvojni center upravlja upravni odbor, ki ima po statutu sedem članov in je sestavljen iz
štirih predstavnikov ustanovitelja, enega predstavnika zaposlenih v zavodu ter dveh članov
uporabnikov storitev, ki sta hkrati tudi člana strokovnega programskega sveta. Upravni
odbor določa letni poslovni načrt Razvojnega centra, ob soglasju ustanovitelja sprejema
programe dela in razvoja ter spremlja njihovo izvrševanje, daje ustanovitelju in direktorju
Razvojnega centra predloge in mnenja o posameznih vprašanjih ter opravlja druge naloge v
skladu s statutom in veljavno zakonodajo.
Strokovni programski svet ima 11 članov in je strokovni organ zavoda, katerega
najpomembnejše naloge so priprava strokovnih podlag za programe dela in razvoja
Razvojnega centra ter priprava dolgoročnih razvojnih usmeritev. Člani programskega sveta
so v glavnem tudi člani določenih društev oz predstavniki krajevnih skupnosti.

4.1.1. PROJEKTI
Razvojni center sodeluje pri večih projektih, ki se izvajajo na regionalni in nacionalni
ravni, vodi pa tudi projekte znotraj občine. V preteklosti so izvajali naslednje projekte:
 Mreža pobud za promocijo proizvodov, značilnih za prostor med Alpami in
Jadranom
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je v
letu 2005 uspel s prijavo projekta "Mreža pobud za promocijo proizvodov, značilnih za
prostor med Alpami in Jadranom" na razpisu Programa pobude skupnosti Interreg III/A

66

Slovenija-Italija 2000 - 2006, v katerem je sodeloval tudi Razvojni center kot partner.
Center je v projekt vključil obnovo spodnjega prostora v stari šoli na Barki, kjer so uredili
Degustacijsko-promocijski center za predstavitve in degustacije tipičnih brkinskih
pridelkov in izdelkov ter za izvajanje raznih izobraževalnih aktivnosti na podeželju
(seminarji, delavnice…).
 Projekt 1001 kal-1001 zgodba o življenju
Projekt je namenjen vzdrževanju mreže vodnih biotopov in s tem ohranjanju populacije
velikega pupka in hribskega urha na Natura 2000 območju Kras, pa tudi na drugih
območjih v zahodni Sloveniji. Prijavitelj projekta je Zavod Republike Slovenije za varstvo
narave s svojo območno enoto v Novi Gorici, sodeluje pa še šest partnerjev iz Slovenije in
Italije. Projekt na slovenski strani izvajajo v Goriški in Obalno-kraški statistični regiji, na
italijanski strani pa sodelujejo partnerji iz Tržaške pokrajine.
Projektu so dodeljena sredstva iz programa INTERREG III/A Slovenija-Italija 2000-2006,
ki vzpodbuja medregijsko čezmejno sodelovanje. Trajanje projekta: 1. junij 2005 – 15.
december 2007. Razvojni center je v projekt med drugim vključil tudi obnovo dveh kalov
na območju občine Divača, v sodelovanju z nekaterimi lokalnimi akterji (Zavodom za
gozdove, turističnimi društvi, KS…) pa je pričakovati obnovo še drugih kalov v občini. Ob
vsakem obnovljenem kalu je predvidena postavitev pojasnjevalnih tabel in predstavitvena
zloženka.
V letih 2006 in 2007 so v okviru projekta 1001 kal obnovili tri kale pri vasi Dane (kal v
Lasatkah, kal pri Vrabcih in Podkal). Vodo iz kalov so nekoč uporabljali za lastno oskrbo,
pranje, namakanje, predvsem pa za napajanje živine. Kali so pozimi služili tudi za izdelavo
ledu, ki so ga shranjevali v ledenici v Kačičah, v ta namen je bilo v okolici Dan, Kačič in
Pareda poleg večjih še 7 manjših »ledarskih kalov«. Zadnje spravilo ledu iz kala pri
Vrabcih je bilo v 50 ih letih 20. stoletja. Z opuščanjem pašne živinoreje so se kali zasuli,
izsušili in zarasli. Obnovljeni kali so pomembni tako z vidika kulturne dediščine kot tudi z
okoljskega vidika, saj vplivajo na biološko pestrost kraškega površja (Maher, 2007).
Na podoben način kot v okolici Dan želijo urediti tudi kale na območju Vremske doline,
zato so v začetku leta 2009 v sodelovanju s TKŠD Urbanščica izdali zloženko za učno pot
Od živine do divjadi. Ime ponazarja razvoj funkcije kalov, ki so nekoč služili predvsem za
napajanje živine, danes pa se v njih napaja le še divjad. Učna pot poteka od Famelj do kala
Mrzlek na pobočju Vremščice in obsega 4 kale: Fameljski kal – obnovljen, grajski kal na
Školju, kal Škavnica pri Goričah in kal Mrzlek v bližini železniške proge pod Vremščico.
Pot je dolga 7 km in primerna za pohodnike (približno 3 ure hoje) in kolesarje (Race,
2009).
 Strateško izvedbeni predlog tematskih poti
Občina Ilirska Bistrica je skupaj s partnerji v drugi polovici leta 2005 uspela s prijavo na
mednarodnem razpisu Phare 2003 – Donacijska shema za pripravo projektnih predlogov na
slovensko-hrvaškem območju s projektom »Strateško izvedbeni predlog tematskih poti«.
Namen projekta je zasnovati mrežo tematskih in rekreacijskih poti, na podlagi katere bodo
v prihodnosti lahko razvili skupen turistični produkt na območju v projekt vključenih občin
(občina Divača, Hrpelje-Kozina, Pivka in Ilirska Bistrica) in s tem izboljšali turistično
ponudbo na tem območju. Glavne aktivnosti projekta so pregledi obstoječih projektov na
temo tematskih poti po občinah in priprava potrebnih materialov (študije, analize) za
izdelavo mreže tematskih in rekreacijskih poti. Rezultat projekta je bila izdelana projektna
dokumentacija:
- izdelan elaborat, kjer so definirane tematske in rekreacijske poti z vključeno ponudbo ob
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poteh (naravna in kulturna dediščina, gostinska in druga turistična ponudba ob poti)
- izdelan elaborat turistične signalizacije (priprava predloga celostne podobe in
označevanja tematskih poti in krajev). Trajanje projekta: november 2005 - junij 2006.
Strateško izvedbeni predlog tematskih poti »Po deželi kontrabanta« je izdelala Občina
Ilirska Bistrica v sodelovanju z Razvojnim centrom Divača, Območno razvojno agencijo
Krasa in Brkinov, Zavodom za gozdove Slovenije OE Sežana, s Planinskim društvom
Snežnik in z občinami Pivka, Hrpelje Kozina in Matulji. Glavni namen projekta je
izboljšanje turistične ponudbe in razvoj trajnostnega turističnega produkta na območju ob
meji med Slovenijo in Hrvaško. Cilj projekta je urediti mrežo tematskih in rekreacijskih
poti, ki bodo skupaj ustvarjale zaokroženo turistično območje, ki ga označujejo: ponikanje
vode, burja in prehodna lega. Prehodna lega območja je vplivala na razvoj prometa in
prevozništva, tod pa so vodile tudi stare tihotapske poti, ki so lahko zanimiva in izvirna
osnova za turistično ponudbo.
Mreža tematskih poti je sestavljena iz sedmih tematsko zaokroženih poti: Po sledeh
naravne in kulturne dediščine, Skrivnostni svet zgornje Pivke, Potep po deželi šeg in
običajev, Po poteh bogastva Snežniških gozdov (vse štiri v občini Ilirska Bistrica), Pivka Po poteh skritih jezer, Divača – Po poteh skritih biserov in Hrpelje Kozina – Pot po slepih
dolinah. Poti so večinoma manj ali srednje zahtevne, dolge od 25 do 60 kilometrov in so
namenjene pohodnikom in kolesarjem.
Tematske poti sestavljajo skupno pešpot in vključujejo: naravno in kulturno dediščino,
gostinsko ponudbo, ekološke in turistične kmetije, informacijske centre…
Divaška pot Po poteh skritih biserov je dolga 62 km in je srednje zahtevna.
Pot poteka v smeri: Divača - Dolnje Ležeče – Matavun – Dane – Kačiče – Rodik – Artviže
– Ostrovica – Misliče – Vareje – Barka – Škoflje - Vremski Britof – Famlje – Gabrk –
Gabrče – Senožeče – Laže - Goli vrh - Dolenja vas – Čebulovica - Divača; možna
navezava: Matavun – Škocjan – Brežec – Goriče - Famlje (Strateško izvedbeni predlog
tematskih poti, 2006).
 Postavitev enotnih usmerjevalnih in signalnih tabel v občini
Razvojni center je z namenom oblikovanja skupnega turističnega produkta občine in
posledično izboljšanje turistične prepoznavnosti občine zagotovil sredstva za postavitev
turistične in druge obvestilne signalizacije. Del le-te so usmerjevalne table, za katere
Pravilnik o prometni signalizaciji narekuje tipe, barvne kombinacije in določila o
postavitvi obvestilne signalizacije, s čimer se poveča preglednost in zagotavlja enoten
sistem označevanja. Turistične table so namenjene obveščanju o smeri, v kateri so kulturni
spomeniki, varovano območje narave ali turistična znamenitost ali objekt. Že pred leti so
bile postavljene table za obveščanje in usmerjanje uporabnikov javnih cest k javnim
institucijam, pomembnim objektom ter ponudnikom gostinskih storitev v naseljih Divača
in Senožeče, v novembru 2008 pa še na območju Vremske doline. Slednja neprometna
signalizacija je bila postavljena na podlagi Elaborata postavitve turistične in druge
signalizacije v Vremski dolini, ki ga je pripravila Občinska uprava in je bil potrjen s strani
Direkcije RS za ceste. S postavitvijo 25 lamel so v skladu s Pravilnikom o prometni
signalizaciji označili pomembnejše kulturne spomenike (cerkve, rojstno hišo pisateljev
Magajna) in objekte znotraj naselij (šolo, športni center, pošto, pokopališče). Na pobudo
lastnikov sta bili označeni tudi turistični domačiji (Dujčeva na Škofljah in Jankovi v
Vremskem Britofu). Postavljena turistična signalizacija (table so enotne oblike, rjave barve
z belim napisom in simbolom, ki označuje tip objekta) je uporabna za vse, ki se peljejo
skozi Vremsko dolino in prispeva k lepšem in urejenem izgledu (Kovačič, 2008).
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Slika 23: Usmerjevalne table v Senožečah

Vir: KUD Senožeče, 2008

4.2.

PODPORA DRUŠTVOM IN ORGANIZACIJA PRIREDITEV

Podatki o registriranih občinskih društvih in prireditvah so povzeti po spletni strani
Občina Divača in po občinskemu glasilu Glasnik Občine Divača iz let 2007 in 2008.
V občini Divača se med letom zvrsti precej prireditev, ki so dobro obiskane, zato jih je
vsako leto več. Največ prireditev je seveda v poletnih mesecih, ko je v občini tudi največ
obiskovalcev, ki jim prireditve lahko popestrijo bivanje v občini. Nekatere prireditve
organizira Občina sama, večinoma pa jih s pomočjo Občine organizirajo razna društva in
krajevne skupnosti, ki v začetku leta oddajo program načrtovanih prireditev v svojem kraju
in s tem kandidirajo za pridobitev občinskih sredstev. Nekaj prireditev je tudi pod okriljem
organizacij, ki nimajo sedeža v občini Divača (npr. Združenje Sever).
Glavna prireditev pod okriljem Občine je Praznik občine Divača, ki se odvija tri dni v
juliju (v spomin na rojstni dan Ite Rine 7.7. 1907).
Za Primorsko je pomemben spominski dan - Praznovanje ob spomeniku Dan prej v Divači,
ki je spomin na začetek vojne 1991, ki se je na Primorskem začela dan prej kot v ostali
Sloveniji. »Dan prej« organizirajo veterani Združenja Sever.
Spominski dan občine Divača je 13.3. 1943 in je posvečen bitki na Kozjanah in preboju
Brkinske čete. Prireditve na Kozjanah, ki so bile med drugo svetovno vojno trikrat
požgane, se udeležijo ljudje iz širše Primorske in Slovenije. Spominski dan organizira
Združenje borcev NOB. Zaradi neugodnega zimskega vremena v Brkinih so prireditev
pred leti prenesli na mesec maj. Kulturni program zadnja leta dopolnjuje tudi spominski
pohod iz Vatovelj na Kozjane, ki je med občani dobro sprejet.
Združenje borcev organizira tudi praznik KS Senožeče, ki se odvija v spomin na rojstni
dan domačina Danila Zelena, vidnega predstavnika organizacije TIGR. Tovrstnih
slovesnosti se udeležujejo tudi vidni predstavniki slovenskega političnega življenja.
V občini Divača je registriranih veliko društev, ki so bolj ali manj aktivna pri organizaciji
lokalnih prireditev in pri predstavitvi občine navzven. Društva s sedežem v občini Divača
so razdeljena na turistična, kulturna, športna in ostala društva.
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Turistična društva:
 TD Škocjan
TD Škocjan deluje v območju PŠJ, zato prireditve, ki jih organizira, tudi pritegnejo največ
obiskovalcev izmed vseh prireditev v občini. Obiskovalci prihajajo iz celotne Slovenije in
tujine. Najbolj odmevne so: Pohod ob Reki, Škocjanski festival, Belajtnga, ekstempore,
razne ustvarjalne delavnice z mednarodno udeležbo.
 Turistično, kulturno in športno društvo (TKŠD) Mejame, Dane pri Divači
Društvo organizira dve večji prireditvi, ki sta dobro obiskani: Kačišnca (praznik Kačič v
septembru) in Pohod po kurirski poti Brkini na delu Kačiče-Artviže. Poleg tega čez celo
leto organizirajo več manjših prireditev, večinoma namenjenih druženju domačinov: npr.
kresovanje ob 1. maju, Sv. »Jvan« - kresna noč, kulturne prireditve, ustvarjalne delavnice.
 Turistično, kulturno in športno društvo (TKŠD) Urbanščica, Vreme
Društvo Urbanščica se je poimenovalo po urbanščici (narečno ime za narciso), ki raste na
območju Vremščice in Gabrka. Cvetica je ime dobila po sv. Urbanu, ki mu je posvečena
cerkvica na vrhu Vremščice. Osrednja prireditev, ki jo organizira društvo, je Vremsko
opasilo za 15. avgust. Poleg tega organizirajo še: kresovanje, silvestrovanje, velikonočne in
novoletne delavnice, gledališke igre in športne pohode (npr. silvestrski pohod na
Vremščico). Pohvalno je delovanje kulturno dramske sekcije društva, ki je ustanovila dve
gledališki skupini - otrok in odraslih. Konec leta 2007 so odigrali otroško igro, v letu 2008
pa je premiero in nekaj ponovitev doživela komedija T. Partljiča, ki je bila dobro sprejeta v
domači in sosednjih občinah. V letu 2009 so predstavil novo komedijo, ki so jo oblikovali
po knjigi vremskega pisatelja Franceta Magajne Žalostne zgodbe o veselih Kraševcih.
 V občini sta registrirani tudi manj aktivno TD Kraški turist, Divača in novoustanovljeno
Razvojno društvo Lipa, Laže.
Kulturna društva:
 KUD Pepca Čehovin Tatjana, Senožeče
Kulturno društvo je bilo ustanovljeno leta 1973 kot dramska sekcija, ki je odigrala
precejšnje število predstav. Društvo je organiziralo slavnostne prireditve ob praznikih in
drugih priložnostih. Po osamosvojitvi je društvo začelo organizirati tudi kompleksnejše
prireditve z elementi kulture, športa in turizma. Leta 1995 so prvič organizirali Pastirske
igre, prvo večjo občinsko prireditev, ki je začela obujati spomin na pastirsko življenje in
ohranjati tradicijo pastirskega življenja. Prireditev spremljajo številni dogodki, razstave,
kulturna, umetniška, zabavna in športna srečanja, ki pritegnejo večje število obiskovalcev.
V letu 2008 so bile izpeljane 10. Pastirske igre. Poleg glavne prireditve prirejajo tudi
pustovanje, kresovanje, razstave, potopisna predavanja, gledališke igre… (KUD Senožeče,
2009).
 Pihalni orkester Divača
Pihalni orkester je nepogrešljiv pri skoraj vseh večjih prireditvah v občini. Orkester
pogosto gostuje po Sloveniji in Evropi in tako predstavlja občino navzven. Pihalni orkester
ima stike tudi z drugimi orkestri iz Slovenije in tujine, ki občasno nastopajo v Divači.
 Mešani pevski zbor Divača in Mešani pevski zbor Senožeče
Pevska zbora nastopata na kulturnih prireditvah v občini ter gostujeta po Sloveniji in
Evropi.
 Društvo ljubiteljev baletne umetnosti, Divača
Nastopa na različnih prireditvah v občini in zunaj nje.
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Športna društva
 Jamarsko društvo Gregor Žiberna, Divača
Jamarsko društvo deluje od leta 1965. Poleg osrednje raziskovalne dejavnosti v okoliških
jamah, se je društvo dolga leta ukvarjalo z ureditvijo Divaške jame za turistični obisk in je
zaslužno za njeno otvoritev. Največji uspeh društva je odkritje podzemnega toka Reke v
Breznu treh Generacij. Od takrat je postal glavni cilj divaških jamarjev povezava sistema
Kačne jame in Brezna treh generacij ter sistema Škocjanskih jam v najdaljši splet
podzemnih rovov v Sloveniji (Jamarsko društvo, 2008).
Divaški jamarji pogosto gostijo tudi tuje jamarje. Zadnji odmevni dosežek divaških
jamarjev, ki so ga 2007 in 2008 dosegli s češkimi kolegi, je odkritje okrog 700 m novih
rovov v Kačni jami. S tem se je Kačna jama »podaljšala« in se z več kot 13.250 metri
dolžine uvrstila na drugo mesto najdaljših jam v Sloveniji (tik pred sistem Predjama s
13.092 metri in za Postojnsko jamo z 20.570 metri). Divaški jamarji si želijo najti
povezavo med rovi Divaške in Kačne jame, med katerima jim manjka še približno 400 m
(Race, 2008).
Jamarsko društvo skrbi za predstavitev in ureditev Divaške jame ter organizira vodenje po
Divaški jami. Društvo, ki razvija jamarsko in hkrati turistično dejavnost na Divaškem
krasu, si v bodoče želi urediti okolico Divaške jame in postaviti jamarski kamp, ki bi
pripomogel k razvoju jamarskega turizma (Martinčič, 2007).
 Plezalni klub Divača
V športni dvorani v Divači je urejena plezalna stena, kjer plezalni klub med drugim
organizira plezalne tečaje. V Divači se odvijajo tudi tekmovanja. Poleg umetne plezalne
stene je mogoče tudi plezanje na naravni steni plezališča Risnik.
 Kraški letalski center Divača
Kraški letalski center ureja letališče Gabrk, ki je privlačna lokacija za rekreativno, športno
in jadralno letenje, obiskujejo pa ga tudi letalski modelarji, športni padalci in zmajarji, ki
se na letališče spustijo z Vremščice. Kraški letalski center v sodelovanju s podjetjem Janez
let organizira panoramske lete in letalske izlete.
 Balinarsko društvo Risnik, Divača
Društvo organizira balinarske turnirje v Divači. Balinanje je priljubljena rekreacija
prebivalcev Krasa in Brkinov. Poleg balinišča v Divači, so balinišča tudi v okoliških vaseh,
kjer se v poletnih mesecih odvijajo lokalni balinarski turnirji.
 Š.D. Hitre noge Senožeče
Člani športnega društva se ljubiteljsko ukvarjajo predvsem s tekom, nekateri tudi s
kolesarstvom in pohodništvom. Člani društva se udeležujejo različnih tekaških prireditev
po Sloveniji in Italiji. Društvo, ki deluje od leta 2000 vsako leto konec aprila organizira
Tek v Senožečah, ki je eden izmed tekov Primorskih novic. Tega teka se udeleži okrog
dvesto tekačev in okrog petdeset pohodnikov. Pri organizaciji in izvedbi pomagajo članom
društva tudi krajani Senožeč in številni sponzorji. Društvo skuša vsako leto na prireditvi
kaj dodati, kaj spremeniti, da monotonost ne bi odvrnila morebitnih udeležencev (ŠD Hitre
noge, 2009).
 ŠD Ruj, Divača
V letu 2008 je organiziralo Nočni pohod na hrib Kokoš. Društvo pomaga pri izvedbi
različnih pohodov in učnih poti.
 Strelsko društvo Vremščica, Vremski Britof
Gosti strelska tekmovanja na svojem strelišču v Famljah in sodeluje na drugih
tekmovanjih. Nekateri člani strelskega društva Vremščica so precej uspešni in prepoznavni
na svojem področju.
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 Klub malega nogometa Finalist in NK Železničar, Divača
V Divači organizirajo turnirje v malem nogometu in nogometu.
 Karate klub Samurai
Dobro sodeluje z OŠ, kjer pridobiva mlade člane, ki so uspešni na tekmovanjih v svoji
kategoriji.
Gasilska društva
 Prostovoljno gasilsko društvo Senožeče
 Prostovoljno gasilsko društvo Divača
Gasilski društvi sodelujeta pri organizaciji večine prireditev v občini.
Lovska in ribiška društva
Območje občine je razdeljeno kar na tri lovišča, s katerimi upravljajo tri lovske družine:
 Lovska družina Timav, Vreme (Lovska koča Famlje),
 Lovska družina Gaberk, Divača (Lovska koča na Kožleku) in
 Lovska družina Senožeče (Lovska koča Dolenja vas).
Lovske družine so bile ustanovljene po drugi svetovni vojni. V LD so vključeni večinoma
domačini, imajo pa tudi člane iz sosednjih občin in iz drugih krajev Slovenije. V vsaki LD
je okrog 50 – 60 članov. Lovci poleg skrbi za divjad, urejajo tudi gozdne poti, kale, njive…
Lovske družine se deloma ukvarjajo tudi z lovnim turizmom, ki pa je še slabo razvit,
gostje-t.i. pavšalisti večinoma prihajajo iz sosednje Italije. V prihodnje LD Timav v koči v
Famljah načrtuje ureditev apartmajev za lovske goste. Lovske koče je mogoče tudi najeti.
Na področju ribolova delujta:
 Ribiška družina Ilirska Bistrica, sekcija Vreme (Ribiška koča Famlje) in
 Ribiška družina Senožeče, ki upravlja s Senožeškim bajerjem.
Ribiška koča se pogosto oddaja v najem za razne zabave in druge priložnosti. Ribiška
družina Vreme prodaja tudi dovolilnice za ribolov na Reki.
Druga društva
 Primorski klub ljubiteljev starih motornih vozil Balilla, Divača
Vsako leto organizira tradicionalni Reli Krasa in Brkinov (v septembru) ter srečanja ob
začetku in koncu sezone, kjer pred startom dirke postavijo na ogled stara motorna vozila.
Dejavnosti društev so neposredno povezane z dogodki v občini, saj društva organizirajo
razne prireditve in akcije (glej Tabela 8). Manjše prireditve so večinoma namenjene
krajanom, večjih prireditev pa se udeležijo tudi ne-občani. Nekatera društva so zelo
dejavna, druga pa obstajajo le na papirju. Veliko število društev je pozitivno z vidika
pokrivanja vseh delov občine, hkrati pa je veliko število podobnih si društev na tako
majhnem območju nepotrebno, kar se kaže v tem, da nekaj društev sploh ni dejavnih.
Društva pogosto organizirajo identične prireditve (Tabela ) vsako v svojem kraju, kar je
dobro z vidika lokalnega prebivalstva, ki nima možnosti prevoza v drugo naselje, hkrati pa
pomeni nepotrebno konkurenco. Glavna slabost društev v občini je njihovo nesodelovanje
in konkurenca pri kandidiranju za občinska sredstva. Z vidika razvoja turizma bi bilo bolje,
da bi društva, vsaj pri večjih in bolj prepoznavnih prireditvah v občini, med sabo
sodelovala in izvajala skupne projekte, ki bi popestrili turistično ponudbo in celostno
predstavili občino Divačo. Deloma se to sodelovanje sicer uresničuje pri občinskem
prazniku, ki pa se odvija šele od leta 2006 in še ni dodelan. V letu 2008 so na prireditvah
ob občinskem prazniku, ki je imel poudarek na podpisu pogodbe za obnovo Škrateljnove
domačije, sodelovali: Knjižnica Divača, Škrateljnova hiša, TKŠD Urbanščica, NK
Železničar, SD Vremščica, Balillla, Janez-let, PŠJ, Jamarsko društvo, Društvo prijateljev
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mladine Sežana, Pihalni orkester Divača in gostujoči orkestri na paradi pihalnih orkestrov:
pihalni orkestri Tolmin, Muta in Bravantice-Češka z mažoretkami iz Povirja in Bravantic
(Program 3. občinskega praznika…, 2008). Iz programa občinskega praznika je razvidno,
da na tridnevnih prireditvah v začetku julija ni sodelovalo nobeno društvo iz območja
Senožeč. Glede na to, da se Pastirske igre odvijajo v avgustu, bi bilo smiselno, da bi na
občinskem prazniku npr. promovirali to svojo prireditev, enako velja za druga društva, ki
organizirajo prireditve v poletnih mesecih.
Za prihodnji turistični in splošni razvoj občine Divača je nujno preseganje delitev, osebnih
zamer in interesov med akterji društev, krajevnih skupnosti in Občine ter skupno
nastopanje tako znotraj občine kot zunaj nje.
Tabela 8: Koledar prireditev v občini Divača za leto 2008
NAZIV PRIREDITVE

DATUM

Zimski turnir
Literarni večer
Praznovanje 8. marca
Praznovanje 8. marca
Praznovanje 8. marca
Velikonočna delavnica
Četrto literarno srečanje
o B. Magajni
Literarni večer
Dan šole
Materinski dan

V marcu
7.3.
8.3.
8.3.
8.3.
10.,11. 3.
21.3.

Divača
Famlje
Škocjan
Senožeče
Dane
Podruž.šola Vreme
Knjižnica Divača

26.3.
27.3.
29.3.

OŠ Divača
OŠ Divača
Senožeče

Trubar in knjiga:
razstava, obiski
organiziranih skupin in
delavnice
Primorska poje
Otvoritev razstave ob
pohodu
13. tradicionalni pohod
ob ponoru reke Reke
Srečanje ob pričetku
sezone

V marcu

Knjižnica Divača

V aprilu
5.4.

Senožeče
Škocjan

MEPZ Senožeče
TD Škocjan

13.4.

Škocjan

TD Škocjan

19.4.

Divača

8. tek za pokal LIVA
Kulinarična delavnica
Pohod-del kurirske poti
Brkini
Kres ob 1. maju
Kresovanje
Kresovanje

22.4.
27.4.
27.4.

Senožeče
Škocjan
Brkini

Primorski
ljubiteljev
motornih
BALILLA
ŠD Hitre noge
TD Škocjan
TKŠD Mejame

30.4.
30.4.
30.4.

Dane
Športni center Vreme
Senožeče

Srečanje za dan mladosti

V maju

Lovska
koča
Senožečah
Famlje

2-dnevni
streljanju

turnir

v V maju

KRAJ

ORGANIZATOR
NK Železničar
TKŠD Urbanščica
TD Škocjan
MEPZ Senožeče
TKŠD Mejame
TKŠD Urbanščica
Kosovelova knjižnica
Sežana-enota Divača
OŠ Divača
OŠ Divača
KUD Pepca Čehovin
Tatjana
Kosovelova knjižnica
Sežana-enota Divača

klub
starih
vozil

TKŠD Mejame
TKŠD Urbanščica
KUD Pepca Čehovin
Tatjana
v KUD Pepca Čehovin
Tatjana
SD Vremščica
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Literarni
večer
»Odpiram naročje tvoje
ljubezni«
Delavnice univerze iz
Virginije
Pohod
Spominski dan občine
Divača
Mednarodni
šolski
ekstempore
Kulturna prireditev

9.5.

Knjižnica Divača

Kosovelova knjižnica
Sežana-enota Divača

3.5.-18.5.

Škocjan

TD Škocjan

17.5.
17.5.

Kozjane
Kozjane

Združenje borcev NOB
Združenje borcev NOB

23.5.

Škocjan

TD Škocjan

V maju

Belajtnga
Praznik KS Senožeče
Športno
srečanje
turističnih društev v PŠJ
Ženski balinarski turnir

25.5.
1.6.
7.6.

Podružnična
Senožeče
Škocjan
Dolenja vas
Škocjan

V juniju

Divača -balinišče

Premiera
komedije
Krivica boli (T. Partljič)
Pevski zbori Kresni noči
Sv. »Jvan-kresna noč«
12. Škocjanski festival
Delavnice univerze iz
Vermonta
Praznik KS Vreme

19.6.

Škocjan

Balinarsko
društvo
Risnik Divača
TKŠD Urbanščica

21.6.
23.6.
junij/julij
26.6.-5.7.

Škocjan
Dane
Škocjan
Škocjan

TD Škocjan
TKŠD Mejame
TD Škocjan
TD Škocjan

28.
29.6.
predstava 29.6.

in Športni center Vreme

Gledališka
Krivica boli
Otvoritveni koncert ob 29.6.
festivalu kitare
Festival kitare
3.6.-5.7.

Športni center Vreme

TD Škocjan
Združenje borcev NOB
TD Škocjan

KS Vreme in TKŠD
Urbanščica
TKŠD Urbanščica

5.-15.8.
5.9.
7.9.
7.-13.9.

Cerkev sv. Mavricija, TD Škocjan
Naklo
Cerkev sv. Kancijana, TD Škocjan
Škocjan
Divača -balinišče
Balinarsko
društvo
Risnik Divača
Podružnična
šola KUD Pepca Čehovin
Senožeče
Tatjana
Knjižnica Divača
Kosovelova knjižnica
Sežana-enota Divača
Divača
Občina Divača
Divača
NK Železničar
Senožeče
KUD Pepca Čehovin
Tatjana
Športni center Vreme
TKŠD Urbanščica
Start v Divači
Klub BALILLA
Start v Škocjanu
TKŠD Mejame
Škocjan
TD Škocjan

10.9.
12.9.
13.9.
13.9.
14.9.

Škocjan
Cerkev sv. Kancijana
Dane
Kačiče
Kačiče

Moški balinarski turnir

4.7.

Gledališka komedija

V juliju

Odprtje likovne razstave
Emi Vega
Praznik občine Divača
Turnir Divača 2008
Pastirske igre

4.7.

Vremsko opasilo
Rally Kras-Brkini 2008
Pohod
Prevajalske
delavnice
Zlati čoln
Kulinarična delavnica
Koncert ob delavnicah
Ekstempore
Kulturna prireditev
Kačišn'ca 2008

šola Plesno društvo Srebrna

5.- 7.7.
7.7.
1.-3.8.

TD Škocjan
TD Škocjan
TKŠD Mejame
TKŠD Mejame
TKŠD Mejame
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Spominski dan
Srečanje z mladinskim
ilustratorjem
Srečanje ob zaključku
sezone
Komemoracija

2.10
21.10.

Kačiče
Knjižnica Divača

25.10.

Start Divača

30.10.

Divača

Izdelovanje
buč- 31.10.
hallowen
Razstava voščilnic
december
Božično-novoletna
delavnica
Božično-novoletni
koncert
Nočni pohod na hrib
Kokoš
Prihod Dedka Mraza
Dedek Mraz
Silvestrovanje
Srečanje
članov
združenja borcev za
vrednote NOB
Božični koncert
Božični koncert
Veseli december

TKŠD Mejame
Kosovelova knjižnica
Sežana-enota Divača
Klub BALILLA
ZZB NOV Slovenije in
OŠ Divača
TD Škocjan

Škocjan
Prostori KS Senožeče

20. in 21. Podružnična
12.
Vreme
21.12.
Divača

KUD Pepca Čehovin
Tatjana
šola TKŠD Urbanščica
Občina Divača

26.12.

Divača -Kokoška

ŠD Ruj Divača

27.12.
30.12.
31.12.
december

Škocjan
Dane
Famlje-Vremščica
Divača

TD Škocjan
TKŠD Mejame
TKŠD Urbanščica
ZZB NOV Slovenije

december
december
december

Divača
Senožeče
Senožeče-gasilski dom

MEPZ Senožeče
MEPZ Senožeče
KUD Pepca Čehovin
Tatjana

Vir: Okvirni koledar prireditev, 2008

4.3.

MEDOBČINSKO POVEZOVANJE

Lega med Brkini in Krasom omogoča občini Divača povezovanje s sosednjimi občinami
tako z območja Brkinov kot z območja Krasa. Primera povezovanja z občinami na
območju Brkinov sta npr. skupni projekt Strateško izvedbeni predlog tematskih poti in
Brkinska sadna cesta (projekt je opisan v poglavju Gospodarstvo).
Občina Divača je najbolj povezana z občinami, ki so nastale iz bivše občine Sežana, saj
imajo le-te še veliko skupnega. Občina Divača je ena izmed ustanoviteljic Območne
razvojne agencije Krasa in Brkinov (ORA), ki ima sedež v Sežani. Območna razvojna
agencija Krasa in Brkinov, ki združuje občine Sežana, Divača in Hrpelje Kozina, je bila
ustanovljena leta 2005 z namenom priprave in izvajanja skupnega razvojnega programa ter
drugih dogovorjenih nalog s področja strukturne politike, zlasti pri pospeševanju
gospodarskega, socialnega, prostorskega in okoljskega razvoja ter pospeševanje
podjetništva in turizma in izvajanja aktivne politike zaposlovanja na celotnem območju
Krasa in Brkinov. ORA snuje projekte s področij podjetništva, turizma in podeželja,
človeških virov in razvoja lokalnega območja. Na področju turizma si prizadevajo
predvsem za integriran razvoj turizma in podeželja, pomembna dejavnost ORA pa je
priprava dokumentacije za prijavo na razne razpise v zvezi z razvojem podeželja. ORA je
sodelovala tudi pri pripravi razvojnega programa občine Divača (ORA, 2006).
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V okviru ORA je začel delovati tudi Turistično informacijski center (TIC) Sežana, ki sedaj
deluje pod okriljem Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (Štip). TIC Sežana
pokriva območje celotnega Krasa.
V letu 2008 je Zavod Štip Sežana skupaj s kraškimi občinami (Divača, Hrpelje-Kozina,
Komen, Miren-Kostanjevica in Sežana) in z Višjim in visokošolskim središčem Sežana v
skladu z Odlokom o turističnem vodenju (Uradni list RS 77/2008) prvič organiziral tečaj
za lokalne turistične vodnike, kjer je licenco za turistično vodenje za območje petih občin
pridobilo 38 lokalnih vodnikov. Obiskovalci vodnika lahko "naročijo" pri zavodu Štip, kjer
bo objavljen tudi seznam vodnikov, v turističnih informativnih centrih, direktno pri
vodnikih in pri drugih organizacijah, registriranih za dejavnost turističnega vodenja. V
dveh letih pa naj bi se uredilo tudi delo dosedanjih občinskih vodnikov, ki vodijo zlasti po
tematskih poteh. Odlok o turističnem vodenju jim to delo dopušča brez licence še do
sredine leta 2011 (Macarol, 2009; Race, 2008).
Sežanski Turistično informacijski center (TIC) je v zadnjih treh letih zabeležil velik porast
turističnega obiska. Tako se je denimo julija 2006 v TlC-u zglasilo sto tujih turistov, julija
2007 197, julija 2008 pa že 393 tujih gostov. Navedena statistika kaže na nagli vzpon
turizma v kraški regiji, vendar ponudba ne sledi zanimanju za regijo. Velik problem za
popotnike brez avtomobila predstavlja tudi odsotnost javnega prevoza na tem območju, saj
je edini javni prevoz med manjšimi naselji šolski avtobus, ki pa med glavno turistično
sezono oziroma poletnimi šolskimi počitnicami ne vozi. V turistično zanimive kraje
kraško-brkinske regije avtobusnih povezav namreč tako rekoč ni. Izjema pri tem nista niti
takšna turistična bisera, kot sta Lipica in Štanjel, kot tudi ne Pliskovica, kjer je edini
mladinski hotel na Krasu. V mladinskem hotelu Pliskovica (MHP) se zaposleni soočajo s
problemom, kako pripeljati goste do svojih vrat, na razpolago jim je zgolj taksi služba, ki
posameznike nerada vozi iz Sežane ali Divače do Pliskovice. Poleg tega taksi seveda ni
poceni, saj je treba za prevoz iz Sežane do Pliskovice odšteti približno dvajset evrov.
Povprečna letna zasedenost MHP je 30-odstotna in bi bila z vzpostavljenimi javnimi
prometnimi povezavami nedvomno lahko višja, saj je prihodnost turizma prav v
povezovanju vseh turističnih panog. Kljub leporečju o turističnem razvoju, občinski veljaki
ne razmišljajo o razvoju javnega prometa na Krasu med turistično sezono. Korak naprej je
na tem področju naredila ravno občina Divača, ki je v sodelovanju s Slovenskimi
železnicami in Parkom Škocjanske jame aprila 2007 uvedla avtobusno povezavo med
Divačo, Kobilarno Lipica, Sežano in Škocjanskimi jamami. Ta projekt sta finančno
podprla tako občina Divača kot Park Škocjanske jame, občani in turisti pa so projekt
pozitivno sprejeli. Cena prevoza z avtobusom sicer ni vključena v železniško vozovnico,
vendar pa lahko potniki z veljavno vozovnico za potovanje z vlakom do Divače brezplačno
nadaljujejo potovanje z avtobusom do Škocjanskih jam oziroma do Kobilarne Lipica
(Furlan, 2008). Od 12.12. 2008 avtobus Divača-Škocjanske jame-Divača vozi vsak dan
dvakrat dnevno z razmakom treh ur in pol, kar časovno zadostuje za ogled Škocjanskih
jam in okolice (Slovenske železnice, 2009).
Kljub teoretičnim povezavam, je v praksi povezav manj kot bi pričakovali glede na skupne
značilnosti in majhnost območja. Velikokrat v občinah prevladajo parcialni interesi
posameznikov, ki gojijo stare zamere še iz časov skupne občine Sežana. Z vidika
turističnega in splošnega razvoja je nujno preseganje starih delitev in skupen nastop tudi na
ravni občin ne le sodelovanje posameznikov, društev in organizacij.
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5.

RAZVOJNI PROGRAM OBČINE DIVAČA ZA
OBDOBJE 2007-2013

Besedilo je povzeto po vsebini podpoglavja o turizmu, ki je bilo objavljeno v sklopu
Razvojnega programa občine Divača (2008).
Občini Divača se v obdobju 2007-2013 odpirajo velike možnosti pridobitve finančnih
sredstev za sofinanciranje razvojnih projektov iz proračuna Republike Slovenije in skladov
EU, dejanska pridobitev pa bo odvisna od aktivnosti Občine Divača. V ta namen je Občina
sprejela razvojni program, kjer so med drugim tudi predlogi za investicije v kulturne in
športne objekte ter v turizem. Med kulturnimi objekti izstopa Muzej slovenskih filmskih
igralcev, med turističnimi projekti pa so omenjeni: Divaška jama, PŠJ, razvoj turizma v
Brkinih, rekreacijski center na vzhodnem delu letališča Gabrk. Za turistični razvoj je
pomembna tudi obnova Brkinske slemenske ceste, dograditev letališke infrastrukture in
posodobitev informacijske infrastrukture. Razvojni program je bil izdelan v sodelovanju z
Območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov in sledi skupnim ciljem občin Divača,
Hrpelje Kozina in Sežana.
Med strateškimi cilji občine so: hitrejši gospodarski razvoj in ustvarjanje novih in
kvalitetnejših delovnih mest na področju industrije, obrti in storitev, razvoj turizma,
spodbujanje prestrukturiranja kmetijstva in razvoja različnih gospodarskih dejavnosti na
podeželju, izboljšanje kadrovskega potenciala občine, zagotovitev ustrezne infrastrukturne
opremljenosti na območju celotne občine, izboljšanje prometnih povezav znotraj občine,
optimalno varstvo okolja in skladen prostorski razvoj občine.
Iz programa je razvidno, da želi občina Divača razvijati turizem, ki temelji na
prepoznavnosti, konkurenčnosti ponudbe, urejenosti okolja, naravni in kulturni dediščini in
razvoju okolju prijaznega trajnostnega turizma. Razvijati želi turistično ponudbo, ki bo
razpoznavna po individualnem pristopu do gosta. Ponudba naj bi bila pisana na kožo
obiskovalca, ki želi občudovati in spoznavati ter aktivno ali pasivno uživati neokrnjeno
naravo, ki išče sprostitve in doživetja v domačem in gostoljubnem okolju, ki se rad vrača v
preteklost, spoznava zgodovino, naravno in kulturno dediščino, okuša avtohtone domače
pridelke ter tradicionalno kulinariko. Da bi se tovrstna turistična ponudba lahko razvijala,
je potrebno:
– izboljšati povezanost turizma z varstvom narave, s kmetijstvom in gozdarstvom ter
hkrati ohranjati kakovost območij varstva narave (ohranjanje ugodnega stanja vrst
in ekosistemov, preprečevanje razvrednotenj, sanacija razvrednotenj),
– oblikovati produkte naravoslovnega in kulturnega turizma (za turistične namene
bolje izkoristiti naravne, kulturno-zgodovinske, etnološke znamenitosti),
– zagotoviti razvojne možnosti in kakovost bivanja na območjih varstva narave,
– usposobiti prebivalstvo za delo na področju turizma in
– profesionalno organizirati marketing v obliki partnerstva javnega, zasebnega in
nevladnega sektorja.
Za dosego ciljev razvojne vizije na področju turizma Občina predlaga izvajanje naslednjih
ukrepov:
– Izboljšanje dostopnosti do objektov in območij naravne in kulturne dediščine, dvig
kakovosti turistične infrastrukture in stanja objektov kulturne dediščine.
V ta namen so že postavili enotno obvestilno signalizacijo v Divači, Senožečah in v
Vremski dolini, načrtujejo še postavitev označb v preostalih delih občine, ureditev javnih
sanitarij, postavitev košev za smeti ipd. V turistične programe želijo vključevati javni
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potniški promet (zaenkrat vozi avtobus iz železniške postaje Divača v Matavun) in okolju
prijazne oblike transporta kot so kolesarjenje, pohodništvo, jahanje.
– Povečanje raznovrstnosti in kakovosti turistične ponudbe in storitev
Občina naj bi spodbujala izgradnjo turističnih kapacitet (rekreacijskih, nočitvenih,
prehrambenih, oskrbovalnih, …) na območju. Predvsem z namenom povečanja števila
nastanitvenih objektov, lahko Občina vpliva na spremembo toge zakonodaje na področju
gostinsko-nastanitvenih objektov z majhno zmogljivostjo (npr. turistične kmetije z
nastanitvami, privatne sobe in apartmaji z do 10 ležišč).
Na področju financiranja mora Občina nameniti več razpoložljivih javnih sredstev za
sofinanciranje razvojnih investicij povezanih z razvojem turističnih produktov (ugodni
krediti oz. subvencionirane obrestne mere, nepovratna sredstva iz različnih donacijskih
shem) in poenostaviti postopke za pridobivanje razvojnih sredstev.
Obstoječo turistično ponudbo lahko obogatijo razne prireditve, sejmi in drugi dogodki. Z
namenom obogatitve turistične ponudbe nameravajo narediti analizo danosti in študijo
izvedljivosti pešpoti, kolesarskih poti, poti za izlete s konji, učnih poti in preučiti možnosti
za lovni turizem (fotolov, opazovanje divjih živali) in ostale dejavnosti, ki jih omogočajo
gozdovi.
– Celovit in učinkovit marketing turistične destinacije
Z ustrezno promocijsko podporo želijo razviti prepoznaven turistični produkt in vzpostaviti
tržne poti. Izboljšati je potrebno pretočnost informacij ponudnik-turist, ponudnik-centralni
informacijski sistem, povečati uporabo sodobnih orodij tržnega komuniciranja (internet) in
zagotoviti sistematično vodenje statistike za potrebe priprave učinkovitejših marketinških
strategij, tako za domače kot za tuje tržišče. Bolje je treba izkoristiti potenciale bližnjih
razvitih turističnih destinacij v Italiji in Sloveniji ter relativno dobre prometne dostopnosti
do mednarodnih letališč, prestolnice in drugih večjih slovenskih in italijanskih mest za
oblikovanje bolj prepoznavne izletniške destinacije.
– Izboljšanje organiziranosti in sodelovanja javnega, zasebnega in nevladnega
sektorja pri razvoju turistične destinacije
Potrebno je izboljšati sodelovanje turističnih ponudnikov med seboj in jih povezati z
javnimi službami ter civilno družbo, to je ustanoviti krovno institucijo-partnerstvo za
trženje turistične ponudbe na območju občine Divača in sosednjih občin.
Kazalniki učinkovitosti programa na področju turističnega razvoja, ki jih bo Občina v
prihodnosti podrobneje spremljala so: število novih turističnih produktov in programov,
povečanje števila turističnih nastanitvenih objektov, sob in ležišč in s tem povečanje števila
nočitev, podaljšanje povprečne dobe bivanja domačih in tujih obiskovalcev ter dvig BDPja iz turistične dejavnosti.

V Razvojnem programu so našteti konkretni projekti, ki jih bo občina Divača v
obravnavanem obdobju 2007 – 2013 izvajala, to so: obnova poti in izgradnja infrastrukture
po Divaški jami, izgradnja letališko-turistične infrastrukture na mednarodnem letališču v
Divači in izgradnja Turistično informativnega centra (TIC) ter povezovanje akterjev
gostinske, turistične, kmetijske, podeželske in ostale ponudbe.
Poleg konkretnih projektov, so navedene tudi zamisli in načrti krajevnih skupnosti, društev
in posameznikov, ki so v (ne)posredni zvezi z razvojem turizma v občini (Tabela ). Za
manjše projekte kot so ureditev vaškega jedra in obnova manjših objektov je realno
pričakovati, da se bodo uresničili v omenjenem obdobju. Omenjeni večji projekti pa so
manj izvedljivi, saj zahtevajo veliko finančnih sredstev in dela (npr. Tajhi, rudniški muzej),
zato se bo njihova uresničitev pomaknila dlje v prihodnost, čeprav so z vidika turistične
ponudbe verjetno najbolj zanimivi in izvirni. Načeloma lahko rečemo, da so omenjeni
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idejni projekti pomembni z vidika razvoja turizma na podeželju, vendar je težko reči, kaj
izmed naštetega se bo dejansko uresničilo. Dobro bo, če bodo vsaj delno izpeljali projekte,
ki so izrecno poudarjeni, da se bodo izvajali in s katerimi so že pričeli.
Tabela 9: Evidentirane projektne ideje s področja turizma po KS
OBČINA DIVAČA
Št. Naslov projekta
1 Obnova vodnjakov v občini
2

Izgradnja povezovalnih poti
med kali in cerkvami po
vaseh občine

Nosilec
Občina
Divača
Občina
Divača

KS BARKA
1 Muzej brkinske dediščine

Bordon
Cvetka in
Slavko
2 Ureditev ceste od kapelice do KS Barka
gornjega dela vasi v
sprehajalno pot
3 Ureditev vaškega jedra
KS Barka
4 Obnova starega vodovoda v KS Barka
turistične namene
5 Obnova vodnega zajetja
KS Barka
Šturek za turistične namene
6 Obnova spomenika 1. sv
KS Barka
vojne
7 Obnova 2 črnih kuhinj z
KS Barka
ognjiščem in opremo
8 Obnova kovačije
KS Barka
9 Ureditev zgornjih prostorov KS Barka
stare šole v apartmaje
10 Postavitev stare fontane iz 2. KS Barka
svet.vojne

Lokacija
Vasi v občini

Možni partnerji
Krajevne skupnosti

Vasi v občini

Krajevne skupnosti

Vas Barka

Občina Divača, KS
Barka

Barka

Občina Divača

Barka
Barka

Občina Divača
Občina Divača

Barka

Občina Divača

Barka

Občina Divača

Barka

Občina Divača

Barka
Barka

Občina Divača
Občina Divača

Barka

Občina Divača

Občina Divača, Park
Škocjanske jame,
Občina Podčetrtek
Občina Divača, KS
Vreme, Občina San
Canziano di Isonzo
(IT), Park Škocjanske
jame, Škofija Koper,
Župnija Divača
Občina Divača, Park
Škocjanske jame,
Jamarsko društvo
Kraški krti iz
Doberdoba, Univerza v
Trstu

KS DIVAČA
1 Ureditev vaškega trga v
Škocjanu

KS Divača

Škocjan

2

Kulturna učna pot

KS Divača

Vasi v KD
Divača in
Vreme

3

Razvoj in trženje turistične
ponudbe pri Divaški jami
(obnova poti, izgradnja
infrastrukture…)

Jamarsko
društvo
Gregor
Žiberna
Divača

Divaška jama
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KS VREME
Št. Naslov projekta
1 Kolesarske poti, ki
povezujejo občino Divača,
Hrpelje-Kozina, Sežana

Nosilec
Občine
Divača,
HrpeljeKozina,
Sežana

2

KS Vreme
in Razvojni
center
Divača
KS Vreme
in Razvojni
center
Divača
TKŠD
Urbanščica

3

Ureditev vaškega jedra v
Vremskem Britofu z
ureditvijo rudniškega muzeja
in rudniške hiše
Ureditev kopališča pri jezu v
Famljah

4

Obnova kalov »od živine do
divjadi« v Vremski dolini

5

Literarna pot-po poti dr.
Bogomirja Magajne na
Vremščico

6

Obnova vodnega zajetja –
Tajhi in vodnega črpališča
Draga

7

Obnova gradu Završnik

8

Obnova vaškega vodnjaka in
jedra vasi v vasi Zavrhek
Obnova vaškega jedra v
Goričah (obnova vaške
mlekarne in balinišča,
ureditev vaškega vodnjaka)
Odkup, ohranitev in obnova
Natlačenove hiše v
Vremskem Britofu
Obnova vaške cerkve v
Famljah
Ureditev kulturnih
spomenikov na območju KS
Vreme
Prenova električne in
telefonske napeljave,
posodobitev telekom. sistema

9

10

11
12

13

Lokacija
Kolesarke poti
po slemenski
cesti v Brkine,
do Harij, na
Prem in
povezava s
Krasom
Vremski Britof

Možni partnerji
Občine Divača,
Hrpelje-Kozina, Sežana

Famlje pri jezu

Občina Divača

Famlje, Školj,
Goriče, Gabrk

Občina Divača, Zavod
za varstvo naravne
dediščine, Zavod za
gozdove, LD Timav
Vreme
Občina Divača,
Planinska društva, PZS

Ministrstvo za kulturo,
Občina Divača

Športno
društvo RUJ
(Planinska
sekcija PD
Sežana)
Razvojni
center
Divača

Od Gornjih
Vrem proti
Vremščici

Turistično
društvo
Scwarcnek
KS Vreme

Podgrad pri
Vremah
Zavrhek

Helios, Občina Divača

KS Vreme

Goriče

Občina Divača

KS Vreme

Vremski Britof

Občina Divača

KS Vreme

Famlje

Občina Divača

KS Vreme

Vasi KS Vreme

Občina Divača

KS Vreme

Vasi KS Vreme

Občina Divača

Med
G.Ležečami in
D.Vremami

Občina Divača, Kraški
vodovod, Zavod za
gozdove,Slovenske
železnice, Ministrstvo
za okolje
Park Škocjanske jame
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KS SENOŽEČE
št. Naslov projekta
1 Ureditev fontan, vodnjakov,
napajališča in stare zgradbe v
KS Senožeče
3 Ureditev vaškega doma

Nosilec
KS
Senožeče

KS
Senožeče
4 Izgradnja večnamenskega
KS
prostora (športne dvorane…) Senožeče
5 Ureditev vaškega jedra
KS
Senožeče
6 Postavitev informativnih
KS
tabel (vhodnih tabel v kraj z Senožeče
dobrodošlico, ponudbo…)
7 Ureditev učnih, sprehajalnih KS
in kolesarskih poti, trim stez Senožeče
8 Postavitev informacijske
KS
pisarne
Senožeče
9 Ureditev mitnice v muzej
KS
Senožeče
10 Ureditev nastanitvenih
zasebniki
kapacitet
11 Ureditev vaškega vodnjaka
KS
Senožeče
12 Ureditev turškega stolpa

KS MISLIČE
1 Revitalizacija stare šole
Misliče
Vir: Razvojni program, 2008

Lokacija
KS Senožeče

Laže, Dolenja
vas
Senožeče
Senožeče,
Dolenja vas
Senožeče,
Dolenja vas

Možni partnerji
Občina Divača, Zavod
za varstvo kulturne
dediščine
Občina Divača
Občina Divača
Občina Divača
Občina Divača

Senožeče, Laže, Občina Divača
Dolenja vas
Senožeče
Občina Divača
Senožeče

Občina Divača

Senožeče

Občina Divača, KS
Senožeče
Občina Divača, Zavod
za varstvo kulturne
dediščine
Občina Divača, Zavod
za varstvo kulturne
dediščine

Laže

KS
Senožeče

Dolenja vas

KS Misliče

Misliče

Občina Divača,
Ministrstvo za šolstvo

V Razvojnem programu je veliko govorjenja o velikopoteznih ukrepih, kar je seveda
dobro, saj ima Občina izoblikovane cilje, vendar pri tem pozabljajo na pomembne
malenkosti, ki bi jih lahko uredili brez prevelikih stroškov in načrtov. Konkreten primer za
to je spletna stran občine Divača, ki je sicer dobro zasnovana, pregledna in ima posebno
rubriko za turizem, ampak ni posodobljena; npr. v rubriki Prireditve so tako zadnji in edini
vnosi o nekaterih prireditvah v letu 2006. Občani so o prireditvah v občini sicer obveščeni
v občinskem glasilu in na plakatih, če pa bi želeli, da prireditve obiščejo tudi drugi, bi bilo
dobro objaviti aktualne prireditve na spletni strani, kot je bilo verjetno načrtovano pri
zasnovi spletne strani. Ta droben primer kaže na neskladje med teorijo (programom) in
prakso, oziroma na to, da je zasnovati program lažje kot ga dejansko izvajati. Protislovja
lahko bralec z natančnim branjem zasledi tudi v samem Razvojnem programu. Pod točko o
razširitvi turistične ponudbe je omenjeno, da Občina spodbuja odpiranje objektov z
manjšim številom nočitvenih zmogljivosti, saj so majhni nastanitveni objekti z vidika
okoljskega in skladnega razvoja občine ustrezni, saj ohranjajo naravni videz območja. V
zaključku Razvojnega programa pa je Občina zapisala, da bi bilo v občini Divača potrebno
»zgraditi hotel s kakovostnejšo ponudbo«, kar pa ni najboljša ideja, saj velik hotelski
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objekt ne sodi v obstoječe okolje, poleg tega je hotelska ponudba že izoblikovana v bližnji
Lipici. Velik hotel ni v skladu z okoljsko naravnanostjo turizma, ki jo poudarja Občina.
Boljša rešitev bi bila ureditev manjšega števila sob v že obstoječih zgradbah, npr. v
obnovljenih nekdanjih šolskih poslopjih na Barki in na Misličah. Kakovostno prenočišče ni
nujno sinonim za hotel pet zvezdic z wellness ponudbo, ki nikakor ne sodi v to območje.
Tip gosta, ki bo užival v okolju Krasa in Brkinov ne zahteva hotelske ponudbe, veliko
boljše se bo počutil v skladno urejenih prostorih nekdanjih domačij. Omenjena protislovja
oziroma pomanjkljivosti dajejo vtis, da turistične usmeritve Občine Divača še niso najbolj
jasno izoblikovane, hkrati je potrebno upoštevati, da je razvoj turizma na območju občine
(z izjemo PŠJ) šele v začetnih fazah, zato je realno pričakovati, da se bodo v bližnji
prihodnosti usmeritve za razvoj turizma še natančneje dodelale.
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6.

SWOT ANALIZA

Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti razvoja turizma v občini Divača je
povzetek ugotovitev iz prejšnjih poglavij in rezultat lastnih analiz in poznavanja stanja na
obravnavanem območju. Kot vira za izdelavo SWOT analize sta bila delno uporabljena
tudi Martinčič, 2007 in Razvojni program Občine Divača, 2008.
PREDNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visoka doživljajska vrednost pokrajine (pestrost Brkinov in Krasa).
Kontaktni kras - tipični kraški pojavi.
Škocjanske jame kot širše prepoznavna in dobro obiskana turistična znamenitost.
Regijski park Škocjanske jame (ohranjanje naravne in kulturne dediščine in
turistični razvoj na državnem nivoju).
Dober geostrateški položaj; tranzitna in obmejna lega (bližina Trsta in italijanskega
severovzhoda kot prevladujoča prednost turizma na tem območju).
Lahka in hitra dostopnost iz več smeri ter iz večjih centrov (Ljubljana, Koper, Nova
Gorica, Trst, Reka) ter bližina morja.
Dobra prometna infrastruktura (letališče, avtocesta, asfaltirane ceste v vsako
naselje, železniški postaji Divača in Gornje Ležeče).
Prepoznavnost občine kot del matičnega Krasa s prepoznavno naravno in kulturno
krajino.
Čisto okolje, mir in varnost, relativno nizka stopnja gostote naseljenosti.
Ugodne bioklimatske značilnosti, burja kot svojevrstna zanimivost.
Bogata zgodovinska in kulturna dediščina (arheološke najdbe, razvaline gradov,
stare hiše s »portoni in borjači« ,mitnica, mlini, cerkve, ledenica…).
Možnosti športnega turizma v vseh letnih časih; ugodni pogoji za raznovrstne
športe in rekreacijo (pohodništvo, kolesarstvo, plezanje, jamarstvo, športno letenje,
zmajarstvo, padalstvo, ribolov, lov,…).
Plezalna stena v športni dvorani v Divači.
Označene pešpoti, učne poti, planinske in kolesarske poti.
Postavljena enotna turistična in druga neprometna signalizacija.
Predstavitev turističnih znamenitosti, učnih in kolesarskih poti na kartah, ki so
dostopne tudi na spletni strani Občine Divača in PŠJ.
Kakovostna in cenovno primerna gostinska ponudba, na relativno visoki ravni v
primerjavi s sosednjo Italijo (nedeljski gostje).
Povečanje nočitvenih zmogljivosti v občini.
Odpiranje turističnih kmetij s tipično in netipično ponudbo.
Možnosti za kampiranje – avtokamp v sklopu turistične domačije.

SLABOSTI
•
•

Neenakomeren razvoj turizma v občini (zgoščenost v PŠJ, poudarek na kraških
pojavih, zanemarjanje Brkinov in Senožeškega podolja).
Nepovezanost turističnih ponudnikov, premajhna odprtost in povezanost navzven;
razdrobljenost ponudbe- nesodelovanje med občinskimi društvi.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Neorganiziranost in nepovezanost lokalnih akterjev pri skupnem trženju in
pridobivanju razvojnih spodbud (na vseh nivojih – kmetijstvo, turizem, društva…).
Neobstoječa lokalna turistična organizacija (LTO) ali druga krovna organizacija.
Ni vzpostavljena informacijska pisarna (slaba informativna mreža za turiste).
Skromna promocijska dejavnost, skromno trženje- pomanjkljiva sistematična
komercialna ponudba kraško-brkinskih znamenitosti; ni marketinško dodelanih
produktov.
Pomanjkanje kakovostnih in razpoznavnih turističnih spominkov (štirna, med in
izdelki iz meda, brkinsko žganje-slivovec, brkinska jabolka,… ).
Pomanjkanje uveljavljenih blagovnih znamk (brkinski slivovec, brkinsko sadje).
Premalo zaposlenih ustrezno usposobljenih kadrov s področja turizma.
Premajhna osveščenost lokalnega prebivalstva o potencialu naravnih in kulturnih
znamenitosti za razvoj turizma ter pasivnost občanov pri realizaciji možnih ponudb
in idej (oziroma ideje so, ni pa dovolj energije in finančnih sredstev za njihovo
izvedbo).
Pomanjkanje inovativnosti in podjetniške kulture.
Občutljiv kraški svet ogrožajo različni viri onesnaževanja.
Močna burja v zimskem času otežuje športne aktivnosti na prostem.
Pomanjkanje finančnih sredstev za vlaganje v turistični razvoj.
Neizkoriščenost trženja potencialov- kulturnih in naravnih posebnosti.
Odsotnost transferov, razen avtobusne povezave železniška postaja-PŠJ.
Nekonkurenčne oz previsoke cene nastanitev v obstoječih objektih glede na slabo
prepoznavnost občine.

PRILOŽNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izjemnost Krasa kot kulturne krajine (Kras kot ena od značilnih pokrajin srednje
Evrope).
Visoka gostota naravnih vrednot, kulturne dediščine in krajevnih zanimivosti
omogočajo razvoj sonaravnega turizma, ki temelji na naravni in kulturni dediščini.
Sonaravni razvoj turistične dejavnosti zaradi občutljivosti kraškega terena (ciljne
skupine: ljubitelji narave, rekreativci, pohodniki, kolesarji, jezdeci, učenci …).
Dobre možnosti za rekreacijo čez celo leto.
Izboljšati turistično infrastrukturo (vzpodbujati urejanje nastanitvenih zmogljivosti
na podeželju, nadaljevati z urejanjem kolesarskih poti in pešpoti, pridobiti in
opremiti ustrezne prireditvene in športne objekte…).
Priložnost oblikovanja enotne turistične ponudbe s Krasom na italijanski strani.
Vzpostavitev in razvoj izvirnih tematskih poti (vključevanje zgodovine, tradicije,
navad, legend, junakov iz literarnih del lokalnih pisateljev ipd).
Trženje tipičnih lokalnih pridelkov pod skupno blagovno znamko.
Razvijanje gastronomskega turizma (npr. v okviru Brkinske sadne ceste) in tudi v
povezavi s tem nastajanje turističnih kmetij.
Spodbujanje in razvoj naravi prijaznega kmetovanja v povezavi s turizmom in
posledično uveljavljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
Širjenje ponudbe na turističnih kmetijah (konjereja, kolesarjenje, avtokampi,
trženje različnih pridelkov…)
Priložnost za povezovanje več segmentov v en turistični produkt, povezovanje z
različnimi nosilci razvoja.
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•
•
•
•
•

Aktivno povezovanje turističnih ponudnikov in javnega ter zasebnega sektorja.
Povečanje občinskih finančnih sredstev za namen razvoja turizma.
Ohranjanje poselitve podeželja (dejavnosti na turističnih kmetijah).
Pridobivanje razvojnih finančnih sredstev iz EU (strukturni skladi).
Medobčinsko povezovanje z občinami Krasa in Brkinov pri oblikovanju, trženju in
promociji turistične ponudbe ter turističnih izdelkov.

NEVARNOSTI
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Pomanjkanje razvojne vizije in znanj turističnih subjektov.
Neorganiziran trg in slaba prodaja.
Prevlada parcialnih gospodarskih interesov nad interesi skladnega razvoja.
Konkurenčnost in pomanjkanje sodelovanja med turističnimi ponudniki znotraj
občine in med sosednjimi občinami.
Upadanje števila turistov zaradi preskromne promocije.
Nevarnost razvrednotenja naravne krajine (zaraščanje, onesnaževaje, neprimerno
ravnanje z obstoječimi viri…).
Možna degradacija okolja pri gradnji industrijskih, infrastrukturnih in drugih
objektov (gradnja industrijsko-obrtne cone, vetrne elektrarne na Vremščici, ideje o
izgradnji kraka avtoceste med Italijo in Hrvaško pod Vremščico, vodna
akumulacija Padež…).
Neustrezna obnova in raba kulturne dediščine – zanemarjanje avtohtonih danosti in
»uvoz« prvin, ki niso v skladu z okoljem.
Neizkoriščenost naravnih in kulturnih danosti pri razvoju turizma.
Neustrezno posnemanje in neizvirnost turistične ponudbe.
Tveganje zaradi odsotnosti dovolj velikih finančnih sredstev.
Pomanjkanje ustreznih kadrov za nove zaposlitve v turistični dejavnosti.
Prevelika obremenitev okolja zaradi intenzivnega razvoja turizma.
Negativne posledice v primeru zmanjšanja vloge turistične dejavnosti na vseh
področjih (demografsko, gospodarsko…).
Prihodkov iz turizma se ne da natančno predvideti.

Glede na zgoraj našteto lahko rečemo, da ima občina številne prednosti, ki izhajajo
predvsem iz naravnih danosti in dejstva, da so na območju občine prepoznavne Škocjanske
jame. Glavne slabosti pri razvoju turizma so neorganizirana turistična ponudba izven PŠJ,
slaba povezanost in nesodelovanje med turističnimi ponudniki in društvi znotraj občine in
med sosednjimi občinami v regiji ter slaba, nesistematična promocija. Naravnogeografske
značilnosti in kulturna dediščina predstavljajo osrednjo priložnost za nadaljnji razvoj
okolju prijaznega turizma. Glavna nevarnost pa je možnost, da bo šel gospodarski razvoj v
napačno smer v smislu prevelike degradacije okolja, ki je temelj za razvoj turističnih
dejavnosti v občini.
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7.

ZAKLJUČEK

Naravnogeografske značilnosti predvsem geomorfologija so bile ključne za začetek
turizma na območju občine Divača. Stik nekraškega sveta s krasom je povzročil nastanek
Škocjanskih jam, ki so že od začetka 19. stoletja znane kot turistične jame. Njihova
prepoznavnost se je povečala z vpisom na seznam Unesca 1986, ki je vplival tudi na
povečan obisk jame konec 80-ih let 20. stoletja. Po osamosvojitvi Slovenije je turizem v
Škocjanskih jamah nekoliko nazadoval, ponoven razcvet pa je doživel po letu 1996, ko je
bil ustanovljen Regijski park Škocjanske jame. Zavarovanje naravne in kulturne dediščine
na območju Parka Škocjanske jame in pritok finančnih sredstev je omogočilo obnovo
propadajočih poslopij in hiš, ki so pomembne z vidika kraške arhitekture. V obnovljenih
nekdanjih skednjih so uredili muzejske zbirke, turistično ponudbo pa je dopolnila še učna
pot Škocjan. Poleg stalne ponudbe se v PŠJ odvijajo tudi številne prireditve, ki pritegnejo
veliko obiskovalcev. Število obiskovalcev Škocjanskih jam je bilo največje v letu 2007, ko
je doseglo rekordnih 99455, predvsem tujih obiskovalcev. Obisk Škocjanskih jam je pri
organiziranih skupinah turistov že tradicionalno povezan z obiskom bližnje Lipice, med
posamezniki pa gre večinoma za tranzitne turiste, ki se v Škocjanskih jamah ustavijo na
poti proti morju. Tranzitni turisti pričakujejo, da bodo na območju PŠJ lahko prenočili, kar
pa je bilo do nedavnega nemogoče.
V zadnjih nekaj letih se je v PŠJ odprla dodatna gostinska ponudba in prve prenočitvene
kapacitete na območju parka. Škocjanski kras je šolski primer kontaktnega krasa, zato je
primeren za razvijanje izobraževalnega turizma, ki postaja za PŠJ vedno bolj pomemben,
saj načrtujejo izgradnjo krasoslovnega izobraževalnega centra.
V PŠJ in v občini Divača se zavedajo, da sama ponudba v PŠJ ni dovolj, da bi se
obiskovalec tam zadržal več kot nekaj ur, zato želijo razvijati turistično dejavnost tudi
izven regijskega parka. Turizem v občini Divača temelji na bogati naravni in kulturni
dediščini s poudarkom na rekreacijskih dejavnostih in gostinski ponudbi.
Med turistične jame spada tudi Divaška jama, ki pa je v primerjavi s Škocjanskimi jamami
zelo slabo obiskana. Ogledi ostalih naravnih znamenitosti (npr. Mejame, udornica Risnik,
kanjon Reke,…) niso posebej organizirani, so pa vključeni v tematske poti.
Na področju kulturnih spomenikov je najbolj prepoznavna Škrateljnova hiša v Divači, ki je
predstavljena tudi v občinskem grbu. V Škrateljnovi hiši je urejena muzejska zbirka v
spomin na prvo slovensko igralko Ido Kravanja, ki je bila v začetku 20. stoletja rojena v tej
hiši. S prenovo Škrateljnove domačije v Muzej slovenskih filmskih igralcev želijo v Divači
razvijati kulturni turizem.
Poleg Škrateljnove hiše je v občini še veliko zanimivih kulturnih, zgodovinskih in
tehniških spomenikov, ki so sicer vrisani na tematske pešpoti in kolesarske poti, vendar
večina spomenikov ni primerno urejenih za turistični ogled. Nekateri objekti žal tudi
propadajo, nekdaj številni mlini ob Reki pa so že propadli. Zlasti zanimivi so tehniški
spomeniki, ki so nastali v povezavi z gradnjo železnice (vodni zbiralniki Tajhi, vodni
rezervoar v Divači, ostanki vodnih objektov na letališču Gabrk…), ki je povzročila razvoj
Divače. Zanimiva je tudi ledenica v Kačičah ter številni objekti in detajli ljudskega
stavbarstva (Makselnov portal, kamnite štirne, kamnita korita,…). Med zgodovinske
spomenike spadajo razvaline gradov Školj nad sotesko Reke in Stari grad v Senožečah,
kjer na prehodno vlogo obravnavanega območja spominja tudi srednjeveška mitnica v
starem delu Senožeč. V Dolenji vasi je ohranjen obrambni stolp iz časov turških vpadov.
Tudi med cerkvami je nekaj objektov, ki so zanimivi bodisi zaradi strateške lege (npr.
romarska cerkev Marije Vnebovzete v Vremah in cerkev sv. Kancijana v Škocjanu), bodisi
zaradi z umetniško zgodovinskega vidika pomembnih poslikav (cerkev sv. Helene v
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Gradišču). Vremska romarska cerkev predstavlja turistični potencial tudi v smislu obuditve
starih običajev v stilu »romanje po starem«, ki pa zaenkrat še ni bilo idejno omenjeno.
V občinskem planu v prihodnosti načrtujejo obnovo nekaterih izmed teh spomenikov, ki bi
s primerno predstavitvijo lahko postali zanimiva turistična ponudba.
Lega na območju kontaktnega krasa pogojuje razvoj raziskovalnega (zlasti v Regijskem
parku Škocjanske jame) in šolskega turizma (naravoslovne učne poti, jame, Škrateljnova
hiša), ki prispevajo k osveščanju in širjenju vedenja o Krasu in tako krepijo njegovo
razpoznavnost. V ta namen je v občini urejenih več tematskih oz učnih poti: učna pot
Škocjan, krasoslovna učna pot Divaški Kras, Vodna učna pot, pot ob kalih, gozda učna pot
Djestence, Magajnova pot… Učne poti so zelo aktualne, zato bodo v prihodnosti zagotovo
uredili še kakšno.
Z vidika naravnih danosti, ki jih zaznamuje pestra pokrajina in relativno čisto okolje je
velik potencial za razvoj športnega turizma, ki je spričo dokaj položnega terena in številnih
urejenih poti primeren za vsakogar. Med športni turizem lahko prištevamo: jamarstvo, ki je
hkrati tudi raziskovalna dejavnost, ki jo vodi lokalno jamarsko društvo, plezanje na
previsnih stenah udornice Risnik in na plezalni steni v telovadnici OŠ dr. Bogomirja
Magajne, športno letalstvo na letališču v Divači ter zmajarstvo in padalstvo na Vremščici.
Na letališču organizirajo tudi panoramske lete in izlete z letalom.
V občini so dobre možnosti za kolesarjenje in pohodništvo, ki je razvito zlasti na
Vremščici in po Brkinih. Kolesarstvo in pohodništvo na območje občine Divača privabljata
številne obiskovalce, ki si želijo aktivnih počitnic. V občini je označena kolesarska pot
Divaški kolesarski krog in več pešpoti. Na Reki in v Senožeškem bajerju je mogoče
ribištvo. Velike površine gozdov, ki so bogati z lovno divjadjo, nudijo dobre možnosti za
razvoj sonaravno usmerjenega lovnega turizma.
Tradicionalni kmetijski panogi sadjarstvo v Brkinih in ovčjereja na območju Senožeč
imajo potencial v povezavi s turizmom na kmetiji. V letu 2007 so se v občini odprle prve
turistične kmetije, ki so dobro obiskane. Turistične kmetije so vključene tudi v brkinsko
sadno cesto. Gastronomski turizem je v obravnavanem območju od nekdaj dobro razvit
predvsem na račun italijanskih gostov. V zadnjih letih so se bistveno povečale tudi
prenočitvene kapacitete v občini.
Območje občine Divača bogatijo naravne in kulturne znamenitosti, pestra ponudba
prireditev, ki se odvijajo skozi vse leto, priznana gastronomska ponudba ter izredno veliko
športnih in rekreativnih možnosti, torej, lahko rečemo, da ima občina veliko potencialov za
razvoj turizma.
Spričo obmejne in tranzitne lege je območje občine Divača lahko dostopno tržišču Trsta,
Koprskega primorja, Nove Gorice in predvsem Ljubljane. Z izgradnjo avtocestne povezave
se povečuje tok turistov tudi iz sosednje Avstrije. S predvideno izgradnjo letališke
infrastrukture na letališču v Divači, ki je že pridobilo status mednarodnega letališča, bo
območje postalo dodatno zanimivo za večje število turistov.
Občina Divača je ustanovila Center za razvoj, ki vodi projekte tudi na področju turizma.
Nekateri projekti potekajo v okviru občine Divača, večinoma pa gre za projekte, ki
vključujejo širše območje Krasa in Brkinov in so sofinancirani s strani države ali evropskih
skladov. Občina v sodelovanju z občinskimi društvi in krajevnimi skupnostmi organizira
številne prireditve. Prireditve se odvijajo skozi celo leto, največ pa jih je v poletnih
mesecih, kar sovpada z glavno turistično sezono, zato so prireditve dobrodošla popestritev
turistične ponudbe. Najbolj odmevne so prireditve, ki se odvijajo na območju PŠJ,
obiskane pa so tudi druge. Ponudba prireditev je sicer pestra, vendar razdrobljena in razen
prireditev v PŠJ večinoma lokalno omejena. Glavna slabost društev je njihovo slabo
sodelovanje; dojemajo se celo kot konkurenca, namesto, da bi s skupnimi močmi
organizirali kakovostne prireditve.
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Dosedanji učinki turizma v občini so skromni in omejeni na Škocjanske jame, kjer so
najbolj vidni v smislu prenovljenih objektov in urejene okolice. Med negativnimi učinki bi
lahko navedli uničevanje jamskega okrasja v Škocjanskih jamah, drugače pa so posledice
turizma na območju občine Divača pozitivne, saj spodbujajo urejanje domačij in okolice in
s tem ohranjajo življenje na podeželju. Glede na dosedanje pozitivne učinke turizma je v
občini smiselno nadaljevati s turistično dejavnostjo.
Glavni problem razvoja turizma v občini Divača je neorganizirana ponudba in slaba
promocija prej omenjenih znamenitosti in možnosti. V Divači ni turistično informacijskega
centra, ki bi ponudil sistematično urejene informacije o celotni ponudbi v občini. Celostna
turistična ponudba bi bila lahko bolje predstavljena tudi na spletni strani občine Divača, ki
nosi naslov Občina Divača s turistično ponudbo in ima posebno rubriko namenjeno
turizmu. Na spletni strani so sicer opisane turistične znamenitosti, gostinska ponudba,
objavljene karte kolesarskih in pešpoti, manjkajo pa podatki o prireditvah v za to
namenjeni rubriki. Smiselno bi bilo tudi podati konkretne predloge o izletih in tako
(potencialnega) obiskovalca usmeriti na določene zanimive lokacije in na turistične
kmetije.
Občina se z namenom turistične promocije povezuje s sosednjimi občinami Krasa in
Brkinov, ki skušajo oblikovati celovito turistično ponudbo območja in promocijo le-te. Pri
nadaljnji turistični promociji občine Divača ima ključno vlogo PŠJ, saj so Škocjanske jame
prepoznavna turistična znamenitost, ki pritegne obiskovalce, ki pa jim je potrebno
primerno predstaviti še ostale znamenitosti in možnosti za preživljanje prostega časa v
občini. V občini Divača so dobri potenciali za razvoj turizma s poudarkom na dediščini in
rekreaciji, vendar so le-ti premalo izkoriščeni oziroma se šele začenjajo izkoriščati v
turistične namene. Če bodo v občini sledili začrtanim ciljem, lahko pričakujemo, da se bo v
prihodnosti območje razvilo v prepoznavno izletniško destinacijo.
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8.

SUMMARY

Contact karst was the main reason for starting tourism in the municipality of Divača.
Organized tourism in the Škocjan Caves started in 19th century. The Caves became more
famous by entering the UNESCO's list of natural and cultural world heritage sites in 1986.
Becoming the world heritage site had increased the number of visitors in the Škocjan
Caves in the late eighties. In the early nineties the number of visitors decreased, but it
started to raise in the late nineties, after the Regional Park had been established in 1996.
There have been also some museum collections and the Škocjan Educational Trail
organized in the Park after 1996. The Škocjan Tourist Association organizes also some
events such as The Škocjan Festival and traditional walking expedition along the Reka
River sinkhole. The events are well visited. Tourists from abroad present the majority of
visitors of the Caves. The maximal number of visitors-nearly 99500 was reached in 2007.
The tourists only visit the Caves, but they don't stay in the municipality for longer time.
More tourist accommodations have been arranged in the last few years, so the transit
tourists can stay there during the night. The effects of tourism in the municipality aren't
big, the main positive issue is saving life in the countryside by renovating the
surroundings.
The Škocjan Karst presents school examples of karst, so there is an excellent possibility for
development of educational tourism in the Park.
In the area between the Karst and Brkini there is o lot of natural and cultural heritage,
which the future development of tourism can be based on in the municipality of Divača.
Some of the natural heritage sights are: The Divača Cave, The Mejame Cave, collapsed
valleys, The Vremščica.
The most famous cultural sight is The Škratelj House, a typical karst house from 17th
century. In the Škratelj House there is a museum collection dedicated to Ita Rina, the first
Slovenian movie actress. The House is also presented on the municipality flag. Many other
cultural sights in the municipality are not arranged for visitors but some of the them are
marked on the tourist maps. The most interesting sights are: technical monuments that
were built for railway's needs in the 19th century when the Vienna – Trieste railway line
was built, the Ledenica (Ice store), many karst architecture details, remains of castles,
some churches and stone signs-crosses.
The landscape and the climate around Divača is convenient for different sport activities,
mostly biking and hiking. There are many marked footpaths, educational trails and bike
tracks in the municipality area. The most popular hiking spot is the plateau Vremščica
(1027 m). Other (more extreme) sports in the area are: climbing, cave exploring, hanggliding, skydiving and sports flying (also flight school) on the Divača airport. From Divača
airport is also possible to take scenic flights and taxi flights.
More than 60% of the municipality's territory is wooded, so there are good options for
hunting. Fishing is possible in the Reka River and in the Senožeče basin.
There are some good restaurants in the municipality of Divača, which are mostly visited by
Italian guests. In the last years some tourist and excursion farms have been opened too.
Good geographical position provides an opportunity for excursion tourism in the area.
The Municipality Divača is trying to develop tourism by taking active part in many
different projects which are taken on the national or regional level and by supporting local
tourist, cultural, sports and other associations. Local tourist associations organize many
events, but they don't cooperate enough.
In conclusion we can say there are good potentials for developing tourism in the
municipality of Divača. The main problems are: a lack of cooperating between the
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numerous associations and other tourist subjects, non-organized tourist offer, a lack of
Tourist information centre and unrecognised tourist offer outside the Škocjan Caves Park.
To solve those problems the Municipality Divača collaborates with neighbouring
municipalities of The Karst and The Brkini region. The Škocjan Caves Park could
participate in advertising and marketing of tourism in the whole Karst-Brkini region. 1/3 of
the municipality territory is included in protected areas of nature. Therefore the
Municipality Divača must develop a sustainable type of tourism based on heritage and
recreation.
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