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PODATKI O PRIPRAVI PROGRAMA 
 

Prvi razvojni program za območje občin Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana se je pričel pripravljati v skladu z 

JAVNIM RAZPISOM ZA SOFINANCIRANJE IZDELAVE RAZVOJNIH PROGRAMOV PODEŽELJA 

IN OBLIKOVANJE LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS) v skladu s Predlogom Uredbe Sveta o 

podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za programsko 

obdobje 2007-2013 objavljenim dne 29.7.2006 v Uradnem listu št.71-72. Program se je tako pričel 

pripravljati oktobra 2005, priprava se je skladno z zahtevami razpisa zaključila oktobra 2006.  

Občine so se odločile, da bodo ta program dodelale glede na nove razvojne potrebe oziroma skladno s 

pojavom novih razvojnih projektov, zato se je prva dodelava pričela vršiti konec leta 2007 in se 

nadaljevala v letu 2008. 

 

 

Pripravljalec programa : Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov  

Odgovorna oseba: Vlasta Sluban, direktorica 

Vodja projekta: Nataša Matevljič 

 

Sodelujoče organizacije pri pripravi programa : občina Hrpelje-Kozina, občina Divača, občina Sežana, 

Kmetijska svetovalna služba Sežana, Zavod za gozdove območna enota Sežana, Komunalno stanovanjsko 

podjetje d.d. Sežana, Kraški vodovod d.o.o. Sežana, dr.Marko Koščak, krajevne skupnosti na območju, 

različna društva na območju, prebivalstvo na območju 

 

Čas priprave in izdelave: leti 2007 in 2008 
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1.  UVOD Z OPISOM DOSEDANJIH AKTIVNOSTI S PODROČJA 

RAZVOJA PODEŽELJA NA OBMOČJU 
 

1.1 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO RAZVOJNEGA PROGRAMA PODEŽELJA (RPP) KRASA 

IN BRKINOV ZA OBMOČJE OBČIN DIVAČA, HRPELJE-KOZINA IN SEŽANA 
 

Občine Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana so se na svojih koordinativnih sestankih oziroma kolegijih 

županov v letu 2005 domenile, da pričnejo tudi one s pripravo Razvojnega programa podeželja za to 

območje v skladu z razpisom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 29.7.2005 v Uradnem 

listu št.71-72 ZA SOFINANCIRANJE IZDELAVE RAZVOJNIH PROGRAMOV PODEŽELJA IN 

OBLIKOVANJE LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS) v skladu s Predlogom Uredbe Sveta o podpori 

za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za programsko obdobje 

2007-2013.   

Predstavniki občin so leta 2005 namreč ugotovili, da so se ostala območja že združila za izdelavo omenjenih 

programov. Prav tako so ugotovili, da izpolnjujejo razpisne pogoje za izdelavo tega programa. Občine so 

težnjo po skupnem sodelovanju in delovanju že izkazale pred letom 2000 s pripravo skupne strategije Pilotni 

projekt Kras. Zato so občine sklenile, da se konec avgusta 2005 prijavijo na razpis Sofinanciranje izdelave 

Razvojnih programov podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin. Za prijavitelja so občine 

pooblastile občino Sežana.  

 

Na sestanku s predstavniki občin dne 12.3.2008 na občini Divača ter na koordinaciji županov 18.3.2008, je 

bilo dogovorjeno, da se za namene razvoja območja ter  prijavo na različne razpise naredi dodelavo lokalne 

razvojne strategije in ponoven nabor projektov za programsko obdobje do 2013. K predložitvi projektnih 

predlogov se je pozvalo lokalno prebivalstvo v občinskih glasilih, ki ga prejme vsako gospodinjstvo po treh 

občinah ter na internetnih straneh občin oziroma Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov. Glede na 

zbrane projektne ideje in pripombe pa se je dodelal tudi Razvojni program podeželja. 

 

1.2 NAMEN IN POTEK PRIPRAVE RPP KRASA IN BRKINOV 
 

Namen priprave tega razvojnega programa podeželja je oblikovati tako razvojno strategijo za obravnavano 

območje, ki bo povezala vse dosedanje razvojne programe in ukrepe. Prav tako pa se bo oblikovalo razvojno 

partnerstvo iz vseh nivojev, ki bo skrbelo za realizacijo zastavljenih ciljev v izvedbeni fazi. Slednje se bo 

seveda lahko vršilo le s pomočjo koriščenja sredstev iz različnih razpisov na lokalnem in državnem nivoju. 

 

Dolgoročno pa naj bi RPP s svojimi izvedenimi projekti na podeželju sledil naslednjim ciljem:  

- zagotoviti organizacijsko strukturo, ki bo skrbela za izvajanje te lokalne razvojne strategije in 

posameznih projektov, 

- zagotavljati dolgoročen trajnostni razvoj območja skladen z značilnostmi okolja ter potrebami in 

priložnostmi območja, 

- razvoj tipičnih kakovostnih produktov podeželja (pridelkov, izdelkov in storitev), povečati njihovo 

količino in kakovost ter število ponudnikov, 

- ohranjati poseljenost, ekonomski razvoj ter večjo kvaliteto življenja na podeželju z ustvarjanjem 

novih delovnih mest, 

- usposabljati prebivalce in strokovno osebje za potrebe razvoja podeželja, 

- oblikovati načine trženja produktov podeželja, 

- vzpostavljati partnerstva za večjo učinkovitost pri uveljavljanju različnih interesov in prenosa znanj 

na podeželju, tako lokalno kot medregijsko in čezmejno,  

- animirati prebivalstvo za sodelovanje pri razvoju območja, 

- skrbeti za ohranitev in varovanje okolja,  

- vključevati vse ciljne skupine podeželskega prebivalstva (obrobne, mladi, ženske, starejši…) v  

izvajanje strategije,  
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- dosegati sodelovanje in povezovanje različnih sektorjev ter panog za dosego inovativnosti, večje 

ekonomske uspešnosti izvedbenih projektov in s tem spodbujanje izvajanja strategije in razvoja 

območja, 

- pri razvoju območja upoštevati vse lokalne vire (materialne, nematerialne, človeške, naravne…). 

 

Upoštevanje ciljev take lokalne razvojne strategije bo skupno prispevalo k izboljšanju življenja in 

demografije na obravnavanem podeželju, ustvarjalo nova delovna mesta ter dvigovalo dohodek in izboljšalo 

prepoznavnost območja. 

 

Občine Divača, Hrpelje - Kozina in Sežana so že pred letom 2000 skupno ugotovile, da njihovo podeželsko 

območje predstavlja zaokroženo socio-geografsko celoto, katera izkazuje skupne gospodarske, kulturne, 

naravne, zgodovinske, tradicionalne in druge značilnosti, ki predstavljajo izhodišča za oblikovanje skupnega 

RPP-ja.   

Tako naj bi se s pripravo RPP še bolj povezale občine, institucije, lokalne skupnosti, lokalni partnerji, 

društva, združenja, gospodarski subjekti ter zainteresirani občani, ki so pripravljeni sodelovati pri izdelavi 

RPP-ja in v okviru lokalnih akcijskih skupin (LAS). Tak pristop oblikovanja razvojnega programa »od 

spodaj navzgor« je bil uporabljen tudi pri oblikovanju Skupnega razvojnega programa »Pilotni projekt 

Kras«, kjer so bile poleg tu vključenih občin vključene tudi ostale javnosti, ki so skupno pripomogle k 

oblikovanju programa že pred letom 2000. 

 

1.2.1 Priprava Razvojnega programa podeželja v letih 2005 in 2006 skladno z razpisom Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 

V uvajalni fazi, ki je bila predmet javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

SOFINANCIRANJE IZDELAVE RAZVOJNIH PROGRAMOV PODEŽELJA IN OBLIKOVANJE 

LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS), se je pripravil ta strateški elaborat – Razvojni program podeželja 

občin Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana, v kateremu so se postavili razvojni cilji, programi ter ukrepi za 

izvajanje razvojne strategije območja  za programsko obdobje 2007 - 2013. Prav tako je programski odbor 

sklenil, da  se  Lokalna akcijska skupina (LAS) oblikuje v okviru Območne razvojne agencije Krasa in 

Brkinov, ki naj bi LAS-u nudila vso administrativno-strokovno pomoč ter skrbela za izvajanje razvojnega 

programa območja. 

 

Delo, ki je vodilo do priprave elaborata v uvajalni fazi je potekalo na naslednji način: 

 

1. izvajanje delavnic, oktober 2005- september 2006:  

Prvotno se je planiralo in izvedlo deset delavnic z naslednjimi tematikami:  

 Delavnica s predstavniki krajevnih skupnosti občine Divača in lokalnim prebivalstvo, 

Glavna tema: Razvoj podeželja v občini Divača –  SWOT analiza 

 Delavnica s predstavniki krajevnih skupnosti občine Sežana in lokalnim prebivalstvo  

Glavna tema: Razvoj podeželja v občini Sežana –  SWOT analiza 

 Delavnica z vinogradniki, Glavna tema: Vinogradništvo na Krasu 

 Delavnica z živinorejci, Glavna tema: živinoreja na Krasu 

 Delavnica s sadjarji, predstavniki Krajevnih skupnosti občine Hrpelje-Kozina in 

lokalnim prebivalstvom,Glavna tema: Razvoj podeželja v občini Hrpelje-Kozina 

 Delavnica z nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, Glavna tema: Dopolnilne 

dejavnosti na Krasu 

 Podjetništvo na podeželju 

 Turistična ponudba na kmetijah in v vaseh 

 Trženje produktov na podeželju 

 Razvoj novih produktov na podeželju 
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Te delavnice so se izvedle v letu 2005, v letu 2006 pa se je pri lokalnem prebivalstvu pojavila potreba po 

novih delavnicah in tako je izvajalec programa, ORA Krasa in Brkinov, organizirala še tri nove delavnice: 

 Delavnico s predstavniki društev v treh občinah, 

 Delavnico z zunanjimi strokovnjaki s področja podeželja ter trženja produktov na podeželju, z dr. 

Markom Koščakom in Matjažem Pavlinom (oba sta predstavila dobre prakse projekta Po poteh 

dediščine Dolenjske in Bele Krajine), 

 Delavnico na temo Mladi na podeželju, s srednješolci Srednje šole Srečka Kosovela Sežana. 

 

Delavnice so potekale po vseh občinskih središčih, največkrat pa v Sežani.  

 

Na delavnicah se je predstavil RPP, izdelovale so se SWOT analize (prednosti, slabosti, priložnosti in 

nevarnosti) območja glede na obravnavano tematiko. Udeleženci pa so bili pozvani tudi k predložitvi 

projektnih idej. Slednje so podali že na delavnicah, ali na sedežu izvajalca programa osebno, po telefonu, po 

elektronski pošti ali navadni pošti, večinoma na pripravljenih obrazcih. 

 

2. izdelava elaborata, januar – oktober 2006: 

V začetku leta 2006 so se pregledali izdelani SWOT-i iz posameznih delavnic ter pripravil skupni SWOT. 

Pripravljati se je pričel skupen nabor projektnih idej.  Zasnovala se je celotna vsebina elaborata. Prav tako je 

bilo potrebno oblikovati širši programski odbor, ki je bil skladno z navodili sestavljen iz naslednjih 14 

članov, kateri so se s članstvom strinjali in podpisali pristopne izjave s sklepi o imenovanju: 

- treh občinskih predstavnikov, ki so jih s sklepi določile občine Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana, 

- predstavnika Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica 

Kmetijske svetovalne službe Sežana, 

- predstavnika iz območne enote Zavoda za gozdove Sežana, 

- predstavnika Društva Brkinskih sadjarjev, 

- predstavnika Društva vinogradnikov in vinarjev Krasa, 

- predstavnika Društva živinorejcev Sežana, 

- predstavnika Društva rejcev drobnice, 

- predstavnika Društva turizma na kmetijah »Fraska«, 

- predstavnika Razvojnega društva Pliska,  

- predstavnika Turističnega društva Kraški turist Divača, 

- predstavnika Turističnega društva Rodik,  

- predstavnika Društva za varstvo okolja Sežana. 

Predstavniki programskega odbora so bili enakomerno razporejeni, tako da so prihajali iz vseh treh občin. 

Pobude za imenovanja ostalih članov so podale občine same glede na aktivnost delovanja posameznih 

društev in skupnosti. 

Pričelo se je pripravljati analizo stanja območja po posameznih vsebinah. Vseskozi se je objavljalo članke o 

RPP v občinskih glasilih in na internetni strani ORA Krasa in Brkinov,v katerih se je tudi pozivalo 

prebivalstvo k oddaji projektnih idej. Sproti se je sestajal tudi širši programski odbor, ki je pregledoval 

opravljeno delo na področju priprav RPP ter nabor projektov. V mesecu juniju 2006 se je pričela zasnova 

ukrepov s cilji, programi in kazalniki. 

Delo pa je pregledovala tudi ožja delovna skupina, ki je s strokovnega vidika skrbela za pripravo elaborata, v 

njeni sestavi so bili predstavnik prijavitelja, predstavnik izvajalca ter predstavnik območne Kmetijske 

svetovalne službe.   

 

3. javna predstavitev aktivnosti 2005-2006  

Članke o pripravi RPP se je objavljalo v občinskih glasilih vseh treh občin in na internetni strani ORA Krasa 

in Brkinov. V člankih se je opisovalo, zakaj se pripravlja RPP in hkrati pozivalo prebivalstvo k oddaji 

projektnih idej za pripravo RPP. Predstavitve programa pa so se vršile tudi preko delavnic, letakov 

Kmetijske svetovalne službe ter regijskega časopisa Primorske novice. 

 

4. vzpostavitev LAS  
Način vzpostavljanja LAS je bil obravnavan že v mesecu maju 2006, ko je programski odbor podal sklep, da 

naj funkcijo LAS prevzame ORA Krasa in Brkinov. Glede na pridobljene podatke in informacije o 

ustanovitvi Las s strani Ministrstva za kmetijstvo pa je Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov iskala 
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najboljšo rešitev za oblikovanje in vzpostavitev LAS. Tako se je na ORA po preučitvi statuta, aktov in 

posvetovanju s prijaviteljem oblikoval predlog, ki ga je podprl tudi programski odbor, da se LAS oblikuje 

znotraj ORA Krasa in Brkinov kot programski odbor, saj mu ORA lahko nudi vso strokovno, kadrovsko, 

administrativno ter prostorsko oporo. Ostali predlogi, da se LAS oblikuje kot društvo ali zavod niso bili 

odobreni, saj bi to za vse vključene akterje predstavljajo dodaten finančen zalogaj. 

 

V izvedbeni fazi pa se bodo uresničevali posamezni projekti iz RPP. Slednji naj bi se izvajali tudi s pomočjo 

sredstev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Evropske unije. Za izvajanje le-teh pa naj bi 

skrbelo lokalno okolje preko občin, izvajalcev, LAS-a in administrativnih teles.  

 

1.2.2 Priprava Razvojnega programa podeželja Krasa in Brkinov v letu 2008 skladno z razpisom 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 

V skladu z javnimi razpisi, ki jih je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v letu 2008, 

posebej Javnim razpisom za izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupin, upravičenih do sredstev za 

izvajanje pristopa Leader, ter novimi projekti, ki so se na območju RPP Krasa in Brkinov pojavili, so se 

občine skupaj z Območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov odločile dodelati omenjeni RPP. 

 

Na sestanku s predstavniki občin dne 12.4.2008 na občini Divača, je bilo domenjeno, da za namene razvoja 

območja ter  prijavo na različne razpise ORA Krasa in Brkinov naredi dodelavo lokalne razvojne strategije in 

ponoven nabor projektov za programsko obdobje do 2013. Tako se je za dodelavo razvojnega programa 

vršilo različne promocijske aktivnosti. Lokalno prebivalstvo je bilo pozvano k predložitvi projektnih idej in 

pripomb preko občinskih glasil ter lokalnih pozivov, katere je prejelo vsako gospodinjstvo v treh občinah. 

Članki o RPP in pozivi k predložitvi projektnih idej so bili objavljeni  tudi na internetnih straneh vseh treh 

občin ter na internetni strani Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov. 

 

Za vzpostavitev LAS Krasa in Brkinov so bili opravljeni naslednji koraki  v letu 2008:  

- ORA Krasa in Brkinov je glede na prejšnje sklepe programskega odbora LAS pripravila akte za 

vzpostavitev LAS ter novelirala razvojni program podeželja po principu »od spodaj navzgor«,  

- Svet zavoda ORA Krasa in Brkinov je na seji 27.8.2008 sprejel vse akte za vzpostavitev LAS ( družbeno 

pogodbo, pravilnik LAS, pravilnik o ocenjevanju projektov ter pristopno izjavo) ter se je strinjal, da ORA 

postane upravljalec LAS ter da se finančno poslovanje za LAS vodi pri ORI, 

- sklicana je bila skupščina LAS Krasa in Brkinov, dne 15.9.2008 ob 17h v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina, 

preko občinskih glasil, Kmetijske svetovalne službe ter objave obvestila v Primorskih novicah, 

- sklicana sta bila tudi Upravni odbor, dne 23.9.2008 ob 17h ter nadzorni odbor dne 23.9.2008 ob 18h, oboje 

v prostorih občine Hrpelje-Kozina. 

 

1.3 PREGLED OBSTOJEČIH RAZVOJNIH DOKUMENTOV IN PROJEKTOV 
 

1.3.1 Program CRPOV 

 
Edina občina, ki je izvajala program Celostnega razvoja podeželja in obnova vasi je bila občina Divača. Sama izvedba 

programa je potekala tako: 

1. V uradnem listu RS, št. 49-50 z dne 07.06.2002 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje uvajanja razvojnega 

programa CRPOV za leto 2002, ki ga je razpisala Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 

2. Občina Divača se je na naveden razpis prijavila z »Vlogo za sofinanciranje enoletnega uvajanja CRPOV in 

izdelavo razvojnega programa CRPOV za območje Krajevne skupnosti Barka« 

3. Za navedeni razpis je imela Občina Divača v proračunu za leto 2002 rezerviranih 1.113.000,00 SIT (4.644,47 

EUR), kar je predstavljajo 50% celotne vrednosti programa – za preostalih 50%, kar pomeni 1.113.000,00 

(4.644,47 EUR) pa je zaprosila Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Celotna vrednost programa je 

znašala 2.226.000,00 SIT (9.288,93 EUR). 

4. Razvojni program CRPOV za območje Krajevne skupnosti Barka se je zaključil v mesecu maju 2003. 

5. Tako je imela občina podlago, da se je lahko prijavila na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov prostorskega 

urejanja – obnova vasi za leti 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 51/03), ki ga je ravno tako razpisala Agencija RS za 

kmetijske trge in razvoj podeželja. 
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6. Na navedeni razpis se je občina prijavila z »Vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov 

urejanja podeželja – obnova vasi«. Vrednost vloge je znašala 18.000.000,00 SIT (75.112.67 EUR), zajemala pa je 

izgradnjo mrliške vežice na Barki in obnovo ostrešja stare šole.  

7. Za ta namen je imela Občina Divača v proračunu za leto 2003 rezervirana sredstva v višini 9.000.000,00 SIT, kar 

pomeni 50% celotne investicije, za preostalih 50% - 9.000.000,00 SIT (37.556,33 EUR) pa je zaprosila Agencijo 

RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 

8. Na razpisu je občina pridobila 7.500.000,00 SIT (31.296,94 EUR), tako da je morala zagotoviti še dodatnih 

1.500.000,00 SIT (6.259,39 EUR) za omenjeno investicijo. 

9. v letu 2003 je občina začela izvajati omenjena investicija, kot najugodnejši ponudnik je bil na razpisu izbrano 

Gradbeništvo Skuk, Skuk Klavdij s.p. – investicija pa se je zaključila v letu 2004. Tako je občina Divača obnovila 

ostrešje stare šole na Barki in zgradila mrliško vežico na Barki.  

10. Za dokončanje mrliške vežice je občina Divača zagotovila sredstva v proračunu za leto 2005 v višini ca. 

6.000.000,00 SIT (25.037,56 EUR) in dokončala vežico s pomočjo LB Leasinga. 

11. Uporabno dovoljenje za mrliško vežico je bilo pridobljeno 25.05.2006. 

 

1.3.2 Vinsko turistična cesta  

 
Leta 2004 je bila odprta tudi Kraška vinska turistična cesta, na katero je vključenih 123 vinogradnikov- vinarjev,  pa 

turistične kmetije, osmice (oblika ponudbe vina  in določene hrane enkrat do dvakrat v letu po deset dni) in gostinskih 

lokalov.  

Vinska cesta  je tekla na tem območju že pred tridesetimi leti in nastala na pobudo gostilničarjev in takratne kleti. 

Ponovno pa se je ta ideja obudila na pobudo Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, kot celostne ureditve 

vinskih cest po vinorodnih okoliših Slovenije. VTC 3 (oznaka za Kraško vinsko turistično cesto) je speljana od Sežane, 

kjer je klet Vinakras Sežana, preko Tomaja, Dutovelj na Komenski Kras. Tu se en del ceste poveže na območje občine 

Miren –Kostanjevica in poveže z vinsko cesto spodnje Vipavske doline. Osnovna Kraška cesta pa vodi preko Komna na 

Štanjel, Ponikve, Avber in preko Štorij se obrne nazaj v Sežano; vmes pa preskoči še na območje Vrhov. Pot je 

označena z usmerjevalnimi tablami, prav tako tudi sami nosilci. Znak kraške vinske ceste je refoškov grozd  pod 

latnikom. 

Izdana je bila tudi zgibanka s predstavitvijo ceste in naslovi vseh nosilcev. Na vinski cesti se bo popotnik srečal tudi s 

kulturnozgodovinskimi znamenitostmi in pestro krajino matičnega Krasa. 

Kot vinska cesta se promovira na različnih prireditvah, ocenjevanjih vin, povezovanju z drugimi cestami , predvsem s 

cesto terana na Italijanski strani. 

Za to tematsko cesto je potrebno oblikovati novo zgibanko z vključitvijo novih nosilcev, organizirati različna 

izobraževanja in promocije ter vzpostaviti povezavo s ponudniki na italijanski strani. Prav tako pa bi bilo potrebno 

obnoviti in označiti stare trte na vinogradniškem območju (npr.v Šepuljah, Merčah,…). 
 

1.3.3 Razvojni dokumenti in razvojni projekti na območju  
 

Razvojni program podeželja je skladen tudi z ostalimi razvojnimi dokumenti v širšem okolju in na območju 

predvsem z: 

- Državnim razvojnim programom 2000-2006 in 2007-2013, 

- Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem in Resolucijo o nacionalnih strateških projektih 2007-2023, 

- Strategijo razvoja Slovenije 

 
Razvojni program podeželja Krasa in Brkinov je skladen s Strategijo razvoja Slovenije (SRS) in njenim izvedbenim 

dokumentom, Državnim razvojnim programom (DRP). Razvojne prioritete SRS (NSRO str. 56-57), predvsem prioriteta 

št. 1, konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast (spodbuditi hitrejši razvoj podjetništva ter malih in srednjih podjetij, 

oblikovati prijaznejše poslovno okolje ter okrepiti prilive razvojno spodbudnih domačih in tujih naložb), prioriteta št. 2, 

učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj (spodbuditi delovanje bolj aktivnega 

in tehnološko naprednega gospodarstva ter odpirati bolj kakovostna delovna mesta), prioriteta št. 4, moderna socialna 

država in večja zaposlenost (povečati socialno vključenost posameznikov, motivirati dolgotrajno brezposelne osebe in 

ranljive ciljne skupine, med katere med drugim uvrščamo starejše, invalide, Rome, ženske, osebe z zdravstvenimi 

težavami, zdravljene odvisnike, bivše zapornike itd.), ter prioriteta št. 5, povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega 

razvoja (trajno obnavljanje prebivalstva, skladnejši regionalni razvoj, zagotavljanje optimalnih pogojev za zdravje, 

izboljšanje gospodarjenja s prostorom in nepremičninami, izvajanje okoljskih politik, vključevanje okoljevarstvenih 

meril v sektorske politike in potrošniške vzorce in razvoj nacionalne identitete in kulture), so tudi cilji pričujoče 

Lokalne razvojne strategije. 

Tudi z Državnim razvojnim programom si LRS deli iste cilje, predvsem cilj povečanje gospodarskega, socialnega in 

okoljskega kapitala (DRP str. 59) in povečanje učinkovitosti v smislu konkurenčnega gospodarstva, kakovosti življenja 

in trajnostne rabe naravnih virov (DRP str.60), pri čemer gre za to, da se »z razvojnimi investicijami v različne oblike 
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kapitala, kot so znanje, podjetja, organiziranost, storitve, infrastruktura, ohranjenost okolja, narave in naravnih virov 

(…)« zagotovi »(…) konkurenčnost Slovenije kot države in njenih regij, podjetij in ljudi(…)«, s tem pa prispeva tudi k 

»(…)globalni konkurenčnosti EU (DRP str. 60)«. 

 

 

- Programom razvoja podeželja RS v letih 2006 ter 2007-2013 

LRS je usklajena z vsemi cilji zgoraj navedenega programa oziroma osi. V skladu s slednjimi je bila 

obravnavana in tudi zasnovana izdelava LRS. 

 

 

- Regionalnim razvojnim programom Južne Primorske v letih 2006 ter 2007-2013, 
Lokalna razvojna strategija je skladna z RPP 2007-13, predvsem z njegovim Programom za podeželje, kmetijstvo, 

ribištvo in gozdarstvo, v katerem avtorji  predlagajo »(…) ukrepe, ki bodo omogočali razvoj novih storitev/produktov in 

jih povezovali z že obstoječo ponudbo, celostno ponudbo pa učinkovito tržili, upoštevajoč varovanje naravne in 

kulturne dediščine ter čezmejno sodelovanje. Za razvoj podeželja je med ostalim potrebno posebno pozornost nameniti 

trajnostnemu razvoju, ohranjanju poseljenosti in revitalizaciji vasi, ohranjanju naravnega okolja, kulturne dediščine in 

njeno vključevanje v tržno ponudbo, ohranjanju kmetijske proizvodnje, razvoju ekološkega kmetovanja, mehkih oblik 

podeželskega turizma, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, obrti in podjetništva na podeželju, ustvarjanju več delovnih 

mest na podeželju, dograditvi ustrezne cestne in komunalne infrastrukture, zagotavljanju širokopasovnega 

komunikacijskega omrežja« (RPP 2007-13, str 34).  

Lokalna razvojna strategija je skladna tudi s programom gospodarstva v RRP 2007-13, predvsem v ukrepih, ki se 

nanašajo na turizem: »Za povečevanje globalne konkurenčnosti turizma Južne Primorske bi bilo treba (…) bolj razviti 

turistično in podporno infrastrukturo in storitve (še posebej tiste, ki bodo ohranjale trajnostni značaj turizma), razviti 

nove oblike trženja, podprte s telekomunikacijami, kot tudi okrepiti zavezo in prispevek turizma k trajnostnemu razvoju 

območja ter odpravljanju strukturnega neskladja med  ponudbo obalnih turističnih središč in zaledja Slovenske Istre 

(…)« (RRP 2007-13, str 28), s programom človeških virov in okolja ter okoljske infrastrukture. 

 

 

- Pilotnim projektom Kras- prvim razvojnim programom obravnavanega območja, analitični del je bil 

narejen leta 2000,  strateški del pa je bil delan za leta od 2001 do 2010. Oba dokumenta sta bila delana za 

celotno območje Krasa ter Brkinov, se pravi za občine Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana ter za 

kraške dele občin Miren-Kostanjevica in Koper, 

- Razvojnim programom občine Divača 2007-2013.  

 

 

Določeni projekti, navedeni že v prejšnjemu Razvojnemu programu podeželja so se že izpeljali in sicer 

na vseh področjih, infrastrukturi, podjetništvu, kmetijstvu, turizmu. Izvedle so se investicije v javnem in 

zasebnem sektorju (obnovile so se ceste, izgradili vodovodi, odprli hoteli in turistične kmetije ter različna 

podjetja na podeželju, organizirale so se različne prireditve, uredili so se vaški kali in vodnjaki, uredile 

podružnične šole ter zdravstvene postaje, kulturni domovi…). 

Taki projekti so se tudi s pomočjo Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov prijavili na različne razpise 

Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za kulturo pa šolstvo in šport ter zdravje. 
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- Vključenost območja v druge razvojne programe 

 

V prilogi so že projekti, katere je predložilo lokalno prebivalstvo, društva, krajevne skupnosti ter posamezne 

občine. Vsi predloženi projekti izhajajo iz podeželja in so bili osnova za pripravo posameznih ukrepov. 

 

Na območju RPP Krasa in Brkinov so se izvajali različni razvojni projekti sofinancirani iz 

evropskih sredstev (Phare, Interreg,, programi ohranjanja okolja, turizma, izobraževanja…): 
 

 

 

Občina Divača 
 

 Projekti Leto izvajanja Vir financiranja Prijavitelj 

1. Projekt priprave sanacijskega programa in 

dokumentacije za sanacijo vodnega vira 

Vareje-Barka  

1998 Phare Občina Divača 

2. Krasoslovno naravoslovna učna pot Divaški 

Kras 

2000-2001 Phare Občina Divača 

3. Vzpostavitev poslovne cone Risnik – 1. faza 2005/2006 Phare Občina Divača 

4 Prenova Škrateljnove domačije v Muzej 

slovenskih filmskih igralcev v Divači 

2008 - 2010 Norveški finančni  

mehanizem in Finančni 

mehanizem EGP 

Občina Divača 

5. Izgradnja Kanalizacije Divača 1. faza  2007-2009 Evropski sklad za 

regionalni razvoj    

Občina Divača 

6. Izdelava projektne dokumentacije za prenovo 

Škrateljnove domačije v muzej slovenskih 

filmskih igralcev   

2004 Evropski sklad za 

regionalni razvoj 

Občina Divača  

7. Izgradnja in oprema Knjižnice Divača   2005 Evropski sklad za 

regionalni razvoj 

Občina Divača 

 

 

 

 

Občina Hrpelje-Kozina 
 

 Projekti Leto izvajanja Vir financiranja Prijavitelj 

1. Nove razvojne možnosti za turizem v občini 

Hrpelje-Kozina 

1996 Phare Občina Hrpelje-

Kozina 

2 Odprta meja 2000 2000 Phare  Občina Hrpelje-

Kozina 

3 gradnja vodovoda Obrov – Golac I.faza 2006 Evropski sklad za regionalni 

razvoj 

Občina Hrpelje 

4 gradnja vodovoda Obrov – Golac II. faza 2007 Evropski sklad za regionalni 

razvoj 

Občina Hrpelje 

5 gradnja vodovoda Markovščina – Skadanščina 2007 Evropski sklad za regionalni 

razvoj 

Občina Hrpelje 

6 gradnja čistilne naprave Hrpelje 2008 Evropski sklad za regionalni 

razvoj 

Občina Hrpelje 

7 gradnja  kanalizacijskega omrežja Hrpelje – 

jug 

2008 Evropski sklad za regionalni 

razvoj 

Občina Hrpelje 

8 Preplastitev lokalne ceste Brezovo Brdo-

Rjavče 

2008 Razvoj obmejnih območij s 

Hrvaško 

Občina Hrpelje 

9 Preplastitev javne poti Tublje-Brezovica 2008 Razvoj obmejnih območij s 

Hrvaško 

Občina Hrpelje 

10 Rekonstrukcija ceste Orehek - Kovčice 2008 Razvoj obmejnih območij s 

Hrvaško 

Občina Hrpelje 

11 Rekonstrukcija in dozidava gasilskega doma v 

Materiji 

2007 Razvoj obmejnih območij s 

Hrvaško 

Občina Hrpelje 

12 Rekonstrukcija slemenske ceste 2007 Razvoj obmejnih območij s 

Hrvaško 

Občina Hrpelje 

13 Gradnja knjižnjice na Kozini 2006 Evropski sklad za regionalni 

razvoj 

Občina Hrpelje 
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Občina Sežana 
 

 Projekti Leto izvajanja Vir financiranja Prijavitelj 

1. Interaktivna multimedijska predstavitev 

turizma KRP 

1998 Phare Občina Sežana 

2. Priprava skupnega razvojnega programa za 

obrtno-podjetniško cono na Terminalu Sežana 

z povezavo  z obrtno cono v  Dolini in 

Zgoniku 

2000/2001 Phare Občina Sežana 

3. Mladinski turizem na Krasu 2001/2002 Phare Občina Sežana 

4. Porton- središče za obdelavo, oblikovanje in 

ohranjanje kamna 

2003/2004 Phare Občina Sežana 

5. Poslovno inovacijski center Sežana 2004 Phare Občina Sežana 

6. Vzpostavitev poslovne cone Sežana JZ- 1. faza  2005/2006 Phare Občina Sežana 

7. Ureditev kanalizacije Lehte in Ograde v Sežani 2008 Evropski sklad za 

regionalni razvoj  

Občina Sežana 

8. Kanalizacija novo naselje Sežana 2005 Phare Občina Sežana 

9 Rekonstrukcija lokalne ceste Majcni-Štjak 

(Vrhe) 

2008 Evropski sklad za 

regionalni razvoj 

Občina Sežana 

 

 

Poleg tega še: 

 

Prijavitelji iz raznih občin sofinancirani v programu Phare 1994-2003Občina Divača 
 

 Prijavitelj  Projekt Leto izvajanja  Vir financiranja  

 Ministrstvo za okolje in prostor Zaščita reke Reke in 

Kraškega parka 

1994 Phare 

 Td Vremska dolina Ohranjenje okolja - 

Ureditev poti ob reki 

Reki  

1995 Phare 

 JD Sežana Turizem – Jama Vilenica 

- elektrifikacija 

1995 Phare 

 JD Sežana Ohranjenje okolja – 

Sanacija onesnaženih jam 

1995 Phare 

 KS Štorje Preureditev mrliške 

vežice v lapidarij 

1995 Phare 

 KS Lokev Ohranjenje podeželja - 

Trajnostni razvoj KS 

Lokev 

1995 Phare 

 Društvo fraska Ohranjanje kulturne 

dediščine - Osmica 

1995 Phare 

 Društvo rejcev drobnice s Krasa Ohranjenje okolja – 

ohranjanje kraške 

kulturne krajine 

1995 Phare 

 Društvo kmetic sežanske regije Ohranjanje kulturne 

dediščine – Izdelava 

vzorčnih primerkov 

narodnih noš Krasa 

1995 Phare 

 TD Škocjan Ohranjanje kulturne 

dediščine – Etnološka 

razstava 

1995 Phare 

 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem Poslovni center za malo 

gospodarstvo v Sežani 

1996 Phare 

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano 

Vzpodbujanje razvoja 

kmetijstva-vinogradništva 

na Krasu 

1996 Phare 
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 Društvo za kakovost življenja in dela v mestu Kraška čezmejna 

transverzala življenja in 

dela – razvojna strategija 

kraške regije 

1996 Phare 

 Park Škocjanjske jame Ohranjenje okolja -

Usposabljanje mentorjev 

za varovanje Krasa 

1996 Phare 

 Jamarsko društvo Sežana Ohranjenje okolja – 

Jame v porečju reke 

Reke-Timavo 

1996 Phare 

 TD Štanjel Predstavitev kraških vin 

na poti med Štanjelom in 

Devinom 

1996 Phare 

 Kosovelova knjižnica Sežana Predstavitev Rezije, 

Kulturna dediščina v 

Sežani 

1996 Phare 

 Park Škocjanjske jame Ohranjenje okolja – 

Zaščitena področja 

skupno upravljanje 
 

1996 Phare 

 Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem Poslovni center za malo 

gospodarstvo (II:faza)  

Sežana 

1997 Phare 

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano 

Vzpodbujanje razvoja 

kmetijstva-vinogradništva 

na Krasu 

1997 Phare 

 GZS Slovenije OE Koper Kooperacija malega 

gospodarstva v Obalno-

kraškem obmejnem 

območju 

1997 Phare 

 Društvo rejcev drobnice s Krasa Ohranjanje okolja- 

Vračanje opuščenih 

kraških travnikov v 

kmetijsko rabo 

1997 Phare 

 GZS Slovenije OE Koper Vpliv odprave meje na 

razvoj Obalno-kraške 

regije po vstopu 

Slovenije v EU 

1997 Phare 

 Zavod za gozdove Slovenije OE Sežana Ohranjanje okolja, 

turizem – Kraška 

naravoslovna učna pot za 

slepe Brezovica - Lipica 

1997 Phare 

 Društvo Brkinskih sadjarjev, enota Hrpelje-

Kozina 

Ohranjanje okolja -

Brkinska sadna cesta 

1997 Phare 

 Park Škocjanjske jame Ureditev, predstavitev in 

oprema naravoslovne 

učne poti 

1998-1999 Phare 

 Podjetniški center za malo gospodartsvo Razvoj podjetništva, 

grozdenje - Prim-e: dvig 

konkurenčnosti malih in 

srednjih podjetij s 

sodelovanjem in 

povezovanjem 

2004-2007 Phare 

 
 

Vse tri občine so skupaj sodelovali tudi pri projektu Kraški okraj (Interreg IIIA 2000-2006), projekt je 

obravnaval problematiko skupnega prstorsekga načrtovanja, trajnostnega razvoja prostora. 

 

Na območju se je tudi 1001 kal – 1001 zgodba o življenju (Interreg IIIA 2000-2006), ki naj bi poskrbel za 

ohranitev in obnovitev kalov. 

 

Prav tako je KGZ Nova Gorica izpeljal projekt VALO-PT(Interreg IIIA 2000-2006), projekt, ki naj bi 

podal celovit razvoj tipičnih kmetijskih pridelkov in izdelkov na čezmejnem območju. 
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1.3.4 Izkušnje v pripravi programov za razvoj podeželja 

 

Občine Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana so se na svojih koordinativnih sestankih oziroma kolegijih 

županov v letu 2005 domenile, da pričnejo tudi one s pripravo Razvojnega programa podeželja za to 

območje v skladu z razpisom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 29.7.2005 v Uradnem 

listu št.71-72 ZA SOFINANCIRANJE IZDELAVE RAZVOJNIH PROGRAMOV PODEŽELJA IN 

OBLIKOVANJE LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS) v skladu s Predlogom Uredbe Sveta o podpori 

za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za programsko obdobje 

2007-2013.   

Predstavniki občin so leta 2005 namreč ugotovili, da so se ostala območja že združila za izdelavo omenjenih 

programov. Prav tako so ugotovili, da izpolnjujejo razpisne pogoje za izdelavo tega programa. Občine so 

težnjo po skupnem sodelovanju in delovanju že izkazale pred letom 2000 s pripravo skupne strategije Pilotni 

projekt Kras. Zato so občine sklenile, da se konec avgusta 2005 prijavijo na razpis Sofinanciranje izdelave 

Razvojnih programov podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin. Za prijavitelja so občine 

pooblastile občino Sežana.  

Določeni projekti, navedeni že v prejšnjemu Razvojnemu programu podeželja so se že izpeljali in sicer 

na vseh področjih, infrastrukturi, podjetništvu, kmetijstvu, turizmu. Izvedle so se investicije v javnem in 

zasebnem sektorju (obnovile so se ceste, izgradili vodovodi, odprli hoteli in turistične kmetije ter različna 

podjetja na podeželju, organizirale so se različne prireditve, uredili so se vaški kali in vodnjaki, uredile 

podružnične šole ter zdravstvene postaje, kulturni domovi…). 

Taki projekti so se tudi s pomočjo Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov prijavili na različne razpise 

Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za kulturo pa šolstvo in šport ter zdravje. 

 

Na sestanku s predstavniki občin dne 12.3.2008 na občini Divača ter na koordinaciji županov 18.3.2008, je 

bilo dogovorjeno, da se za namene razvoja območja ter  prijavo na različne razpise naredi dodelavo lokalne 

razvojne strategije in ponoven nabor projektov za programsko obdobje do 2013. K predložitvi projektnih 

predlogov se je pozvalo lokalno prebivalstvo v občinskih glasilih, ki ga prejme vsako gospodinjstvo po treh 

občinah ter na internetnih straneh občin oziroma Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov. Glede na 

zbrane projektne ideje in pripombe pa se je dodelal tudi Razvojni program podeželja. 

 

Edina občina, ki je izvajala program Celostnega razvoja podeželja in obnova vasi je bila občina Divača. 

Sama izvedba programa je opisana v poglavju 1.3.1 in je zajemala investicije v Krajevni skupnosti Barka v 

letih 2002 do 2006.  

 

Že leta 2004 je bila odprta tudi Kraška vinska turistična cesta (VTC), na katero je vključenih 123 

vinogradnikov- vinarjev,  pa turistične kmetije, osmice (oblika ponudbe vina  in določene hrane enkrat do 

dvakrat v letu po deset dni) in gostinskih lokalov. Vinska cesta  je tekla na tem območju že pred tridesetimi 

leti in nastala na pobudo gostilničarjev in takratne kleti. Ponovno pa se je ta ideja obudila na pobudo 

Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, kot celostne ureditve vinskih cest po vinorodnih okoliših 

Slovenije. Izdana je bila tudi zgibanka s predstavitvijo ceste. Podrobneje je vinska cesta opisana v poglavju 

1.3.2. 
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2.  ZNAČILNOSTI OBMOČJA  
 

2.1 SPLOŠNE GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA  

 
2.1.1 Velikost območja 
 
 
Obravnavano območje obsega občine Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana. Območje je po letu 1955 pripadalo 

občini Sežana, ki se je s površino 701,04 km
2
 uvrščala med večje občine Republike Slovenije. Leta 1995 so na 

ozemlju bivše občine Sežana nastale 4 nove občine: med njimi Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana. 

Obravnavano območje pripada Upravni enoti Sežana. Celotni del območja je vključen v Obalno-kraško 

statistično regijo.  

Skupna površina obravnavanih občin je 557,4 km
2
, na katerih živi 20.462 prebivalcev (SURS, jun 2007), 

povprečna gostota poselitve pa je 36,70 preb/km
2
. Območje zavzema 134 naselij. Razen nekaj manjših 

lokalnih središč prevladujejo majhna naselja z manj kot 100 prebivalci, takih naselij je malo več kot 

polovica.  Le dve naselji štejeta preko tisoč prebivalcev, Divača in Sežana, dve občinski središči. Po 

klasifikaciji središčnih naselij je najvišje uvrščena Sežana, ki ima značaj občinskega središča s ponudbo na 

mikroregionalni ravni. Prebivalstvo zahodnega dela planote v glavnem gravitira proti Novi Gorici oziroma 

njeni aglomeraciji, prebivalstvo Podgorskega krasa in Čičarije pa h Kopru. V podeželska središča so se 

razvila naselja Divača, Hrpelje-Kozina, Dutovlje in Komen, ki zadovoljujejo potrebe na ravni posameznih 

zaokroženih območij kraške planote. Kot krajevna središča lahko opredelimo še kraje Kostanjevica na Krasu, 

Lokev, Pliskovica, Povir, Senožeče, Štanjel, Tomaj, Gračišče in Črni Kal. V njih najdemo le ponudbo za 

oskrbo na najnižji, krajevni ravni.  

 

Tabela 1: Podatki občin Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana:površina obravnavanih občin, število 

naselij, število prebivalcev in gostota poselitve  

 

občina površina št.prebivalcev 

(jun.2007) 

gostota 

poselitve  

št.naselij 

Divača 147,8 km
2
 3.871 26,19 32 

Hrpelje-Kozina 192,2 km
2 

4.121 21,44 38 

Sežana 217,4 km
2 

12.470 57,36 64 

Skupaj  557,4 km
2 

20.462 36,70 134 

Vir: SURS, 30.junij 2007, podatki SURS posredovani po e-pošti  

 

Največja izmed občin po vseh kriterijih in tudi najbolj razvita je občina Sežana. 

 

 

2.1.2 Utemeljitev geografske zaokroženosti območja 

 

Občine Divača, Hrpelje - Kozina in Sežana so že pred letom 2000 skupno ugotovile, da njihovo podeželsko 

območje predstavlja zaokroženo socio-geografsko celoto, katera izkazuje skupne gospodarske, kulturne, 

naravne, zgodovinske, tradicionalne in druge značilnosti, ki predstavljajo izhodišča za oblikovanje skupnega 

RPP-ja.  Od takrat dalje se je namreč vršila priprava skupne razvojne strategije »Pilotni projekt Kras«, ki je 

segala do leta 2010.  

Predstavniki občin pa so leta 2005 namreč ugotovili, da so se ostala območja že združila za izdelavo 

razvojnih programov podeželja. Občine Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana so se na svojih koordinativnih 

sestankih oziroma kolegijih županov domenile, da pričnejo tudi one s pripravo Razvojnega programa 

podeželja za to območje v skladu z razpisom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 

29.7.2005 v Uradnem listu št.71-72 ZA SOFINANCIRANJE IZDELAVE RAZVOJNIH PROGRAMOV 

PODEŽELJA IN OBLIKOVANJE LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN (LAS) v skladu s Predlogom Uredbe 

Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za 

programsko obdobje 2007-2013.  Za prijavitelja so občine pooblastile občino Sežana.  
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Celotni del območja je vključen v Obalno-kraško statistično regijo, ki spada med manjše statistične regije, 

vendar se po različnih socio-ekonomskih kazalcih uvršča na drugo mesto med statističnimi regijami, takoj za 

Osrednjeslovensko. Vse tri občine pa spadajo po Upravno enoto Sežana. 

 

Območje spada med območja z omejenimi dejavniki za razvoj gospodarskih dejavnosti. Naravne danosti 

(relief, gozdnatost, erozivnost) omejujejo pogoje za kmetovanje in pripomoreta h ekonomsko-kapitalski 

šibkosti prebivalstva. Prav tako je območje v Brkinskem delu demografsko ogroženo. H temu je poleg slabih 

pogojev za razvoj kmetovanja pripomogla tudi prometna odmaknjenost. Povezovanje na območju bo 

pripomoglo tudi h skupnim razvojnim prizadevanjem, izboljšalo pesimističnem način razmišljanja zaradi lege 

območja samega. Območje si definitivno lahko opomore z razvojem dopolnilnih dejavnosti ter podjetništvom, 

ki upošteva danosti območja in skozi krepitev znanj vodi h razvoju. 

 

Geografsko gledano gre za naslednje pokrajine Kras, Vrhe, Senožeško podolje, Vremsko dolino z 

Vremščico, Brkine, Matarsko podolje in Čičarijo, ki ležijo v jugozahodnem delu submediteranske Slovenije. 

Na severu se del kraške planote z imenom Goriško-Komenski kras strmo spušča v flišno dolino Branice in 

Raše, nad katero se proti vzhodu dviga flišno gričevje Vrhe, na vzhodu pa planota prehaja v 500 do 800 m 

visoko Senožeško podolje, ki ga na jugovzhodu oklepa vrh Vremščice (1026 m). Med Sežanskim krasom in 

Matarskim podoljem leži Divaški kras. Južno pobočje Vremščice prehaja v dolino Reke, na njenem levem 

bregu pa se dvigajo flišni Brkini. Ti se spuščajo v Podgrajsko ali Matarsko podolje, h kateremu prištevamo 

tudi območje Krvavega potoka in Vrhpoljsko polje na severozahodu. Južneje od Matarskega podolja se v 

dinarski smeri dviga Čičarija s Slavniškim pogorjem. Jugozahodno od Slavniškega pogorja in 300 do 500 m 

nad Koprskimi Brdi leži ravnik Podgorski kras, ki ga večinoma tvorijo paleogenski apnenci, izrazit prehod s 

kraške planote proti pretežno flišnemu Primorju pa predstavlja območje Kraškega roba.   

 

Klimatsko in geografsko je to območje zelo raznoliko. Zaradi neobremenjenosti okolja je še posebej 

primerno za ekološko ali integrirano pridelavo hrane. Naravne danosti narekujejo potrebo po drugačnem 

obravnavanju prostora v katerem živimo in kmetujemo. Območje spada med območja z omejenimi dejavniki 

za razvoj gospodarskih dejavnosti. Naravne danosti (relief, gozdnatost, erozivnost) omejujejo pogoje za 

kmetovanje in pripomoreta h ekonomsko-kapitalski šibkosti prebivalstva. Prav tako je območje v Brkinskem 

delu demografsko ogroženo. H temu je poleg slabih pogojev za razvoj kmetovanja pripomogla tudi prometna 

odmaknjenost.  

 

Obravnavano območje izstopa v slovenskem in mednarodnem merilu predvsem zaradi izjemne naravne 

dediščine, bogatega in raznolikega rastlinskega ter živalskega sveta, nenazadnje pa tudi zato, ker se po Krasu 

imenujejo vsi kraški pojavi in pokrajine po svetu. Kulturna dediščina (materialna in duhovna) je nosilni 

steber regionalne in narodne identitete, ki je pogoj za kulturno raznolikost in socialni razvoj. Zato je 

potrebno izobraževati in osveščati lokalno prebivalstvo o vrednotah kulturnega bogastva in poiskati 

kvaliteten način sobivanja s kulturno dediščino ob njeni hkratni zaščiti oziroma ohranjanju. 
 
Naravne značilnosti  kot so mikroklimatske razmere, pogojene z mešanjem sredozemskega podnebja s 

celinskim in alpskim, predvsem pa trdne karbonatne kamnine (apnenec), prekrite le s tanko plastjo 

rdečerjave rodovitne prsti jerovice ali jerine (terra rossa), na območju Brkinov in Vrhov pa mehke 

karbonatne kamnine (fliš), razgibana konfiguracija terena, izraziti temperaturni minimumi in maksimumi, 

velika količina ter neenakomerna razporeditev padavin v veliki meri narekujejo precej zahtevne pridelovalne 

pogoje za kmetijstvo. Splet omenjenih naravnih okoliščin pa omogoča tudi pridelavo specifičnih 

visokokakovostnih kmetijskih pridelkov kot so teran, kraški pršut in drugi suhomesni izdelki, ovčji in kozji 

sir in drugi mlečni izdelki, brkinsko slivovo žganje in zdravilni brinovec ter avtohtono vzrejo živine (konja 

lipicanca, krave sivke, ovce istrianke). 

 

Zgodovinsko gledano je bilo območje že zelo zgodaj poseljeno, vendar zaradi omejenih naravnih razmer 

dokaj redko naseljen. Od prvega popisa prebivalstva leta 1869 pa do izbruha 1. svetovne vojne je za 

obravnavano območje značilna skromna rast prebivalstva. Obe svetovni vojni ter spremembe državne meje 

po letu 1945 pa so imele za posledico velik padec števila prebivalstva. V naslednjem tridesetletnem obdobju 

se je prebivalstvena slika izboljšala. Danes pa že zasledujemo skupno gledano porast prebivalstva. 

 



RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA  KRASA IN BRKINOV za območje občin Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana za obdobje 2007-2013, 

dopolnjen in noveliran 2008 (osnutek) 

 

Pripravljavec RPP občin Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana je Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov 17 

Specifična kamninska osnova, tip reliefa in posebne klimatske razmere sicer narekujejo težje pridelovalne 

pogoje, vendar hkrati tudi omogočajo pridelavo visokokakovostnih pridelkov (teran, kraški pršut, brkinsko 

jabolko) in vzrejo avtohtonih živalskih pasem, predvsem konja lipicanca, ki si je pridobil svetovni sloves. Iz 

tradicionalnih dejavnosti so se razvila nekatera zelo uspešna industrijska podjetja, zlasti na področju 

živilsko-predelovalne dejavnosti ter kamnoseštva, uspešni sta tudi kemična in pohištvena industrija. 

 

 

2.1.3 Strukturne danosti območja 

 

 

Večji del obravnavanega ozemlja pripada kraškemu svetu, zlasti njegov severni del imenujemo matični Kras, 

ker so bili tu prvič raziskani in znanstveno opisani nekateri kraški pojavi. Ravno ta pokrajina “Kras” je dala 

ime celotni krasoslovni terminologiji, ki je mednarodno sprejeta. Kras je apneniška kraška planota med 

Tržaškim zalivom in Vipavsko dolino, ki se z ostrim robom dviguje nad Soško ravnino in sosednje 

pokrajine. Zvišuje se od severozahoda proti jugovzhodu in pri Divači doseže 400 – 500 m n.m.v. Sosednje 

pokrajine so nižje in drugačne po sestavi. V predkraški dobi so čez pokrajino tekle reke, izdolble obsežna 

podolja in odstranile nepropustne kamnine, zato se je začelo zakrasevanje. Kras tvorijo v glavnem apnenci in 

v manjši meri dolomiti, sosednja območja, vključno z Brkini in Vrhemi, pa so pretežno flišna. Površje Krasa 

oblikujejo številni ravniki. Na njem prevladujejo nadmorske višine med 200 in 600 m.  

Druga večja geografska enota na območju so Brkini z dolino Reke, kot jo strokovno geografsko poimenujejo 

(Krajevni leksikon Slovenije, 1995). Mezoregijo Brkini z dolino Reke, v kateri je osrednji vezni člen 50 

kilometrov dolga ponikalnica reka Reka, na obravnavanem območju sestavljajo razgibano hribovje Brkini s 

posameznimi vzpetinami, višjimi od 800 m, ter ostale kotline in doline, kot je npr. rodovitna Vremska dolina 

ter številne slepe doline. Prav na stiku južnega podnožja Brkinov in zakraselega Podgrajskega podolja v 

občini Hrpelje-Kozina, kjer kratki južni brkinski potoki na apnenčastem površju poniknejo, je nastal niz 

manjših, a zelo izrazitih slepih dolin. Povprečni naklon mezoregije je 11,5 stopinj, to pa pomeni, da so 

predvsem Brkini izrazito razgibani.  

Tla na apnencih in dolomitih so pogosto plitva in močno skeletna. Marsikje je prst samo v skalnih žepih in 

razpokah. V preteklosti so si Kraševci pomagali tako, da so ročno odstranjevali kamenje in ga zlagali na 

kupe ali v zaščitne ogradne zidove, iz dolin pa so odvažali prst na vrtove, njive in vinograde. Najznačilnejša 

kraška prst je rdeče obarvana jerovica ali terra rossa. Na Krasu pa tudi v Brkinih in Vrheh najdemo še veliko 

različnih tipov prsti z različnimi lastnostmi, na katerih uspeva različno rastje. Kraški procesi so v geološki 

zgodovini izoblikovali številne površinske in podzemne kraške pojave. Osnovni vzrok za nastanek krasa in 

kraškega reliefa je topnost kamnin, ki grade zemeljsko površje, pomemben pogoj pa je tudi vodoprepustnost, 

ki pogojuje občutljivost kraškega sveta.  
 
Na Krasu prevladuje modificirano sredozemsko podnebje. Z oddaljevanjem od morja in naraščanjem 

nadmorske višine se uveljavljajo poteze celinskega podnebja. Vročim in suhim poletjem sledijo mile in 

vlažne zime, ko na temperaturo dodatno vpliva mrzel in sunkovit severovzhodnik – burja, najznačilnejši 

vremenski pojav na Krasu. Vedno večja zaraščenost Krasa je omilila burjo, kar spreminja mikroklimo. Tako 

kot ostali kraški naravni dejavniki je vplivala na oblikovanje značilne kraške naselbinske strukture in 

arhitekture.  

V Brkinih pa zaradi znatne nadmorske višine (povprečna nadmorska višina mezoregije je 526 metrov) je 

podnebje že precej ostro in kaže značilnosti prehoda od sredozemskega k celinskemu. Pozimi se pogosto 

pojavi uničujoči žled. Gozd porašča slabih 43 % površja. 

 

Poselitev na Krasu je odraz skopih naravnih razmer, ki so dovoljevale dokaj redko, a presenetljivo 

enakomerno poseljenost. Za Kras so tako značilne strnjene gručaste vasi z obzidanimi dvorišči in ozkimi 

vaškimi ulicami. Vstop v dvorišče je skozi kamnit in bolj ali manj bogato obdelan "porton". Obzidava 

dvorišč je imela velik mikroklimatski pomen – zaščita pred burjo in povišanje zimskih temperatur na 

dvorišču, ki je bilo vedno v rabi kot delovni prostor. Vasi so zgrajene na prisojnih južnih pobočjih rahlo 

valovitega sveta, v Brkinih pa prevladujejo naselja na slemenih.  
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Večina naselij v Brkinih z dolino Reke je zgrajenih v bližini kvalitetnih kmetijskih zemljišč. Skoraj vsaka 

slepa dolina pa ima svoje naselje prav zaradi kmetijsko primernega in ravnega sveta. Le-to leži ali na robu ali 

na dvignjenem delu doline v neposredni bližini ali pa je nekoliko odmaknjeno, a le toliko, da je možna redna 

obdelava zemljišča (npr. košnja). Za naselja je značilno, da so strnjeno - gručasto zidana, kajti tako se je 

ohranilo več za kmetijsko obdelavo primerne zemlje. Naselja so pa zaradi izpostavljenih leg in strnjene 

zidave vidna že na daleč in izgledajo kot utrjene naselbine. Vasi so podolgovate (raztegnjene po slemenu), 

tako da sta ob osrednji cesti na vsaki strani le dva dolga niza hiš. V zadnjih letih se zidava zaradi prostorske 

stiske širi tudi izven prvotnih strnjenih naselij, tako da le-ta izgubljajo obliko. Mnoge hiše v osrednjih delih 

vasi propadajo.  

V obeh pokrajinah se je za gradnjo uporabljal tradicionalno kamen. To je bil za razliko od Krasa v Brkinih 

predvsem fliš, danes pa sta za gradnjo uporabljena v glavnem beton in opeka. Strehe so krite z opeko in 

večinoma zaradi burje obložene s kamenjem. 

 

Obdelanost zemlje, naravna in kulturna dediščina pa so še posebej opisane v poglavjih kmetijstvo in 

gozdarstvo ter dediščina. 

 

2.1.4 Stanje infrastrukture 

 

Razvoj podeželja je nedvomno pogojen z razvojem infrastrukture, kar pripomore tako k ekonomskemu 

izboljšanju stanja kot tudi h kakovosti življenja samega. Tako so zlasti pomembne urejene ceste, vodovodi, 

komunalna infrastruktura nasploh. V današnjem svetu pa je seveda pomembna tudi telekomunikacijska 

infrastruktura, ki omogoča delo doma, vendar je na podeželju slednja zelo slabo razvita. Na obravnavanem 

območju bo potrebno postaviti in obnoviti vso infrastrukturo skladno s spodaj navedenimi občinskimi plani 

in plani gospodarskih javnih služb po občinah. 

Posamezne vsebine na področju cest so podane po posameznih občinah.  

Vodovodno omrežje bodo prav tako reševale občine skladno s svojimi plani, je pa za celotno območje 

pristojen Kraški vodovod d.o.o., njegove pripombe so opisane tudi v tem poglavju. 

 

Konkretni projektni predlogi posameznih občin so priloženi pod posamezne ukrepe v poglavju 

strategija območja. 

 

Plan občine Divača od leta 2007 – 2013  

 

Občina Divača želi na tem področju urediti naslednje vsebine, ki so opisane spodaj, konkretne investicije pa 

so navedene pod posameznimi ukrepi na področju infrastrukture: 

 

Cestno omrežje 

 

1. Ureditev zemljiško knjižnega stanja in katastra za občinske kategorizirane ceste     

2. Postavitev km tablic na  cestnih odsekih na celotnem območju občine  

3. Priprava digitalizacije občinskih cest in ureditev banke cestnih podatkov 

4. Povečati varnost na cestah z dopolnilnimi zanki in zaščitnimi ograjami na nevarnih odsekih 

5. Na posameznih odsekih so ceste potrebne nujne rekonstrukcije, ker so asfaltne prevleke dotrajane 

 

Vodovodno omrežje  

 

Konkretni projektni predlogi so priloženi pod posamezne ukrepe na področju infrastrukture, prav tako pa je 

to področje odpisal tudi Kraški vodovod d.o.o. pod točko 2.1.4.4 . 

 

Komunalna infrastruktura  

 

Pomemben projekt za prihodnost občine bo izgradnja kanalizacijskega omrežja v S-delu Divače in v 

Gabrovem naselju. Navedena investicija (v višini 700.000.000,00 SIT oz. 2.921.048 EUR) se bo predvidoma 
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vršila v treh delih od leta 2007-2013. V obdobju 2007-2013 namerava občina tudi izdelati projektno 

dokumentacijo za eno ali dve aglomeraciji, ki ju mora komunalno opremiti.  

 

Občina želi komunalno urediti tudi stavbna zemljišča v Divači (Gabrovo naselje, območje ob magistralni 

cesti Divača – Kozina, območje PS- železniška postaja Divača) ter v Senožečah. 

 

Na območju občine Divača je evidentiranih 12 aglomeracij oziroma območij naselij, ki imajo, skladno z 

državnimi izhodišči, obveznost izgradnje čistilnih naprav najkasneje do leta 2015, s pripadajočim kanalskim 

omrežjem najkasneje do 2017. To so skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih 

odpadnih voda v občini Divača naslednja naselja: Divača, Senožeče, Dolnje Ležeče, Škoflje, Barka, Famlje, 

Gornje Vreme, Laže, Naklo, Dane pri Divači, Kačiče-Pared, Senadole. 

 

Železniške povezave 

 

V prihodnosti se na državnem nivoju načrtuje izgradnja drugega železniškega tira na progi Divača – Koper, 

ki bo omogočila bistveno večji promet, tako v prevozu potnikov, kot tudi blaga. Izvedba tega projekta bo 

gotovo imela pozitivne vplive na razvoj občine, v smislu povečanja števila novih delovnih mest, večjega 

obiska turistov,  razbremenitev cestne infrastrukture. 

 
Ostala infrastruktura 

 

Konkretni projektni predlogi so priloženi pod posamezne ukrepe na področju infrastrukture. 

 

Plan občine Hrpelje-Kozina od leta 2007 – 2013 

 

Sprejem strategije prostorskega razvoja občine Hrpelje- Kozina, je program, v katerem se  določa izhodišča 

in cilje prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj poselitve in razvoj v krajini ter zasnova 

gospodarske javne infrastrukture. Šele s sprejemom strategije prostorskega razvoja, bodo določene osnove in  

časovni okvir realizacije posameznih projektov.  

V nadalje vam pošiljam predloge projektov za katere bo občinska uprava podala pobude za vključitev v 

strategijo prostorskega razvoja za območje občine Hrpelje-Kozina na področju okolje in prostor. 

 

Cestno omrežje 

 

Konkretni projektni predlogi so priloženi pod posamezne ukrepe na področju infrastrukture. 

 

Vodovodno omrežje 

 

Konkretni projektni predlogi so priloženi pod posamezne ukrepe na področju infrastrukture, prav tako pa je 

to področje odpisal tudi Kraški vodovod d.o.o. pod točko 2.1.4.4 . 

 

Komunalna infrastruktura 

 

Na območju občine Hrpelje-Kozina je evidentiranih 16 aglomeracij oziroma območij naselij, ki imajo, 

skladno z državnimi izhodišči, obveznost izgradnje čistilnih naprav najkasneje do leta 2015, s pripadajočim 

kanalskim omrežjem najkasneje do 2017. To so skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja 

komunalnih odpadnih voda v občini Hrpelje-Kozina naslednja naselja: Hrpelje-Kozina, Rodik, Obrov, 

Gradišče pri Materiji, Javorje, Tublje pri Hrpeljah, Markovščina, Slivje, Vrhpolje, Slope, Rožice, Hotična, 

Kovčice, Ocizla, Petrinje, Velike Loče. 

 

Ostala infrastruktura 

 

Konkretni projektni predlogi so priloženi pod posamezne ukrepe na področju infrastrukture. 

 

Plan občine Sežana od leta 2007 – 2013 
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Cestno omrežje 

 

Kilometri obnovljenih lokalnih cest ali javnih poti so odvisni od zagotovljenih proračunskih sredstev za vse 

namenjene investicije.     

 

Za zgoraj navedeno obdobje se predvideva:  

 - Redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti se opravlja po programu in po sklenjeni letni pogodbi za 

sledeča  dela: čiščenje jarkov, bankin in vozišča, košnja trave, popravilo bankin, žaganje in odstranitev 

drevja in grmičevja iz bankin in preglednih berm, popravilo opornih in podpornih  zidov, krpanje udarnih 

jam s hladnim in vročim asfaltom, odvod meteornih vod iz cestišča, obnova vertikalne in  talne signalizacije 

ter zimska služba s pluženjem in posipanjem na  lokalnih cestah in javnih poteh, vzdrževanje gozdnih cest, 

vzdrževanje semaforja ter vzdrževanje cestno – železniških  prehodov. Predvsem pa obnovo in 

rekonstrukcijo lokalnih cest v širini asfalta 5.50 m z obojestranskimi tamponskimi bankinami širine 50 cm in 

sicer na odsekih cest Sežana – Vrhovlje, Štorje – Vrabče,  Veliki dol – Brje pri Komnu in Križ – Dobravlje, 

ceste na območju Vrhov. Javne poti se pa bodo obnavljale in urejale istočasno z izgradnjo ostale komunalne 

infrastrukturo (vodovoda, elektrike, telefona, kabelske instalacije in še posebej z obvezo do izgradnje fekalne 

in meteorne kanalizacije v naseljih z več kot petdesetimi prebivalci) oziroma tam, kjer je obstoječ asfalt 

uničen. 

- Ekspropriacija  zemljišč, odmerjene parcele se po sklenjenih pogodbah trenutno odkupuje na odseku 

lokalne ceste   Pliskovica – Veliki Dol v dolžini 1800 m in drugih odsekov po rekonstrukcijah cest in 

urejanje neurejenih lastniških razmerij na cestah. 

- Urejanje posameznih problemov odvodnjavanja  

- Sanacija podpornih zidov in varnostnih ograj  

- Prometna študija – parkiranje 

- Ovire na cesti in odprava arhitektonskih ovir; izdeluje se projekt za postavitev le teh. 

- Pločniki ob cesti Sežana – Nova Gorica; Oblikujejo se še projektne rešitve ter pridobivajo se soglasja 

lastnikov sosednjih parcel ali vstopna dovoljenja na privat zemljišča za izgradnjo hodnika za pešce. 

- Ureditev posameznih parkirišč in pločnikov (gasilski dom, zdravstveni dom…; novo naselje,…) 

-  Obnova cest (Sežana-Orlek, Sežana-Voglje, majcni-odcep Sela, Veliki dol-Tublje…) 

- Ureditev ulice pod borovci 

- Izgradnja povezovalne ceste Lenivec, Ulica Ivana Turšiča in Cankarjeva ulica 

- izgradnja novih ulic s potrebnim komunalnim opremljanjem v območju Leht 

- postavitev javne razsvetljave, kjer jo še ni  

 

Vodovodno omrežje 

 

Konkretni projektni predlogi so priloženi pod posamezne ukrepe na področju infrastrukture, prav tako pa je 

to področje odpisal tudi Kraški vodovod d.o.o. pod točko 2.1.4.4 . 

 

 

 

Komunalna infrastruktura 

 

Nova čistilna naprava v Sežani obratuje že sedmo leto. Vsako leto se nanjo priključijo novi objekti, pri 

katerih se postavi kanalizacija. 

Trenutno je v izgradnji kanalizacija na lipiški cesti, Lehte, Ograde. 

 

Na območju občine Sežana je evidentiranih 22 aglomeracij oziroma območij naselij, ki imajo, skladno z 

državnimi izhodišči, obveznost izgradnje čistilnih naprav najkasneje do leta 2015, s pripadajočim kanalskim 

omrežjem najkasneje do 2017. To so skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih 

odpadnih voda v občini Sežana naslednja naselja: Sežana, Lokev, Dutovlje, Križ-Šepulje, Dane pri Sežani, 

Povir, Štorje, Tomaj, Šmarje pri Sežani, Pliskovica, Kopriva, Orlek, Veliki dol, Kreplje, Merče, Gorenje pri 

Divači, Lipica, Krajna vas, Žirje, Avber, Prelože pri Lokvi, Ponikve.    

 

Konkretni projektni predlogi so priloženi pod posamezne ukrepe na področju infrastrukture. 
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Prostorsko načrtovanje 

 

Občina Sežana načrtuje v naslednjih letih izgradnje infrastrukturnih objektov na več območjih. Za 

pridobivanje sredstev sofinanciranja teh projektov bo potrebno izdelati razne grafične projekte PGD in PZI, 

investicijske elaborate in dokumente DIIP-e, ki bodo osnove pri kandidiranju na razpisih.  

V letu 2005 je bil začet in jeseni 2006 je bil končan prvi veliki sklop dela na pripravi novih strateških 

prostorskih aktov Občine Sežana.  Ta prvi del predstavlja » Analiza stanja in teženj v prostoru kot strokovne 

podlage za izdelavo novih prostorskih aktov ». Spomladi 2006 so pričeli tudi z delom na Strategiji 

prostorskega razvoja Občine Sežana. Sprejet je bil Program priprave, opravljene so bile prostorske 

konference in izveden javni razpis za izvajalca. Z izbranim izvajalcem je bila konec leta podpisana pogodba 

in s tem smo tudi formalno pričeli z pripravo nove strategije. Spomladi 2007 je stopil v veljavo novi Zakon o 

prostorskem načrtovanju in preimenoval akte, ter na novo opredelil postopke sprejemanja. Občinski 

prostorski načrt, kot se po novem imenuje planski akt, so v letu 2007 pripeljali do delovnega osnutka in 

postopek nadaljujejo skladno z terminskim planom, ki je bil sprejet z ugotovitvenim sklepom. 

V sklopu tekočih projektov je bilo opravljenega največ dela.  

Na osnovi sprejetega načina urejanja znotraj območij mesta Sežana po UZ je občina nadaljevala z delom na 

postopnem odpravljanju izvedbenih aktov, zazidalnih in ureditvenih načrtov in njihovo zamenjavo z enotnim 

PUP-om za območje mesta Sežana vzhod in za območje Sežana zahod. Na delih mesta, kjer izvedbenih 

prostorskih aktov še ni, načrtujejo pripravo še dveh Občinskih podrobnih prostorskih načrtov / OPPN /, 

katerih izdelavo bodo financirali pobudniki priprave le-teh. Za pripravo OPPN Sežana jug so se dela že 

pričela. Podpisane so ustrezne pogodbe in urejeno je financiranje, ki ga v celoti prevzema pobudnik izdelave 

OPPN Luka Koper. Zaradi zamika končnih rokov sprejema OPN in zaradi ureditve pogojev poseganja na 

nezazidana območja naselij v občini, so pričeli s postopkom sprememb in dopolnitev veljavnih planskih 

aktov občine in so spremembo in dopolnitvijo U.Z. mesta Sežana. 

 

Planirana dela za leto 2008 in nadaljnja leta na področju planskih aktov: 

1. Priprava dodatnih strokovnih podlag prostorskih aktov in gradiv    

2. Občinski prostorski načrt- OPN Občine Sežana 

3. Občinski prostorski načrt – izvedbeni del 

4. Urbanistični načrt mesta Sežana  

5. Bilanca zazidljivih zemljišč 

6. Vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture           

7.     PUP Sežana mesto vzhod     

8. PUP Sežana zahod 

9. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Sežana 

10. Sprememba in dopolnitev UZ mesta Sežana 

11. Odlok o usklajenosti PIA s sprejetimi dopolnitvami plana in UZ 

12. Spremembe in dopolnitve PUP za naselja občine Sežana 

13. OLN Poslovna cona Sežana jug – pod železnico 

 

 

Ureditev oskrbe s pitno vodo na Kraško-Brkinskem območju po predlogu Kraškega vodovoda d.o.o. 

 

Na podlagi strateških usmeritev, ki jih zasleduje Kraški vodovod Sežana d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne 

službe za oskrbo prebivalstva s pitno vodo na območjih Občin Komen, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina in 

kraški del Miren – Kostanjevica, podajamo v pisni obliki obrazložitve, ki bi morale biti sestavni del vsebin 

2007 – 2013. 

 

Povzetki: 

 

Problematika oskrbe prebivalstva s pitno vodo na območju kraških občin je trenutno pereča z dveh vidikov: 

 

A. zagotovitev varnosti oskrbe naseljem, ki so že priključena na javni vodovodni sistem 

B. dograditev in obnova vodovodnega sistema za oskrbo s pitno vodo 
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ad A. : 

zagotovitev varnosti oskrbe naseljem, ki so že priključena na javni vodovodni sistem 

 

Vodovodni sistem, ki ga upravlja Kraški vodovod Sežana d.o.o. se intenzivno dograjuje od leta 1983, od 

vključitve vodnega vira v Klaričih pri Brestovici pri Komnu, v sistem oskrbe s pitno vodo.  

- Vodovodni sistem BRESTOVICA : 

Leta 1988 je bil dograjen kraški, zahodni krak magistralnega cevovoda na relaciji Klariči – Komen – 

Dutovlje – Sežana – Lokev – Rodik, kjer naj bi se priključil na cevovod in vodni vir Regionalnega 

primorskega vodovoda, takrat načrtovanega iz vodnega vira Malni pri Planini. Cevovod je izveden iz 

je Rižanski vodovod v letih 1993 – 1994 izvedel povezavo vodarne Rižana s sistemom Kraškega 

vodovoda Sežana in si s tem zagotovil (po pogodbi 130 l/s) razpoložljive viške vode iz vodnega vira 

Klariči in delno varnost oskrbe svojega območja. 

Danes ta vodni vir oskrbuje 129 naselij, oziroma 92,4 % prebivalcev iz občin Sežana, Komen, Divača, 

Hrpelje – Kozina in kraški del občine Miren – Kostanjevica z 11 naselji. Za oskrbo vseh 129 naselij, v 

primeru izpada vodnega vira v Klaričih ali okvare na vodovodnem sistemu Brestovica, ni nadomestila. 

Vodni vir Klariči edini zagotavlja vse potrebne količine, glede na instalirane črpalne kapacitete, trenutno 

zmore med 220 – 230 l/s. 

 

Kraški vodovod Sežana d.o.o. ima v upravljanju še : 

- vodovodni sistem Nanos, ki v letnih sušah upade na minimalne količine 3-6 l/s,  

- ohranjena je povezava z vodovodnim sistemom Ilirska Bistrica, ki lahko zagotavlja v sušnem obdobju na 

območje Kozine do 3 l/s.  

- Na novo je izvedena vodovodna povezava z vodovodnim sistemom ACEGAS iz Trsta, ki preko mejnega 

prehoda Fernetiči lahko zagotovi interventno dobavo vode do 45 l/s. Sistem je bil zaključen in dan v 

uporabo v letu 2006. 

V bližnji preteklosti sta bila opuščena sta vodovodna sistema : 

- Hubelj – Dornberk – Železna vrata – R Lipa II. Na Trstelju (4 l/s); 

- Vodovodni sistem Padež s cevovodom v železniškem telesu Južna železnice (12 l/s). 

Ob tem je treba poudariti, da je vsa infrastruktura Kraškega vodovoda Sežana tehnično in hidravlično že 

izvedena za prevzem dodatnih količin pitne vode na priključni točki v Rodiku in je to dejstvo treba 

upoštevati kot obvezno izhodišče pri nadaljnjem načrtovanju ustreznih rešitev. 

 

 

 

 

 

 

Ad B. : 

dograditev in obnova vodovodnega sistema za oskrbo s pitno vodo 

 

Prebivalstvu na območju občin Sežana, Komen, Divača In Hrpelje – Kozina je treba čimprej zagotoviti 

normalno oskrbo s pitno vodo. Ob pričetku intenzivne izgradnje vodovodnega omrežja po Krasu, leta 1980, 

je bilo priključenih na javno vodovodno omrežje le 57 naselij (31,7%) in 65,5% prebivalcev. Do leta 2006 je 

na javni vodovod priključeni nadaljnjih 72 naselij, manjka jih še 51– ena tretjina (29 %)!. Oskrbljenost 

prebivalstva pa je dosegla 92,4%. 

 

Naseljem, ki v doglednem času ne bodo oskrbljena iz javnega vodovoda, je treba pitno vodo zagotoviti na 

»drugi – ustrezni način« (sanacije lokalnih vodovodnih sistemov). Dosedanja finančna zmožnost lokalnih 

skupnosti zagotavlja 500.000 do 626.000 € letno ali priključitev od 4 do 8 naselij letno na javno vodovodno 

omrežje na območjih, kje so primarni vodovodi že izvedeni. 
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S postopnim priključevanjem novih naselij, tudi na obstoječe, stare primarne cevovode, se pojavlja problem 

pod dimenzioniranja njihovih kapacitet ter hidravlične neuravnoteženosti. Za zagotovitev normalnih pogojev 

oskrbe je potrebno, tudi na teh objektih, pristopiti k rekonstrukciji posameznih odsekov, ponekod pa zgraditi 

povezovalne odseke za sklenitev oskrbovalnih zank in dvosmernega napajanja potrošnih con. 

 

Na Krasu sta dve območji, kjer je treba in je predvideno še dograditi javno vodovodno omrežje: 

- Območje VRHE, pretežno v Občini Sežana 

- Območje centralnega dela BRKINOV, ki sovpada z območjem, ki ga obravnava DLN za akumulacijo 

Padež in se nahaja na območju občin Divača in Hrpelje – Kozina 

 

Poleg tega sta predvidena še dva projekta za dokončanje vodooskrbe in razširitev območja prodaje vode: 

- Čezmejno povezavo vodovodnih sistemov Kraškega vodovoda Sežana in zamejskega Kraškega 

vodovoda iz Zgonika 

- Obnova dotrajanih vodovodov 

 

Po območjih : 

 

 OBMOČJE VRHE je pretežno v Občini Sežana, kjer je zaradi deloma flišne sestave tal nekaj 

padavinskih voda zadržano blizu površine, kar je omogočilo njen zajem, z združevanjem po več virov za 

izvedbo več manjših lokalnih vodovodov, pretežno za eno naselje, redkeje za več. V SR obdobju 1986-

1990 je bila prvič izdelana tehnična dokumentacija za izvedbo, ki je zaradi sprememb v gradbeni 

zakonodaji postala neuporabna, leta 2005 je bila novelirana kot idejni projekt in iz njega povzemamo 

finančni preglednik predvidenih naložb : 

 

Z.št. Opis 

  

1 – Jeriše – ČP Griže 

2 Črpališče Griže kapacitete 3 l/s, h = 280 m in črpalnim bazenom 15 m
3
, elektro 

priključkom, dostopno cesto in opremo za daljinsko vodenje 

3 C – odcep za rezervoar Ter 

4 Rezervoar Ter V=150 m
3
 z dostopno cesto, elektro priključkom ter opremo za daljinsko 

vodenje 

5 – Jakovce – Vrabče 

6 – Veliko polje 

7 e – odcep za Razguri 

8 – Razguri – Sela – Stomaž 

9 – Gradišče (R Štjak) 

10 – Poljane pri Štjaku 

11 – Gradišče pri Štjaku 

12 80 odcep R Štjak – Štjak – Selo pri Štjaku 

13 – Krtinovca 

14  

15 – Dolenje 

16 – Pristava – Mahniči 

17 – Nova vas 

18 – Hribi 

19 – Krtinovca – Večkoti 

20  

21 Raztežilnik Senadolice 20 m
3
 

22 Raztežilnik 7 m
3
 

23 Reducirni ventil v jašku 

24 Vodnjaško črpališče Raša 15 l/s, h = 330 m komplet z elektro priključkom 

25 Ultrafiltracijska čistilna naprava v črpališču Griže 20 l/s 

26 Rekonstrukcija cevovoda Sušet –  
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 OBMOČJE BRKINOV, ki je predmet obravnave se nahaja na teritoriju občin Divača in Hrpelje – 

Kozina; tudi na tem območju je zaradi flišne sestave tal možno zajemati  manjše izvire, za izvedbo 

lokalnih vodovodov. 

 

Izdelana tehnična dokumentacija za izvedbo javnih vodovodov, ki je zaradi sprememb v gradbeni 

zakonodaji postala neuporabna. Zaradi nedorečenosti glede definiranja območja, ki bo postalo predmet 

urejanja državnega lokacijskega načrta, se to območje v RRP 2002-2006 ni urejalo in je na čakanju. 

 

Predvidevamo, da bi morali valorizirati in uskladiti prostorski del potekov tras, v kombinaciji s trasami, 

ki jih predvideva DLN, da ne bi imeli kasneje problemov z usklajevanjem ali celo spremembami DLN, 

ki zahteva podobno dolgotrajno proceduro kot sam njegov sprejem. 

 

Iz dosedanjih vrednotenj povzemamo preglednik načrtovanih naložb na tem območju, ob tem pa 

ugotavljamo, da bi bilo smiselno in potrebno v državni program financiranja vključiti relacijo 

medobčinske povezave vodovoda na potezu RODIK – ARTVIŽE – MRŠE – OREHEK. 

 

Opis trase in objektov 

 

Rodik – Artviže 

R/ČP Rodik – Artviže 

Artviže – R Artviže 

R Artviže  V – 200 m3 

 

Artviže – Vareje 

R Artviže – RT Vareje 

RT Vareje – R Vareje  

RT Vareje 6 m3 

 

Artviže – Misliče 

R Artviže – razcep Ostrovica 

razcep Ostrovica – smer Misliče 

RT Misliče 

R Misliče – druga celica 

 

Artviže – Ostrovica 

razcep Ostrovica – Ostrovica 

R Ostrovica 60 m3 

 

Arviže – Mrše 

Artviže – RT1 10 m3 

RT 1 – R Mrše 

R Mrše – Mrše 

R Mrše 25 m3 

 

Mrše – Orehek 

Mrše – Orehek 

RT Orehek 6m3 

 

Orehek – Kovčice 

RT Orehek – Kovčice 

 

Vatovlje – Kozjane 
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Vatovlje – R Kozjane V 25 m3 

Kozjane – R Kozjane  

  

Rožice – Brezovica 

Markovščina – Hotična- Slivje – Male Loče 

Rezervoar Hotična 200 m3 

 

 

 ČEZMEJNA POVEZAVA VODOVODNIH SISTEMOV – povezava z zamejskim vodovodom v 

Italiji 

 

Z.št. Opis 

  

1 – Zgonik (Italija) 

 

 

 OBNOVE DOTRAJANIH VODOVODOV za zmanjšanje izgub in uravnoteženje hidravličnih razmer 

obratovanja : 

 

Z.št. Opis 

  

1 – Kozina 

2 – Nadrožica – Gorjansko 

3 Rezervoar Komen V=300 m
3
 z dostopno cesto, elektro priključkom ter opremo za daljinsko 

vodenje 

4 – Križ 

5 Cevovod Divača – Sežana –  

6 Cevovod Lipa – Kostanjevica na Krasu – Vojščica 

7 Cevovod Križ – Dutovlje – Kreplje – Kopriva 

8 Rezervoar Tabor Sežana 1000 m3  

9 Rezervoar Lipa III  2500 m3  

 

 

Komunalni odpadki  

 

 

V oskrbovalnem območju Komunalno stanovanjskega podjetja je vključeno 22.365 uporabnikov ali 8.800 

gospodinjstev.  Nova zakonodaja je uvedla strogo ločeno zbiranje odpadkov na izvoru (to je v 

gospodinjstvih), njihovo ločeno oddajanje v zabojnike na ekoloških otokih, ločeno praznjenje zabojnikov 

glede na vrsto odpadka ter njihovo oddajo v predelavo. Embalaža se zbira na zbiralnicah ločenih frakcij, t. i. 

ekoloških otokih. Vsak ekološki otok je opremljen s petimi zabojniki in sicer po eden za papirno, plastično, 

kovinsko in stekleno embalažo ter plastenke (PET embalažo). Do letu 2007 smo dodatno opremili naselja v 

Občinah Divača, Sežana in Hrpelje Kozina s pretežno malimi ekološkimi otoki. V spodnji tabeli so 

predstavljeni po občinah. 

 

Tabela 2: Ekološki otoki 

OBČINA Št. ekoloških otokov Št. gradbeno urejenih 

ekoloških otokov 

Št. prebivalcev na 

ekološki otok 

DIVAČA 42 7 84 

HRPELJE KOZINA 42 19 92 

KOMEN  27 11 122 

SEŽANA 111 24 103 

SKUPAJ 222 61 100 
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Tudi za prihodnje, se v sodelovanju z občinami, načrtuje povečanje števila ekoloških otokov, saj lahko le na 

ta način povečamo količine zbranih ločenih frakcij. V prihodnje se bomo morali posvetiti predvsem 

gradbenem urejanju ekoloških otokov, saj je videz le tega pomemben vzgojni in vzpodbudni element. 

Skupna vrednost za gradbeno opremljanje ekoloških otokov znaša 360.000 eur. 

 

Štiri Kraško-brkinske občine imajo skupno odlagališče na območju CERO SEŽANA. Za odlagališče 

nenevarnih odpadkov Sežana smo v letu 2004 izdelali program prilagoditve, kjer smo izkazali dinamiko 

postopnega saniranja obstoječega odlagališča okoljevarstvenim zahtevam. Prav tako smo z ugotovitvijo 

dejanskega stanja rabe smetišča (Elaborat geodetske rabe zemljišč za spremembo rabe zemljišč in združitev 

parcel), pridobili uporabno dovoljenje za dodatnih 5.700 m
2
 odlagalnega polja. Tako je trenutno stanje 

izkoriščenosti površin sledeče: 13.000 m
2
 zaključeno odlagališče, 2.000 m

2
 aktivno odlagališče, ki je sedaj 

urejeno za odlaganje in se tudi pripravlja na zapiranje in 2.700 m
2
 še razpoložljivega odlagališča, kjer 

urejamo odlagalno polje s tesnjenjem dna. 

 
Na CERO SEŽANA se bodo nadaljevala izvedbena dela programa prilagoditve in ureditev novega 

odlagalnega polja. Iz leta 2007 imamo za realizirat še 60.000 € pogodbenih obveznosti (dokončanje biofiltra, 

meteornega odvajanja, raztovorne rampe…). Ocenjena vrednost ureditve novega odlagalnega polja je 

550.000 €. Postavitev lizimetra in nadgradnje recirkulacije izcedne vode je ocenjena na 60.000 €. V 

naslednjih letih se predvideva za sanacijo in zapiranje odlagališča za nenevarne odpadke Sežana letno 

nameniti 300.000 €. Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča velja do 15.06.2009. 

 

Pri razširitvi odlagališča moramo izvesti tesnilne sloje novega odlagalnega polja, ki se bo naslanjal na 

brežino starega odlagališča, tako, da bo skladno s Pravilnikom o odlaganju odpadkov. Tudi za novo 

odlagalno polje je potrebno urediti zajetja izcednih voda deponije in jih voditi v skupni prekrit bazen. 

Naknadno bo potrebno postaviti lizimeter (merilec vlage v odlagalnem polju) in izvesti nadgradnjo 

recirkulacije izcedne vode.  

 

Sredstva za izvedbo del bodo iz proračuna občin, medtem ko bomo Okoljske dajatve – takse namenili za 

izgradnjo zbirnih centrov v Komnu, Divači in Hrpeljah- Kozini. Postavitev občinskih zbirnih centrov bo 

bistveno prispevala k približanju uporabnikov, saj jim bo celo leto omogočena oddaja vseh ločeno zbranih 

odpadkov v svoji občini. 

 

Občine Južnoprimorske regije so podpisale pogodbo o sodelovanju, s katero so se zavezale, da bodo na 

svojem območju ravnale z odpadki  v skladu s skupnimi izhodišči, usmeritvami, strokovnimi podlagami in 

projekti.  V sodelovanju z Ministrstvom za okolje bodo občine usklajevale razvoj in naložbe na področju 

ravnanja z vsemi vrstami odpadkov. Občine želijo skupaj uresničevati naslednje dolgoročne cilje:  

 

 zmanjševanje  obremenitve okolja na najmanjšo možno raven, 

 povečanje  kvalitete bivalnega okolja, 

 zagotavljanje pogojev  za gospodarski razvoj  občin članic,  

 odpiranje možnosti novega zaposlovanja. 

 

Na regionalni ravni pa so se občine članice Konzorcija GOJUP odločile za scenarij, ki predvideva dva 

regijska centra za ravnanje z odpadki (CERO): 

 

1. Regijski CERO KOPER na območju Sermina, v katerem bo potekala obdelava ločeno zbranih 

frakcij z naslednjimi objekti: sortirnica, kompostarna, demontaža kosovnih odpadkov in bele tehnike 

ter zbirni center in pretovorna postaja. 

 

2. Regijski CERO,  kjer bo potekala mehanska biološka obdelava preostanka odpadkov in odlaganje 

odpadkov po mehansko biološki obdelavi. Ostanek odpadkov se zdrobi in preseje. Odstrani se 

kovinske dele, inertni material ter visokokalorične frakcije. Kar ostane se biološko stabilizira. 

Stabiliziran ostanek odpadka se nato izsuši in odloži. 
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2.2 GOSPODARSKI POLOŽAJ OBMOČJA 
 

2.2.1 Kmetijstvo in gozdarstvo 

Kmetijska dejavnost  

 

Obravnavano območje obsega občine Sežana, Divača in Hrpelje-Kozina.V kmetijsko pridelovalnem pogledu 

se deli na Kras, Vrhe, Senožeško podolje, Vremsko dolino z Vremščico, Brkine, Matarsko podolje in 

Čičarijo.  

 

Klimatsko in geografsko je to območje zelo raznoliko.Zaradi neobremenjenosti okolja je še posebej primerno 

za ekološko ali integrirano pridelavo hrane.Naravne danosti narekujejo potrebo po drugačnem obravnavanju 

prostora v katerem živimo in kmetujemo. Bližina velikih mest kot sta Trst in Koper pa sta kot nalašč za 

trženje vseh vrst kmetijskih pridelkov in izdelkov tega območja. 

 

Celotno območje je uvrščeno med območja z omejenimi dejavniki za kmetovanje. 

 

Na območju Krasa in Vrhov je glavna panoga vinogradništvo, v Brkinih sadjarstvo, na senožeškem in  

Čičariji reja drobnice. Z rejo goveda pa se ukvarjajo posamezne kmetije na celotnem območju.  

Prašičereja predstavlja bolj samooskrbo, saj je le 5 kmetij usmerjenih v rejo pujskov. Poljedelstvo je 

usmerjeno le v pridelavo krme za živino ter samooskrbo gospodinjstev s poljščinami. 

Tudi vrtnarstvo predstavlja le pridelavo zelenjavo za lastne potrebe, čeprav so nekatera območja primerna za 

pridelavo  le-te. 

Pri vsem pa predstavlja velik problem razdrobljena posestna struktura kmetijskih zemljišč in pa divjad, ki v 

zadnjih letih povzroča  velike škode tako na njivah, vinogradih kot travnikih. 

 

Tabela 3 : Površine kmetijskih zemljišč v uporabi 

Vir:popis kmetijskih gospodarstev v RS v letu 2000, Statistični urad RS 

 

 

Od vseh kmetijskih zemljišč v uporabi predstavljajo travniki in pašniki kar 82%.Večina kmetij je vključenih 

v SKOP ukrep –ohranjanje ekstenzivnega travinja , imajo nizko obremenitev od 0 do 0,5 GVŽ/ha in so 

dolžni vsaj enkrat letno pokositi ali popasti površine. 

Dolgoročno pa vodi ta ukrep k preprečevanju zaraščanja, ohranjanja habitatov in biotske pestrosti, ohranjanja 

krajine in mozaične strukture podeželskih območij ter ohranjanje tradicionalnih oblik kmetovanja. 

 

 

Na celotnem območju je po popisu kmetijskih gospodarstev iz leta 2000 1294 kmetij, katere 

skupno obdelujejo 6760 ha kmetijskih zemljišč.Povprečna velikost kmetije je v občini Divača 8,7 ha, v 

občini Hrpelje-Kozina 5 ha in v občini Sežana 3,93 ha.Na celotnem območju se srečujemo z majhnimi 

kmetijami in z veliko razdrobljenostjo kmetijskih površin, kar v še večji meri vpliva na zaraščanje tega 

prostora. 

 

 

 

 Površina kmetijskih zemljišč v uporabi – ha 

 

OBČINA NJIVE 

IN 

VRTOVI  

SADOVNJAKI  EKSTENZIVNI 

SADOVNJAKI 

VINOGRADI TRAVNIKI 

IN 

PAŠNIKI 

SKUPAJ 

DIVAČA 200 33 13  2181 2427 

HRPELJE-KOZINA 258 34 18 3 1315 1628 

SEŽANA 313 6 6 299 2081 2705 

SKUPAJ 771 73 37 302 5577 6760 
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Tabela 4 : Število družinskih kmetij  in velikost le-teh  

vir: Popis kmetijskih gospodarstev v RS v letu 2000, statistični urad RS 

 

 

 

Vinogradništvo 

 

Gojenje vinske trte  na območju Krasa  in slovenske Istre  ima več stoletno tradicijo , saj segajo prvi pisani 

viri o gojenju trte na tem območju v začetek našega štetja ( rimski zgodovinar Plinus ). V srednjem veku se 

omenja že vino teran, ki je bilo v Vidmu darovano visokim gostom za prvi vstop v mesto. Leta 1582 je  vino 

teran v Ljubljani skupaj z vipavcem popolnoma obvladovalo vinski trg. O gojenju trte in pridelavi vina 

govori Valvazor v Slavi vojvodine Kranjske. Tudi v 19. stoletju  je bil teran  visoko cenjeno vino v Trstu.  

Leta 1910 je M. Ripper napisal knjigo »Kraški teran«, kjer je analiziral območje pridelave vinske trte in 

opisal za analizami tudi vino. Po drugi svetovni vojni se je vinogradništvo razvijalo in postalo dohodkovno 

glavna kmetijska panoga območja občine Sežana. 

 

Območje in sortiment , tla in klima 

 

Vinogradništvo je tesno vezano na talne in klimatske pogoje, saj je provinjenca- poreklo vina, poleg letnika, 

sorte in seveda človeka, najpomembnejši element kakovosti vina. 

Območje , katerega vključuje ta projekt spada skoraj v celoti v KRAŠKI vinorodni okoliš ( ta se deli na 

podokoliš Kraška planota in Vrhe ) 

in le 2 ha vinogradov v Koprski vinorodni okoliš, kateri se bo v novem vinskem zakonu imenoval Slovenska 

Istra. 

Celoten vinorodni okoliš Kras pa šteje 591 ha vinogradov ( Stanje vpisa v Register pridelovalce grozdja in 

vina 2005) katere obdeluje 865 vinogradnikov. 

 

Tabela 5: Površine vinogradov, vinogradnikov  na območju občin Sežana in Hrpelje – Kozina  

Vinorodni okoliš Površina  ha Bele sorte (ha ) Rdeče sorte (ha ) Število 

pridelovalcev 

KRAS 340 85 255 560 

KOPRSKI     3   1     2     4 

skupaj 343 87 257 564 

 

Glavna sorta tega območja je refošk (73 % zastopanost ) -  sortiment je naslednji: 

3 kot priporočene sorte: 

- bele:   malvazija 

- rdeče: refošk; 

4 kot dovoljene sorte: 

- bele: sivi pinot, chardonnay, beli pinot, sauvignon, vitovska grganja 

- rdeče: merlot, cabernet sauvignon  

  V vinorodnem podokolišu Vrhe (območje fliša), se smejo saditi tiste vinske sorte, ki jih določa trsni izbor 

vinorodnega okoliša Vipava. 

 

 Klima in meteorološki podatki 

V poletnem obdobju prevladuje na območju Krasa submediteranska klima s sorazmerno neenakomerno 

razporeditvijo padavin , v zimskem času pa preplet celinske in predalpske klime z močnim vetrom burja. 

 

OBČINA Št. Družinskih 

kmetij 

Kmetijska zemljišča v 

uporabi v ha 

Povprečna velikost v 

ha 

Divača 278 2427 8,7 

Hrpelje-Kozina 327 1628 5,0 

Sežana 689 2705 3,93 

Skupaj 1294 6760  
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 Srednje letne T  11,3 °C 

- Srednje T med rastno dobo (od 1.4. do 31.10.): 16,1 °C 

- Absolutne maksimalne T: 35,2 °C 

- Absolutne minimalne T: - 18,4 °C 

- Povprečna vsota efektivnih temperatur (T > 10°C) med rastno dobo (1.4. do 31.10.) je 1340,5  °C 

 -   Količina padavin : 1572,7 mm 

 - Relativna zračna vlaga: 74,4 % 

-  Heliotermični indeks po Huglinu:  

HI = 1913,4      (po podatkih izmerjenih na meteorološki postaji Godnje) 

 

 Talne značilnosti okoliša  

Pretežni del vinorodnega okoliša Kras leži na območju Kraške planote (vinorodni podokoliš Kraška planota), 

na nadmorskido 400 m (Avber),. Relief je vrtačast in skalnat. Tla so večinoma zelo plitva,  

 

Matična podlaga 

Kraško planoto gradijo kredni apnenci, le v ozkem pasu na obrobju planote so zastopani tudi apnenci 

eocenske starosti. Apnenci preperevajo kemično, s topljenjem Ca in Mg karbonata, pri čemer se sprošča 

majhna količina nekarbonatnega ostanka, iz katerega se razvijajo značilna kraška tla. 

 

Tla 

Na Kraški planoti rastejo vinogradi na rdeče-rjavih spranih tleh in jih poznamo tudi po imenih: jerina, 

jerovica ali terra rossa. Ta tla srečujemo ob naseljih, v obliki večjih enklav, obdana s plitvimi tlemi rendzin , 

tekstura tal je težka, ilovnato-glinasta do glinasta vendar so tla propustna in dobro strukturna. 

Del območja Vrhov  in vinogradi v občini Hrpelje Kozina so na mehkih karbonatni osnovi  -fliš. 

 

Pridelava grozdja 

 

V vinorodnem okolišu Kras se vinogradi lahko sadijo le na absolutne vinogradniške površine. Med absolutne 

vinogradniške površine vinorodnega podokoliša Kraška planota spadajo tiste lege, katerih tla so nastala s 

preperevanjem krednih in deloma eocenskih apnenčastih kamenin. To so rdeče-rjava sprana tla (terra rossa 

ali jerina), ki morajo biti dovolj globoka (koliko), da omogočajo rigolanje oziroma globoko oranje. V 

primerih, ko je to mogoče, se lahko dovolj globoka tla pripravijo tudi z agromelioracijskimi posegi (navoz 

zemlje enakega tipa). V vinorodnem okolišu Kras se lahko uporabljajo šparonske in kordonske gojitvene 

oblike, s tem da se za sorto Refošk priporoča uporaba kraškega latnika (posebej za pridelavo grozdja za vino 

teran PTP), za bele vinske sorte pa enokraki ali dvokraki Guyot.  

Kriteriji za opredelitev absolutnih vinogradniških površin, glede na položaj in uporabo posameznih vinskih 

sort v vinorodnem podokolišu Vrhe (območje fliša), so določeni enako kot za vinorodni okoliš Vipavska 

dolina. V tem vinorodnem podokolišu se uporabljajo enake gojitvene oblike kot v vinorodnem okolišu 

Vipavska dolina. 

Večina vinogradov je vključena v integrirano pridelavo grozdja. 

Pridelava grozdja na tem območju  znaša cca 2.600 t letno . 

 

Vinarstvo 

 

To je v glavnem  območje pridelave specifičnega rdečega  vina teran ptp, kateri ima več stoletno tradicijo 

pridelave. Pravzaprav se o gojenju trte na tem območju piše že v rimskih časih.  

Značilna temno rubinasta barva z violičnimi otenki, sadnost vina ter ekstraktnost, bogastvo na mlečni kislini, 

na aminokislinah ter fenolnih snoveh in mineralih, odlikujejo tega svetovnega posebneža. 

Vino teran je s pravilnikom iz leta 2000 zaščiteno z oznako » priznano tradicionalno poimenovanje ». 

Poleg terana se tu prideluje še malvazijo, chardonnay, sauvignon , vitovsko grganjo, pa cabernet sauvignon 

in rdeče ter bele zvrsti. 

Predelava grozdja poteka na Vinakras z.o.o. katera odkupuje grozdje od svojih članov in pogodbenikov na 

območju Krasa. 
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Pomemben delež v predelavi vina pa v zadnjih petnajstih letih  pripada  tudi posameznim vinogradnikom- 

vinarjem ( za stekleničenje je registriranih okrog 45 kmetij ) . Povprečna letna pridelava vina je 2 milijona 

litrov. 

 

Trženje 

 

Vinogradniki so povezani  s kmetijsko zadrugo Vinakras z.o.o. Sežana , v Društvo vinogradnikov in vinarjev 

Krasa  in v Konzorcija kraških pridelovalcev terana. 

Večina vina se trži na domačem trgu, nekaj pa se izvaža v Italijo, Nemčijo, Avstrijo in druge države. 

 

Leta 2004 je bila odprta tudi Kraška vinska turistična cesta, na katero je vključenih 123 vinogradnikov- 

vinarjev  pa turistične kmetije, osmice ( oblika ponudbe vina  in določene hrane enkrat do dvakrat v letu po 

deset dni ) in gostinskih lokalov.  

Preko promocijskih prireditev –Praznik terana in pršuta, predstavitve konzorcija, različnih ocenjevanj vina, 

se pospešuje trženje vina in Krasa kot celote. 

Pripravlja se tudi enoteka na gradu Štanjel. 

 

Možnosti razvoja 

 

Zaradi majhnosti kmetij je potrebno povezovanje vinogradnikov in vsled starostne strukture pridelovalcev 

tudi zaokroževanje vinogradniških površin. 

Skrb za dvigovanje kakovosti grozdja in vina ter izobraževanje pridelovalcev. 

Ohranjanje  in delna širitev vinogradniških površin. 

Naravi prijazna pridelava grozdja. 

Ekonomičnost pridelave grozdja in vina 

Pospeševanje trženja in promocije ( v osnovi  na Krasu  - enoteke, povezovanje s turizmom ) in tudi izven 

okoliša in državnih meja. 

Povezovanje z zamejskimi vinogradniki- vinarji. 

Dopolnilne dejavnosti na vinogradniških kmetijah -  osmice, vinotoči, nočitvene kapacitete. 

 

Sadjarstvo 

  

Območje Brkinov je že od nekdaj znano po pridelavi sadja, predvsem jabolk, češpelj in češenj.Obsega 

hribovito območje na območju občin Hrpelje-Kozina, Divača, Ilirska Bistrica in Pivka. 

 Prvi zametki sadjarstva v Brkinih so nam znani šele proti 18.stoletju, ko je začela država na razne načine 

navajati podložnike h gojitvi sadnega drevja.Za razvoj sadjarstva si 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. 

Brkinski sadjarji  so bili pomemben pridelovalec svežih jabolk in sliv, ki so jih prodajali v Trst in Reko.Že 

takrat so ponujali tudi suho sadje in žganje.Zelo znana je bila in je še danes brkinska slivovka, danes 

zaščitena z geografskim poreklom kot Brkinski slovovec, ki se kaže v prepoznavni cvetici, prijetnega vonja 

in okusa. 

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 češpljo lahko 

občudovala vsa evropska smetana. 

Večje obnove sadovnjakov so pričele po letu 1974 in se nadaljevale vse do leta 1994.Od takrat pa je obnov 

vedno manj. 

 

Na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana je po podatkih iz popisa kmetijskih gospodarstev v RS 

v letu 2000  73 ha intenzivnih sadovnjakov. Večina sadjarjev je vključena v integrirano pridelavo sadja. 
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Tabela 6: Bruto površina intenzivnih sadovnjakov na obravnavanem območju ( po podatkih iz ankete 

v letu 2000) 

Občina Št.sadjarjev Jablane  v ha Hruške v ha Češplje v ha Češnje v ha Skupaj 

Divača 20 32,36  0,4  32,76 

Hrpelje-

Kozina 
24 33,9 3,07 0,7 0,33 38,01 

Sežana 7 3,44 0,06  0,08 3,58 

Skupaj 71 69,7 3,13 1,1 0,41 74,35 

Vir:Študija brkinska sadna pot (Društvo brkinskih sadjarjev –2001) 

 

Na 69 ha površin jablanovih nasadov je skupaj posajenih okoli 116.226 dreves, od tega največji delež 

predstavlja sorta Idared (44% ), Jonagold ( 28% ) in Zlati delišes ( 11% ), ostalih sort kot so Elstar,Gloster, 

Gala, Melrose, Mutsu, Braeburn in drugih, pa je manj. 

 

Travniški nasadi imajo v Brkinih  dolgoletno tradicijo, o čemer pričajo številni travniški nasadi in vrste 

sadnega drevja , ki so bile posajene ob njivah. Po podatkih iz statističnega popisa kmetijskih gospodarstev v 

RS  v letu 2000 je na območju treh občin  še 37 ha ekstenzivnih sadovnjakov. Med sadnimi vrstami 

prevladujejo jablane, češplje, hruške  in češnje. 

Pri jablanah so zastopane stare sorte, ki so bolj ali manj odporne na bolezni in škodljivce: bobovec, goriška 

sevka, krivopecelj, mošancelj,  pri hruškah tepke, ozimke, putrovke in moštnice, pri češpljah pa različni tipi 

domače češplje.   

 

Sadje se porabi predvsem za samooskrbo s svežim sadjem ter ozimnico in za predelavo v  žganje, sadni sok 

in kis, marmelade, kompote in suho sadje. 

(posebno poznan je brkinski slivovc, jabolčno žganje, v zadnjem času tudi jabolčni sok in domač jabolčni 

kis) 

Sadje v travniških sadovnjakih se prideluje na sonaravni, ekološko neoporečen način, žal se pridelava opušča 

in vse bolj je prisotno zaraščanje 

Veliko sadnih dreves je posajenih tudi ob hišah in vrtovih. 

 

Koristnost travniških nasadov: 

-pridelava hrane 

-velik pomen pri lepšem izgledu in ohranjanju kulturne krajine  

-nudijo dom in hrano mnogim ogroženim živalskim vrstam, predvsem pticam in koristnim žuželkam. 

 

Tla in klima: 

Klimatske in pedološke danosti na območju Brkinov oblikujejo primerne pogoje za   pridelavo sadja, 

predvsem jablan in češpelj, češenj in ostalih sadnih vrst. Brkini so edino območje v Sloveniji, kjer uspeva  

sadje na tako visoki nadmorski višini.Tu so sadovnjaki tudi do 700 m nad morjem.Ostro podnebje z velikimi 

temperaturnimi razlikami med dnevom in nočjo, primerno količino padavin (  od 1550 do 1700 mm na leto), 

dovolj sonca in flišna tla z debelimi plasti peščenjakov pripomorejo k temu, da je brkinsko sadje tako dobre 

kakovosti. 

Pleistocenski terasni sedimenti so zastopani ob reki Reki. Reka je oblikovala dve terasi.Nižjo gradijo glinasto 

ilovnate plasti in jih sestavlja flišni material.Peščeno prodnato osnovo višje terase sestavlja pleistocenski 

material (apnenci ), ki je ponekod pokrit s flišnim nanosom.Holocenski( aluvialni ) sedimenti zavzemajo 

majhno površino.Nahajajo se v dolinah rek.Aluvialne sedimente sestavlja v glavnem flišni material. 

Na flišu se pojavljajo talne enote: 

- ranker na flišu 

- rjava tla na flišu,plitva,skeletna 

- rjava tla na flišu,globoka in srednje globoka 

- rigolna in globoko antropogena tla na flišu 

- rjava tla na flišu, srednje globoka in globoka,pretežno psevdooglejena 

- rjava tla na starejšem flišnem aluviju 

- rjava tla na flišu,globoka in pokarbonatna tla na apnencu 
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Za pridelavo sadja so najpomembnejša in najprimernejša evtrična rjava tla na flišu, globoka in srednje 

globoka ter rigolana ali globoko antropogenizirana tla. 

 

Možnosti razvoja: 

Tu so še velike možnosti za razvoj sadjarstva in predelave sadja v najrazličnejše izdelke. 

Površin primernih za napravo nasadov je še veliko. Ob opuščanju poljedelstva in živinoreje se sadjarstvu 

ponujajo nove površine, ki so primerne za obnovo sadovnjakov, tako intenzivnih kot travniških.Zaradi 

čistega in  naravnega okolja so možnosti integrirane ali ekološke pridelave sadja velike.  

Ker je poskus skupnega trženja sadja in izgradnje sodobne hladilnice v zadnjih letih žal propadel, sadjarji 

poskušajo s posameznimi programi reševati probleme trženja. Predvsem vidijo rešitev v povezavi s 

turizmom.  

Z odprtjem sadne ceste izdajo zgibanke in postavitvijo tabel v letu 2008 (prihodnjem letu) bodo tudi 

možnosti trženja večje. Mlajši sadjarji se tudi zanimajo  za predelavo sadja v sadni sok, kis, suho sadje ali 

žganje .Tako bi se  povečala ponudba na kmetiji in s tem tudi dohodek. Investicije v izgradnjo objektov za 

predelavo  pa so prevelike, da bi sadjarji brez pomoči države to zmogli sami. 

Pridelava in predelava sadja  v povezavi s turizmom je torej ena od možnosti za izboljšanje ekonomskega 

položaja kmetij na območju Brkinov. 

Sadjarji so organizirani v Društvo brkinskih sadjarjev in skupaj so izpeljali že 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. 

Brkini postajajo za turiste vse bolj zanimivi in to moramo  izkoristiti. 

 

 Živinoreja  

 

 Zaradi specifičnih naravnih pogojev je v preteklosti to območje prispevalo k oblikovanju slovenskih 

avtohtonih pasem, kot so istrsko govedo, lipicanec, istrska pramenka, kraškega ovčarja in istrskega goniča. 

Tudi sedaj je to območje še dokaj ekološko neobremenjeno in zato še posebej primerno za ekološki način 

reje živali, predvsem prežvekovalcev in kopitarjev. Za to območje je značilno velika razdrobljenost 

kmetijskih površin, ki zelo omejuje rejo pašnih živali, posebni klimatski in talni pogoji kot so sorazmerno 

dolga vegetacija s poletnimi sušami.   

Brez živinoreje si težko predstavljamo obdelano kulturno krajino ter razvoj turizma, kar narekuje potrebo po 

ohranjanju poseljenih  odročnih, hribovitih in kraških območij. Stalež živine na Krasu in na celotnem južno 

primorskem prostoru še naprej vztrajno pada, zmanjšuje se  nekoč  obdelovalna površina in s tem tudi 

življenski prostor, gozd prihaja vse bližje vasem, stalež divjadi. Predvsem zveri je čedalje večji in 

agresivnejši, dejali bi da se nam pred očmi spreminja podoba krajine. Poleg skrajno neprijazne in tudi za 

turiste nezanimive pokrajine se postopoma  spreminja tudi mikroklima.   

   

Skladno s talnimi in podnebnimi razmerami je tudi struktura kmetijstva na Krasu in Brkinih zelo specifična.  

V preteklih letih je živinoreja, predvsem govedoreja predstavljala pomemben vir dohodka na kmetijah, celo 

pred vinogradništvom, katero je po letu 1990 doživelo izreden razcvet. Še konec devedesetih je stalež živali 

na območju UE Sežana presegel 6000 govedi, od tega kar 2000 krav. Po letu 1990 je začel stalež živali 

izredno hitro upadati  in sedaj je na tem območju  le še  okrog  650 krav oz. skupno le še 2741 vseh živali. 

 

Graf 1: Število osemenitev v Upravni enoti Sežana 
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Opuščanje živinoreje povzroča zaraščanje nekdanjih skupnih pašnikov (t. i. gmajne) ter  

področja nekdanjih enokosnih  travnikov, njiv in celo vrtov z neuporabnim nizkim grmičevjem. S tem se 

spreminja podoba kulturne krajine. Neurejeno in zaraščeno podeželje ni  

privlačno niti za turiste in niti za tamkajšnje prebivalce. Približevanje gozdnega roba  ostalim obdelovalnim 

površinam povečuje pritisk divjadi in rastlinskih bolezni, kar onemogoča razvoj tistih kmetijskih panog, ki so 

trenutno ekonomsko zanimive, kot sta vinogradništvo na Krasu in sadjarstvo v Brkinih.  

   

Skoraj vsi se namreč premalo zavedamo, kaj pomeni upadanje števila živine, predvsem prežvekovalcev in 

kopitarjev. Kajti samo ta skupina živali je sposobna preoblikovati za človeka neuporabno hrano v 

beljakovine z visoko biološko vrednostjo, ki  so v naši prehrani življenskega pomena.  

 Nekatere posledice zaraščanja so: 

- odvisnost od tuje pridelane hrane in mogoče ekološko sporne 

- izguba življenskega prostora, v nekaterih občinah presega gozdnatost 64 %, 

- izgubo delovnih mest, 

- neprijazno in nezanimivo okolje za turiste,  

- velika nevarnost požarov (2 velika požara preko 1000 ha, l. 2003 in letošnji požar okrog Škrbine)  

- spreminjanje mikroklime in s tem višji pridelovalni stroški grozdja in sadja 

- upadanje števila  srnjadi in večja možnost pojava velikih zveri  

 

Obsežne travniške in pašniške površine nudijo na tem območju  dokaj ugodne pogoje za pašno živinorejo. 

Vendar, velika razdrobljenost površin in nerešena lastniška struktura so glavna ovira pri razvoju reje krav 

dojilj, ovčereje in drugih dejavnosti.  

Poleg površin predstavljajo problem še nosilci. Na celotnem območju so skoraj na vseh manjših in večjih 

živinorejskih kmetijah, zlasti govedorejskih starejši že upokojeni nosilci. Vprašanje je , kaj bo čez 5 ali 10 let 

ko sedanji kmetje ne bodo mogli obdelovati več svoje zemlje.  

Mladi, predvsem z Brkinov so odšli v mesta in si poiskali zaslužek v drugih donosnejših dejavnostih. 

Verjetno je največji vzrok za to v velikosti kmetij in nerešeni zemljiški politiki.  Rešitev bi bila v  t.i. državni 

ali občinski zemljiški podpori nosilcev, kateri se odločajo za rejo pašnih živali in imajo za to dejavnost 

ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje. Trenutno imajo kmetje, ki redijo in pasejo živali ogromne probleme 

z lastniki zemljišč. V kolikor bi jim z zakonodajnimi rešitvami (posredovanje kmetijskih zemljišč preko 

sklada kmetijskih zemljišč ali s protipožarnim zakonom, ki ga poznajo v Italiji) omogočili ureditev pašnikov 

bi prispevali k rešitvi velikih problemov povezanih z zaraščanjem in podobo kulturne krajine.   

 

Sedanja živinorejska proizvodnja na kmetijah temelji v glavnem na doma pridelani krmi, izjema je le  pitanje 

prašičev.  Prav zaradi tega imamo na tem območju samo dve registrirani prašičerejski  kmetiji, ki se 

ukvarjata s  sušenjem suhomesnatih izdelkov.   

 

Kmetije, ki se ukvarjajo z govedorejo so usmerjene v glavnem  v rejo krav dojilj za prirejo mesa ali nekaj 

kmetij pa  rejo krav molznic. Zaradi velike razpršenosti rejcev, majhnih količin mleka, velikih stroškov 

prevoza, se odkupuje le še manjša količina mleka.  

 

Zaradi neposrednih plačil na površino postaja zanimivejša prireja govejega, ovčjega  mesa na pašnikih. Reja 

drobnice se v zadnjih letih povečuje. Trenutno je sistem državnih pomoči takšen, da spodbuja t.i, ekstenzivo, 

naravi prijazno živinorejo. Takšna reja zahteva precej površin, ureditev pašnikov, ki se pogostokrat zatakne 

pri lastniški strukturi in razdrobljenosti.   

Gotovo pa je to ena od možnosti, še posebno če bodo rejci uspeli uveljaviti meso pašnih živali kot proizvod 

višje kakovosti.   
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Tabela 7: Število glav živine po občinah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir:Popis kmetijskih gospodarstev  v RS  v letu 2000, Statistični urad RS  

 

 

Tabela 8: Stalež drobnice za občine Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina v letu 2006 

 

Vir: KGZS Zavod GO, Oddelek za živinorejo  

Tabela 9: Število kmetij usmerjenih v rejo drobnice v letu 2006 

 

Vir: KGZS Zavod GO, Oddelek za živinorejo  

 

 

Čebelarstvo  

 

Predstavlja pomembno panogo v kmetijstvu in marsikomu predstavlja dodatni dohodek na kmetiji. Zavedati 

se moramo izjemnega pomena čebelarstva, saj zaradi opraševanja  čebele skrbijo za ohranjanje in razvoj 

kmetijskih rastlin. 

 

Kras uvrščamo v submediteransko fitogeografsko območje. Podnebje kaže kljub vplivom morja tudi celinska 

svojstva. Apnenčasta podlaga, skromna rdeča prst in podnebje vplivajo na rast specifičnih rastlinskih združb, 

ki so značilne za čebeljo pašo na Krasu.  

Čebelarska tradiciaj je na območju Krasa zelo dolga. Ohranjeni zapisi govore o čebelarjenju na Krasu v letih 

1892 do 1937 na pasiščih akacije, češnje, materine dušice, ajde in žepka.  

 

Leto 1910 je bilo prelomno za razvoj naprednega čebelarstva na Krasu. V tem letu se je v ''Goriški pokrajini'' 

v Gorici zbralo 60 naprednih čebelarjev. Na tem srečanju so sodelovali tudi napredni čebelarji iz takratne 

občine Komen in Sežana. V Gorici je delovala Cesarsko-kraljeva kmetijska družba, ki je skrbela za splošen 

razvoj kmetijskih panog. Čebelarji so na zboru izvolili čebelarski odbor in določili poverjenike, ki so imeli 

za nalogo ustanoviti podružnice in tako organizirati čebelarje po posameznih območjih. Za območje Krasa je 

bil za poverjenika izvoljen gospod A. Reggi, železniški poduradnik v Dutovljah. Čebelarska društva so bila 

deležna državnih podpor s strani avstrijske države. 

OBČINA Glav živine 

  Govedo Prašiči ovce koze 

Divača A 136 53 32 9 

 B 725 217 2158 173 

Hrpelje-Kozina A 123 27 19 20 

 B 608 68 395 256 

Sežana A 279 104 22 29 

 B 1102 678 805 453 

Skupaj A 538 184 73 58 

 B 2435 963 3358 882 

Območje mesne ovce mlečne ovce mesne koze mlečne koze Drobnica skupaj 

UE Sežana 3129 1353 645 484 5611 

SKUPAJ 3129 1353 645 484 5611 

*brez občine Komen     

Območje mesne ovce mlečne 

ovce 

mesne koze mlečne koze Drobnica skupaj 

UE Sežana 73 17 22 12 124 

SKUPAJ 73 17 22 12 124 

*brez občine Komen     
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Delovanje društev je pozitivno vplivalo na razvoj sodobnejšega čebelarjenja v panjih s premičnim satovjem, 

ki so se začeli uveljavljati v 50-ih in 60-ih letih 19. stoletja. Med prvimi je znan Kobariški ali Pinčev panj 

Izidorja Pagliaruzzija iz Kobarida. Panj je imel kot prvotni Dzierzonovi panji še satne letvice namesto 

okvirov (satnikov). V tem času se je pojavil tudi Vodopivčev panj. Iz zapisov gospoda Vodopivca izhaja, da 

so v sodnem okraju Komen čebelarili s 755 panji v sodnem okraju Sežana pa s 1076 panji, predvsem 

Kranjiči. Velik napredek v čebelarjenju je prispeval Albertijev-Žnideršičev panj ali na kratko AŽ panj, ki se 

je po letu 1910 razširil tudi na Primorsko.  

 

Čebelarstvo  je  na tem območju med prvo in drugo svetovno vojno doživljalo vrsto pretresov. Kljub temu pa 

si je tehnološki razvoj utiral svojo pot, kar se odraža v razvitosti čebelarjenja na Krasu.  

 

Čebelarsko društvo Sežana na obravnavanem območju  šteje 72 članov , kateri imajo okrog 3200 panjev. 

Čebelarji beležijo donosnost od 25 do 35 kg medu na panj. Dobra donosnost je rezultat večjega znanja 

čebelarjev, boljše opreme, boljšega zdravstvenega stanja čebel in premikanja čebel na pasišča.V povprečju 

pridelajo na leto okrog 1000 ton medu, nekaj cvetnega praha in matičnega mlečka. 

 

Člani društva se udeležujejo sejmov in razstav ter vzdržujejo stike s čebelarji v sosednjih državah. Društvo se 

že nekaj let udeležuje natečaja za izbor najboljših medov Furlanije, Krasa in Istre. Prireditev spremlja 

razstava medu z ocenjevanjem in srečanjem strokovnjakov iz fakultet Trsta, Udin, Ljubljane in Zagreba. 

Rezultati ocenjevanja potrjujejo kakovost kraškega medu, ki postaja vse bolj cenjen in prepoznaven na 

domačem trgu in v sosednji Italiji.  

Pridelava medu: 

Med je živilo živalskega izvora. Čebele nabirajo surovino (medičino) nektar (iz cvetov ali drugih izločkov 

živih rastlinskih delov) in mano (izločki žuželk, ki živijo na raznih delih različnih rastlin) in jo prinašajo v 

panj.  

 

V panju čebele predelujejo surovino, to je sladkorje (predvsem saharozo) in druge ogljikove hidrate v 

glukozo in fruktozo in druge enostavne sladkorje. Ob tem dodajajo medu njim lastne snovi. Istočasno 

znižujejo tudi vsebnost vode in tako nastaja med. Ko je vsebnost vode dovolj majhna, je med zrel. Zrel med 

čebele v satju pokrijejo z voščenimi pokrovci in ga tako zaščitijo pred spremembami oziroma zunanjimi 

vplivi.   

Glede na floristični sestav (botanično poreklo) se na Krasu pridelajo naslednji medovi:  

- med rešeljike, 

- med divje češnje, 

- akacijev med,  

- cvetlični med, 

- lipov med, 

- kostanjev med, 

- gozdni med, 

- med žepka. 

Posebnosti kraškega medu: 

 
Vegetacijska doba na Krasu je daljša kot v ostalih območjih Slovenije. Tla in suha klima močno vplivata na 

floristično sestavo vegetacije na Krasu. Pestrost vegetacijskega sestava se odraža v številčnosti medonosnih 

rastlin (trav, metuljnic, zelišč, gozdne vegetacije, vinogradov in sadovnjakov). Bogat floristični sestav se 

odraža tudi v polni, izraziti aromi medu, kar je odločujoče za drugačnost Kraškega medu. K polnosti arome 

prispevajo rastline, ki so značilne za suha tla in mešanje celinskega ter mediteranskega podnebja. Kupci iz 

sosednje Italije zelo cenijo Kraški med predvsem zaradi poznavanja pestre vegetacije. Podobno je bilo 

cenjeno tudi surovo maslo proizvedeno na Krasu in je bilo poimenovano kot ''Kraški cvet''.  
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Zaradi omenjenih posebnosti Kraškega medu so kraški čebelarji v letošnjem letu dosegli zaščito 

geografskega porekla. 

S skupnimi nastopi na raznih prireditvah in sejmih, tako doma kot v tujini, širijo sloves in prepoznavnost 

Kraškega medu in Krasa. 

 

 

Slovenski kmetijski okoljski program (SKOP) 

 

 

Slovenski kmetijski program se v Sloveniji izvaja od leta 2001, katerega namen je popularizacija kmetijske 

pridelave, ki ustreza potrebam potrošnikov ter varuje zdravje ljudi, zagotavlja trajnostno rabo naravnih virov 

in omogoča ohranjanje biotske pestrosti ter značilnosti slovenske krajine. 

Razdeljen je na tri osnovne skupine, ki določajo naravo in vsebino ukrepov neposrednih  

plačil : 

1.skupina: zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje 

2.skupina: ohranjanje naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine 

3. skupina: varovanje zavarovanih območij 

Na obravnavanem območju je bilo v letu 2006 v 9 ukrepov SKOP vključeno 844 kmetij.Največ kmetij je 

vključenih v ohranjanje ekstenzivnih travnikov ( 376), sledijo kmetije vključene v ukrep ohranjanja 

avtohtonih sort ( 186 ), integriranega vinogradništva ( 83 ), sonaravne reje domačih živali (79),ekološkega 

kmetovanja (33 ),integriranega sadjarstva  

(31 ),ohranjanja travniških sadovnjakov( 25),ohranjanja avtohtonh pasem(25) in košnje strmih travnikov ( 

6).V zadnjih letih se vse več kmetij odloča za ekološko kmetovanje. 

Zaradi naravne danosti ohranjanja okolja in vedno večji osveščenosti kmetov po naravi prijazni pridelavi 

hrane, je prihodnost kmetijstva na tem območju prav v tem načinu kmetovanja. 

Biotska pestrost in kulturna krajina na podeželju sta tesno povezani tudi s kmetovanjem, zato ukrepi 

omogočajo vzpostaviti potrebno ravnovesje med njimi ob upoštevanju okoljske komponente, saj bi v 

nasprotnem primeru lahko izgubili bogato biološko in kulturno dediščino podeželja. 

 

 

 

Tabela 10: Izvajanje SKOP v letu 2006 

Vir: KGZS Zavod GO, KSS – Sežana 

 

SKOP- ukrepi  

DIVAČA SEŽANA HRPELJE-

KOZINA 

SKUPAJ 

ETA–ohranjanje ekstenzivnega 

travinja  

110 241 25 376 

REJ-sonaravna reja domačih 

živali 

31 27 21 79 

EK-ekološko kmetovanje 11 13 9 33 

Košnja strmih travnikov S35, S50 2 3 1 6 

TSA-ohranjaje travniških 

sadovnjakov 

16 3 6 25 

PAS-ohranjanje avtohtonih 

pasem 

8 10 7 25 

IVG-integrirano vinogradništvo  83  83 

SOR-ohranjanje avtohtonih sort  12 169 5 186 

IPS-integrirano sadjarstvo  16  15 31 
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Izobrazbena struktura gospodarjev in delo na kmetiji družinskih članov ter zaposlenih: 
Podatkih iz popisa kmetijskih gospodarstev v letu 2000 kažejo, da ima večina gospodarjev končano osnovno  

(36%) in poklicno šolo (32%).Sledijo gospodarji z nedokončano osnovno šolo (10%), s končano srednjo šolo 

(17%) in najmanj z dokončano višjo, visoko strokovno,univerzitetno ali podiplomsko izobrazbo (5%). 

Nizka pa je kmetijska izobrazba gospodarjev, saj ima večina le praktične izkušnje z delom na kmetiji. 

 

Tabela 11: Družinski člani in redno zaposleni na družinskih kmetijah 

Občina Osebe Ne dela na 

kmetiji 

Delajo na  

Kmetiji 

Divača 936 196 740 

Hrpelje-Kozina 1029 226 803 

Sežana 2298 410 1888 

Skupaj 4263 832 3431 

Vir: Popis kmetijskih gospodarstev v RS v letu 2000, Statistični urad RS 

 

Od vseh družinskih članov in zaposlenih na kmetijah  ( 4263) , jih na kmetiji dela kar 80%. 

 

Tabela 12: Delo na kmetiji po opisanem vrednotenju dela na kmetiji 

Občina Delajo na 

kmetiji 

Edina 

dejavnost 

Glavna 

dejavnost 

Stranska 

dejavnost 

Občasna 

dejavnost 

Divača 740 44 56 413 227 

Hrpelje-Kozina 803 131 20 376 276 

Sežana 1888 363 83 791 651 

Skupaj 3431 538 159 1580 1154 

Vir:Popis kmetijskih gospodarstev v RS v letu 2000, Statistični urad 

 

Od vseh, ki delajo na kmetiji  predstavlja kmetijstvo  46-im % stransko dejavnost, 33-im% občasno 

dejavnost , 16-im % edino dejavnost in le 5 –im % glavno dejavnost.To kaže, da jih je večina zaposlenih 

drugje in jim predstavlja kmetija le dopolnilno dejavnost. 

 

 

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji  

 

Kmetovanje na majhnih kmetijah, z razdrobljeno zemljiško strukturo in za kmetovanje s slabimi naravnimi 

pogoji so že nekoč terjali dodaten zaslužek na kmetijah, saj z dohodkom iz kmetijske dejavnosti ni bilo moč 

preživeti.  Bližina večjih mest ( Reka, Koper in Trst ) je omogočala razvoj dodatnih ( danes tako imenovanih 

dopolnilnih ) dejavnost na kmetijah in s tem dodaten zaslužek. Ljudje so največ hodili v mesta prodajat svoje 

pridelke ( mleko, jajca, sadje in zelenjavo, meso, vino, drva, oglje, gozdne sadeže … ), saj so s prodajo od 

vrat do vrat lahko svoje pridelke dražje in boljše prodali. Nekatere pridelke so znali ustrezno predelat in 

prodajati kot izdelke (žganje, suho sadje, suhomesnati izdelki, sir…).   Razvile so se tudi nekatere druge 

dejavnosti kot so pranje perila, peka prha (verjetno kruha), peciva in podobno. Na kmetijah so za potrebe 

zidarstva pridobivali  žgano apno, tolkli in mleli kamenje. Za potrebe pivovarne in daljšega transporta ( rib in 

transport na ladjah ) so v ledenicah pridobivali led. Ob rekah so se razvili mlini in žage, ki so se pozneje s 

pomočjo električne energije razvile tudi na drugih lokacijah. Tudi turizem na kmetijah je bil nekoč razvit kot 

dodaten zaslužek na kmetiji. Čeprav so bile gostinske usluge vaških gostiln dobro razvite, predvsem za 

potrebe furmanstva in drugih gostov, so na kmetijah ponujali nekaj specifičnega.  

 

Razvila in ohranila se je osmica, kot značilna oblika ponudbe tržnih viškov doma pridelane pijače in hrane, 

ter ponudba bivanja na kmetiji v času največje vročine v mestih (julij , avgust). Kmetije, ki so ponujale 

bivanje so bile večinoma premožnejše in so imele več prostora. Iz mest so se na kmetije preseljevali tudi 

starejši ljudje, večinoma izobraženci ter plačevali za svojo celoletno oskrbo in prostor. 
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Hiter gospodarski razvoj v 60-tih letih in kasneje, je absorbiral vso razpoložljivo delovno silo v mesta, kjer je 

bilo lažje dobiti primerno zaposlitev. Predvsem so se prebivalci tega območja preselili v razvijajoča se 

priobalna mesta ( Koper, Izola, Piran ). Močan osip kmetijskega prebivalstva, degradacija vasi, drugačne 

potrebe in način življenja ljudi je  povzročilo, da so se nekatere dejavnosti na kmetijah opustile ali pa so se 

razširile in razvile v obrt in podjetja. 

 

Z načrtnim vlaganjem državnih sredstev v obnovo vasi, predvsem v izboljšanje infrastrukture in naložbe v 

kmetijska gospodarstva v 70-tih in 80-tih letih, se je trend izseljevanja ljudi iz vasi nekoliko zmanjšal in 

omogočil kmetijam investicije ter tako razvoj in obstoj kmetij. V tem obdobju so se sprejele tudi 

zakonodajne možnosti za ponovni razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Po 40-tih letih premora so 

ponovno oživele osmice, turistične kmetije in nekatere druge dejavnosti. 

 

Dopolnilna dejavnost na kmetiji je s kmetijstvom oziroma gozdarstvom povezana dejavnost, ki se opravlja 

na kmetiji in omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile družinskih 

članov, kot je definirano v zakonodaji. Trenutno veljavna zakonodaja omogoča da se kot dop.dej na kmet. 

Lahko opravljajo različne vrste dejavnosti, kot so predelava pridelkov, prodaja, turizem na kmetiji, razne 

tradicionalne dejavnosti, storitve in tudi pridobivanje energije, vendar vse dejavnosti morajo zadostiti  

določenim pogojem o obsegu in pogojih. Včasih pa so ti pogoji neživljenjski in  ne omogočajo tradicionalne 

dejavnosti v manjšem obsegu, ker so investicijski stroški za zadostitev pogojem previsoki.  

 

Trenutno imamo na območju občin Sežana, Divača in Hrpelje-Kozina registriranih približno 6 osmic,  8 

turističnih kmetij, 2 kmetiji s predelavo sadja, 3 kmetije s predelavo mesa, ena s predelavo mleka, 3 kmetije 

se ukvarjajo s storitvami s stroji in mehanizacijo, 3 kmetije se ukvarjajo z nabiranjem gozdnih sadežev in 

zelišč, na eni kmetiji pa se ukvarjajo z izdelovanjem čipk. Nekaj kmetij je že investiralo v razvoj dopolnilnih 

dejavnosti in so v postopku urejanja in registracije. 

 

S možnostjo dodatnega zaslužka na kmetiji se odpirajo možnosti za odpiranje novih delovnih mest na 

podeželju in s tem razvoj podeželja in obnova vasi. Sodobni turistični trendi se vse bolj zanimajo za 

destinacije na podeželju, kjer poleg zdravega, čistega in mirnega okolja lahko turistične kmetije ponudijo 

tradicionalne dobrote. V bodoče bi bilo smiselno poleg turističnih kmetij, osmic in predelave pridelkov bolje 

razviti tudi druge dopolnilne dejavnosti, kot so storitve s kmetijsko mehanizacijo, dejavnosti povezane s 

tradicionalnimi znanji in izobraževanja na kmetiji. Takšne dejavnosti so povezane z že obstoječo opremo in 

niso potrebne tako velike investicije. S pomočjo državnih spodbud za pridobivanje energije iz obnovljivih 

virov bi bila investicija na kmetiji ali na več kmetijah smiselna in upravičena tudi za naložbe v tovrstno 

dejavnost( izkoriščanje vodnih virov, biomasa,…).  

Čeprav je Slovenija članica EU ugotavljamo, da se predpisi in zakonodaja med državami članicami EU tudi 

pri omogočanju razvoja različnih kmetijskih in dopol. Dej. Na kmetijah mnogokrat razlikuje. Predvsem se na 

našem območju radi primerjamo s sosednjo državo Italijo. Predpisi so sicer mnogokrat na videz enaki, 

vendar so za ohranitev tipičnih in tradicionalnih dejavnosti v predpisih  EU določeni milejši pogoji in 

možnosti. Nekatere dežele v EU so z zaletavo naglico razvoja in globalizacijo uničile svoje pristno podeželje 

in tradicijo. Da je to lahko bogastvo neprecenljive vrednosti so spoznali prepozno, zato nas strokovnjaki s 

tujine opozarjajo, naj ne naredimo podobnih napak. 

 

Večji razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je nujen za razvoj podeželja in ohranitev Slovenske 

identitete, vendar ni odvisen samo od nosilcev teh dejavnosti, ampak tudi od občinskih in državnih 

predpisov, ki bolj ali manj razvoj dopolnilnih dejavnosti omogočajo ali pa zavirajo. 

    

V prihodnje moramo še več pozornosti in časa usmeriti v pridelavo in pripravo tipičnih pridelkov tega 

območja in v trženje pod skupno blagovno znamko. 

Teran ptp, kraški pršut, kraški med, kraški ovčji in kozji sir,  brkinski slivovec in brinjevec so pridelki, ki sov 

končni fazi zaščite ali pa so že  geografsko zaščiteni in to predstavlja velik potencial za povečanje dohodka 

na kmetijah. Največ pa bomo iztržili, če bomo gostom vse to ponudili doma, v domačem pristnem  okolju. 

 

 

 



RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA  KRASA IN BRKINOV za območje občin Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana za obdobje 2007-2013, 

dopolnjen in noveliran 2008 (osnutek) 

 

Pripravljavec RPP občin Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana je Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov 39 

Gozdarstvo 

Naravni potenciali 

 

Gozd je bistvena prvina in sooblikovalec slovenske pokrajine. Razvoj gozdov je tesno povezan s splošnim 

socialnim, gospodarskim in prostorskim razvojem območja. 

Območje treh občin obsega 55.738 ha. Površina gozdov znaša 32.750 ha, kar za celotno območje pomeni 

gozdnatost 58,7 % in je dober odstotek večja kot je trenutna gozdnatost Slovenije. Po občinah je gozdnatost 

sledeča: občina Divača 61,5 %, Hrpelje-Kozina 63,7 % in Sežana 52,5 %. Tako velika gozdnatost občin je 

povezana z naravnimi danostmi, opuščanjem kmetijske rabe, lastniško in posestno strukturo ter 

družbenogospodarski dejavniki. 

Glede na delež gozdov je celotno območje opredeljeno kot gozdnata krajina, kjer je gozd glavna sestavina v 

prostoru, prostorsko pa je bolj razdrobljen in se prepleta z zemljišči za kmetijsko rabo. V preteklosti je bilo 

to območje skoraj izključno kmetijsko s pretežnim deležem pašnikov. 

Glede osnovnih reliefnih značilnosti lahko razdelimo območje na dva podobna dela – flišno območje 

Brkinov (občini Divača in Hrpelje-Kozina) in manjši del Vrhov (občina Sežana) z značilnimi hribi mehko 

zaobljenih oblik, ki so praviloma terasasto obdelani, ter planotast kraški svet. Flišno območje zajema 20 % 

površine (občina Divača 35 %, Hrpelje-Kozina 25 %, Sežana 5 %) in kraški svet 80 %.  

V geološkem smislu predstavljajo Brkini eocenski fliš, ki ga sestavljajo kopasta hribovja, ostro pa jih prereže 

reka Reka. Kras se razteza kot valovita kraška planota nad Vipavsko dolino preko Vremščice do Brkinov in 

Slavnika. Kraško obliko reliefa najdemo tudi v močno razgibanem gorskem svetu Čičarije in Podgrajskem 

podolju. 

Hidrološke razmere se v območju spreminjajo glede na matično podlago. Za kraški svet je značilno, da nima 

površinskih voda, medtem ko je na flišem delu območja razvit površinski vodni odtok. 

Zaradi raznolikih geoloških razmer, razgibanega reliefa in podnebnih razmer je za celotno območje značilna 

zelo velika rastiščna pestrost in raznolika vegetacijska sestava. 

Vpliv intenzivne izrabe prostora v kmetijske namene v preteklosti, zlasti paše, je povzročil tudi velike 

spremembe glede ohranjenosti gozdnih rastišč. Ponovna ogozditev krasa z borom ter proces zaraščanja, ki je 

v drugi polovici zadnjega stoletja zajel celotno območje, je oblikoval gozdove, ki se precej razlikujejo od 

naravne podobe. 

 

V območju prevladujejo naslednje gozdne združbe: 

1. Kisli bukov gozd z gradnom in belkasto belico. Porašča flišno območje Brkinov in delno Vrhe. 

Zavzema hladnejše lege. V drevesnem sloju prevladuje bukev, primešani pa so še graden, kostanj, 

beli gaber in javor. 

2. Submediteranski gozd gradna in travniškega črnilca. Zavzema flišno območje nižjih nadmorskih 

višin in grebene s prevladujočo južno ekspozicijo. V drevesnem sloju prevladuje graden s primesjo 

cera in drugih listavcev. 

3. Primorski bukov gozd se pojavlja na apneni kamenini na območju Čičarije. Osnovna graditeljica 

gozda je bukev, primešani pa so listavci graden, beli gaber, gorski javor in češnja. 

4. Primorski termofilni gozd črnega gabra z jesensko vilovino. V celoti zavzema planotast kraški svet. 

V preteklosti so bile to pretežno pašniške površine. Današnje stanje gozdov je zelo heterogeno. Velik 

del rastišč poraščajo nasadi in naravno nastali sestoji črnega bora. V ostalih delih območja 

prevladujejo gozdovi črnega gabra in malega jesena ter cera, gradna in puhavca. 

 

Lastništvo gozdov 

 

V območju prevladujejo zasebni gozdovi z deležem 76 %, ostalo so državni gozdovi. Delež zasebnih gozdov 

se je v zadnjem desetletju povečal zaradi procesa denacionalizacije, predvsem zaradi vračanja premoženja 

agrarnim skupnostim. Postopki vračanja še niso zaključeni, zato se bo delež teh gozdov še povečeval. Delež 

zasebnih gozdov po občinah je sledeč: občina Divača 85 %, Hrpelje-Kozina 74 % in Sežana 70 %. Zasebna 

gozdna posest je zelo razdrobljena z velikim številom parcel, ki so prostorsko ločene in z velikim številom 
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lastnikov. Povprečna gozdna posest znaša 1,35 ha, povprečna velikost gozdne parcele pa 0,26 ha. Takšna 

razdrobljenost zasebne gozdne posesti je glavni omejujoči faktor pri intenziviranju gospodarjenja z gozdovi. 

 

Odprtost gozdov s prometnicami 

 

Odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami je eden izmed pogojev za uspešno gospodarjenje z gozdovi. K 

njihovi odprtosti pomembno vplivajo tudi javne ceste. Povprečna odprtost gozdov s prometnicami je 11,8 

m/ha, kar jih uvršča v slabo odprta območja. Poleg gozdnih cest so za odprtost gozdov pomembne tudi 

protipožarne preseke, ki so grajene na območju s prvo in drugo stopnjo požarne ogroženosti (gozdovi na 

apneni kamenini). Z upoštevanjem dolžine vseh navedenih prometnic je skupna gostota 13,8 m/ha, kar 

predstavlja 65 % optimalne odprtosti gozdov. 

 

Organiziranost in usposobljenost lastnikov gozdov na področju gozdarstva 
 

Prevladujejo gozdovi, ki so v zasebni lasti in z zelo majhno posestjo. Posestnikov z 10 in več hektarov veliko 

gozdno posestjo je le nekaj odstotkov. Za izvajanje gospodarjenja z gozdovi so lastniki na celotnem območju 

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. 

 

Investicije v vodne vire in namakalne naprave za potrebe kmetijstva 2007-2013 

 

V ta namen je potrebno načrtovati investicije v vodne vire za različne namene uporabe v kmetijstvu, bodisi 

za namakalne sisteme, vodna zajetja za požarno varnost ter druge agrarne operacije. 

 

 

 

2.2.2 Podjetništvo 
 

Na področju podjetništva se na obravnavanem območju razvijajo občinska središča, Divača, Sežana, Hrpelje 

in Kozina. Tu rastejo tudi poslovne in obrtne cone, v občini Hrpelje-Kozina je že vzpostavljena, v občini 

Sežana že obstajajo določena podjetniška območja pr. Inkubator, PIC, v občini Divača pa so v letu 2006 

pridobili projektno dokumentacijo za gradnjo cone in slednja je sedaj v postopku gradnje. Za celovit razvoj 

območja pa bo potrebno določene podjetniške dejavnosti aktivirati tudi na podeželju, seveda toliko kot bo to 

dopuščalo okolje. Kmetijska dejavnost je redko zadostna za preživetje kmetije, zato je pomembno 

vzpodbuditi razvoj podjetništva tudi na podeželju, saj bomo le tako krepili podeželje, zagotavljali 

diverzifikacijo podjetniške strukture ter nova delovna mesta. Da pa bo do tega prišlo je potrebno vzpodbuditi 

prebivalstvo h kreativnosti ter predvsem izkoriščanju domačih, lokalnih potencialov ter jim nuditi ugodno 

podporno okolje tudi v okviru svetovalnih institucij.  Ljudi je seveda potrebno informirati ter jih vzgajati v 

pozitivnem podjetniškem duhu. To je zlasti pomembno, ker je razvoj kakršnekoli dejavnosti na podeželju še 

dodatno otežen, ker pogosto ni razvita infrastruktura (ceste, vodovodi, telekomunikacije…), ljudje pa niso 

dovolj izobraženi za vodenje podjetja. Prav zato jih je potrebno izobraževati, informirati, povezovati, jim dati 

možnost promocije in oblikovati posamezne ter skupne blagovne znamke. 

 

V tabelah št.13,14 in 15 so zajeti podatki o številu podjetij, ki so v skladu z metodološkimi pojasnili SURS, 

registrirane pravne ali fizične osebe, ki med letom opazovanja izkažejo prihodek ali zaposlene osebe oziroma 

osebe, ki delajo. SURS je število podjetij ločeno po subjektih spremljal do leta 2005, v letih 2006 in 2007 pa 

zasledimo le skupno število podjetij.  
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Tabela 13: Število podjetij od leta 1999 do 2007 v občini Divača 

Občina Divača       

 Leto 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 

2006 2007 

Podjetja – pravne osebe,  

Skupaj 28 27 30 32 31 29 27 0 0 

Podjetja – fizične osebe,  

Skupaj 103 107 110 111 113 114 116 

 

0 

 

0 

Skupaj podjetja 131 134 140 143 144 143 143 146 155 

Vir: SURS 

 

Število podjetij v občini Divača v letih 1999 do 2005 pretežno stagnira. Zaznati je nihanje števila fizičnih in pravnih razen v letu 2006 in 2007, ko zasledimo 

porast skupnega števila podjetij, ki je v letu 2007 najvišja do sedaj in za 15% višja v primerjavi z letom 1999.  

 

Tabela 14: Število podjetij od leta 1999 do 2007 v občini Hrpelje-Kozina 

Občina Hrpelje-Kozina 

leto 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 

2006 

 

2007 

Podjetja – pravne osebe,  

Skupaj 43 45 44 42 35 35 39 

 

0 

 

0 

Podjetja – fizične osebe,  

Skupaj 140 147 144 144 162 156 163 

 

0 

 

0 

Skupaj podjetja 183 192 188 186 197 191 202 214 232 

Vir: SURS 

 

V občini Hrpelje-Kozina število gospodarskih subjektov v letih 1999 do 2005 niha, vendar z večjimi odkloni kot v občini Divača. Pri pravnih osebah je do 

največjega padca prišlo leta 2003, nato se le leta 2005 število dvignilo, vendar ne več kot v letih 1999 do 2002, v letu 2006 pa je zaznati porast višjo kot v 

vseh letih do sedaj. Število fizičnih oseb je do leta 2002 nihalo, nato je prišlo do 11% rasti, v letu 2004 spet do padca in v letu 2005 spet do porasta. V letu 

2007 je zaznati največjo rast do sedaj, v primerjavi z leto 1999 je slednja 21%. 
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Tabela 15: Število podjetij od leta 1999 do 2007 v občini Sežana 

Občina Sežana         leto 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 

2006 

 

2007 

Podjetja – pravne osebe, 

 skupaj 228 229 225 215 217 223 240 

 

0 

 

0 

Podjetja – fizične osebe,  

skupaj 484 504 506 516 507 513 498 

 

0 

 

0 

Skupaj podjetja 712 733 731 731 724 736 738 787 850 

Vir: SURS 

 

Skupno gledano je gospodarskih subjektov od leta 1999 do 2007 v občini Sežana rahlo upadlo le leta 2001 in 2004, drugače je vseskozi prihajalo do porasta. 

Največ je k skupnemu upadu števila gospodarskih subjektov pripomogel upad števila pravnih oseb zlasti v letu 2002, nato je spet prišlo do porasta. Število 

fizičnih oseb je vseskozi raslo, do upada je prišlo le leta 2003 in 2005 v povprečju za 3%. Leta 2006 in 2007 pa je skupno gledano zaznati porast, ki je 

presegla vsa leta do sedaj (če primerjamo leti 2007 in 1999 gre za 16% rast). 

 

Graf 2: Gospodarski subjekti občin Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana            
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Graf 3: Pravne osebe občin Divača, Hrpelje-Kozina, Sežana 
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Graf 4: Fizične osebe občin Divača, Hrpelje-Kozina, Sežana 
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Tabela 16: Število gospodarskih subjektov po standardni klasifikaciji dejavnosti od C-K v letih 1999-2006 v občini Divača 

 

Občina Divača                                         leto        1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 

Število aktivnih  

podjetij SUM 

Število aktivnih  

podjetij SUM 

Število aktivnih 

 podjetij SUM 

Število 

aktivnih 

podjetij 

SUM 

Število 

aktivnih 

podjetij 

SUM 

Število 

aktivnih 

podjetij 

SUM 

Število 

aktivnih 

podjetij 

SUM 

Število 

aktivnih 

podjetij 

SUM 

C RUDARSTVO 1 1 1 1 1 1 1 1 

D PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 32 31 30 31 30 27 23 21 

E OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO,  

PLINOM IN VODO        

 

E OSKRBA Z ELEKTRIKO, PLINOM IN 

VODO        

 

F GRADBENIŠTVO 20 23 30 30 34 32 35 36 

G TRGOVINA, POPRAVILA MOTORNIH 

VOZIL  IN IZDELKOV ŠIROKE PORABE 26 27 25 24 24 29 27 

 

25 

H GOSTINSTVO 13 12 13 14 17 17 18 21 

I PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 20 17 17 17 16 16 12 

 

14 

J FINANČNO POSREDNIŠTVO   1 1 1 1 1  

K POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI,  

NAJEM IN POSLOVNE STORITVE 19 23 23 25 21 20 26 

 

28 

Sum 131 134 140 143 144 143 143 146 

Vir: SURS 

 

Največ podjetij deluje v predelovalni dejavnosti, v povprečju okrog 22%, vendar od leta 2004 do 2006 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, to dejavnost po letu 2003 lahko uvrstimo na 

prvo mesto. Na tretjem mestu pa sta trgovina, popravila motornih vozil  in izdelkov široke porabe ter poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne 

storitve, v teh dejavnostih je pri številu podjetij prihajalo do nihanj. V letih 2005 in 2006 pa so dejavnosti registrirane v razredu K v večjem porastu pred 

dejavnostmi v razredu G, kjer je zaznati upad. 
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Tabela 17: Število gospodarskih subjektov po standardni klasifikaciji dejavnosti od C-K v letih 1999-2006 v občini Hrpelje-Kozina 

Občina Hrpelje-Kozina                           leto 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 

Število 

aktivnih 

podjetij SUM 

Število aktivnih 

podjetij SUM 

Število aktivnih 

podjetij SUM 

Število 

aktivnih 

podjetij 

SUM 

Število 

aktivnih 

podjetij 

SUM 

Število 

aktivnih 

podjetij 

SUM 

Število 

aktivnih 

podjetij 

SUM 

Število 

aktivnih 

podjetij 

SUM 

C RUDARSTVO         

D PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 52 51 51 48 43 42 45 46 

E OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO,  

PLINOM IN VODO        

 

E OSKRBA Z ELEKTRIKO, PLINOM IN 

VODO        

 

F GRADBENIŠTVO 25 30 31 32 34 33 35 40 

G TRGOVINA, POPRAVILA MOTORNIH 

VOZIL IN IZDELKOV ŠIROKE PORABE 41 42 42 45 50 47 48 

 

 

51 

H GOSTINSTVO 21 22 22 21 22 22 26 27 

I PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 29 29 26 24 25 21 21 20 

J FINANČNO POSREDNIŠTVO       1 1 

K POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI,  

NAJEM IN POSLOVNE STORITVE 15 18 16 16 23 26 26 

 

29 

Sum 183 192 188 186 197 191 202 214 

Vir: SURS 

 

V občini Hrpelje-Kozina največ podjetij deluje v predelovalni dejavnosti, skupno gledano v povprečju okrog 25%, od leta 2002 dalje sledi upad. Na drugem 

mestu po številu delujočih podjetij v občini je trgovina, popravila motornih vozil  in izdelkov široke porabe (v povprečju jih je v letih okrog 20% v primerjavi 

s skupnim številom), tu je vseskozi prihajalo do rasti števila podjetij, razen rahlih nihanj med leti 2002 in 2004. Vendar je od leta 2003 dalje ta dejavnost 

presegla predelovalno dejavnost.  Na tretjem mestu pa je gradbeništvo, tu je pri številu podjetij prihajalo vseskozi do porasta.  
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Tabela 18: Število gospodarskih subjektov po standardni klasifikaciji dejavnosti od C-K v letih 1999-2006 v občini Sežana 

Občina Sežana                                       leto 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 

Število aktivnih 

podjetij SUM 

Število aktivnih 

podjetij SUM 

Število aktivnih 

podjetij SUM 

Število 

aktivnih 

podjetij 

SUM 

Število 

aktivnih 

podjetij 

SUM 

Število 

aktivnih 

podjetij 

SUM 

Število 

aktivnih 

podjetij 

SUM 

Število 

aktivnih 

podjetij 

SUM 

C RUDARSTVO 6 5 5 5 6 4 5 5 

D PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 161 158 149 138 122 127 130 135 

E OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO,  

PLINOM IN VODO    1 1 1 1 

 

1 

E OSKRBA Z ELEKTRIKO, PLINOM IN 

VODO 1 1 1     

 

 

F GRADBENIŠTVO 82 91 98 100 102 103 109 130 

G TRGOVINA, POPRAVILA MOTORNIH 

VOZIL 

 IN IZDELKOV ŠIROKE PORABE 196 203 202 199 194 195 188 

 

 

185 

H GOSTINSTVO 58 66 60 58 61 65 64 66 

I PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 80 71 71 69 71 63 66 69 

J FINANČNO POSREDNIŠTVO 7 10 9 10 11 11 11 11 

K POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI,  

NAJEM IN POSLOVNE STORITVE 121 128 136 151 156 167 164 

 

185 

Sum 712 733 731 731 724 736 738 787 

Vir: SURS 

 

Največji upad števila podjetij je bil v predelovalni dejavnosti v povprečju za 7% od leta 2001 dalje med leti, sledi pa trgovina, popravila motornih vozil  in 

izdelkov široke porabe v povprečju za 3% od leta 2001 dalje med leti. Prvi upad, manjši, je sledil leta 2001, nato pa vsako leto večji, ta je ostal pri trgovini, 

medtem ko je predelovalna dejavnost nekoliko pridobila na številu. Največ podjetij pa deluje prav v dejavnosti trgovina, popravila motornih vozil  in izdelkov 

široke porabe in sicer v povprečju, kar 27%. Na drugem mestu je dejavnost poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve z 21% v povprečju v 

primerjavi s skupnim številom, na tretjem pa  predelovalna dejavnost z 18% v povprečju v primerjavi s skupnim številom. Največja porast števila podjetij pa 

se vrši v dejavnosti gradbeništvo ter dejavnosti poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve in sicer je porast kot je razvidno iz tabele strmo 

naraščala v obravnavanih letih, njen najostrejši vzpon pa je razviden v letih 2005 in 2006. 
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Tabela 19: Prihodek podjetij v občini Divača od leta 1999 do 2007  

Občina 

Divača       

              leta 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 

 

2006 

 

 

2007 

Prihodek 

podjetij (v 

tisočih EUR) 16367 10579 12243 11957 11254 10634 11768 12083 14410 

Vir: SURS 

 

Podjetja so v občini Divača vseskozi med leti večala svoj prihodek, do največjega upada je prišlo leta 2000, nato je prišlo spet do porasta, leta 2004 je sledil 

spet rahel padec, vendar je leta 2005 spet prišlo do porasta večjega kot vsa leta od 2000 dalje (kar za 23% v primerjavi z letom 2000), porast pa je vidna tudi v 

letu 2007, vendar še vedno ne dosega leta 1999. 

 

 

Tabela 20: Prihodek podjetij v občini Sežana od leta 1999 do 2007  

Občina 

Sežana    

           leta 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 

 

2006 

 

 

2007 

Prihodek 

podjetij (v 

tisočih EUR) 268007 302168 319179 351824 365894 406780 430401 455086 512463 

Vir: SURS 

 

 

Ne glede nato, da je število podjetij v občini Sežana tudi upadalo, to ni vplivalo na porast prihodka, ki se je vrstila skozi vsa leta. Rast od leta 1999 do 2007 je 

bila, kar 48 %. 
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Tabela 21: Prihodek podjetij v občini Hrpelje-Kozina od leta 1999 do 2007 

Občina 

Hrpelje-

Kozina     

            leta 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 

 

 

2006 2007 

Prihodek 

podjetij (v 

tisočih EUR) 36560 47051 51882 72932 68972 74725 85191 105020 117790 

Vir: SURS 

 

 

Do rahlega upada ustvarjenega prihodka podjetij v tej občini je prišlo le leta 2003, nato pa je razviden vseskozi porast. Najvišja porast dohodka je dosežena v 

letu 2007, v primerjavi z letom 1999, kar 68%.  
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Občina Sežana je po ustvarjenih prihodkih gospodarskih družb v Obalno-kraški regiji na drugem 

mestu z 11,7 % deležem v letu 2005, občini Divača in Hrpelje-Kozina pa sta na zadnjih mestih v regiji 

sodeč po podatkih AJPES-a. 
 

Tabela 22: Čisti dobiček gospodarskih družb po dejavnostih v občinah za leto 2003 v Eur 

 

Čisti dobiček po dejavnostih 
2003 

Divača 
Hrpelje – 
Kozina Sežana Skupaj v 000 Eur 

A Kmetijstvo, lov in gozdarstvo 6.276  1.248 7.524 

B Ribištvo     

C Rudarstvo     

D Predelovalne dejavnosti 19.542 2.711 7.404,32 29.657 

E Elektrika, plin in voda   53.180 53180 

F Gradbeništvo  37.343 2.291 630.333 669.967 

G 
Trgovina, popravila motornih  
vozil in izdelkov široke porabe 15.628 427.771 2.809 446.208 

H Gostinstvo 146 181.468 129.031 310.645 

I Promet, skladiščenje in zveze 170.180 3.434 733.100 906.714 

J Finančno posredništvo   8.484 8.484 

K 
Nepremičnine, najem in  
poslovne storitve 1.248 1.790 986.263 989.301 

M Izobraževanje   42.000 42.000 

N Zdravstveno in socialno varstvo   4.945 4.945 

O Druge storitve   215.786 215.786 

 Skupaj 250.363 619465 2.814.583 3.684.411 

 Struktura v % 6,80 16,81 76,39 100,00 

vir: Ajpes, maj 2004 
 

Največji delež čistega dobička v letu 2003 so ugotovile družbe s področja prometa, 

skladiščenja in zvez ter družba s področja nepremičnin, najema in poslovnih storitev. 
 

Tabela 23: Čisti dobiček gospodarskih družb po dejavnostih v občinah za leto 2004 v Eur 

 

Čisti dobiček po dejavnostih 
2004 

Divača 
Hrpelje – 
Kozina Sežana Skupaj  v 000 Eur 

A Kmetijstvo, lov in gozdarstvo   2.207 2.207 

B Ribištvo     

C Rudarstvo     

D Predelovalne dejavnosti 10.445 1.564 8.011,22 20.020 

E Elektrika, plin in voda   69.876 69.876 

F Gradbeništvo  26.264 2.771 1.067,89 30.103 

G 
Trgovina, popravila motornih  
vozil in izdelkov široke porabe 15.148 505.784 3.339,83 524.272 

H Gostinstvo 1.945 6.639 68.156 76.740 

I Promet, skladiščenje in zveze 63.508 6.051 412.844 482.403 

J Finančno posredništvo   11.918 11.918 

K 
Nepremičnine, najem in  
poslovne storitve 1.986 2.984 968.403 973.373 

M Izobraževanje   605.074 605.074 

N Zdravstveno in socialno varstvo   3.543 3.543 

O Druge storitve  67.380 215.778 283.158 

 Skupaj 119.296 593173 2.370.218 3.082.687 

 Struktura v % 3,87 19,24 76,89 100,00 

Vir: Ajpes, maj 2005 



RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA  KRASA IN BRKINOV za območje občin Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana za obdobje 2007-2013, 

dopolnjen in noveliran 2008 (osnutek) 

 

Pripravljalec in upravljalec RPP občin Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana je Območna razvojna agencija Krasa in 

Brkinov 

 

50 

Kot je razvidno iz tabele je največji delež čistega dobička v letu 2004 ustvarjen v gospodarskih 

družbah nepremičnin, najema in poslovnih storitev, ki mu sledi sektor izobraževanja. 
 

Tabela 24: Čisti dobiček gospodarskih družb po dejavnostih v občinah za leto 2005 v Eur 

 
Čisti dobiček po dejavnostih 

2005 

Divača 
Hrpelje – 
Kozina Sežana Skupaj  v 000 Eur 

A Kmetijstvo, lov in gozdarstvo 1.056  21.228 22.284 

B Ribištvo     

C Rudarstvo     

D Predelovalne dejavnosti 20.289 826.790 7.247,74 854.327 

E Elektrika, plin in voda   19.880 19880 

F Gradbeništvo  3.497 1.477 1.580,44 6.554 

G 
Trgovina, popravila motornih  
vozil in izdelkov široke porabe 4.498 737.786 6.182,48 748.466 

H Gostinstvo 230 74.499 26.427 101.156 

I Promet, skladiščenje in zveze 76.018 6.368 291.729 374.115 

J Finančno posredništvo   9.051 9.051 

K 
Nepremičnine, najem in  
poslovne storitve 4.423 18.135 765.607 788.165 

M Izobraževanje   1.623 1.623 

N Zdravstveno in socialno varstvo   5.333 5.333 

O Druge storitve  242.881 179.044 421.925 

 Skupaj 110.011 1907936 1.334.933 3.352.880 

 Struktura v % 3,28 56,90 39,81 100,00 

vir: Ajpes, maj 2006 

 

Glede na podatke AJPES-a za leto 2005, največ čistega dobička na obravnavanem območju v 

gospodarskih družbah ustvari predelovalna dejavnost, in sicer največ v občini Sežana, ki ji sledi 

občina Hrpelje-Kozina in Divača. Predelovalni dejavnosti sledi trgovina, popravila motornih vozil in 

izdelkov široke porabe ter gradbeništvo. Največji dobiček pa gospodarske družbe ustvarijo seveda v 

največji občini, Občini Sežana, kjer jih je tudi največ in so vseh oblik. 

Tabela 25: Čisti dobiček gospodarskih družb po dejavnostih v občinah za leto 2006 v Eur 

 Čisti dobiček po dejavnostih 2006 

Divača 
Hrpelje – 
Kozina Sežana Skupaj  v 000 Eur 

A Kmetijstvo, lov in gozdarstvo 10.620  24.007 34.627 

B Ribištvo     

C Rudarstvo   138.691 138691 

D Predelovalne dejavnosti 14.826 1.590.185 6.356,38 1.611.367 

E Elektrika, plin in voda   88.053 88053 

F Gradbeništvo  26.156 7.269 3.081,86 36.507 

G 
Trgovina, popravila motornih  
vozil in izdelkov široke porabe 24.825 303.743 4.537,12 333.105 

H Gostinstvo 7.198 11.530 56.180 74.908 

I Promet, skladiščenje in zveze 81.414 48.531 421.178 551.123 

J Finančno posredništvo   15.949 15.949 

K 
Nepremičnine, najem in  
poslovne storitve 1.302 80.229 1.010,24 82.541 

M Izobraževanje   839 839 

N Zdravstveno in socialno varstvo   13.679 13.679 

O Druge storitve  135.691 225.138 360.829 

 Skupaj 166.341 2177178 998.700 3.342.219 

 Struktura v % 4,98 65,14 29,88 100,00 

vir: Ajpes, maj 2007 
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Največ čistega dobička na obravnavanem območju v gospodarskih družbah je tudi v letu 2006 ustvaril 

sektor predelovalne dejavnosti, in sicer največ v občini Sežana, ki ji sledi občina Hrpelje-Kozina in 

Divača. 

 
Graf 5: Čisti dobiček gospodarskih družb (skupaj) po dejavnostih v letih 2003-2006 

Čisti dobiček gospodarskih družb (skupaj) po dejavnostih v občinah 

Divača, Hrpelje-Kozina, Sežana v letih 2003-2006
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Gospodarska infrastruktura 

 

Na obravnavanem območju se poslovno-obrtne cone šele urejajo. Občina Divača je v letu 2006 za 

gradnjo svoje poslovne cone že pripravila vso potrebno projektno dokumentacijo za pridobitev 

gradbenega dovoljenja ter pridobila zemljišča v skupni površini približno 10 hektarov. V občini pa želijo 

do leta 2013: dokončati izgradnjo in opremljanje Poslovne cone Risnik,  zgraditi industrijsko cono na 

120 ha v trikotniku železniške proge, postaviti Tovarno ometov iz peska. 

V občini Hrpelje-Kozina se je obrtna cona otvorila septembra 2006 (v skupni površini približno 7,5 

hektarov), v tej pa že delujejo različna podjetja, predvidena pa je tudi nadaljnja širitev. Do leta 2012 se v 

občini še predvideva širitev obrtne cone za 50 hektarov na južni strani Hrpelj za različne dejavnosti. 

Na ozemlju občine Sežana so tri poslovno proizvodne cone, in sicer na območju Terminala Sežana,  

industrijska cona Sežana-zahod za oskrbovalne in proizvodne dejavnosti ter drobno gospodarstvo in obrt 

ter območji namenjeni za potencialno obrtno dejavnost v Dutovljah in Lokvi.Poslovna cona Sežana je 

predvidena na območju južno od železnice Ljubljana- Trst. Za to območje je zaznano veliko 

povpraševanje po zemljiščih in interes, da bi se tu uredila poslovna cona za  različne proizvodne in 

logistične dejavnosti. Občina ima zato rezervirana sredstva za pripravo ustreznih aktov, ki bodo 

omogočali ureditev tega območja  in urediti nove površine za razvoj podjetništva. 

 

V nekaterih poslovnih prostorih propadlih podjetij zaradi prehoda v tržno gospodarstvo so danes 

nameščene druge gospodarske dejavnosti, precej jih ostaja tudi praznih. V nekdanjih prostorih Iskre 

deluje Inkubator d.o.o. od leta 1992 oziroma sedaj tudi Poslovno inovacijski center, dokončan v letu 

2006, ki je nastal na pobudo in ob finančni pomoči občine Sežana. Inkubator d.o.o. nudi 7.000 m
2 

modularno urejenih prostorov za proizvodnjo in storitve. Avgusta 2006 je Inkubator d.o.o. odprl nov, 
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sodobno opremljen Poslovno inovacijski center, namenjen inovativnim podjetjem, inovatorjem ter 

podjetnikom s svežimi zamislimi. V njem so tudi prostori za izobraževanje in za specializirane 

storitve, ki bodo podpirale inovativne postopke. Skupaj z dosedanjimi prostori podjetniškega 

inkubatorja je skupna površina prostorov 10.000 m
2
. Prostorske zmogljivosti in poslovne dejavnosti 

obeh centrov: 

Tabela 26: Kapacitete Inkubatorja in Poslovno inovacijski centra v Sežani 

 
Inkubator PIC 

Površina 7.000 m
2
 3.000 m

2
 

Št podjetij v stavbi 24 20 predvidenih 

Št. zaposlenih, št. 

delovnih mest 

154 zaposlenih 80 predvidenih delovnih mest 

Št.stor.enot 26 storitveno-pisarniških enot 20 pisarn-laboratorijev 

Št.proiz.enot 14 proiz.enot 7 proiz.enot 

Skladiščni prostori 7-14 skladiščnih prostorov / 

Gost.storitve Okrepčevalnica kavarna 

Sejni, konferenčni 

prostori 

Skupna sejna soba Konferenčna dvorana 

Učilnice / 3 učilnice 

Seminarske sobe / 2 seminarski sobi 

 
 
   

Pospeševanje podjetništva 
 

Za pospeševanje podjetništva s svojimi razpisi skrbijo tudi občine same. Občina Divača vsako leto 

razpiše dva razpisa prav z namenom povečanja razvoja podjetništva in delovnih mest. Prvi razpis se 

nanaša na Subvencioniranje obrestnih mer samostojnim podjetnikom in družbam, ki že delujejo oz. so 

se ravnokar ustanovile.  Drugi razpis subvencionira Prvo zaposlitev oz. zaposlitev pripravnika oz. 

zaposlitev brezposelne osebe. Enake razpise ima tudi občina Sežana. Medtem ko občina Hrpelje-

Kozina razpisuje le razpis za subvencioniranje obrestne mere. 

 

Novembra 2004 so občine Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana ustanovile Območno razvojno agencijo 

Krasa in Brkinov. Tako ORA opravlja še naslednje funkcije: 

- usmerja in koordinira lokalni razvoj (tako sodeluje pri pisanju ali sama piše različne razvojne 

programe, koordinira ter vodi različne projekte, spremlja različne razpise, piše prijave 

nanje,…) 

- v okviru podjetniške funkcije je poleg vavčerskega sistema svetovanja, ORA pričela z 

registracijo s.p. in d.o.o. v okviru referenčne točke »Vse na enem mestu« 

- pri razvoju človeških virov sodeluje z Zavodom za zaposlovanje posebej na področju 

brezposelnosti, organizira ter koordinira različne delavnice, sodeluje s Srednjo šolo Srečka 

Kosovela Sežana pri izvedbi delavnic posebej na področju podjetništva 

- skrbi za razvoj podeželja nasploh (ORA sodeluje tudi s Kmetijsko svetovalno službo Sežana. 

ORA v okviru te funkcije tudi piše prijave na razpise Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano ter Ministrstva za gospodarstvo, pripravlja lokalne razvojne strategije- Razvojni 

program podeželja, odgovorna za pripravo podeželja pri Regionalnem razvojnem programu 

2007-2013). 

 

Iz navedenega izhaja temeljne naloge  Območne razvojne agencije: 

 izvajanje programov in projektov na področju pospeševanja podjetništva, razvoja 

podeželja in konkurenčnosti na lokalni ravni; 
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 izvajanje drugih programov in projektov regionalnih in območnih razvojnih 

programov; 

 priprava območnega razvojnega programa  za območno razvojno partnerstvo , v 

sodelovanju z Regionalni razvojno agencijo; 

 koordinacija in razvoj območnega razvojnega partnerstva; 

 izvajanje sektorskih politik na lokalni ravni; 

 zastopanje območnega razvojnega partnerstva v projektni skupini; 

 druge izvajalske naloge na lokalnem nivoju.       

 

ORA na področju lokalnega razvoja pomaga:     

- 3 občinam ustanoviteljicam, 

- delujočim podjetjem, 

- brezposelnim osebam, 

- potencialnim podjetnikom, 

- kmetom, 

- ostalemu prebivalstvu 

- ter sodeluje z vsemi Ministrstvi in njihovimi službami, državnimi agencijami, regionalnimi 

agencijami ter centri in zamejskimi organizacijami in združenji. 

 

 

Območna obrtna zbornica Sežana je bila ustanovljena 1979. Poleg nudenja svetovanj in pomoči 

svojim obrtnikom za različne namene, slednja opravlja tudi registracije s.p. in d.o.o.   
 
Območna gospodarska zbornica s sedežem v Kopru nima svoje izpostave na območju Kraške regije in 

je premalo dejavna v pospeševanju podjetništva na tem območju. 
 
Napredek pri razvoju podjetništva pomeni tudi ustanovitev Regionalnega garancijskega sklada za 

pospeševanje podjetništva Obalno-kraške regije. Sklad je ustanovilo sedem občin Obalno-kraške 

regije. Sklad nudi malim podjetnikom poroštvo s svojim kapitalskim premoženjem in omogoča dostop 

do posojil po ugodnejših pogojih.  

 

 

2.3  DEMOGRAFSKE IN SOCIOLOŠKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA 
 

2.3.1 Prebivalstvo 

 

Tabela 27: Število prebivalcev  po občinah 1998, 2002 – 2007 

občina Št.preb. 

1998 

Št.preb. 

2002 

Št.preb. 

2003 

Št.preb. 

2004 

Št.preb. 

(dec) 

2005 

Št.preb. 

(jun) 

2006  

Št.preb. 

(jun) 

2007 

Divača 3703 3829 3857 3911 3834 3921 3.871 

Hrpelje-

Kozina 

4030 4038 4188 4135 4084 4028 4.121 

Sežana 11530 11842 12060 12001 12002 12193 12.470 

skupaj 19263 19709 20105 20047 19920 20142 20462 

vir: SURS, glede na popise prebivalstva in posredovano gradivo s strani SURS po e-pošti 

 

Na celotnem obravnavanem območju, skupno gledano, št. prebivalcev od leta 1998 do 2007 

raste, rahel upad je zaznan v letu 2005. Skupno število prebivalcev za vse 3 občine pa se je 

manjšalo že prej od leta 1981 do 1998. Slednje sicer ne velja za občinska središča ter njihova bližnja 

naselja, kjer se je število prebivalcev vseskozi večalo, predvsem zaradi možnosti zidave novih hiš v 

okolici. Najmanjša občina z najmanjšim številom prebivalcev je občina Divača, sledi jih občina 

Hrpelje – Kozina. V obeh občinah je zaslediti upad prebivalstva leta 2005, v občini Hrpelje-Kozina pa 

od 2004 do 2006. Občina Sežana je največja občina, v kateri je tudi največji kraj na območju, Sežana. 

Sežana je mesto, ki ne spada med naselja z več kot 10.000 prebivalci. V tej občini je prebivalstvo 
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sicer v minimalnem porastu. Največ krajev z močnejšim nazadovanjem števila prebivalcev je v najbolj 

kmetijskem predelu na območju Vrhov, Brkinov in Vremske doline ter Čičarije. Vzroke za tako stanje 

lahko iščemo v prometni odmaknjenosti in slabih povezavah, oddaljenosti delovnih mest ter neugodni 

starostni sestavi prebivalstva. 

 

Prav tako je negativen naravni prirast prebivalstva skozi vsa leta, neugoden je tudi indeks staranja 

prebivalstva. Delež mladih do 15 let v treh občinah znaša okrog 12% (SURS leto 2005), delež starejših 

od 65 let pa narašča znaša okrog  19 % (SURS leto 2005). Nekoliko bolj ugodne so razmere v Sežani, 

prav zaradi večjih možnosti zaposlitve, vendar so se tudi tukaj zadeve znatno poslabšale po odprtju 

meja Evropske unije ter ukinitvi špedicijskih podjetij na terminalu Sežana. Občine pa odpirajo nova 

območja za poslovne cone in razvoj podjetništva nasploh. Zaznati pa je rast pri številu rojstev z letom 

2007 za vse 3 občine, kakor tudi z letom 2008, kar bo seveda ugodno vplivalo na polnjenje oddelkov v 

vrtcih in šolah. 

 

Izobrazbena struktura prebivalstva je nizka, posebej če gledamo podeželje. Delež mladih, ki se 

vključujejo v srednje, visokošolske in univerzitetne programe narašča, vendar bo potrebno te mlade 

zadržati doma, na območju. Problem se kaže v pomanjkanju delovnih mest za visoko izobražene, torej 

predvsem pri mladih, ki so visoko izobraženi in iščejo prvo zaposlitev. Pojavlja se tudi neskladje med 

iskalci zaposlitve in razpoložljivimi delovnimi mesti, zato bi bilo nujno vzpostaviti sodelovanje med 

različnimi institucijami in gospodarstvom zaradi načrtovanja bodočih zaposlitvenih potreb. 

Dobrodošla oblika načrtovanja procesa izobraževanja in zaposlitev je štipendijska shema. Slednja se 

je v Južnoprimorski statistični regiji, kamor spadajo obravnavane občine vzpostavila v letu 2008. 

Shema naj bi mlade vzpodbujala in usmerjala v tak proces izobraževanja glede na potrebe lokalnega 

okolja, torej delodajalcev. Vsekakor je na obravnavanem območju potrebno še izboljšati izobrazbeno 

strukturo lokalnega prebivalstva ter spodbujati zaposlovanje in samozaposlovanje doma, v lokalnem 

okolju, kar bo dvigovalo tudi poselitev samega podeželja in obdržalo mlade doma.  

 

Tabela 28: Podatki o številu brezposelnih skupaj, številu brezposelnih žensk ter starih do 40 let 

po občinah od 2003-2007 ter v UE 

 

stanje 
31.12 

OBČINA DIVAČA OBČINA HRPELJE KOZINA OBČINA SEŽANA UE SEŽANA 

štev. 
brezp
oselni

h 
oseb 

število 
žensk 

stari 
do 40 

let 

štev. 
brezpos

elnih 
oseb 

število 
žensk 

stari 
do 40 

let 

štev. 
brezp
oselni

h 
oseb 

število 
žensk 

stari 
do 40 

let 

štev. 
brezpos

elnih 
oseb 

število 
žensk 

stari 
do 40 

let 

2003 80 52 … 146 89 … 279 163 … 568 340 340 

2004 113 62 … 142 92 … 319 175 … 648 368 392 

2005 96 52 53 131 81 72 336 180 182 630 340 350 

2006 93 54 47 117 56 50 298 154 134 576 292 267 

2007 74 45 36 93 52 28 252 134 99 477 258 191 

Vir: Podatki Zavoda za zaposlovanje OE Koper 

 

 

V regiji je že od leta 2003 dalje velik tudi delež brezposelnih žensk, ta znaša v povprečju, na dan 

31.12.2007 na območju 56% vseh brezposelnih. Tudi za te je razvoj podeželja lahko priložnost za 

odprtje novega delovnega mesta, podjetja. 
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Tabela 28: Stopnja registrirane brezposelnosti od 31.12.2001 do 31.12.2007 po občinah  

 

Občine, 

območna 

enota, 

RS 
    Na dan 

31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 30.9.2008 

Divača 4,1 4,4 4,6 6,4 5,2 5,0 3,9 3,1 
Hrpelje – 

Kozina 
10,9 9,9 8,3 8,0 7,3 6,4 4,9 4,6 

Sežana 6,4 5,6 5,1 5,9 5,9 5,1 4,2 3,1 
Območna 

enota 

Koper 

9,6 8,4 8,4 8,2 7,8 6,9 5,8 4,8 

Slovenija 11,8 11,3 11,0 10,4 10,2 8,6 7,3 6,3 

 Vir: SURS 

 

Kot kažejo podatki je brezposelnost na obravnavanem območju vse skozi nižja od brezposelnosti na 

območju enote Koper ter od brezposelnosti na nivoju države. Stopnja brezposelnosti je najbolj nihala v 

občini Divača, kjer je zaslediti največjo porast v letu 2004, od takrat dalje pa pada. V občini Hrpelje-

kozina je zaslediti največji upad brezposelnosti, če primerjamo leti 2001 in 2008. Občina Sežana nima 

večjih nihanj brezposelnosti, vendar je prav tako zaznati upad brezposelnosti, če primerjamo leti 2001 

in 2007. Brezposelnost, sicer nekoliko znižuje zaposlovanje ljudi čez mejo. Večina zaposlenih ostane 

na območju in so dnevni migranti iz podeželja v občinska in druga večja središča (Divača, Hrpelje, 

Kozina, Sežana, Senožeče), določen delež prebivalstva pa se vozi na delo izven Kraško-Brkinske 

regije v Koper, Novo Gorico, Ajdovščino, Ljubljano, Trst in italijansko Gorico. 

  

 

Tabela 30: Delovno aktivno prebivalstvo po občinah 

 

OBČINA 

Divača 

 

 

leta 

Delovno 

aktivno 

preb. 

Zaposleni v 

podjetjih, 

družbah, 

organizacijah 

Zaposleni pri 

samozaposlenih 

osebah 

Samozaposlene 

oseb:Samostojni 

podjetniki 

posamezniki 

Samozaposlene 

oseb: osebe, ki 

opravljajo 

poklicno 

dejavnost 

Kmetje 

2000 971 780 75 69 - 47 

2001 1313 1086 106 75 - 46 

2002 1374 1124 119 78 1 53 

2003 1382 1121 135 81 2 43 

2004 1363 1085 146 80 3 48 

2005 1448 1102 209 87 5 45 

2006 1426 1114 171 88 7 46 

2007 

(nov.) 

1448 1157 151 87 6 47 

 

 

      

OBČINA 

Hrpelje-

Kozina 

 

leta 

Delovno 

aktivno 

preb. 

Zaposleni v 

podjetjih, 

družbah, 

organizacijah 

Zaposleni pri 

samozaposlenih 

osebah 

Samozaposlene 

oseb:Samostojni 

podjetniki 

posamezniki 

Samozaposlene 

oseb: osebe, ki 

opravljajo 

poklicno 

dejavnost 

Kmetje 

2000 1322 858 270 111 - 83 

2001 1303 835 278 109 - 81 

2002 1323 841 289 110 1 83 

2003 1390 884 318 119 2 66 
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2004 1313 798 324 112 4 76 

2005 1357 851 322 111 3 70 

2006  1437 883 355 123 5 71 

2007 

(nov.) 

1491 940 349 119 6 77 

       

OBČINA 

Sežana 

 

 

leta 

Delovno 

aktivno 

preb. 

Zaposleni v 

podjetjih, 

družbah, 

organizacijah 

Zaposleni pri 

samozaposlenih 

osebah 

Samozaposlene 

oseb:Samostojni 

podjetniki 

posamezniki 

Samozaposlene 

oseb: osebe, ki 

opravljajo 

poklicno 

dejavnost 

Kmetje 

2000 5713 4701 486 370 47 109 

2001 5617 4617 471 380 42 107 

2002 5844 4700 470 381 42 251 

2003 5849 4708 516 383 41 200 

2004 5851 4702 510 372 40 228 

2005 5668 4560 484 372 40 213 

2006 5750 4485 625 379 45 216 

2007 

(nov.) 

6130 4546 893 416 48 227 

vir: SURS 

 

Delovno aktivno prebivalstvo po občinah niha, od leta 2005 dalje pa število raste. Največ delovno 

aktivnih prebivalcev na območju je zaposlenih v podjetjih, družbah, organizacijah (73,2 % v letu 

2007) in sicer konkretno največ v občini Divača (80% v let 2007). Skupno gledano število 

zaposlenih v podjetij oziroma pri samozaposlenih osebah niha, vendar je vseskozi od leta 2004 v 

rahlem porastu razen v občini Sežana, kjer je od 2005 dalje zaznan upad zaposlenih v podjetjih in v 

občini Divača, kjer od 2005 dalje upada število zaposlenih pri samozaposlenih osebah. 

Samozaposlenih oseb skupaj je bilo v primerjavi s skupnim številom delovno aktivnih v občini največ 

v občini Hrpelje-Kozina (8,3 %), skupno na območju pa 7,4 %, vse v letu 2007. Število 

samozaposlenih oseb na območju niha iz leta v leto, edina občina, kjer je število v porastu je 

Divača. Število kmetov pa skupno gledano upada, predvsem zaradi upada kmetij v občinah Hrpelje-

Kozina in Divača, v občini Sežana pa število slednjih niha, vendar od leta 2005 dalje je v porastu.  

V občini Divača je delovno aktivno prebivalstvo skupno gledano v porastu do leta 2003, ko sledi upad 

in nihanje vse do leta 2007, ko je znova zaznati porast. To sicer ni sorazmerno s številom 

gospodarskih subjektov, ki je konstantno v porastu. Konstantna porast števila zaposlenih se je vršila le 

pri zaposlenih pri samozaposlenih osebah, pri samostojnih podjetnikih posameznikih in pri osebah, ki 

opravljajo poklicno dejavnost do leta 2005. Od leta 2005 dalje pa število zaposlenih pri 

samozaposlenih osebah upada. Število zaposlenih v družbah je z letom 2003 začelo nihati in nato 

upadati, leta 2005 je poraslo, vendar je še zmeraj nižje kot leta 2002 za 2%. Šele leta 2007 je število 

slednjih za 9,7% preseglo leto 2002. Število kmetov je do leta 2002 raslo, nato je z letom 2003 

doseglo upad za skoraj 20% in do danes število ni doseglo ravni leta 2002. Vendar je število slednjih v 

porastu od leta 2005 za 4%. 

V občini Hrpelje-Kozina število delovno aktivnih skupno gledano konstantno niha od ,leta 2003, prvo 

leto je v porastu drugo v upadu, enako kot število gospodarskih subjektov. Konstantno nihanje je 

zasledljivo tudi pri številu zaposlenih v družbah, kjer je največji upad zaznati leta 2004, vendar je 

primerjalno v letu 2007 zaznati že 17% rast. Število zaposlenih pri samozaposlenih osebah je v porastu 

v povprečju med leti za 3%, le od leta 2004 dalje je zaznati rahlo nihanje Niha tudi število samostojnih 

podjetnikov posameznikov. Raste število oseb, ki opravljajo poklicno dejavnost. Upada pa število 

kmetov v primerjavi med letoma 2000 in 2007, kar za 7,7%. 

V občini Sežana je skupno gledano delovno aktivno prebivalstvo v porastu, razen upada leta 2005 za 

3,2 % v primerjavi z letom 2004, enako velja za skupno število gospodarskih subjektov, le da se je 

upad slednjih zgodil leta 2003 in nato je število do leta 2005 vseskozi raslo. Število zaposlenih v 

družbah niha, največji upad je doseglo leta 2005, kar za 3% v primerjavi z letom 2004. Niha tudi 
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število zaposlenih pri samozaposlenih osebah, le-to pa je od leta 2003 konstantno v upadu za 

povprečno okrog 5%, od leta 2005 dalje pa je v porastu in je že preseglo za 45% leto 2000. Število 

samostojnih podjetnikov posameznikov je bilo do leta 2003 porast, leta 2004 je doseglo upad za 3%, 

sedaj pa je v porastu za 11% v primerjavi z letom 2000. Število oseb, ki opravljajo poklicno dejavnost 

je v upadu vse od leta 2000, vendar je v letu 2006 doseglo porast in v letu 2007 za 2% preseglo leto 

2000. Pri številu kmetov pa se je vseskozi vršila rast do leta 2003, ko je bilo zaznati prvi upad, od 

takrat dalje pa število niha in v letu 2007 dosega število iz leta 2004. 

2.3.2 Zdravstvo 

 

Po celotnem območju so razdeljene zdravstvene postaje in ambulante (Sežana, Divača, Dutovlje, 

Hrpelje, Senožeče). V Divači, Hrpeljah in Sežani so tudi lekarne.  

Občina Sežana predvideva izgradnjo objekta zdravstvene postaje in podružnične lekarne v Dutovljah, 

na zemljišču, ki je bilo kupljeno v letu 2007.  

 

V Sežani pa je tudi Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo  kroničnih pljučnih bolnikov in 

podaljšano bolnišnično nego, v kateri se zdravijo številni bolniki iz regije in tudi iz drugih krajev 

Slovenije. V bolnišnici pa izvajajo tudi speleoterapijo ali jamsko terapijo v kraški jami, ki je način 

dopolnilnega zdravljenja in del rehabilitacijske obravnave pljučnih bolnikov, predvsem z bronhialno 

astmo in kroničnim obstruktivnim bronhitisom. 

Bolnišnica Sežana načrtuje projekt širitve dejavnosti, ki je širšega pomena in tudi v interesu Občine 

Sežana. Za finančno zahteven projekt izgradnje dodatnih nastanitvenih kapacitet in razvoja 

zdravstvenega turizma s potrebno infrastrukturo (bazenski kompleks), je predvideno javno zasebno 

partnerstvo.  

2.3.3 Socialno varstvo in skrb za ostarele 

Na obravnavanem območju deluje Center za socialno delo Sežana (CSD), ki nudi prvo socialno pomoč, 

varstvo odraslih oseb, otrok in mladoletnikov, zakonsko in družinsko svetovanje, zagotavlja sredstva za 

socialno varstvene dajatve in družinske prejemke. Za odrasle z motnjo v duševnem razvoju je organizirana 

zaposlitev v obliki Varstveno delovnih centrov v Sežani in Dutovljah. Zaradi dolge čakalne dobe za 

sprejem v Dom upokojencev v Sežani CSD organizira pomoč starejšim na domu, nudi pa še pomoč 

odvisnim od ilegalnih drog in njihovim družinam.  

V Dutovljah pa deluje tudi Socialno-varstveni zavod Dutovlje, ki skrbi zdravstveno nego in varstvo 

odraslih oseb z duševnimi motnjami in motnjami v duševnem razvoju.  

Neugodne demografske razmere, zlasti povečevanje deleža starostnikov in ljudi potrebnih različne 

pomoči, narekujejo razširitev storitev in uslug na socialnem področju.  

2.3.4 Izobraževalne institucije 

Osnovne šole in vrtci se nahajajo v vseh središčnih naseljih (v Divači, Sežani in Hrpeljah), v nekaterih 

manjših naseljih pa so podružnice s štirimi razredi (Vreme, Lokev, Dutovlje, Senožeče, Tomaj). Otroci 

se izobražujejo v dokaj novih in sodobno opremljenih šolskih objektih. Zaradi negativnega naravnega 

prirastka število otrok upada, kar je dolgoročno povzročilo praznjenje šolskih prostorov. Vendar se od 

leta 2009 dalje pričakuje polnjenje vrtcev in od 2011 dalje tudi osnovnih šol.  

Občine na območju že imajo konkretne predloge za investicije, ki so navedeni pod posameznimi 

ukrepi. 

 

V Centru za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan, enota Divača, izvajajo program za otroke s 

posebnimi potrebami za celotno območje.  

Veliko otrok se v prostem času udeležuje izvenšolskih dejavnosti, ki jih poleg športnih in kulturnih 

društev ponuja Medobčinsko društvo prijateljev mladine iz Sežane, ki organizira in izvaja prostočasne 

dejavnosti za otroke, mladino in njihove družine.  

Na področju glasbenega izobraževanja deluje Glasbena šola v Sežani.  
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Na Srednji šoli Srečka Kosovela v Sežani, edini srednji šoli na obravnavanem območju, se dijaki 

lahko izobražujejo v naslednjih programih: gimnazija, ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, 

aranžerski tehnik, administrator, maturitetni tečaji in v samoizobraževanju.  

Izobraževanje ob delu ponujata  Ljudska univerza Sežana in Izobraževalni center Memory d. o. o.  iz 

Godenj. Ljudska univerza v Sežani izvaja poleg splošnega izobraževanja še verificirane poklicne, 

diferencialne, srednješolske programe ter programe visokošolskega izobraževanja Visoke upravne 

šole, prav tako tudi različna usposabljanja in izpopolnjevanja ter tečaje za prosti čas. Izobraževalni 

center Memory ponuja dva verificirana izobraževalna programa prodajalec in ekonomski tehnik, 

programe višje strokovne šole ter vrsto neformalnih oblik izobraževanja.  

 

Leta 2004 je občina Sežana ustanovila Višje in visokošolsko središče Sežana, katero je svoje prostore 

dobilo v Poslovno inovacijskem centru Sežana. Prva generacija je tu pričela študirati leta 2006 

visokošolski program računalništva in informatike, kateri se izvaja v povezavi s Fakulteto za 

računalništvo in informatiko iz Ljubljane. Leta 2007 je bil dodan še visokošolski strokovni program 

Poslovni sistemi v turizmu v povezavi s Fakulteto za turizem – Turistico iz Portoroža. V letu 2008 pa 

bo središče pričelo izvajati še 2 višješolska programa, Fotografijo in Oblikovanje materialov, v 

povezavi z Višjo strokovno šolo za oblikovanje materialov in fotografijo Sežana.  Za potrebe izvajanja 

zadnjih dveh programov bo potrebno nabaviti še opremo za dve predavalnici. 

 

Izobraževalne in ustvarjalne aktivnosti za mlade pa se vršijo tudi v Mladinskem centru Podlaga. 

Otvoritev slednjega le bila leta 2001. V tem centru se mladi družijo ter kreativno ustvarjajo. Prostori 

Podlage obsegajo večnamensko dvorano, sejno sobo, sobo za internet z računalniki tudi za resno delo, 

prostor za vaje domačih bendov, prostor za namizni tenis in namizni nogomet, prostor za družabne 

igre (s kartami….), temnico, dnevno čajno kuhinjo in info točko. V centru se tako vršijo koncerti, 

gledališke predstave, potopisna predavanja, ustvarjalne delavnice, izobraževanja, predstavitve 

domačih ustvarjalcev, razstave, različni tematski in filmski večeri, tečaji, delavnice, različna 

informiranja in mednarodna povezovanja. 

 

V letu 2008 se je na območju južnoprimorske statistične regije, v katero spada obravnavano območje 

vzpostavila enotna štipendijska shema. V tej sodelujejo občine Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska 

Bistrica, Izola, Komen, Mestna občina Koper, Piran in Sežana. Občine bodo sofinancirale vsaka svoj 

delež. Osnovna cilja štipendijske sheme sta podelitev štipendij za izobraževalne programe, ki so 

skladni s potrebami gospodarstva, in omejevanje »bega možganov« iz regije. Štipendije se tako 

podeljujejo za konkretna delovna mesta, in sicer za celotno ali preostalo dobo šolanja štipendista po 

izobraževalnem programu. Prioritetno se štipendije podeljujejo za razvojne potrebe in perspektivne 

poklice v posamezni regiji. Do štipendij iz Regijske štipendijske sheme so upravičeni dijaki, 

dodiplomski in podiplomski študenti, ki se šolajo v RS ali v tujini in niso zaposleni. Regijska 

štipendijska shema je namenjena dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih 

povprašujejo delodajalci s sedežem v občinah: Piran, Izola, Koper, Hrpelje-Kozina, Komen, Sežana, 

Divača in Ilirska Bistrica pod pogojem, da se le ti pri njih po končanem šolanju/študiju tudi zaposlijo.  

Štipendijska shema vključuje: 

- priprava organizacijske strukture do zagona izvajanja štipendijske sheme, 

- pripravo potrebnih pravilnikov, 

- izvedbo analize deficitarnih poklicev na območju Južne Primorske, 

- izvedbo analize potreb na podlagi evalvacijskih vprašalnikov podjetij in drugih  interesnih 

organizacij. 

 

Pomembno vlogo na področju izobraževanja opravljajo tudi sežanski gozdarji ZGS OE Sežana, ki s 

svojim delovanjem ozaveščajo širšo javnost o naravnih vrednotah območja. Pomembno je njihovo 

sodelovanje s šolami, lokalnimi skupnostmi in društvi. V sodelovanju z njimi so doslej uredili tri 

gozdne učne poti: Gozdno in sprehajalno učno pot Cirje v Komnu, Gozdno učno pot Tabor pri Sežani 

in Gozdno učno pot Djestence v Senožečah. 

 

Kontinuirano delo na področju raziskovanja in izobraževanja, pa tudi na področju ozaveščanja širše 

javnosti o lepotah in vrednotah kraškega sveta, opravljajo tako v Parku Škocjanske jame, kjer se 
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vključujejo v različne projekte in sodelujejo z različnimi Fakultetami Univerze v Ljubljani, kot tudi v 

lokalnih jamarskih društvih, ki pokrivajo celotno regijsko območje. Med aktivnosti slednjih sodijo 

raziskovanje in monitoring kraškega podzemlja, jamarska šola in tečaji, urejanje izobraževalnih 

krasoslovnih učnih poti, organizacija oz. vodenje čistilnih akcij onesnaženih jam v sodelovanju z 

ostalimi lokalnimi društvi in drugimi akterji. 

 

Na lokalnem nivoju igra pomembno izobraževalno vlogo Kmetijsko svetovalska služba iz Sežane, ki 

redno organizira tečaje za različne kmetijske dejavnosti. Veterinarska fakulteta pa je že nekaj let 

vodila raziskovalni projekt na Vremščici, v sklopu katerega preučujejo pašo drobnice v povezavi z 

zaraščanjem. V Kobilarni Lipica vodijo projekt za rejo in selekcijo lipicancev Kopernikus. V okviru 

jahalne šole nudijo različne tečaje. 

2.3.5 Kultura 

V občinskih centrih so večji objekti (Kosovelov dom Sežana, kulturni dom Hrpelje), v posameznih 

naseljih pa so tudi vaški kulturni domovi, ki so namenjeni raznim kulturnim dejavnostim in kjer se 

predvsem ob večjih praznikih ali občinskih dogodkih odvijajo različne prireditve. Kulturni dom v 

Divači pa naj bi se pričel graditi v letu 2009. Največji je Kosovelov dom v Sežani, kjer se odvijajo 

kino in gledališke predstave, prirejajo pa tudi razne glasbene prireditve in razstave umetnikov. 

Kosovelov dom je prevzel svojo funkcijo pred šestnajstimi leti,leta 1992, vendar v omejenem obsegu, 

saj je bil zaključen le osrednji del z veliko dvorano in večnamenski predprostori (avli s stopniščem, 

upravni del in zunanje gledališče), ne pa spremljajoči prostori in pomožni dvorani, ki so nujni za 

celovito ponudbo kulturnega hrama. Po tolikih letih pa se žal kaže tudi dotrajanost materialov in nujna 

sanacija le-teh. V letu 2008 je načrtovano dokončanje srednje dvorane z namenom, da bi to postala 

večnamenska dvorana (dvorana, ki je bila predvidena v prvotnih načrtih kot kinodvorana), ki bo 

služila za koncerte, predavanja, predstavitve, TV studio, razstavni prostor, maturantske plese, 

multimedijske dogodke, pogostitve ob različnih obletnicah…. Oboje vodi k manjšemu trošenju 

denarja, namensko za vzdrževanje in ogrevanje, ker se sedaj citirane prireditve odvijajo v veliki 

dvorani in predprostorih. V teh letih delovanja javnega zavoda se je več prireditev v poletnem času 

odvijalo tudi v amfiteatru Kosovelovega doma, ki ponuja vrsto možnosti in ta danost je bila 

izkoriščena v preteklih letih za potrebe mladih (MC Podlaga), festivalom jazza, bluesa in etno glasbe 

(izjemna akustika amfiteatra) ter gledališkimi predstavami. Del investicijskih sredstev naj bi bil 

namenjen za postavitev stalne slikarske razstave akademskega slikarja P. Oblaka in del sredstev za 

vgraditev tovornega dvigala. Tovorno dvigalo bi omogočalo prevoz tehnične opreme, kulis, 

praktikablov in drugo od dostavne rampe do amfiteatra in hkrati dostop in vertikalni  transport do 

skladišča 1 in 2, ki sta locirani v dveh nadstropjih. Delo v domu je pokazalo, da je brez tega 

tehničnega pripomočka polovica zgradbe paralizirana. V Kosovelovem domu je ptrebno vzpostaviti 

tudi ustrezen varnostno-požarni režim. 

 

Poklicnih igralskih skupin na tem območju ni. Zato pa je močno razširjeno ljubiteljsko kulturno 

udejstvovanje, zlasti v različnih pevskih zborih, orkestrih, gledaliških in plesnih skupinah, pripravljajo 

pa se tudi številne razstave.  

 

V Divači se v septembru 2008 prične prenova Škrateljnove domačije v Muzej slovenskih filmskih 

igralcev. Otvoritev se predvideva decembra 2010. V Škrateljnovi hiši pa je že postavljena stalna 

razstava namenjena prvi slovenski filmski igralki Idi Kravanja-Iti Rini.    

 

Na območju kamnoloma Lipica, si občina Sežana, Marmor Sežana in Goriški muzej skupaj 

prizadevajo urediti Muzej kamnarstva. S sklepom Občinskega sveta občine Sežana julija 2007 je bil 

ustanovljen projektni svet za  postavitev muzeja kamnoseštva in kamnarstva na Krasu. Naloge 

projektnega sveta so: 

- oblikovanje programa projektnega sveta za postavitev muzeja kamnoseštva in kamnarstva 

s terminskim planom, 

- določitev lokacije muzejskih zbirk s poudarkom na kamnoseštvu in kamnarstvu, 

- opredelitev višine potrebnih sredstev za postavitev muzeja in opredelitev virov sredstev, 
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- priprava analiz in poročil ter predlogov za seje Občinskega sveta v zvezi s svojim delom 

in permanentna prezentacija preko sredstev javnega obveščanja, 

- sodelovanje s sosednjimi občinami in zamejstvom, 

- sodelovanje z zunanjimi sodelavci, javnimi zavodi, gospodarskimi subjekti in 

zainteresirano javnostjo 

- in druge naloge, ki se nanašajo na postavitev muzeja.  

V Sežani deluje tudi enota Goriškega muzeja (Partizanska 2-prostori v botaničnem parku) Sežana, ki 

je pričel s svojo dejavnostjo 1. decembra 2005. Za izvajanje posameznih aktivnosti pa so načrtovana 

sredstva na območju občine za:  

- odkup muzejskih predmetov – zgodovina kamnarstva, 

- postavitev razstave »uporaba neavtohtonega kamna na Krasu«, 

- raziskovanje in opredelitev zapuščine Kosovelovih, ki je v lasti A. Kosovel. 

 

Prav tako občina Sežana vzdržuje Kosovelovo domačijo v Tomaju, ki je dana v upravljanje 

Kosovelovi knjižnici. Ljudska univerza pa upravlja s spominsko sobo Srečka Kosovelova. Za oboje je 

možen voden ogled.  

 

Osrednja knjižnica Srečka Kosovela v Sežani s podružnicama v Divači in Hrpeljah pripravlja razstave 

in razna srečanja s kulturnimi delavci. Dejavna so tudi številna kulturna in turistična društva, ki si s 

številnimi prireditvami prizadevajo kulturno izobraževati in ozaveščati ljudi ter ohraniti in 

popularizirati kulturno izročilo.  

 

Občina Sežana pa ima v lasti tudi botanični park, ki je nastal že leta 1848, v času lastnikov, družine 

Scaramanga. Park sedaj upravlja Komunalno stanovanjsko podjetje d. d. Sežana. V parku domuje 198 

lesnatih vrst in več 100 različnih vrst eksotičnih lončnic, kar botanični park uvršča med povprečno 

velike dendrološke zbirke v Sloveniji. V parku so zastopane lesnate rastline iz različnih koncev sveta, 

ki jih v notranjosti Slovenije redkeje srečamo. Med najlepšimi in najvrednejšimi drevesi v parku 

kraljujejo Sinja libanonska cedra, Kavovec, Bornmullerjeva jelka,… Park je zanimiv tako za oglede 

starejših obiskovalcev in ljubiteljev narave kot tudi šolskih skupin, saj ponuja priložnost pobližje 

spoznati dokaj redke predstavnice domačih in tujih rastlin. Še posebej je primeren za organiziranje 

naravoslovnih dnevov in poučnih ekskurzij, saj voden ogled parka vključuje še ogled multivizije o 

parku v multimedijskem prostoru, ogled fotografske razstave parka iz časa družine Scaramanga, rastlin 

parka, razstavo Drevesa Krasa, Dendrološke zbirke, Geološke zbirke, zbirke Minerali v slovenskih 

kraških jamah, arheološke zbirke ter zbirke Dinozavri s Kozine. 

2.3.6 Šport 

V vseh obravnavanih občinah delujejo številna športna društva, ki imajo na razpolago dokaj 

zadovoljivo tovrstno infrastrukturo. Največ športnih objektov je v samem mestu Sežana in v Lipici. 

Manjše telovadnice v sklopu šolskih objektov so tudi v drugih naseljih (Divača, Hrpelje, Dutovlje). 

Kolesarske poti na Krasu so že označene, težava pa je v tem, da le-te niso vzdrževane, občine pa 

njihovega obstoja niso vnesle v svoje občinske plane.    

 

V letu 1998 je bil v občini Sežana ustanovljen Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, katerega 

najosnovnejši cilj je ponuditi paleto novih možnosti za preživljanje prostega časa. Zavod skuša 

izboljšati pogoje za dejavnost najmlajših in šolske mladine, tekmovalnega in rekreativnega športa vseh 

kategorij ter športa za starejše občane in invalide. Prizadevajo si tudi za postavitev novih igral in 

ureditev igriščih na prostem, ki omogočajo zdrav razvoj najmlajših. Kot upravljalec vzdržujejo športne 

objekte v občini Sežana. 

Organizirajo tudi najrazličnejše športne prireditve. 

V Zavodu pa si želijo izvesti naslednja dela za področje športa na območju občine Sežana: 

- v športni dvorani obnoviti sistem razsvetljave, 

- zapreti zunanje športne površine v malem športnem parku zaradi vandalizma, 

- obnoviti pomožne objekte na nogometnem stadionu, 

- izdati kolesarski zemljevid celotnega Krasa, 
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- sodelovati pri promocijskih prireditvah zdravega načina življenja s sorodnimi institucijami, 

- organizacija kolesarskih in tekaških prireditev 

- trženje lastnih športnih programov, 

- v povezavi s posameznimi krajevnimi skupnostmi obnoviti športna igrišča in jih vzdrževati 
  

2.3.7 Gradnja stanovanj 

 

Za to, da prebivalstvo zadržimo na območju, še posebej mlade in mlade družine je potrebno 

zagotavljati tudi stanovanjske pogoje.  

 

Občina Divača 

 

Občina Divača se intenzivno razvija tudi na področju gradnje stanovanj in hiš. Do leta 2013 se 

predvideva izgradnja preko 400 novih stanovanj, od tega v roku dveh do treh let (2010,2011) izgradnja 

200 stanovanjskih enot. 

 

Občina Hrpelje-Kozina 

 

V občini se predvideva v programskem obdobju 2007-2013 izgradnja okrog 300 stanovanj. 

 

Občina Sežana 

Občina že ima planirana sredstva na podlagi planov, ki so jih posredovali upravniki večstanovanjskih 

stavb v katerih ima Občina Sežana svoja stanovanja (investicijska vzdrževanja) in ugotovitev 

dejanskega stanja stanovanj (terenski ogledi) in ugotovitve o nujnih sanacijah pomanjkljivosti in napak 

upoštevajoč zahteve iz Pravilnika o minimalnih ter tehničnih in drugih normativih za vzdrževanje 

stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini – okviren izračun, ki ga je pripravilo Komunalno 

stanovanjsko podjetje v sodelovanju s strokovno službo občine.  

Investicijsko vzdrževanje na področju stanovanj pa zajema tudi zamenjavo stavbnega pohištva, 

sanacijo odtokov, prenovo električne napeljave (stanovanja v večstanovanjski stavbi v Tomaju 71), 

napeljevanje plinske instalacije za ogrevanje občinskih stanovanj. 

Občina ima vzpostavljen tudi rezervni sklad, kjer se planirajo sredstva, ki jih mora občina odvajati 

upravnikom za investicijska ali vzdrževalna dela. Za kaj bodo sredstva namenjena je odvisno od 

odločitve etažnih lastnikov posamezne večstanovanjske stavbe.  

Vsako leto občina planira nakup novih socialnih stanovanj za potrebe socialno ogroženih 

občanov. 
 

 

2.4  TURIZEM IN DEDIŠČINA 
 

2.4.1 Turizem 

 

Naravna in kulturna dediščina Krasa in Brkinov predstavlja ogromen potencial za razvoj turizma ter 

oblikovanje turistične ponudbe. Slednja je na obravnavanem območju gosto razporejena, vendar jo je 

potrebno še smiselno povezati v skupno turistično ponudbo tudi z večjimi že vzpostavljenimi 

turističnimi centri kot so Kobilarna Lipica, Park Škocjanske jame in Štanjel. Prav tako bi bilo potrebno 

vzpostaviti turistično-informativni sistem, ki bi tržil celotno ponudbo in jo smiselno oblikoval. V 

sklopu tega se na celotnem območju pravkar vzpostavlja vodniška služba, sprejet je bil namreč Odlok 

o turističnem vodenju na območju občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Miren – Kostanjevica  in 

Sežana.  

 

Nastanitvene zmogljivosti so skoncentrirane zlasti v večjih središčih kot so Sežana (Motel MTS s 65    

ležišči, hotel Tabor z 90 ležišči), Lipica (hotel Maestoso s 107 ležišči in hotel Club s 152 ležišči), 

Kozina (Motel HTG s 140 ležišči), Divača (pension Risnik s 27 ležišči, prenočišča Malovec s 36 

ležišči), Obrov (motel Finida s 45). Poleg večjih kompleksov ponuja prenočišča tudi 1 gostišče, 2 

turistični kmetiji, 6 sobodajalcev, 1 ponudnik apartmajev ter 2 ponudnika drugih vrst prenočišč, ki 
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skupaj premorejo 166 ležišč (po podatkih SURS – a do leta 2004). Na celotnem območju obstaja le 

kamp in sicer pri Motelu HTG na Kozini. Celotna ponudba prenočitvenih kapacitet se glede na pregled 

terena v letu 2006 izboljšuje, saj se na primer v občini Divača vzpostavljajo še 2 turistični kmetiji ter 

kamp, v občini Sežana še 2 turistični kmetiji, v občini Hrpelje-Kozina pa še 1. 
 
V naslednjih letih bo potrebno še veliko narediti za izgradnjo dodatnih nastanitvenih kapacitet na 

podeželju, po katerih se povpraševanje povečuje. Za izgradnjo teh bo seveda potreba upoštevati kraške 

značilnosti okolja, kar so se investitorji že pričeli zavedati. 

  

Na območju je dobro razvit gastronomski turizem. Gostinski lokali, turistične kmetije in  osmice, ki so 

bolj ali manj enakomerno porazdeljene po območju, se trudijo ponuditi tipično kraško kulinariko. 

Slabša pokritost teh objektov je v Brkinih in Čičariji ter na Vrheh, kjer je le ena osmica. Osmice so 

bolj značilne za Kras, ki leži v občini Sežana. Kakovost gostinskih storitev je v povprečju dobra. 

Specifično gastronomsko ponudbo pa predstavljajo tudi degustacije v pršutarnah (Lokev, Kobjeglava, 

Šepulje) in kraških kleteh (Sežana). Dobre (avto)cestne povezave in kvalitetna ponudba po zmernih 

cenah privabljajo goste iz bližnjih mestnih središč kot so Trst, Koper, Nova Gorica in Ljubljana. 
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Tabela 31: Število nastanitvenih objektov po občinah od 1998-2004 

 

občine 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 objekti Ležišča objekti Ležišča objekti Ležišča objekti Ležišča objekti Ležišča objekti Ležišča objekti Ležišča 

Divača 2 64 2 64 2 64 2 64 1 27 1 27 1 27 

Hrpelje-

Kozina 

3 311 3 320 3 319 3 334 3 275 8 274 8 274 

Sežana 5 551 5 526 5 520 9 583 8 575 12 582 12 605 

Skupaj 

območje 

10 926 10 910 10 903 14 981 12 877 21 883 21 906 

vir: SURS 

 

 

Po številu nastanitvenih objektov vodi vsekakor občina Sežana, največja izmed občin. V slednji število objektov najprej stagnira, nato poraste, 2002 spet upade, nato 2003 spet 

poraste in stagnira. Število ležišč pa vseskozi niha, od leta 2002 dalje pa je vseskozi v porastu. 

V občini Divača od leta 1999 do 2001 število nastanitvenih zmogljivosti stagnira, leta 2002 število upade in nato do 2004 spet stagnira. Enako se dogaja s številom ležišč. V letu 

2005 se v Divači zgradi 1 nov objekt, prenočišča Malovec s 36 ležišči. 

V občini Hrpelje-Kozina število nastanitvenih objektov od leta 1998 do 2002 stagnira, poveča se leta 2003 in nato spet stagnira. Število ležišč pa od leta 1998 konstantno niha, od 

leta 2003 dalje pa stagnira. 

Skupno gledano na območju število objektov in ležišč iz leta v leto niha. 

 

 

Tabela 32: Število turistov po občinah od 1998-2004 

 
občine 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 domači tuji skupaj domači tuji skupaj domači tuji skupaj domači tuji skupaj domači tuji skupaj domači tuji skupaj domač

i 

tuji skupaj 

Divača 125 605 730 158 514 672 245 1026 1271 201 751 952 97 987 1084 107 823 930 26 546 572 

Hrpelje-

Kozina 

1026 8883 9909 1867 8617 10848 1696 8594 10290 1658 9064 10722 3577 9764 13341 3194 10512 13706 2374 10529 12903 

Sežana 4460 18534 22994 4333 18274 22607 3970 25018 28988 4247 25435 29682 7037 25977 33014 4542 28788 33330 3694 29587 33281 

Skupaj 

območje 

5611 28022 33633 6358 27405 34127 5911 34638 40549 6106 35250 41356 10711 36728 47439 7843 40123 47966 6094 40662 46756 

vir: SURS 

 

Število turistov v občini Divača skupno gledano niha, največji upad je doseglo leta 2004, v primerjavi z letom 1999, kar za 27%. Največji obisk v občini izvedejo tuji gostje, v 

povprečju, kar za 80 %. 

V občini Hrpelje-Kozina število turistov niha, leta 2004 je doseglo upad pod nivojem leta 2002 za 3%. Največji obisk pride s strani tujih gostov v povprečju, kar za 80 %. 
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Občina Sežana po številu turistov vodi pred ostalima. Tu število niha, od leta 2001 dalje dosega le porast, leta 2004 pa spet upade, vendar le za 1% v primerjavi z letom 2003. Po 

številu gostov, kot v preostalih občinah, prednjačijo tujci in spet v povprečju za okrog 80 %.  

Skupno gledano število turistov je bilo v porastu do leta 2003, leta 2004 je za 3% upadlo. Število domačih iz leta v leto niha, medtem ko je število tujih gostov v porastu od leta 

1998 do 2004. 

 

 

Tabela 33: Število prenočitev turistov po občinah od 1998-2004 

 
občine 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
 domači tuji skupaj domači tuji skupaj domači tuji skupaj domači tuji skupaj domači tuji skupaj domači tuji skupaj domači tuji skupaj 

Divača 898 1435 2233 681 1001 1682 714 2313 3027 582 859 1441 117 1170 1287 110 858 968 26 546 572 

Hrpelje-

Kozina 

2129 11081 13210 5717 18874 24591 5250 25423 30673 4153 14174 18327 12414 18176 30590 11865 27692 39557 8915 21168 30083 

Sežana 8267 39242 47509 7353 37290 44643 6710 49620 56330 6917 48439 55356 8604 49863 58467 14494 64949 79443 7149 46294 53443 

Skupaj 

območje 

11294 51758 62952 13751 57165 70916 12674 77356 90030 11652 63472 75124 21135 69209 90344 26469 93499 119968 16090 68008 84098 

vir: SURS 

 

 

Po številu prenočitev v občini Divača, prav tako prednjačijo tuji gosti, vendar število iz leta v leto niha, od leta 2002 pa število prenočitev slednjih pada in je upadlo, kar za 60% v 

primerjavi z letom 1998. Število prenočitev domačih gostov v občini Divača pa je vseskozi nihalo, leta 2002 pa je zelo upadlo, kar za 80% v primerjavi z letom 2001, do leta 2004 

tako število vseskozi upada in ni doseglo niti nivoja leta 1998 (upad, kar za 98%). Skupno število prenočitev  v občini Divača niha, največ nočitev je bilo leta 2000, od takrat je 

sledil, kar petkratni upad do leta 2004. 

V občini Hrpelje-Kozina je število prenočitev skupno gledano nihalo. Največji upad je doseglo leta 2001 (za 40%) , vendar je takoj spet doseglo porast za 40%in spet nihalo do 

leta 2004. Največji delež dosegajo prenočitve tujcev, v povprečju, kar 80%, vendar je število le-teh do leta 2001 naraščalo, nato upadlo in spet naraščalo nato leta 2004 upadlo. 

Število prenočitev domačih gostov pa je nihalo in se spreminjalo enako kot število prenočitev tujcev.  

V občini Sežana število prenočitev skupaj niha. Največja porast je bila leta 2003, vendar je leta 2004 že upadlo pod nivo leta 2000. Največ prenočitev je bilo spet na strani tujih 

gostov v povprečju za 85%, število le-teh pa je med leti vse skozi nihalo ter seveda doseglo največjo porast leta 2003. Število prenočitev domačih gostov  
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Splet specifičnih naravnih pojavov ter značilna kraška arhitektura in krajina predstavljajo odlično 

osnovo za oblikovanje edinstvene in raznolike turistične ponudbe. Številne in dobro znane naravne in 

kulturne znamenitosti predstavljajo temelj za izletniški turizem, ki je najbolj množična oblika turizma 

na Krasu. Kulturni turizem je šele v zametkih, a ima dobre možnosti razvoja zlasti v Štanjelu, Lipici in 

Sežani. Ti kraji imajo tudi možnost za razvoj kongresnega turizma, a jih poleg prostorske stiske pestita 

še problem neraziskanosti tržišča in pomanjkanja profesionalnega pristopa. Bližina italijanskega 

severovzhoda je omogočila razmah igralniškega turizma, ki pa je v upadanju.  
 
Naravne danosti pogojujejo razvoj raziskovalnega (zlasti v Regijskem parku Škocjanske jame) in 

šolskega turizma (naravoslovne učne poti, jame, Kobilarna Lipica), ki prispevajo tudi k osveščanju in 

širjenju vedenja o Krasu in tako krepijo njegovo razpoznavnost. Številne gostilne in vinske kleti 

porajajo gastronomski in vinski turizem, povečuje se tudi kmečki turizem. Kras ponuja izredne 

možnosti za razvoj športnega turizma ter zdraviliškega turizma, saj nudijo specifične bioklimatske 

značilnosti priložnost za večjo uveljavitev speleoterapije. 

Naravna in kulturna dediščina na območju pa predstavljata tudi dober ekonomski vir. Kobilarna Lipica 

s 420-letno tradicijo vzreje plemenskih konj Lipicancev, Škocjanske jame kot edine v Sloveniji na 

seznamu svetovne naravne in kulturne dediščine Unesco, staro jedro Štanjela (sicer leži v občini 

Komen) kot najbolj ohranjena tradicionalna kraška arhitektura so zagotovo trije nosilni stebri razvoja 

kraškega turizma. Poleg treh glavnih območij obstajajo še številne druge znamenitosti kot so cerkve, 

stara vojaška pokopališča ter številne druge zanimivosti, ki so premalo ovrednotene in vključene v 

celotno turistično ponudbo. 

 
Med muzeji na tem območju velja izpostaviti Vojaški muzej Tabor v Lokvi (druga največja zasebna 

zbirka vojaškega orožja iz 1. in 2. svetovne vojne do leta 1947 v Evropi), geološka muzejska zbirka v 

Botaničnem parku v Sežani, v Parku Škocjanske jame pa se nahaja več zbirk in sicer v  J'kopinovem 

skednju je etnološka zbirka, v Jurjevem skednju je predstavljena zgodovina odkrivanja jam, v 

Delezovi domačiji oziroma naravoslovnem centru pa so geološka, biološka in arheološka zbirka. V 

Lipici je urejena galerija grafika Avgusta Černigoja in Galerija Kos, v Gradu Štanjel Galerija Lojzeta 

Spacala in še dve manjši galeriji v Sežani. Na novo je odprta spominska soba Srečka Kosovela v 

njegovi domačiji v Tomaju poleg že obstoječe spominske sobe v Sežani, Škrateljnova hiša v Divači pa 

gosti razstavo prve slovenske filmske igralke Ite Rine. To je le nekaj najpomembnejših zbirk. 
 
K boljši razpoznavnosti Krasa prispevajo tudi mednarodne kulturne in športne prireditve kot so npr. 

literarna nagrada Vilenica, konjeniški turnir v dresurnem jahanju v Lipici, ter številne prireditve 

regionalnega pomena, ki temeljijo na izrabi naravnih in kulturnih posebnosti ter tradicionalnih opravil 

in običajev v avtentičnem okolju. Iz dediščine črpajo navdih tudi sicer zelo redki izdelovalci 

kakovostnih in prepoznavnih spominkov (štirna, žbrinca, leseni voz). 

 

Kras se lahko pohvali s številnimi turističnimi jamami, med katerimi izstopajo poleg Škocjanskih jam 

zlasti jama Vilenica, najstarejša turistična jama v Evropi (1613), Divaška jama, Dimnice in Grofova 

jama. Poleg vodenih ogledov, športnega in raziskovalnega jamskega turizma skušajo jamarska društva 

povečati zanimanje za obisk jam z razvijanjem šolskega turizma v smislu naravoslovnih učnih poti za 

spoznavanje kraških pojavov in z organiziranjem kulturnih prireditev v jamah. 
 
Konjeniški turizem ima na Krasu tradicijo in že uveljavljeno ime zaradi vzreje konj Lipicancev. Poleg 

Kobilarne Lipica obstaja še več zasebnikov, ki se ukvarjajo z rejo v turistične namene, predvsem konj 

Lipicancev in tudi drugih pasem, vendar pa označenih površin za potrebe jahanja in vožnje s kočijo še ni.  
 
Med alternativne oblike kraškega turizma spada prav gotovo tudi plezanje pr. V Risniku pri Divači. 

Pri določanju smeri plezanja je potrebno upoštevati smernice in navodila Zavoda za varstvo narave, 

saj gnezdijo v teh pečinah tudi nekatere ogrožene vrste ptic. 
 
Z vidika naravnih danosti so na Krasu dobre možnosti za kolesarjenje in pohodništvo, ki je razvito 

zlasti na Vremščici, Slavniku, Trstelju, Kokoški ter v dolinah Reke in Raše. Izdelan kolesarski 

zemljevid S kolesom po Kraškem parku je na Kras privabil številne obiskovalce, ki si želijo aktivnih 

počitnic v slikoviti krajini z visoko gostoto naravne in kulturne dediščine ter drugimi gospodarskimi 
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dejavnostmi, ki se povezujejo s turizmom. Kolesarjenje in pohodništvo nudita možnost za oblikovanje 

integrirane turistične ponudbe, vendar pa je potrebno vnesti kolesarske poti v občinske plane, 

zagotoviti potreben nadzor in vzdrževanje kolesarskih poti. Tematske poti so razvite v vseh 3 občinah 

na najrazličnejše teme. Nekatere od teh poti so primerne za kolesarstvo in pohodništvo, druge spet le 

za pohodništvo. 
 
Za popestritev obstajajo še številne druge možnosti rekreacije, kot so na primer plavanje v pokritem 

olimpijskem bazenu v Lipici, golf igrišče z 9 luknjami prav tako v Lipici, številna tenis igrišča, 

balinanje skoraj v vsaki vasi, letalstvo na športnem letališču na Gabrku pri Divači ter zmajarstvo na 

Vremščici. Zaradi skromnih naravnih danosti ribištvo (senožeški bajer, Reka) ni turistično zanimiva 

dejavnost. Območje je po drugi strani bogato z lovno divjadjo, kar nudi dobre možnosti za nadaljnji 

razvoj sonaravno usmerjenega lovnega turizma. 

 

Prav tako pa je za celotno območje potrebno vzpostaviti vodniško službo.  

 

Občina Divača si želi razvoja na področju turizma zlasti na naslednjih točkah: 

- Divaška jama 

- Park Škocjanske jame 

- Brkini 

- letališče Gabrk (postavitev rekreacijskega centra na V delu) 

  
 
2.4.2 DEDIŠČINA 

 

Slednja je bila odlično obdelana v strateškem dokumentu Pilotnega projekta Krasa, ki je poleg 

obravnavanega območja obsegal še območje občine Komen, ter manjša kraška dela občin Miren-

Kostanjevica in Koper. Glede na gostoto zastopanosti dediščine na območju je slednjo potrebno vpeti 

v politiko turističnega razvoja seveda glede na njene danosti. Določeni centri, kot sta Kobilarna Lipica 

in Park Škocjanske jame, dediščino že odlično tržijo. Vendar bi se celostno gledano lahko vpelo v to 

celotno območje.  

NARAVNA DEDIŠČINA 

Geološke značilnosti 

Litološka zgradba območja je razmeroma enostavna. Danes so na površju kredne in paleogenske karbonatne 

kamnine, ki so se odlagale v tako imenovani Jadranski karbonatni platformi, na katerih so razviti kraški 

pojavi. Zelo pestri so fosilni ostanki: ribe in drugi vretenčarji, rastlinski ostanki (komenski in tomajski 

ploščasti apnenec), izredno bogata nahajališča rudistnih školjk, paleocenskih polžev, številnih foraminifer in 

mikrofosilov. Zanimiva je geološka zgradba Kraškega roba, katerega osnovna značilnost je edinstvena 

luskasta zgradba flišnih plasti in eocenskih apnencev. Kvartarni sedimenti so le v jamah, na površini pa 

ponekod dobimo debelejšo preperino karbonatnih kamnin – terro rosso s kosi roženca. 

Geomorfološke značilnosti 

Obsežna apneniška planota Kras na jugovzhodu postopno prehaja preko suhih dolin v sosednje, prav 

tako kraške pokrajine. Zaradi značilne sklenjenosti in prepletenosti površinskih oblik, se je na tej strani 

Krasa izoblikovalo več izrazito stičnih pokrajin, ki jih genetsko lahko še prištevamo h Krasu. Te so 

zanimive zlasti zaradi pojavov kontaktnega krasa (npr. slepe doline). Od jugovzhoda se raztezajo 

glavne doline, ki se nato sklenjeno nadaljujejo v značilna podolja in uravnave Krasa. To velja zlasti za 

Podgrajsko in Senožeško podolje ter Vremščico. V neposredno soseščino Krasa sodi tudi Čičarija s 

Slavniškim pogorjem ter ravnik Podgorski Kras ob zahodnem vznožju Slavnika. 

 

Kraški procesi so bili odločilni za nastanek številnih površinskih (škraplje, doline, udornice, skalni 

čoki) in podzemnih (jame, brezna) kraških pojavov. Največ je jam, veliko pa tudi brezen. Na celotnem 

Krasu je velika gostota dolin, najvišja med Lipico in Sežano (tudi do 150 /km
2
).  
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Na Krasu je znanih približno 600 jam, njihovo število pa narašča vzporedno z jamarskim in 

krasoslovnim raziskovanjem. Najdemo jih na celotni površini Krasa (v povprečju 1-1,5 jame na km
2
 

površja), v okolici Sežane pa naletimo na najvišjo gostoto jam (22/km
2
). Med najznamenitejšimi 

jamami oz. jamskimi sistemi Krasa izstopajo Škocjanske jame kot ene najlepših ponornih jam s 

podzemno reko in kanjonom, ki so zaradi svoje edinstvenosti in naravne ohranjenosti od leta 1986 

vpisane v Unescov seznam svetovne naravne dediščine. 

Hidrogeografske in hidrogeološke značilnosti 

Na Krasu skoraj ni površinskih voda. Le na pobočjih iz manj čistega apnenca so ponekod grape, po 

katerih ob večjih deževjih teče hudourniška voda. V posebnih okoliščinah se je obdržala na površju 

Raša, ki teče po robu Krasa. Na Kras pade letno okoli 1500 mm padavin. Ker površinskih vodotokov 

skoraj ni, večina vode pronica v podzemlje in oblikuje podzemni kraški svet. Od določene globine 

navzdol so vsi votli prostori v kamnini zapolnjeni z vodo in tvorijo kraški vodonosnik. Vanj priteka 

voda s površja, odteka pa v kraških izvirih. Vodonosnik napajajo tudi površinski tokovi, ki po 

nepropustni podlagi pritečejo do roba Krasa, tu pa skozi požiralnike ali ponorne jame ponikajo v 

podzemlje. Iz kraškega pogorja Snežnika, flišnih Brkinov in dela Košanske doline (Senožeški potok) 

se vode izlivajo v reko Reko, ki nazadnje ponikne v Škocjanskih jamah. V Kras ponika tudi del voda 

Vipave skozi požiralnike v strugi od Vrtoč pri Mirnu navzdol. Kraški vodonosnik je veliko bogastvo, 

ki ga zaradi splošne visoke ranljivosti kraškega sveta ogroža onesnaževanje iz različnih virov. 

»Jugovzhodni del obravnavanega območja je glavno vodozbirno območje za izvir Rižane, ki ga 

sestavljajo dobro razviti in zelo propustni podzemni kraški sistemi. Ta je izjemnega pomena za 

vodooskrbo slovenske obale, saj je njen edini lastni vodni vir. Zaradi naravnih značilnosti območja 

(npr. površinska konfiguracija terena, hitri podzemni pretoki) lahko izvir Rižane v zelo kratkem času 

ogrozijo morebitni polutanti tudi iz bolj oddaljenih delov vodozbirnega območja.« 

Najpomembnejša površinska voda na Krasu so antropogeni kali in lokve, ki jih je človek uporabljal 

skozi stoletja. Prve za napajanje živine, druge pa za lastno rabo. Danes so ti pojavi opuščeni in imajo 

izjemen ekološki pomen. 

Rastlinstvo in vegetacija 

Območje leži v submediteranskem fitogeografskem območju in je izjemno bogato in raznoliko. Temu 

nedvomno botruje njegov geografski položaj, ki se odraža tudi v rastlinstvu in vegetaciji. Prave 

sredozemske rastline so tu precej redke. Pogostejše so v bližini obale, proti kraški planoti pa jih skoraj 

ni več. Precej pogostejše pa so vrste širšega sredozemskega območja, južnoevropske in toploljubne 

ilirske vrste. Poleg teh najdemo še vrste s pretežno evrazijsko, evropsko, evrosibirsko, 

srednjeevropsko, atlantsko in kozmopolitsko razširjenostjo. Te so vse pogostejše od obale proti 

notranjosti, pa tudi v globljih dolinah in gozdovih. 

Razpoložljivi podatki, predvsem pa okvirna raziskava, ki so jo leta 1995 opravili strokovnjaki 

Biološkega inštituta ZRC SAZU iz Ljubljane, je izpostavila botanični  pomen nekaterih predelov 

(Vremščica, Slavnik, Glinščica), vrtač in udornic (Leskovec, Risnik, Orleška draga, Velika in Mala 

udorna dolina v Škocjanskih jamah). Zaradi velikega naravoslovnega pomena so vsa navedena 

območja vključena v inventar najpomembnejše naravne dediščine. Območje Škocjanskih jam je 

floristično zanimivo zaradi tu ohranjenih toploljubnih in hladnoljubnih ostankov nekdanje vegetacije. 

Poseben floristični pomen ima tudi Kraški rob (edini natančneje raziskani del) zaradi toploljubne 

vegetacije, vezane na ostenja.  

 

Gozdna in grmovna vegetacija 

 

Kljub neugodnim klimatskim in talnim pogojem (vroča poletja z malo dežja, razmeroma hladne zime, 

burja, neugodne hidrološke razmere), je območje bogato z gozdno in grmovno vegetacijo. Tu uspevajo 

le drevesne vrste, prilagojene specifičnim ekološkim razmeram kot npr. črni gaber, mali jesen, puhasti 

hrast, graden in beli gaber, ki so glavni nosilci gozdne vegetacije, med grmovnimi vrstami pa navadni 

ruj, brin, terebint, rešeljika, trokrpi javor, trdoleska, glog itd. Najbolj razširjena gozdna združba na 

Krasu je združba črnega gabra in puhovca. Zaradi človekovega delovanja v preteklosti so se razvile 
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številne drugotne vegetacijske oblike, od katerih je najbolj razširjena združba črnega gabra in ojstrice, 

ki porašča obsežne površine opuščenih gmajn od Trsteljskega hribovja do prisojnih pobočij Čičarije. V 

montanskem pasu (Vremščica, Slavnik) prevladuje bukev; obsežne, v preteklosti degradirane 

površine, poraščajo umetno zasnovani sestoji črnega bora, ki je od polovice prejšnjega stoletja odigral 

pomembno vlogo pri zasajevanju kraških goličav.  

 

Travišča 

 

Preden je na Kras prišel človek, so ta prostor pokrivali obsežni gozdovi. Zaradi sečnje, intenzivne paše 

in erozije je gozd proti koncu prejšnjega stoletja prekrival le še slabo šestino celotne površine. 

Travišča so torej nastala zaradi človekovih tradicionalnih kmetijskih dejavnosti v preteklosti. Od 

nekdaj obsežnih travišč, senožeti in pašnikov so se do danes ohranili le ostanki na območjih z 

neugodnimi rastiščnimi razmerami in tam, kjer sta še prisotni paša ali košnja (Vremščica, Slavnik). 

Traviščna vegetacija obravnavanega območja je relativno enotna. Največje površine pokriva združba 

nizkega šaša in skalnega glavinca. Površine delno kosijo, večinoma pa so nastale kot pašniki. Travišče 

je v vseh obdobjih izredno barvito, sodi pa med najbogatejša evropska travišča. Z opuščanjem 

tradicionalne kmetijske rabe se kraška travišča zelo hitro zaraščajo. Z zaraščanjem izginjajo značilne 

kraške travniške rastline, na katere so vezane tudi številne redke in ogrožene živalske vrste.  

Živalstvo 

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.   

Že rezultati okvirnih raziskav, ki so bile doslej izvedene na nekaterih lokacijah obravnavanega 

območja, dokazujejo izredno bogastvo kraškega živalstva. 

Na obravnavanem območju so zoologi doslej registrirali 840 jamskih, talnih in površinskih vrst 

hroščev, od teh 13 endemičnih in številne dinarske, z edinim nahajališčem v Sloveniji. Med območji 

najdenj izstopajo predvsem Slavnik in Vremščica, dolina Glinščice, okolica jame Vilenica in Kraški 

rob, kjer so doslej registrirali 403 vrste, od katerih sta 2 zelo redki in 1 prvič najdena na Primorskem. 

Izredno pestra favna metuljev je odraz geografskega položaja, različnih klimatskih vplivov, 

razgibanosti reliefa in geološke podlage. Doslej so strokovnjaki našli 513 vrst ali 40 % vseh doslej 

znanih vrst metuljev v Sloveniji (3 endemiti, 3 zavarovane in 147 ogroženih vrst). Presenetljivi so 

rezultati raziskav kraškega roba, kjer so doslej določili 562 vrst. 

Kljub slabi raziskanosti so herpetologi ugotovili 14 vrst dvoživk ali 78 % vseh vrst, ki živijo v 

Sloveniji, in 13 vrst plazilcev ali 64 % vseh v Sloveniji živečih vrst. Poudarili so pomen nekaterih 

območij z večjo pestrostjo habitatov (Glinščica, Slavnik, Vremščica), posebnega pomena za 

razmnoževanje dvoživk pa so lokve in kali, edine stalne stoječe vode na Krasu. Večina vrst je 

zavarovana. 

Na obravnavanem območju je tudi izjemno pestra in bogata favna ptic, zaradi česar je velik del 

območja uvrščen na seznam za ptice mednarodno pomembnih območij (IBA). Na Krasu gnezdijo 

številne v Sloveniji ali širše redke oz. ogrožene vrste, zelo verjetno pa igra to območje tudi pomembno 

vlogo kot prezimovališče. Poleg celotnega Komenskega krasa med pomembnejše predele sodijo 

Podgorski Kras s severnimi obronki Čičarije (Slavnik) in Kraškim robom, Matarsko podolje, masiv 

Vremščice, območje Škocjanskih jam in dolina Glinščice. Pestrost ptičje favne ogroža predvsem 

zaraščanje travniških površin, ponekod tudi nekatere športno-rekreacijske dejavnosti (npr. športno 

plezanje, planinstvo, zmajarstvo, športno letalstvo). Ornitologi so doslej ugotovili veliko število 

ogroženih vrst, med njimi tudi ogrožene v mednarodnem merilu. 

Med sesalci izstopajo predvsem netopirji (doslej registriranih 10 vrst), ki sodijo med najbolj ogrožene 

živalske skupine tako v Sloveniji kot v Evropi. Zaraščanje nekdanjih kmetijskih površin in hitro 

napredovanje gozda ustvarja ugodne pogoje za velike sesalce, predvsem za srnjad, divjega prašiča in 

jelenjad. V zadnjem obdobju se predvsem na vzhodnem delu območja vse pogosteje pojavljajo zveri, 

ris občasno na območju Vremščice, medved pa na Vremščici, Slavniku in prehodno tudi na Krasu. 
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Jamska favna z visoko stopnjo endemizma je izredno raznovrstna in bogata zaradi ekološke pestrosti 

habitatov. Med najbogatejše in najbolj raziskane vodne jame spadajo med drugimi: Škocjanske jame.  

Naravna dediščina, ki je zajeta v spodnji tabeli zajema še občino Komen, ter le manjša kraška dela 

občin Miren-Kostanjevica in Koper, kar je obravnaval že analitični del Pilotnega projekta Kras. Na 

tem območju je evidentiranih in ovrednotenih 1.010 enot dediščine. Že samo število inventariziranih 

objektov in območij kaže na veliko bogastvo obravnavanega območja. Ne gre pa le za število, temveč 

tudi za edinstvenost  naravnih pojavov. 
 

Tabela 34: Tipološka razdelitev naravne dediščine 

NARAVNA DEDIŠČINA 

Geološk

a
1
 

Dendrološ

ka
2
 

Spomeniki 

oblikovane 

narave
3
 

Hidrološ

ka
4
 

Zoološka
5
 Botaničn

a
6
 

Gozdna
7
 

Geomorfološk

a
8
 

60 55 7 2 27 5 9 845 

Sk.   1.010 

Vir: Inventar naravne dediščine RZVND Nova Gorica in Medobčinskega ZVNKD Piran, v analitičnem delu 

Pilotnega projekta Kras 

 

KULTURNA DEDIŠČINA 
   

Za Kraško regijo je značilna visoka gostota kulturne dediščine (341 enot), ki skupaj z objekti naravne 

dediščine sooblikuje identiteto prostora. Edinstvenost in raznolikost kulturne dediščine in krajine v 

veliki meri določa prepoznavno podobo Krasa. 
 

Tabela 35: Tipološka razdelitev kulturne dediščine 

KULTURNA DEDIŠČINA 

  stavbna  arheološka memorial

- 

na 

vrtno 

arhitekturna 

kulturna 

krajina 

profana sakralna sakralno 

profana 

naselbinsk

a 

    

90 86 3 10     

   189 121 24 3 4 

Vir: Uprava RS za kulturno dediščino, Zbirni register dediščine, avgust 2000, v analitičnem delu 

Pilotnega projekta Kras 
 
Kraška regija je izredno bogata z arheološkimi najdišči. Najstarejši poznani sledovi človeka na Krasu 

segajo v mlajši pleistocen (starejša kamena doba ali paleolitik), prve človeške skupnosti pa srečamo na 

                                                 
1
 Površinska (izdanki, profili, historično-geološka območja) in podzemna (jame, rudniki), nepremična (nahajališča kamnin, 

mineralov, tektonski fenomeni, izviri ipd.) in premična (posamezni predmeti, zbirke v muzejih ipd.).  
2
 Drevesa velikih dimenzij, izjemne starosti, nenavadnega habitusa. 

3
 Posamezne naravne posebnosti, navadno povezane s kulturnimi spomeniki: manjša območja ali objekti vrtnega in parkovnega 

oblikovanja z botanično, estetsko in kulturno namembnostjo. 
4
 Potoki, reke, jezera, slapovi, morje ipd.  

5
 Habitati redkih, ogroženih in zavarovanih vrst, endemitov itd.  

6
 Rastišča ogroženih, redkih in zavarovanih rastlinskih vrst, endemitov ipd. kot npr. barja, močvirja, vlažni travniki, melišč, 

udornice, gorska travišča itd. 
7
 Razmeroma dobro ohranjeni predeli gozdov: kot npr. gozdni in pragozdni rezervati.  

8
 Površinska (vrtače, škraplje, žlebiči, soteske, naravna okna /mostovi, skalni samotarji, struge, terase, stene ipd.) in podzemna 

(jame, brezna ipd.).  
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Krasu nekako 7500 let pred sedanjostjo. Skupnosti prazgodovinske dobe, s kontinuiteto v rimsko 

obdobje, so se uspešno prilagodile posebnostim kraškega okolja in razvile način življenja, bivanjsko 

kulturo in kulturno krajino, ki so postale značilnost celotnega območja Krasa. Najpomembnejša 

najdišča so ravno v jamah, npr. Ozka Špilja, pečina Trhlovca, Jazbina, Tominčeva jama, visoka 

gostota je tudi na območju Kraškega roba. Gradišča, utrjene naselbine, so na kraških tleh sinonim za 

takoimenovano kaštelirsko kulturo starejše železne dobe, ki je pomembno prispevala k oblikovanju 

današnje krajinske podobe območja. 
 
Krasu daje svoj pečat tudi značilna kraška arhitektura. V stavbarstvu osrednjega Krasa so jasno 

razpoznavne naslednje skupne lastnosti: mestom podobno oblikovanje vaških naselij s sklenjenim 

uličnim nizom in ulična križišča, ki se razvijejo v prave male »mestne trge«, posebna barvna lestvica 

ter značilno razporejanje stavb na ali ob lokacijah z dolgo naselbinsko kontinuiteto. Posamezni 

elementi oblikovanja kot so okenski okvirji, portali, konzole, strehe, dimniki, strešni venci, zunanje 

stopnišče, balkon, gank, kamniti žlebovi, vodnjaki in stavbno pohištvo predstavljajo likovno-

prostorske elemente, ki delajo kraško arhitekturo razpoznavno. 

 

Kraška kmečka hiša je inačica sredozemske hiše z najbližjimi zgledi pri furlanski kmečki arhitekturi. 

Model kraške domačije sestavljajo: »pitana shuta« (stanovanjski del), »hram« (klet), »štala« (hlev), 

»klenica« (vhodna lopa), »skedenj« ter »gnojnik«. Praviloma so ti elementi razvrščeni okoli zaprtega 

dvorišča »borjača«, ki je dostopen skozi reprezentativno »kalono« in predstavlja lokalno posebnost, 

saj je nastal zaradi zaščite pred burjo. Na »borjaču« je tudi »štirna« (zbiralnik kapnice). Onstran 

stavbnega niza pa se nekatere domačije odpirajo neposredno na vinograde in polja. V pritličju je veža 

s kuhinjo, ta velika »kambra« in »hram« (klet). Lokalna posebnost je »spahnjenca« (prizidek kuhinje z 

ognjiščem). V nadstropju se nahajajo »kambre« ali sobe. Dostop v nadstropje vodi po zunanjih 

kamnitih stopnicah na lesen »gank« (balkon), ki ga poživljajo rože. Osnovni gradbeni material je bil 

do nedavna kamen, kritina pa se je spreminjala od slamnate in skrilnate do korčaste kritine.  

 

Med pomembnejše tipe kulturne dediščine spada še memorialna dediščina, predvsem vojaška 

pokopališča iz 1. in 2. svetovne vojne (vojaško pokopališče v Gorjanskem je največje pokopališče iz 1. 

svetovne vojne v Sloveniji), nagrobniki, zgodovinske poti (stare rimske ceste) in obcestni mejniki. 

Največja gostota memorialne ali zgodovinske dediščine je na Goriško-Komenskem krasu (Soška fronta). 

 

 

Z vidika kulturne dediščine, ki je bila že obravnavana v analitičnemu delu Pilotnega projekta Kras, 

obstajajo na Krasu tri območja, kjer je kulturna dediščina visoke vrednosti ali izjemno koncentrirana, 

in sicer: kulturna krajina Dolnjega Krasa s krajinskim parkom Štanjel (v občini Komen), Kobilarna 

Lipica kot izjemna kulturna krajina in pa širše območje s Parkom Škocjanske jame. Na pokrajini Kras 

obstajata še dve pomembnejši območji, in sicer Kraški rob (v občini Koper) z visoko gostoto 

arheološke, profane in sakralne dediščine ter Vrhe z bogato sakralno in arheološko dediščino. 

Kobilarna Lipica 

Kulturna krajina Lipice je grajena iz ploskve, to so travnate površine, in volumnov, to je večjih dreves. 

Zasajena so v geometrijskem sistemu, ki vzpostavlja optimalno možnost paše v senci, kar odraža 

osnovni namen oblikovanja te specifične krajine, in sicer željo po ustvarjanju optimalnih pogojev za 

rejo plemenskih konj lipicancev. Ob kmetijskih površinah – pašnikih, katerih značilna raba daje 

osnovni pečat območju Kobilarne Lipica, so pomembne prvine te krajine tudi drevoredi, obzidje z 

vhodnimi vrati, ograje, kali in površine ob historičnih objektih, predvsem pa terasasti vrtovi pod 

graščino. Razpoznavnost in identifikacija te krajine z Lipico ali Kobilarno izhaja iz dejstva, da je 

vzdrževana, kultivirana bodisi s košnjo bodisi s pašo in se zato razlikuje od okolice. 

 

Najkvalitetnejši objekt stavbne dediščine Lipice v historičnem jedru je Velbanca, osrednji hlev iz leta 

1703, ki v starem delu kompleksa Kobilarne zavzema osrednje mesto s simboličnim pomenom, saj je 

skozi celo zgodovino ohranila funkcijo hleva za plemenske žrebce. Med objekti v hotelsko-turističnem 

kompleksu je najkvalitetnejši hotel Klub, ki se urbanistično in arhitekturno dobro vključuje v 

prostorski kontekst in spada med kulturne spomenike v postmodernističnem arhitekturnem slogu. Med 
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pomembnejše spomenike kulturne dediščine spadajo še kapelica Lurške Matere Božje v Dolini ter 

polkrožna niša vklesana v živo skalo. 

Park Škocjanske jame 

Škocjanske jame so izjemno bogato arheološko najdišče. Ozemlje izkazuje kontinuirano poselitev od 

jamskih postojank iz mezolitika in vrste obsežnih utrjenih selišč s spremljajočimi grobišči iz mlajše 

bronaste dobe ter številnimi gradišči (Škocjan, Gradišče, itd.) iz starejše železne dobe, ki pomembno 

sooblikujejo podobo kulturne krajine.  

 

Območje Parka Škocjanskih jam označuje velika gostota kulturnih spomenikov, nastalih zlasti v 

obdobju od 13. – 15. stoletja. Še posebno je bogat s sakralno stavbno dediščino, kjer se kaže vpliv 

furlanske stavbne tradicije. Posebno kvaliteto predstavljajo notranje poslikave (ciklus fresk v cerkvi 

sv. Helene na Gradišču). Svojstven pečat pokrajini daje cerkev sv. Kancijana z zvonikom, ki postaja 

vedno manj vidna zaradi zaraščanja, in grad na Školju, eden izmed redkih ohranjenih srednjeveških 

gradov s kultivirano okolico. Identiteto območja tvorijo predvsem impresivni objekti naravne 

dediščine, ki jih dopolnjuje kulturna dediščina in poselitev.  

Kamnoseštvo kot tradicionalna obrt 

Kamen, eden od simbolov Krasa, je na tem območju od nekdaj služil kot naravni gradbeni material, 

zato je tudi prevladujoč element tradicionalne arhitekture. V Romanski hiši v starem jedru Štanjela 

zasledimo še celo kamnite žlebove in odtočne cevi. Kamnarstvo je bilo od nekdaj pomembna 

gospodarska panoga na Krasu, saj so številni kamnolomi in domače kamnoseško znanje predstavljali 

pomemben vir zaslužka glede na to, da naravne razmere kmetijstvu niso bile naklonjene. Danes 

kamnoseško tradicijo nadaljuje podjetje Marmor, ki ima svoj kamnolom v Lipici, obstaja pa še več 

manjših kamnoseških obrtniških delavnic, ki v zadnjem času doživljajo preporod, saj se povpraševanje 

po kamnoseških izdelkih veča premosorazmerno z rastjo zavesti o dediščinskih vrednotah. Že večkrat 

je bila podana tudi pobuda, da bi v enem od zapuščenih kamnolomov ustanovili kamnoseško šolo. 

Kraška krajina 

Kraška krajina je edinstvena in se že po svojem izgledu razlikuje od sosednjih pokrajin. Odlikuje jo 

njena raznolikost in visoka doživljajska vrednost. Relief je tipično kraški. Posebnost kraškega 

makroreliefa so suhe doline – doli (Senadolska dolina, Brestoviški dol), velike vrtače in koliševke, ki 

so nastale s podiranjem stropov podzemeljskih votlin, sem sodijo tudi brezna in kraške jame. Kraški 

relief označujejo tudi večje vzpetine in višji hribi (Kokoška, Trstelj, Vremščica, Slavnik). Krajinsko 

zanimivo je tudi celotno gorovje Čičarije z značilnimi stožčastimi vrhovi. Kot posebno znamenitost 

velja izpostaviti Podgorski kras, najbolj ohranjen goli kras v Sloveniji. Svojevrstna posebnost je tudi 

Matarsko podolje z videzom doline, ki pa nima pravega dolinskega dna, temveč razgibano zemljišče 

prave kraške planote.  

 

Tla so plitva, skeletna, tudi z golim skalovjem na površini. Nekoč so bili na skeletnih tleh večinoma 

pašniki, danes jih zarašča gozdno rastje. Nadaljevanje tega procesa pomeni razvoj od ruralne, odprte 

krajine proti gozdni, zaprti krajini. S pogozdovanjem ob koncu prejšnjega stoletja se je črni bor zaradi 

skromnih zahtev močno uveljavil in danes zaznamuje krajinsko podobo Krasa. Postal je eden od 

simbolov Krasa. Značilna je tudi kraška gmajna s ponekod še opaznimi zaplatami golega kamenja. 

Kraška območja označuje odsotnost voda na površini. Edine površinske vode so kali, ki jih najdemo v 

vsaki vasi, z izgradnjo vodovoda pa jih le malokje vzdržujejo.     

 

Celoten Kras pomeni krajinsko znamenitost in je tudi v svetovnem merilu posebnost zaradi značilnih 

kraških pojavov in kraške krajine, pa tudi kamnitih ograd, obzidanih dvorišč in gručastih vasi. 

Ohranila se je tipična poselitev v strnjenih naseljih na izpostavljenih lokacijah kot pomemben element 

privlačnosti prostora, vendar pa se zaradi razpršenosti novogradnje značilnosti kraške kulturne krajine 

izgubljajo. Zaradi izjemnosti kulturne krajine je Slovenska komisija za Unesco leta 1994 pripravila 

osnutek predloga za vpis kraške krajine na poskusni seznam za kulturne krajine pri Unesco.  
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Kulturno krajino oblikujeta narava in človek in je tako v stalnem spreminjanju. Odziva se ne le na 

naravne procese, ampak tudi na spreminjanje poselitvenih in nasploh družbenih in ekonomskih 

razmer, na spremembe v pridelovalnih postopkih, orodjih, na tržne razmere, vedenjske navade in 

pravzaprav na vse, kar sodi k bivanju in delovanju človeka.  

 

Najodločilnejši dejavnik pri ustvarjanju krajinske podobe je kmetijstvo, predvsem različne oblike 

obdelave tal in kmetijske rabe zemljišč. Območja z nekoliko debelejšim slojem prsti, predvsem v 

vrtačah ali v plitvejših depresijah, deloma ustvarjena s čiščenjem in odstranjevanjem skal, omogočajo 

ureditev njiv in za Kras tipičnih oblik vinogradov z latniki. Zaradi bogatega sloja prsti na dnu vrtač in 

dolov se v njih po večini še ohranja tradicionalna raba. Zanimiv sistem slepih dolin na severnem robu 

Matarskega podolja, na stiku flišnega sveta s kraškim, je pomembno kmetijsko področje. Suhozidi, 

košenice, bori, trta, njive so elementi, ki so vzpostavili in vzdrževali tipično kulturno krajino Krasa, 

vendar danes izginjajo zaradi zaraščanja oziroma opuščanja dejavnosti.      

 

Med posebnosti in znamenitosti Krasa se uvršča Kobilarna Lipica, “krajinski” otok sredi skalovite 

gmajne med Orlekom, Gropado in Lokvijo, okolica Škocjanskih jam, in območje Trstelja. Na območju 

Dutoveljsko-Tomajskega krasa z obsežnimi vinogradi, kjer pridelujejo teran, je v krajinski sliki še 

veliko pravega krasa. 
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- SWOT analiza območja 

 

 

PREDNOSTI  

 

SLABOSTI  

• Dobro razvito vinogradništvo in vinarstvo na Krasu;                           

•  uveljavljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah  

•  neokrnjena narava 

•  kvalitetna regionalna tradicionalna kulinarika 

•  ugodna geografska lega  

• posebna in značilna naravna in kulturna dediščina 

• že zaščitene in v postopku zaščite blagovne znamke ter geografska 

zaščita posameznih pridelkov in izdelkov (kraški pršut, kraški med, 

brkinski slivovec, kraški brinjevec, kraški ovčji sir, teran tpt, teranov 

liker, kraška jagnjetina) 

• raznolikost pokrajine 

•  aktivna prostočasna društva, prepoznana po dosežkih 

 

• nerazvita in slabo vzdrževana infrastruktura (vodovodi, ceste) 

• Prevladovanje majhnih kmečkih gospodarstev mešanega tipa; 

•  razdrobljena kmetijska posest; 

•  neorganiziranost in nepovezanost lokalnih akterjev pri skupnem 

trženju in pridobivanju razvojnih spodbud (na vseh nivojih – 

kmetijstvo, turizem, društva…) 

•  zaraščanje krajine in poti, ki vodijo do lastniških parcel 

• mladi ne vidijo perspektive v kmetijstvu 

•  admin.-birokratske ovire 

• visoki stroški proizvodnje zaradi majhnosti 

• divjad uničuje pridelek 

•  velika požarna ogroženost naravnega okolja (slaba opremljenost 

gasilcev) 

•  neorganizirano informiranje o možnostih in postopkih registracije 

dop.dejavnosti 

•  problematika zagonskih sredstev za prijave na projekte in investicije 

•  možnosti zagotavljanja deležev sofinanciranja na lokalnem in 

državnem nivoju 

•  premajhen odziv lokalnih skupnosti do skupnih projektov (tematske 

poti…) 

•  odsotnost transferov (avtobusnih in zasebnih prevozov do turističnih 

točk) 

•  neugodna starostna struktura 

•  odsotnost kmetijske tržnice 

•  divja odlagališča 
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MOŽNOSTI  

 

TVEGANJA 

• ponoven razvoj sadjarstva v Brkinih (obnove intenzivnih in 

travniških nasadov) 

• povezovanje kmetijskih gospodarstev med seboj ali z drugimi 

organizacijami za boljše trženje 

• Trženje tipičnih lokalnih pridelkov pod skupno blagovno znamko; 

• pridobivanje državnih in evropskih spodbud,  

• spodbujanje in razvoj naravi prijaznega kmetovanja v povezavi s 

turizmom  

•  vzpostavljena turistično informativna pisarna za cel Kras in Brkine 

•  razvoj novih instrumentov za pomoč – spodbude 

•  širjenje ponudbe na kmetijah (konjereja, kolesarjenje, avtokampi, 

trženje različnih pridelkov…) 

•  priprava popisa tradicionalnih jedi in običajev  

• registracija tradicionalnih jedi 

•  organiziranje akcije osveščanja ljudi za skupno trženje kraja in 

korekten odnos do nosilcev dejavnosti 

•   vzpostavitev podpornih institucij (turističnih pisarn in vodnikov, …) 

•  ustanovitev sklada za sofinanciranje razvoja aktivnosti in dejavnosti 

(društva…) 

•  trženje obnovljenih vaških jeder 

 

 

• neorganiziran trg in slaba prodaja 

• zapletenost upravnih zemljiških postopkov za zaokroževanje površin; 

• zaraščanje krajine in posledično zmanjševanje kmetijskih 

obdelovalnih površin.  

•  zapoznela izplačila subvencij ter drugih sredstev s strani države 

•  preveliki stroški kmetovanja (potrošni material, zakol…) 

•  prepogosto spreminjanje pogojev za opravljanje kmetovanja  

•  prestroga zakonodaja in inšpekcijske službe v primerjavi z drugimi 

državami Evrope 

• prevelika ogroženost letine od divjadi 

•   prostorski ureditveni pogoji kot omejitev za razvoj različnih 

kmet.dej. 
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4. STRATEGIJA RAZVOJA OBMOČJA 

4.1 Vizija  

Skladnost razvojne vizije z značilnostmi okolja ter potrebami in priložnostmi območja, ki izhajajo iz 

analiz, opredeljenih v strategiji. 

 

Vizija razvoja podeželja v programskem obdobju 2007-2013 je: 

   

Obravnavana regija bo s svojo bogato naravno in kulturno krajina nudila vse pogoje za doseganje 

dodatnih kvalitet tega prostora, tako za potrebe kmetijstva, gozdarstva, turizma, rekreacije, 

gospodarstva, infrastrukture in okolja. Zato bomo na tem območju ohranjali poseljenost s sonaravnim 

kmetijstvom in gozdarstvom, širjenjem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, razvojem podjetništva ter 

turizma in uporabi naravi sprejemljivih tehnologij. 

  

4.2 Prioritete, ukrepi in projekti za izvedbo strategije 

 

Strateški cilji LRS Prioritete Ukrepi Ciljne skupine 

zagotavljati dolgoročen 

trajnostni razvoj 

območja skladen z 

značilnostmi okolja ter 

potrebami in 

priložnostmi okolja  

Prioriteta 1: 

organizacija strukture za 

izvajanje LRS 

 

 

Ukrep 1.1: 

Vodenje in delovanje 

LAS, usposabljanje 

strukture in animiranje 

prebivalstva 

Ukrep 1.2: 

Izvajanje LRS 

Ukrep 1.3: 

Spodbujanje k 

oblikovanju partnerstev 

Člani LAS 

Razvojne agencije 

Lokalno 

prebivalstvo 

 

Lokalno 

prebivalstvo 

 

Lokalno 

prebivalstvo 

povečati količino in 

kakovost lokalnih 

produktov (pridelkov, 

izdelkov in storitev) ter 

število ponudnikov na 

trgu 

Prioriteta 2: Izboljšanje 

konkurenčnosti 

podeželja 

Ukrep 2.1 

Izboljšanje 

konkurenčnosti 

podeželja predvsem z 

razvojem in trženjem 

tipičnih lokalnih 

produktov (pridelkov, 

izdelkov, storitev) 

Ukrep 2.2 

Razvoj različnih 

dejavnosti 

Ukrep 2.3 

Zagotavljati primerno 

rabo naravne in kulturne 

dediščine v povezavi s 

turizmom 

 

Kmetje, podjetniki, 

društva, gostinci, 

strokovne 

institucije, 

domačini 

 

 

 

 

Vsi prebivalci, 

brezposelni, mladi 

ženske, kmetje 

 

Podjetniki, kmetje, 

brezposelni, 

prebivalstvi 

ohranjati poseljenost, 

ekonomski razvoj ter 

večjo kvaliteto življenja 

na podeželju z 

ustvarjanjem novih 

delovnih mest 

usposabljati prebivalstvo 

in strokovno osebje za 

potrebe razvoja 

podeželja 

zagotoviti primerne 

načine trženja produktov 

podeželja ter povezati s 

tem namenom 

ponudnike 

skrbeti za ohranitev in 

varovanje podeželskega 

okolja 

dosegati sodelovanje in 

povezovanje različnih 
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sektorjev ter panog za 

dosego inovativnosti, 

večje ekonomske 

uspešnosti izvedbenih 

projektov 

 

zagotavljati primerno 

infrastrukturo na 

podeželju 

 

Prioriteta 3 

Ustvariti pogoje za 

življenje in delo na 

podeželju 

 

Ukrep 3 .1:  

Razvoj infrastrukture za 

zagotavljanje pogojev za 

bivanje in delo na 

podeželju   

Ukrep 3 .2:  

Razvoj infrastrukture za 

zagotavljanje socialnega 

in družbenega življenja   

Ukrep 3 .3:  

Razvoj turistične 

infrastrukture 

 Prebivalstvo, 

občine, podjetniki, 

kmetje 

 

 

 

Prebivalstvo, 

društva, ženske 

 

Širša javnost, 

občine, šole, 

prebivalci, 

obiskovalci 

vzpostaviti sodelovanje 

in partnerstva na 

območju 

Prioriteta 4.:  

Skrb za družbeno in 

socialno življenje na 

podeželju 

Ukrep 4.1:  

Pridobitev znanj ter 

izobraževanje na 

podeželju, društveno 

udejstvovanje 

Ukrep 4.2: Razvoj 

zdravstvene 

infrastrukture ter skrb za 

ostarele 

 

Prebivalci, mladi, 

društva, podjetja, 

kmetje 

 

 

 

Prebivalci, starejši 

odrasli 

vključevati vse ciljne 

skupine prebivalstva v 

izvajanje strategije 

 

 

CILJ 1: ZAGOTAVLJATI DOLGOROČEN TRAJNOSTNI RAZVOJ OBMOČJA SKLADEN 

Z ZNAČILNOSTMI OKOLJA TER POTREBAMI IN PRILOŽNOSTMI OKOLJA   

 

Prioriteta 1: Organizacija strukture za izvajanje LRS 

 

Za izvajanje Razvojnega programa podeželja je potrebno zagotoviti tudi organizacijsko strukturo. 

Slednja je skladno s sprejetimi akti Lokalna akcijska skupina Krasa in Brkinov, ki je za svoje 

strokovno upravljalsko telo določila Območno razvojno agencijo. Slednja je skupaj z različnimi 

strokovnimi službami na območju: Kmetijsko svetovalno službo Sežana, Zavodom za gozdove 

območna enota Sežana, Komunalno stanovanjskim podjetjem d.d. Sežana, Kraškim vodovodom d.o.o. 

Sežana, občinskimi službami občin Hrpelje-Kozina, Divača in Sežana, ter seveda z lokalnim 

prebivalstvom na območju pripravila ta dokument. Vsi ti vključeni bodo tudi sodelovali pri 

implementaciji programa, kakor tudi pridelovanju LAS. 

LAS sestavljajo člani iz različnih sektorjev in ciljnih skupin, kar bo pri delovanju Las in izvajanju 

LRS vodilo v širše razmišljanje posameznikov z namenom dosege skupnim ciljev in seveda tudi 

posameznih. Vse kakor bo potrebno zagotoviti prepoznavnost strukture in LRS, kar bomo dosegli tudi 

z uspešno izvedenimi projekti. Uspešni projekti bodo poleg razvojnih učinkov imeli tudi finančne, ne 

samo v sredstvih Leader, ampak tudi širše v drugih nacionalnih in mednarodnih razpisih v 

programskem obdobju. Skladno z LRS in LAS se bodo spodbujali, pripravljali in spremljali projekti, 

ki se bodo nanašali na vse osi nacionalnega Programa razvoja podeželja, pa tudi na druge programe in 

razpise, ki bodo še dodatno doprinesli k razvoju podeželja. 

Pomembno pa je tudi sodelovanje z LAS-i in drugimi partnerji v regiji, nacionalno ter čezmejno. 
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Za vse našteto pa bo potrebno seveda animirati prebivalstvo in druge akterje ter usposabljati in 

izobraževati ljudi, ki bodo skrbeli za izvajanje LRS. 

  

Ukrep 1.1: Vodenje in delovanje LAS, usposabljanje strukture in animiranje prebivalstva 

 

Cilji:  

 zagotoviti primerno strukturo za izvajanje te lokalne razvojne strategije in posameznih projektov 

vzpostaviti delovanje LAS 

 izvajati projekte usposabljanja 

 informirati in animirati člane LAS ter prebivalce za vključevanje v aktivnosti LAS 

 

Kazalniki: 

 pripravljeni akti za delovanje LAS (družbena pogodba, pravilnik o delovanju Las, Pravilnik o 

ocenjevanju projektov) 

 sklicevanje odborov potrebnih za delovanje LAS (skupščina, UO, NO) 

 izbrano strokovno telo – upravljalec LAS 

 izdaja promocijskega gradiva 

 izdaja člankov preko občinskih glasil ter ostalih medijev, interneta, e-pošte o delovanju LAS  

 

Ukrep 1.2: Izvajanje LRS 

 

Cilji: 

 priprava nabora projektov 

 izvajanje in vrednotenje uspešnosti izvajanja projektov LRS 

 

Kazalniki: 

 izveden nabor projektov 

 priprava letnega izvedbenega načrta 

 število izvedenih projektov 

 svetovanje in pomoč pri oblikovanju projektih idej, spremljanje izvajanja projektov skladno z 

letnim izvedbenim načrtom 

 

Ukrep 1.3: Spodbujanje k oblikovanju partnerstev 

   

Cilji: 

 spodbujati prebivalstvo k oblikovanju partnerstev nacionalni in čezmejno 

 izmenjati izkušnje in dobre prakse 

 

Kazalniki: 

 oblikovanje skupnih delavnic s tematiko projektov sodelovanja regijsko ter mednarodno z ostalimi 

območju LAS 

 izvedeni projekti sodelovanja 

 

Projektni predlogi z ukrepom 1.3:  

 

Zap. št. Projektni predlog 

1 Sodelovanje z LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa 

2 Sodelovanje z LAS – Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom 

3 Sodelovanje z LAS Krasa iz Trsta 

4 Sodelovanje z LAS pokrajine Veneto v Italiji (Vegal) 

5 Sodelovanje z občino Trst (rajonski odbor za Vzhodni Kras): - Pilotni projekt 

preprečevanja zaraščanja kraške krajine na gropajskem krasu 
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CILJI 2 – POVEČATI KOLIČINO IN KAKOVOST LOKALNIH PRODUKTOV 

(PRIDELKOV, IZDELKOV IN STORITEV) TER ŠTEVILO PONUDNIKOV NA TRGU 

- OHRANJATI POSELJENOST, EKONOMSKI RAZVOJ TER VEČJO 

KVALITETO ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU Z USTVARJANJEM NOVIH 

DELOVNIH MEST 

- USPOSABLJATI PREBIVALSTVO IN STROKOVNO OSEBJE ZA POTREBE 

RAZVOJA PODEŽELJA 

- ZAGOTOVITI PRIMERNE NAČINE TRŽENJA PRODUKTOV PODEŽELJA 

TER POVEZATI S TEM NAMENOM PONUDNIKE 

- SKRBETI ZA OHRANITEV IN VAROVANJE PODEŽELSKEGA OKOLJA 

- DOSEGATI SODELOVANJE IN POVEZOVANJE RAZLIČNIH SEKTORJEV 

TER PANOG ZA DOSEGO INOVATIVNOSTI, VEČJE EKONOMSKE 

USPEŠNOSTI IZVEDBENIH PROJEKTOV 

 

 

Prioriteta 2: Izboljšanje konkurenčnosti podeželja  

 

Zaradi specifičnih naravnih razmer spada obravnavana Kraško-Brkinska regija med območja s težjimi 

razmerami za kmetijsko dejavnost (EU direktiva 1257/1999), kar v veliki meri pogojuje izbor kultur 

ter obseg in način pridelave. Vloga kmetijstva in gozdarstva v regionalnem gospodarstvu je zelo 

skromna, saj znaša ustvarjeni BDV komaj 0,6%, vendar pa je ta sektor izredno pomemben v funkciji 

vzdrževanja poseljenosti podeželja ter ohranjanja kraške krajine in rastlinske ter živalske 

raznovrstnosti. Po drugi strani pa naravna in kulturna krajina nudita vse pogoje za doseganje dodatnih 

kvalitet tega prostora, tako za potrebe kmetijstva, gozdarstva, turizma, rekreacije, gospodarstva in 

okolja. Zato bomo na podeželju ohranjali poseljenost z ohranjanjem kmetijstva in gozdarstva, 

širjenjem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, podjetništva in uporabi naravi sprejemljivih tehnologij. 

 

Na obravnavanem območju kmetijstvo ostaja poglavitna dejavnost na podeželju tudi v obdobju od 

2007 do 2013. Njegova vloga pa se ne bo odražala samo v njegovi proizvodni funkciji, ampak 

predvsem v priznavanju njegove večje funkcionalnosti. To pomeni, da kmetijstvu priznavamo vlogo 

gospodarskega dejavnika, poleg tega pa je kmetijstvo tudi panoga, ki skrbi za prostor na način, da ne 

izgublja svoje značilnosti. Zato je potrebno ustvariti pogoje za ohranjanje obdelanosti zemljišč, 

povečevanja velikosti kmetij za tiste kmetije, ki bodo gradile na svoji konkurenčnosti. Pogoji za razvoj 

dopolnilnih dejavnosti in podjetništva bodo temeljili predvsem na izkoriščanju domačih zmogljivosti 

(lokalni proizvodi, hrane, pijače,…). Razvoj turizma na podeželju bo slonel na naravni, kulturni, 

etnološki in tehnični dediščini, ekološkem kmetovanju, gozdarstvu, lovstvu in ribolovu. Vzporedno je 

potrebno graditi tudi na izboljšanju izobrazbene strukture ljudi na podeželju predvsem s pripravo 

ustreznih izobraževalnih programov. Krepitev podeželja pa se lahko izvaja tudi skozi razvoj 

podjetništva na podeželju, saj je kmetijska dejavnost kot taka redko zadostna za preživetje kmetije.   

 

Na območju je  izražena večnamenskost kmetijstva in gozdarstva. Ti gospodarski dejavnosti sta 

ključni pri upravljanju s prostorom, vplivata na kakovost naravnih virov, ohranjenost okolja ter 

pomembno prispevata k poseljenosti podeželja. Vzdrževanje kulturne krajine in ohranjanje vrednosti 

narave in kulturne dediščine, vključno z zagotavljanjem dostopnosti do dediščinskih objektov in 

območij, je pomembno kot povečevanje potencialov za razvoj kmetijstva, turizma in povečanje 

bivalnih kakovosti. Na ta način bo zagotovljeno ohranjanje nacionalne in regionalne prepoznavnosti 

(identitete), povečana bo kakovost bivanja. Na podeželju bodo povečane razvojne možnosti, pri čemer 

sta pomembna tudi povečanje spektra in dvig ravni turistične ponudbe.  

 

Potrebno bo delovati tudi v smeri ohranjanja značilne kulturne krajine, ki je pomemben element 

estetske in okoljske prepoznavnosti območja, povečevanja kakovosti bivanja in zagotavljanja 

ustreznih možnosti za širitev naselij, predvsem na neplodni  zemlji,  krepi pa se tudi turistični 
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potencial. Z naravi prijaznimi tehnologijami kmetijstvo varuje vode, predvsem kvalitetno pitno vodo. 

Na območjih Natura 2000 in območjih visoke naravne vrednosti je še posebej pomembno prilagajanje 

kmetijskih praks in izogibanje tehnologijam, ki lahko povzročijo neželene trende izginjanja živalskih 

in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih tipov. Pomembno pa je tudi povezovanje 

kmetijskega in dediščinskih sektorjev v konkretnih projektih. 

 

Kmetijstvo in gozdarstvo sta nekonkurenčna za učinkovito delovanje v razmerah enotnega trga. 

Zaostajata v učinkovitosti rabe proizvodnih virov, tržni organiziranosti in deloma tudi v doseganju 

standardov na področju kakovosti, higiene in varnosti hrane. Politika razvoja podeželja bo podpirala 

predvsem prestrukturiranje kmetijstva, živilskopredelovalne industrije in gozdarstva z izvajanjem 

ukrepov v štirih prednostnih nalogah: posodabljanje in prestrukturiranje kmetijstva, dvig dodane 

vrednosti in kakovosti v pridelavi in predelavi kmetijskih, živilskih in gozdarskih proizvodov, 

trajnostno in ekonomsko učinkovitejše gospodarjenje z gozdovi in dvig ravni usposobljenosti in 

povečanje zaposljivosti v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu. 

 

Poseben pomen in tipičnost območju dajo tudi njegovi lokalno tipični produkti, posebej tisti, ki so jih 

lokalni prebivalci zaščitili (kraški med, kraški pršut, brkinski slivovec, kraški brinjevec). Ti produkti 

se morajo razvijati v smeri izboljšanja in stabilnosti kvalitete, prepoznati na trgu ter vključevati v 

ponudbo. K proizvodnji novih tipičnih lokalnih produktov je potrebno vzpodbuditi čim več  novih 

proizvajalcev, kar bo pripomoglo k ohranitvi lokalnih produktov in oblikovanju novih. 

 

Podeželje na obravnavanem območju ima neizkoriščene človeške in naravne razvojne potenciale, 

izkazuje pa tudi še (pre)majhno podjetniško aktivnost in pomanjkanje dohodkovnih alternativ. 

Primanjkuje delovnih mest, še vedno je prisotno odseljevanje mladih s podeželja, nižja sta življenjski 

standard in raven storitev. S spodbuditvijo podjetniške aktivnosti ter usposabljanjem se bo prispevalo 

k izkoriščanju razvojnih potencialov ter zmanjšanju razlik med mestom in podeželjem. Zelo 

pomembna sta tudi  izgled in arhitektura vasi in naselij. Zato sta poglavitna namena razvoja podeželja 

izboljšanje zaposlitvenih možnosti na podeželju in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju. 

 

Podjetniški razvoj na območju se bo odvijal predvsem v panogah, ki so že sedaj prevladujoče in 

uspešne (mesnopredelovalna industrija, kemična industrija, kamnarstvo, gradbeništvo, proizvodnja 

pohištva). Na ta način bodo podjetja na območju in v širši regiji postala globalni ponudnik izdelkov in 

proizvodov z visoko dodano vrednostjo in gonilna sila tehnološkega razvoja. V perspektivnih panogah 

bo delovala mreža srednjih in malih podjetij, ki bodo podpirala regijske vlečne konje in ob tem tudi 

samostojno prodirali na svetovne trge.   

 

Za razvoj in konkurenčnost podjetništva posameznega območja so zelo pomembne inovacije, osnova 

za te pa je znanje. Prav to predstavlja eno izmed pomanjkljivosti območja, saj je izobrazbena struktura 

zaposlenih tu slaba, prav tako pa je na obravnavanem območju nizka stopnja funkcionalne pismenosti.  

Veliko prednost območju daje pestra naravna in kulturna dediščina. 

Na inovativen način bo potrebno povezati naravne in kulturne danosti s pridelki in izdelki kmetij, 

domače obrti in drugimi storitvami, ter oblikovati integralne turistične produkte (tematske poti, 

zgodbe, prireditve, etnološke predstavitve, stavbna dediščina, ljudska izročila, pustni običaji…). 

Ponudba slednjih pa mora biti oblikovana tako, da zagotavlja dodaten dohodek, delovna mesta ter 

podjetja na podeželju. 

 

Vizija razvoja turizma opredeljuje usmeritve razvoja turizma na območju in vključuje izzive in 

spremembe, ki jih prinaša globalizacija, spremenjeni demografski trendi in tehnološki razvoj. Temelji 

na prepoznavnosti, konkurenčnosti ponudbe, urejenosti okolja, naravni in kulturni dediščini in razvoju 

okolju prijaznega trajnostnega turizma.  

 

Razvijala se bo turistična ponudba, ki bo razpoznavna po individualnem pristopu do gosta, ki želi 

občudovati, spoznavati, aktivno in pasivno uživati neokrnjeno naravo, ki išče sprostitev, užitke v 

sproščujočih termalnih vodah, doživetja v domačem in gostoljubnem okolju, ki se rad vrača v 

preteklost, spoznava zgodovino, naravno in kulturno dediščino, okuša vina  ter tradicionalno 
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kulinariko. Vse to pa bo potrebno uporabljati ob zavedanju, da je ohranjeno naravna in kulturno okolje 

pogoj za razvoj tržno zanimivih produktov. 

Obogatiti in diverzificirati, specializirati in dvigniti bo potrebno kakovost ponudbe v gostinsko-

nastanitvenih objektih. Za turistične namene bolje izkoristiti naravne, kulturno-zgodovinske, etnološke 

znamenitosti/atrakcije. Obogatiti obstoječo turistično ponudbo (športna, prireditve, sejmi in drugi 

dogodki, podeželski turizem, poslovni turizem,…), ki je preskromna glede na potenciale. Pripraviti 

analizo danosti in študijo izvedljivosti pešpoti, kolesarskih poti, poti za izlete s konji,  učnih poti, lov, 

fotolov, opazovanje divjih živali in ostalih možnosti, katere omogočajo gozdovi. Razviti sodelovanje s 

sektorji kmetijstva in gozdarstva na območjih, kjer cilji varstva narave omejujejo obstoječo rabo 

kmetijskih in gozdnih površin.  

 

Zagotoviti je potreben kontinuiran proces razvoja turističnih produktov in programov povezanih s 

podeželjem ter tako razviti ustrezno promocijsko podporo in vzpostaviti tržne poti. 

 

Ukrep 2.1: Izboljšanje konkurenčnosti podeželja predvsem z razvojem in trženjem tipičnih 

lokalnih produktov (pridelkov, izdelkov, storitev) 

 

Cilji: 

 podpirati razvoj lokalnih produktov 

 vplivati na izboljšanje kakovosti in količine lokalnih produktov 

 oblikovati primerno trženje 

 vplivati na povezovanje ponudnikov 

 oblikovati nove alternativne možnosti prodaje 

 tehnološko prilagajanje standardom in strukturnim izboljšavam, potrebnim za dvig učinkovitosti v 

kmetijstvu v regiji, 

 krepitev učinkovitosti, spodbujanje inovativnosti, izboljšanje kakovosti ter skrb za okolje v 

predelavi in trženju kmetijskih, živilskih in gozdarskih proizvodov,  

 zgradba razpoznavnih blagovnih znamk, 

 uporaba biomase za pridobivanje alternativnih virov energije,  

 izboljšanje učinkovitosti pri gospodarjenju z gozdovi in povečanje gospodarske vrednosti gozdov 

ter njihovo večnamensko rabo, 

 

Kazalniki: 

 oblikovanje novih produktov tudi na podlagi novih blagovnih znamk 

 povezani ponudniki za potrebe trženja 

 povečano število kmetov, ki prodajajo svoje izdelke na tržnicah oziroma drugih oblikah direktne 

prodaje, 

 ohranjanje nekaterih značilnih tradicionalnih praks (opravil) v kmetijstvu,  

 ohranjanje avtohtonega genetskega materiala 

 sodelovanje kmetov na različnih kmetijskih razpisih, 

 število kmetij vključenih v ekološko pridelavo,  

 število kmetij vključenih v integrirano pridelavo  

 možnost razvoja didaktičnih kmetij 

 odkrivanje novih tržnih niš, v okviru katerih  bo omogočeno vzdrževanje značilnih in dediščinskih 

kulturnih krajin. 

 promocijski dogodki 

 delavnice s tematiko te prednostne naloge 

 

Projektni predlogi k ukrepu 2.1 

 

Zap. št. Projektni predlog 

1 Zavod za gozdove OE Sežana - Izkoriščanje biomase - Vse 3 občine 
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Ukrep 2.2: Razvoj različnih dejavnosti 

 

Cilji: 

 krepitev podjetniške aktivnosti na podeželju z razvojem gospodarskih dejavnosti na podeželju 

 oblikovanje podpornega okolja in gospodarske infrastrukture za razvoj podjetništva na podeželju 

 popestriti ponudbo na podeželju 

 povezava produktov kmetij s turizmom   

 aktiviranje podjetniških potencialov na podeželju – tako z diverzifikacijo kmetijskih gospodarstev 

v nekmetijske dejavnosti, kot tudi s spodbujanjem ustanavljanja in razvoja mikropodjetij 

(konkurenčne prednosti podeželja: tradicionalna znanja, delovna sila, surovine),  

 

 

Kazalniki: 

 zagotovljeno okolja in gospodarska infrastruktura za razvoj podjetniških dejavnosti (cone,..) 

 število svetovanj za odprtje dejavnosti in prijavo na razpise ter posredovanih informacij 

 število na novo registriranih dopolnilnih dejavnosti 

 število nočitev na turističnih kmetijah 

 število na novo registriranih podjetij na podeželju 

 število zaposlenih 

 stopnja brezposelnosti 

 število novih promocijskih materialov 

 število delavnic 

 

Projektni predlogi k ukrepu 2.2  

 

Zap. št. Projektni predlog 

             Občina Divača              

1 Dokončanje izgradnje in opremljanja Poslovne cone Risnik v Divači v velikosti 10 ha 

2  Izgradnja industrijske cone Divača v velikosti 120 ha na površini v trikotniku železniške proge 

3  Divača-Pula-AC Divača-Koper 

4 Izgradnja tovarne ometov iz peska na območju občine Divača 

KS Vreme 

1 Sončna elektrarna – zasebnik Zavrhek 

2 Izgradnja delavnice za izdelavo izdelkov domače obrti in kovinarstva – zasebnik Famlje 

KS Senožeče 

1 Sprememba pašnika v nasad orehov 

2 Postavitev obrtno-trgovinskega centra 

                      Občina Hrpelje-Kozina 

1 Širitev obrtne cone za 50 ha na južni strani Hrpelj 

KS Prešnica 

1 Melioracija in komasacija 

             Občina Sežana 

1 ureditev poslovno-obrtnih območij v občini posebej Poslovne cone Sežana na območju južno od 

železnice Ljubljana-Trst 

Ostali projekti 

1 Fizična oseba -  Območje Brkinov - Predelava sadja, nakup mehanizacije in obnova 

sadovnjakov 

 

 

Ukrep 2.3: Zagotavljati primerno rabo naravne in kulturne dediščine v povezavi s turizmom 
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Cilji: 

 boljše povezovanje turizma z varstvom narave in dediščine ter s kmetijstvom in gozdarstvom 

(sinergija!)  

 oblikovanje produktov naravoslovnega in kulturnega turizma z oživljanjem običajev 

 oblikovanje produktov z dediščinskimi vsebinami 

 zagotavljanje razvojnih možnosti in kakovosti bivanja na območjih varstva narave (izkoriščati 

primerjalne prednosti)  

 ohranjanje kakovosti območij varstva narave (ohranjanje ugodnega stanja vrst in ekosistemov, 

preprečevanje razvrednotenj, sanacija razvrednotenj)  

 usposobljenost človeškega potenciala za razvoj turizma 

 povezati akterje za sodelovanje na trgu in trženje 

 profesionalna organiziranost in marketing v obliki partnerstva javnega, zasebnega in nevladnega 

sektorja. 

 pripraviti ponudbo novih turističnih produktov in programov, povezanih z vsebino naravne in 

kulturne dediščine, povezanih s potenciali razvoja programov v gozdnem okolju in vključiti 

lokalno stacionarno ponudbo. 

 spodbujati in podpirati v okviru vseh razpoložljivih možnosti izgradnjo turističnih kapacitet 

(rekreacijskih, nočitvenih, prehrambenih, oskrbovalnih, …) za dvig in razširitev kvalitete in 

pestrosti turistične ponudbe na območju 

 izboljšati pretočnost informacij preko sodobnih orodij trženja 

 zagotoviti sistematično vodenje statistike za potrebe priprave učinkovitejših marketinških 

strategij, tako za domače kot za tuje turistično tržišče 

  

 

Kazalniki: 

 podaljšanje povprečne dobe bivanja obiskovalcev 

 povečanje števila nočitev 

 povečanje števila turističnih nastanitvenih objektov, sob in ležišč. 

 število novih turističnih produktov in programov 

 delujoča internetna stran z ažurnimi vsebinami 

 število objektov namenjenih za trženje in turistično promocijo (vključenih na novo zlasti kot 

dediščina) 

 obiski sejmov s skupnim partnerstvom 

 število delavnic 

 

Projektni predlogi k ukrepu 2.3 

 

Zap. št. Projektni predlog 

             Občina Divača 

1 Prenova Škrateljnove hiše v Muzej slovenskih filmskih igralcev v Divači 

2  Ureditev Muzeja rudarstva v Vremskem Britofu 

3  Ureditev kalov in vodnjakov po vaseh občine Divača. 

4 Obnova naravne in kulturne dediščine na območju občine Divača 

KS Divača 

1 Obnova vaškega kala 

2 Obnova kala na križišču za Lokev 

3 Odkup stare kuhinje št.8 in predelava v muzej ter prostor za vaščane 

4 Dokončanje popravila cerkve 

KS Barka 

1 Muzej brkinske dediščine,  

2 Obnova starega vodovoda v turistične namene 

3 Obnova vodnega zajetja Šturek za turistične namene 

4 Obnova spomenika 1.sv vojne 
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5 Obnova 2 črnih kuhinj z ognjiščem in opremo 

6 Obnova kovačije 

7 Postavitev stare fontane iz 2.svet.vojne 

KS Vreme 

1 Obnova kalov »od živine do divjadi« v Vremski dolini 

2 Kolesarske poti, ki povezujejo občino Divača, Hrpelje-Kozina, Sežana 

3 Ureditev kopališča pri jezu v Famljah 

4 Literarna pot-po poti dr.Bogomira Magajne na Vremščico 

5 Obnova gradu Završnik 

6 Obnova vaškega vodnjaka in jedra vasi v vasi Zavrhek 

7 Odkup, ohranitev in obnova Natlačenove hiše v Vremskem Britofu 

8 Ureditev kulturnih spomenikov na območju KS Vreme 

9 Lovni turizem v LD TIMAV Vreme 

KS Senožeče 

1 Ureditev mitnice v muzej 

                      Občina Hrpelje-Kozina 

1 Širitev obrtne cone za 50 ha na južni strani Hrpelj 

KS Prešnica 

1 Melioracija in komasacija 

KS Ocizla 

1 Obnovitev vaškega korita s staro pralnico perila 

2 Obnovitev mlina 

             Občina Sežana 

1 Ureditev parka pri Starem gradu v Sežani 

2 Obnova botaničnega parka Sežana 

KS Vrabče 

1 Turistično kulturni center na Vrabčah 

KS Vrhpolje 

1 Vrhpolje skozi čas – izgradnja  

KS Sežana 

1 Ureditev in sanacija vaškega kala v stari vasi – predlog sprememba v kotalkarsko igrišče 

KS Šmarje 

1 Obnova vaške kašče 

KS Voglje, Dol pri Vogljah in Vrhovlje ter Razvojno združenje Repentabor 

1 Obnova vaških vodnjakov 

2 Ureditev muzeja kamnarstva na prostem 

KS Tomaj 

1 Kraška hiša v Križu in Filipčjem brdu 

2 Kamnoseški muzej 

3 Spominska soba 

KS Križ 

1 Preureditev vaške kašče v Križu v muzej 

KS Dutovlje 

1 Ureditev Bunčetove domačije 

2 Obnova objektov kulturne dediščine (kapelice-znamenja, spomenikov) in njihove okolice 

3 Ureditev okolice vodnjaka 

4 Prostor ob spomeniku - Krajna vas 

5 Prostor ob spomeniku – Skopo 

6 Prostor okrog vodnjaka 

7 Popravilo vodnjaka 

KS Dane 

1 Obnova 2 vaških vodnjakov 
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KS Povir 

1 Obnova vaških vodnjakov in zbiralnikov vode 
2 Ureditev Globočaja – največjega kala na Krasu in naravnih vodnjakov Studence 

KS Avber 

1 Obnova in vzdrževanje kulturnih spomenikov 

KS Lokev 

1 Templarska hiša – adaptacija 
2 Gotska kapelica – sanacija notranjih poslikav 
3 Znamenite vaške štirne – ureditev in sanacija vaških vodnjakov 
4 Tabor Lokev – Stolp – vzdrževanje oziroma sanacija zidov in ureditev odvodnjavanja 

KS Štjak 

1 Izdelava spletne strani KS 
2 Obnova strehe, fasade in oken na cerkvi v Štjaku 
3 Saniranje vaškega kala v vasi Štjak 
4 Obnova vaški vodnjakov-štirn v vasi Krtinovica 

KS Štorje 

1 Izdelava spletne strani KS 
2 Ureditev okolice vaškega kala 

Ostali projekti 

1 Zavod za gozdove OE Sežana - Gozdarski muzej - Predlog: v enem izmed turističnih središč v 

Štanjelu, Lipici, Škocjanu 

2 Kraške poti d.o.o. - Občine Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača, Komen, Miren-Kostanjevica, 

Ilirska Bistrica, ORA Sežana, Društvo Fraska, Združenje turističnih kmetij, Zavod za šport, 

turizem in prosti čas, Kmečka zveza Trst in druga čezmejna združenja 

- Druge promocije Krasa in Brkinov - Različni sejemski dogodki, v Sloveniji in tujini, 

predstavitve, razstave, druge promocijdke priložnosti 

3 Podjetnik, kmet - Območje Brkinov - Wellness protistresni  center na podeželju 

4 Občine, razvojne agencije - Štanjel, Lipica,  Škocjanske jame - Trženje in promocija 

terana in pršut, na 3 točkah Štanjel-Lipica Škocjanske jame, lahko še dodatne vmesne točke z 

dodatno ponudbo, ureditev degustacijskih in promocijskih prostorov 
5 - Projekti KS Pliskovica in RD Pliska:  Obnovitev vojaške kapelice iz 1.svetovne vojne v 

Kosoveljah, - Ureditev stare ozkotirne železnice iz 1.svet.vojne-Felban 
 

 

 

CILJ 3: ZAGOTAVLJATI PRIMERNO INFRASTRUKTURO NA PODEŽELJU 

 

Prioriteta 3: Ustvariti pogoje za življenje in delo na podeželju 

 

Urejena infrastruktura je pogoj za kakovostno življenje domačinov ter razvoj različnih dejavnosti. 

Teren je na določen območjih, zlasti v Brkinih, za izgradnjo infrastrukture zelo zahteven, vendar za 

ohranitev poseljenosti, je tudi to nujno. Taka izgradnja pač zahteva večletna vlaganja, saj je draga in 

težka. 

 

Prometna infrastruktura bo dopolnjena z dograditvijo novih cest, s katerimi se bodo izboljšale 

povezave znotraj območja oziroma omogočila boljšo dostopnost nekaterih krajev.  Nekatere obstoječe 

ceste bodo rekonstruirane (korekcije horizontalnih in vertikalnih potekov, preplastitve, novogradnje 

kot obvozi naselij oz. ureditve ustreznih profilov cest na potekih skozi naselja ipd.) zaradi 

zagotavljanja povezanosti vseh občinskih središč s cestami regionalnega oz. nacionalnega pomena in 

njihove čim boljše navezave na cestne povezave mednarodnega in čezmejnega pomena. Hkrati je treba 

stalno zagotavljati, da se stanje na obstoječih prometnih povezavah ne bo poslabšalo. 
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Eno izmed najpomembnejših razvojnih vzpodbud predstavlja povečana mobilnost in povezanost s 

sistemom telekomunikacij. Zagotoviti je treba več internetnih priključkov za gospodinjstva. Na 

območju je treba vzpostaviti notranje lokalne optične kabelske povezave, ki bodo tvorile hrbtenico za 

vzpostavitev in omogočanje novih tehnologij in vplivale tudi na način dela in prostorsko 

prerazporeditev. Prav tako je treba vzpostaviti učinkovit sistem elektronskega upravljanja in ga prek 

državnih povezav povezati v splet mednarodnih digitalnih komunikacij. 

 

Z vzpostavitvijo novega in dograditvijo obstoječega prometnega in telekomunikacijskega omrežja 

bosta zagotovljeni enakovredna dostopnost in mobilnost v regiji, izboljšane pa bodo tudi povezave z 

ostalimi regijami v Sloveniji in čez mejo. S tem  bodo omogočeni tudi hitrejši razvoj obmejnih 

območij, učinkovitejše čezmejno sodelovanje ter učinkovito vključevanje regije v informacijsko 

družbo. Razlike med urbanimi območji in podeželjem bodo zmanjšane, prav tako bodo zmanjšane 

razlike med razvitejšimi in manj razvitimi deli regije. Izboljšane bodo povezave znotraj območja, npr. 

povezave med občinskimi središči in navezave teh središč na avtocesto ter druge državne ceste. Z 

izgradnjo informacijske tehnologije bo prostoru omogočeno koriščenje informacij ter povezave z 

ostalimi subjekti. 

 

Javni potniški promet se bo v regiji razvijal na dveh ravneh, mestni oziroma medmestni ter regionalni. 

Med posameznimi regionalnimi središči in njihovimi zaledji se bo vzpostavil učinkovit javni potniški 

promet, kar bo ključno vplivalo na razbremenitev cestne infrastrukture in povečalo pomen železniški 

infrastrukturi, spodbujala pa se bo tudi uporaba kolesarskega omrežja in pešpoti (v ožjih urbanih in 

lokalnih območjih).  

 

Oskrba s pitno vodo se bo zagotavljala prek regionalnih vodovodnih sistemov na posameznem 

območju. Prvenstveni nalogi na področju oskrbe z vodo so zagotovitev oskrbe v vseh naseljih 

(izgradnja novih objektov za eksploatacijo neoporečnih vodnih virov, optimizacija vodohranskih 

kapacitet, izgradnja novih vodovodnih omrežij, posodobitev opreme za procesno vodenje), izboljšanje 

kakovosti pitne vode,  ter rekonstrukcija zastarelih in tehnično neustreznih cevovodov ob hkratnem 

zagotavljanju kvalitete (zagotovitev režimov v varstvenih pasovih) in izdatnosti vodnih virov. Pri 

načrtovanju razširitve in rekonstrukcije vodooskrbnih sistemov je treba zagotoviti usklajenost glede 

rabe prostora na območjih vodnih virov in zagotoviti take rešitve (ustrezne vodovarstvene režime), ki 

bodo prvenstveno varovale naravne vire in omogočale nemoteno oskrbo prebivalstva s pitno vodo. 

Predvsem v razpršenih naseljih regije bo potrebno zagotoviti oskrbo s pitno vodo za večje število 

naselij, ki so trenutno lokalno neustrezno in/ali nezadostno opremljena.  

 

Sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda  - v luči celovitega upravljanja z vodami bo treba 

zagotoviti izgradnjo čistilnih naprav za vsa večja naselja, na območjih razpršene poselitve pa bo treba 

preveriti ogroženost okolja in predpisati lokalne pogoje za odvajanje in čiščenje odpadne vode prek 

kontroliranih lokalnih ali individualnih sistemov. Obstoječe čistilne naprave je potrebno rekonstruirati 

(nitrifikacija in denitrifikacija ter defosfatizacija), prioriteto pri gradnji novih kanalizacijskih sistemov 

in čistilnih naprav pa naj imajo območja, kjer se varujejo vodni viri. Sistemi za odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda naj se gradijo sočasno z novogradnjami oz. rekonstrukcijami vodovodnih sistemov. 

V celotni regiji je potrebno iskati načine energetske izrabe bio plina in drugih obnovljivih virov 

energije na obstoječih in novih odlagališčih. 

 

Zagotavljanje oskrbe z energenti se bo izvajalo v dveh smereh: z zagotavljanjem kvalitetne oskrbe z 

električno energijo ter zagotavljanjem drugih virov energije za ogrevanje in tehnološke potrebe. Na 

ravni posameznih območij je treba  smiselno izdelati energetsko zasnovo območja kot podlago za 

načrtovanje in izvajanje trajnostnega energetskega razvoja lokalnih skupnosti/regionalnih območij z 

vidika oskrbe z energijo ter vzpodbuditi prebivalce in gospodarske subjekte v regiji k varčni in 

učinkoviti rabi energije. V regiji je treba poiskati učinkovitejše načine energetske izrabe biomase in 

drugih obnovljivih virov energije.   

 

Z vzpostavitvijo novih in rekonstrukcija obstoječih infrastrukturnih omrežij za zagotavljanje 

enakovredne komunalne in energetske opremljenosti in učinkovitega varstva okolja v regiji. Ob tem 
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bodo upoštevane omejitve, ki izhaja iz dejstva, da gre za kraški svet in vododeficitarno območje. S 

tem ukrepom bo mogoče hitreje dosegati dvig življenjske ravni in zagotovitev izvedbe predvidenih 

razvojnih programov v regiji.   

 

Z izboljšanjem komunalne opremljenosti naselij ter gospodarskih con, predvsem z izgradnjo sistemov 

za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pa tudi energetske in druge infrastrukture, bo doseženo 

zmanjšanje onesnaženja okolja, hkrati pa bodo povečane možnosti za gospodarski razvoj. Izboljšana 

bo kakovost bivanja, zmanjšane bodo razlike med urbanimi območji in podeželjem ter med 

razvitejšimi in manj razvitimi deli regije.   

 

Pogoje za bivanje na podeželju pa zlasti mladih dajo lahko tudi stanovanja. Zato je potrebno poleg 

profitnih stanovanj planirati tudi neprofitna.  

Na podeželju je zaradi vzdrževanja socialnega in družbenega življenja pomembno zagotavljati 

prostore za druženje, predvsem tudi zaradi delovanja različnih društev in skupin, ki preko vaških in 

krajevnih skupnosti organizirajo razne dogodke ter prireditve. Vse to daje podeželskih območjem 

večjo identiteto in pripadnost.  

Prav tako je potrebno vzdrževati, načrtovati, urejati osnovno turistično infrastrukturo, kot so poti, 

razgledne točke, ,…). V regiji bo vzpostavljeno omrežje daljinskih, glavnih in regionalnih kolesarskih 

poti, ki se bo navezalo na obstoječa in v posameznih občinah načrtovana omrežja kolesarskih poti. S 

tem bodo povečani turistično – rekreacijski potenciali regije, ki se pomembno povezujejo s cilji 

ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine. Na območjih, primernih za pohodništvo, bo 

vzpostavljeno tudi omrežje pohodniških (peš)poti, pomembnih  ne le za območje, temveč tudi za 

čezmejno povezovanje. Potrebno je postaviti, izboljšati in poenotiti pomanjkljivo turistično in drugo 

obvestilno signalizacijo ob glavnih prometnicah, izboljšati pretočnost informacij o turistični ponudbi 

znotraj regije in na nacionalni ter predvsem mednarodni ravni. Urediti elemente prostorske ureditve, 

kot so opremljenost s javnimi sanitarijami, koši za smeti,  označbami in signalizacijo. V turistične 

programe je potrebno povečano vključevati javni potniški promet in okolju prijazne oblike transporta 

(kolesarjenje, pohodništvo, jahanje…). Izkoristiti potenciale bližnjih razvitih turističnih destinacij čez 

mejo in relativno dobre prometne dostopnosti mednarodnih letališč, prestolnice in drugih večjih mest 

doma in čez mejo za prepoznavno in privlačno izletniško in predvsem stacionarno turistično 

destinacijo 

 

 

 

 

Ukrep 3 .1: Razvoj infrastrukture za zagotavljanje pogojev za bivanje in delo na podeželju   

 

Cilji: 

 zmanjševanje onesnaženosti okolja 

 zagotoviti primerno infrastrukturo, ki bo omogočala razvoj gospodarskih dejavnosti 

 zagotoviti infrastrukturo za kakovostno bivanje in obiskovalce 

 zmanjševanje razlik infrastrukturni opremljenosti med urbanimi območji in podeželjem ter med 

razvitejšimi in manj razvitimi deli območja 

 izboljšanje povezav znotraj območja in medregijskih ter čezmejnih povezav 

 ureditev informacijskih in telekomunikacijskih sodobnih tehnologij 

   
 

Kazalniki: 

 dolžina novozgrajenih in posodobljenih cest 

 dolžina komunalne in vodovodne opremljenosti 

 stopnja infrastrukturne opremljenosti na ostalih potrebnih nivojih (parkirišča,…) 

 število novih priključkov na e-storitve 

 izpopolnitev sistemov za ravnanja z odpadki 

 obseg investicij v električno omrežje 
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 novo zgrajena javna razsvetljava 

 

Projektni predlogi k ukrepu 3.1 

 

Zap. št. Projektni predlog 

             Občina Divača 

 Cestno omrežje 

1 Priključek regionalne ceste Sežana – Divača na magistralno cesto Senožeče – Divača v Divači 

2 Obnova občinskih cest do vasi 

 Vodovodno omrežje  

1 Izgradnja vodovoda Goriče – Famlje 

2 Izgradnja vodovoda Zavrhek – Škoflje 

3 Izgradnja rezervoarja v Famljah 

4 Izgradnja vodovoda od Gorič do letališča na Gabrku 

5 Obnovitev razdelilnega omrežja po vasi Gradišče 

6 Pri komunalnem urejanju novih zaselkov  »Gabrovo naselje in  SI-9« je potrebno zagotoviti 

primerne količine pitne vode 

7 Zaključiti izdelavo čistilne naprave ter izgradnjo odvzemnih jaškov s števci v Gornjih  Ležečah 

8 Izgradnja vodovoda v vasi  Potoče 

9 Sanacija vodovoda  po vasi Senožeče   

10 Zagotovitev pitne vode v Brkinih (za vasi Misliče, Kozjane, Podgrad pri Vremah, Vareje, 

Vatovlje) 

11 Sanacija vodnega vira na Kozjanah 

 Komunalna infrastruktura 

1 Ureditev 12 aglomeracij skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih 

odpadnih voda v občini Divača 

2 Izgradnja kanalizacijskega omrežja v S-delu Divače in v Gabrovem naselju 

3 Komunalna ureditev stavbnih zemljišč v Divači (Gabrovo naselje, območje ob magistralni cesti 

Divača – Kozina, območje PS- železniška postaja Divača) 

4 Komunalna ureditev stavbnih zemljišč v Senožečah 

 Železniške povezave 

1 Izgradnja drugega železniškega tira na progi Divača – Koper 

 Ostala infrastruktura 

1 Izgradnja avtobusne postaje Divača 

2 Enotna ureditev avtobusnih čakalnic v občini Divača 

3 Dograditev infrastrukture na Letališču Gabrk 

Investicije v informacijsko tehnologijo (izgradnja brezžičnih internetnih povezav ter 

širokopasovnega omrežja, posodobitev telekomunikacijskega omrežja) 

KS Divača 

1 Izgradnja avtobusnega postajališča v Paredu  

2 Izgradnja avtobusnega postajališča – Dane 

3 Izgradnja podpornega zidu ob vaški cesti, 

4 Obnova vaškega kala 

5 Obnova kala na križišču za Lokev 

6 Izgradnja avtobusnega postajališča - Gradišče 

7 Ureditev javne razsvetljave pokopališča-Dolnje Ležeče 

8 Izgradnja počivališča Dolnje Ležeče-Divača 

9 Potniški prehod v Dolnjih Ležečah 

10 Obnova zidu proti vasi Škocjan in povezava na plac 
11 Zasaditev zelenic in javnih površin z okrasnim grmičevjem in rožami 

KS Barka 

1 Ureditev ceste od kapelice do gornjega dela vasi v sprehajalno pot 

2 Ureditev zidu okoli starega pokopališča 
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3 Sanacija podpornega zidu pri pokopališču in obnova ometa na cerkvenem stolpu 

KS Misliče 

1 Revitalizacija stare šole Misliče 

KS Prešnica 

1 Melioracija in komasacija 

KS Vreme 

1 Obnova cest na območju KS  

2 Ureditev poljskih in gozdnih poti 

3 Ureditev pločnika iz Vremskega Britofa do športnega centra 

4 Ureditev kanalizacijskega sistema (kanalizacija, sistem za meteorne in fekalne odpadne vode) v 

KS  

5 Obnova vodnega zajetja – Tajhi in vodnega črpališča Draga 

6 Ureditev vaških čistilnih naprav 

7 Ureditev vaških vodnih zajetij 

8 Obnova kalov »od živine do divjadi« v Vremski dolini  
9 Enotna ureditev avtobusnih čakalnic 

10 Prenova električne in telefonske napeljave, posodobitev telekomunikacijskega sistema 

11 Obnova zidu okrog cerkve v Gornjih Vremah 

KS Senožeče 

1 Ureditev cestne infrastrukture (preplastitev, pločnik, podporni zidovi, jarki,varovalne ograje…)  

2 Postavitev informativnih tabel (vhodnih tabel v kraj z dobrodošlico, ponudbo…) 

3 Ureditev učnih, sprehajalnih in kolesarskih poti, trim stez 

4 Ureditev gozdnih in poljskih poti 

5 Postavitev eko-otokov 

6 Ureditev fontan, vodnjakov, napajališča in stare zgradbe v KS Senožeče  

7 Ureditev vodovodov v vasi Potoče, Dolenja vas 

8 Ureditev kanalizacije, čistilne naprave in potoka 

9 Ureditev vodnega rezervoarja 

10 Ureditev vaškega vodnjaka 

11 Ureditev javne razsvetljave  

12 Ureditev avtobusnih postajališč 

13 Postavitev protihrupne ograje 

14 Odstranitve ali premestitev telekomunikacijskega droga 

15 Ureditev struge potoka 

16 Ureditev avtobusnih postajališč 

17 Postavitev protihrupne ograje 

18 Odstranitve ali premestitev telekomunikacijskega droga 

                      Občina Hrpelje-Kozina 

 Cestno omrežje  

1 Ureditev zemljiško knjižnega stanja in katastra za občinske kategorizirane ceste 

2 Preplastitev Slemenske ceste v skupni dolžini 9,2km. 

3 Izdelava idejne zasnove, projektov in gradnja južne obvoznice za naselje Hrpelje in Kozina – 

celostna zasnova prometne ureditve za naselji Hrpelje in Kozina 

4 Ureditev ceste  Hrpelje-Slavnik 

5 Ureditev lokalne ceste Tublje-Slope 

6 Izdelava in povezovanje kolesarskih pot 

7 Izdelava in navezava različnih tematskih poti (sprehajalne poti, konjeniške poti, kolesarske poti, 

trim steza) 

8 Ureditev pločnikov ob cesti Reka-Trst 

9 Ureditev zavijalnih pasov-krožišč na cesti Reka-Trst 

10 Ureditev Dinozavrove pot 

11 Dokončanje podpornega zidu v Petrinjah 

12 Asfaltiranje Rodiških ulic 
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13 Preplastitev ceste odcep Klanec-Ocizla 

14 Asfaltiranje in preplastitev ceste Artviže-Gradiščica 

15 Asfaltiranje ceste Artviže-Rodik 

16 Asfaltiranje ceste Ocizla – magistrala Kozina – Koper 

17 Ureditev poti v KS Krvavi potok (Cesta Vrhpolje-Krvavi potok, ureditev podpornih zidov,..) 

18 Ureditev ceste Javorje – Jezerina – Obrov ter Obrov – cesta Brezovo Brdo 

 Vodovodno omrežje 

1 Gradnja vodovoda za naselje Brdo, Zagrad in Gojaki. 

2 Rekonstrukcija primarnega vodovoda Kozina- Obrov. 

3 Rekonstrukcija vodovodnega omrežja za naselje Hrpelje in Kozina. 

4 Gradnja vodovodnega omrežja za naselja, ki so vključena v projekt Padež 

5 Obnova vodovoda  Obrov-Kozina 

6 Ohranjanje lokalnih vodnih virov 

7 Obnova vodne črpalke Klanec 

8 Izgradnja vodovoda Ostrovica 

 Komunalna infrastruktura 

1 Ureditev 16 aglomeracij skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih 

odpadnih voda v občini Hrpelje-Kozina 

2 Ureditev kanalizacije Kozina – čistilna naprava Kozina 

3 Ureditev kanalizacije v KS Klanec 

4 Ureditev kanalizacije v KS Rodik 

5 Ureditev kanalizacije v KS Artviže 

6 Ureditev kanalizacije in čistilne naprave v KS Prešnica 

7 Ureditev odvodnjavanja meteornih voda v Krvavem potoku 

8 Ureditev kanalizacije v KS Obrov 

9 Gradnja ustrezne komunalne infrastrukture za potrebe industrijske panoge ter stanovanjskih 

objektov 

 Ostala infrastruktura: 

1 Ureditev ustreznih parkirišč in javnih površin za naselje Hrpelje in Kozina. 

2 Gradnja zelenih površin. 

3 Rekonstrukcija  osnovne šole v Hrpeljah ter gradnja športno rekreativnih površin v Hrpeljah in  

ostalih naseljih. 

4 Ureditev in širitev pokopališča v Hrpeljah 

5 Ureditev občinskega odlagališča odpadkov 

6 Prenova sistema javne razsvetljave v občini 

7 Izgradnja širokopasovnega omrežja v občini 

8 Regulacija vodotokov v Brezovici 

9 Sanacija mostov v občini 

10 Ureditev vaških kalov v občini 

11 Ureditev izvirov, vodnjakov, studencev, korit v občini 

12 Ureditev pokopališč in objektov na pokopališčih v občini 

13 Izgradnja javnih sanitarij na Kozini 

14 Ureditev avtobusnih postajališč v občini 

15 Ureditev struge in propusta na Glinščici 

16 Ureditev struge potoka Ločica in vodotoka Saridulo 

17 Ureditev mostov na potoku v KS Brezovica 

18 Ureditev struge potoka v KS Klanec 

19 Izvedba melioracij in komasacij v KS Prešnica 

20 Obnova kamnitega mostu v KS Ocizla 

21 Obnova strug dveh vaških studencev v Ocizli 

KS Prešnica 

1 Čistilna naprava in fekalna kanalizacija 

 Parkirišče 
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KS Ocizla 

1 Asfaltiranje ceste Ocizla – magistrala Kozina - Koper 

2 Obnovitev kamnitega mostu 

3 Obnova dveh vaških studencev 

KS Klanec 

1 Preplastitev ceste 

2 Obnova vodne črpalke 

3 Kanalizacija  

4 Podporni zid Petrinje 

5 Ureditev struge in propusta na Glinščici 

6 Ureditev potoka 

7 Dokončanje podpornega zidu – Petrinje 

KS Rodik 

1 Asfaltiranje Rodiških ulic 

2 Preplastitev ceste odcep Klanec – Ocizla 

3 Kanalizacija 

KS Artviže 

1 Asfaltiranje in preplastitev ceste Artviže – Gradiščica, 

2 Asfaltiranje Artviže – Rodik 

3 Vodovod Ostrovica 

4 Kanalizacija 

KS Krvavi Potok 

1 Ureditev poti 

2 Ureditev ceste Vrhpolje – Krvavi potok 

3 Obnovitev ledenic in kalov  

4  Obnova vodnega vira – Mihele 

5 Odvodnjavanje meteornih voda 

6 Ureditev podpornega zidu 

KS Obrov 

1 Cesta Javorje – Jezerina – Obrov 

2 Obrov – na cesto Brezovo Brdo 

3 Kanalizacija 

4 Obnova korit za napajanje živine 

KS Brezovica 

1 Vodotok Saridulo 

2 Potok Ločica 

3 Mostovi na potoku 

KS Vrhpolje 

1 Obnovitev ledenic in kalov 

             Občina Sežana 

 
Cestno omrežje 

1 Redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, predvsem pa obnovo in 

rekonstrukcijo lokalnih cest v širini asfalta 5.50 m z obojestranskimi tamponskimi 

bankinami širine 50 cm in sicer na odsekih cest Sežana – Vrhovlje, Štorje – 

Vrabče,  Veliki dol – Brje pri Komnu in Križ – Dobravlje, ceste na območju Vrhov. 

Javne poti se pa bodo obnavljale in urejale istočasno z izgradnjo ostale 

komunalne infrastrukturo (vodovoda, elektrike, telefona, kabelske instalacije in 

še posebej z obvezo do izgradnje fekalne in meteorne kanalizacije v naseljih z 

več kot petdesetimi prebivalci) oziroma tam, kjer je obstoječ asfalt uničen. 
2 Ekspropriacija  zemljišč, odmerjene parcele se po sklenjenih pogodbah 

trenutno odkupuje na odseku lokalne ceste   Pliskovica – Veliki Dol v dolžini 1800 
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m in drugih odsekov po rekonstrukcijah cest in urejanje neurejenih lastniških 

razmerij na cestah. 
3 Urejanje posameznih problemov odvodnjavanja v občini 
4 Sanacija podpornih zidov in varnostnih ograj v občini 
5 Prometna študija – parkiranje 

6 Ovire na cesti in odprava arhitektonskih ovir; izdeluje se projekt za postavitev le 

teh 

7 Ureditev pločnikov ob cesti Sežana – Nova Gorica 

8 Ureditev posameznih parkirišč in pločnikov (gasilski dom, zdravstveni dom…; 

novo naselje,…) 
9 Obnova cest (Sežana-Orlek, Sežana-Voglje, majcni-odcep Sela, Veliki dol-

Tublje…) 
10 Ureditev ulice pod borovci 

11 Izgradnja povezovalne ceste Lenivec, Ulica Ivana Turšiča in Cankarjeva ulica 

12 Izgradnja novih ulic s potrebnim komunalnim opremljanjem v območju Leht 

13 Postavitev javne razsvetljave, kjer jo še ni v občini 

14 Barvanje talne cestne signalizacije, vzdrževanje prometnih znakov, krpanje udarnih jam z 

asfaltom, postavljanje zastav za praznike 

 Vodovodno omrežje 

1 Ker v občini Sežana ni zgrajeno celotno vodovodno omrežje, zato je potrebno graditi in urediti 

še preostale vodovode (pr.Mahniči,…) 

2 Sanirati lokalne vodne vire (Vrhe,Štjak, Sela, Ravnje, Dolenje) 

3 Rekonstruirati vodovodna omrežja (Križ-Šepulje, Senadolice,…) 

 Komunalna infrastruktura 

1 Vzdrževanje objektov skupne rabe se izvaja po programu 

2 Urejanje in čiščenje javnih površin (ulic, trgov, zelenic  in  Botaničnega parka in parka Stari 

grad 

3 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, kataster in evidence za 

zgrajene sisteme fekalne in meteorne kanalizacije 

4 Čiščenje odpadnih voda 

5 Sanacija divjih odlagališč se je izvajala na odlagališču „Vrhu Sel“ in sicer za skupno vrednost   

6 Gradnja kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav, skladno z Operativnim programom 

odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za obdobje 2006 -2017 

7 Nova čistilna naprava v Sežani obratuje že sedmo leto. Vsako leto se nanjo priključijo novi 

objekti, pri katerih se postavi kanalizacija 

8 Trenutno je v izgradnji kanalizacija na lipiški cesti, Lehte, Ograde. 

 Prostorsko načrtovanje 

1 Priprava dodatnih strokovnih podlag prostorskih aktov in gradiv 

2 Občinski prostorski načrt- OPN Občine Sežana 

3 Občinski prostorski načrt – izvedbeni del 

4 Urbanistični načrt mesta Sežana  

5 Bilanca zazidljivih zemljišč 

6 Vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture 

7 PUP Sežana mesto vzhod 

8 PUP Sežana zahod 

9 Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Sežana 

10 Sprememba in dopolnitev UZ mesta Sežana 

11 Odlok o usklajenosti PIA s sprejetimi dopolnitvami plana in UZ 

12 Spremembe in dopolnitve PUP za naselja občine Sežana 

13 OLN Poslovna cona Sežana jug – pod železnico 

KS Vrabče 

1 Razširitev in preplastitev ceste Sela-Štorje, Vrabče-Jakovce 
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2 Ureditev vodooskrbe za celotno KS Vrabče 

3 Urejanje komunalne infrastrukture na Velikem polju 

4 Ureditev celotne infrastrukture v vasi Razguri 

5 Ureditev vaškega središča na Jakovcah 

KS Štjak 

1 Obnova starih in izgradnja – postavitev novih avtobusnih postajališč 

KS Šmarje 

1 Izvedba drenaže za meteorne vode na makadamski cesti Šmarje-Vrhovlje in asfaltiranje te ceste 

2 Preplastitev asfalta po vasi Šmarje 

3 Izdelava pločnika ob cesti Sežana-Dutovlje po naselju Šmarje 

KS Voglje, Dol pri Vogljah in Vrhovlje ter Razvojno združenje Repentabor 

1 Ureditev in preplastitev ceste Sežana-Repentabor 

2 Obnova cestnega mostu nad železnico v Dolu pri Vogljah 

3 Ureditev pločnika ob cesti Vrhovlje-Voglje 

4 Ureditev in preplastitev dotrajanih cest po vaseh 

5 Urejanje poljskih poti 

6 Ureditev kanalizacije in čistilne naprave 

7 Dograditev javne razsvetljave 

8 Napeljava plinovoda 

9 Napeljava optičnega kabla 

10 Zaščita in obnova zunanjosti železniške postaje Repentabor 

11 Obnovitev mejnega objekta na kmetijskem mejnem prehodu Voglje za potrebe vaške skupnosti 

Voglje 

12 Obnova kalov 

KS Orlek 

1 Vzdrževanje poljskih poti 

2 Ureditev avtobusnega postajališča in obračališča 

3 Postavitev manjkajoče javne razsvetljave 

KS Povir 

1 Obnova in rekonstrukcije vaških poti (izgradnja kanalizacij za odvod meteornih vod, 

ponikovalnic, kanalizacije za elektroenergetske in TK vode ter preplastitev z asfaltno prevleko)  

2 Ureditev nezavarovanega železniškega prehoda v Gorenjah pri Divači 

3 Ureditev povezovalne ceste Podgura-Povir-Gorenje pri Divači in Žirje-Gabrk 

4 Postavitev informativnih panojev 

5 Obnova dotrajanega sekundarnega vodovodnega omrežja 

6 Ureditev postajališča šolskega avtobusa in čakalnice 

7 Ureditev Globočaja – največjega kala na Krasu in naravnih vodnjakov Studence 

8 Ureditev postajališča šolskega avtobusa in čakalnice 

KS Lokev 

1 Vaški kali – sanacija in vzdrževanje 

KS Tomaj 

1 Cestna infrastruktura (cesta-obvoznica, pločniki, cestne ovire, prehodi za pešce, razširitev poti, 

ureditev odstavnih pasov, sanacija zidov) 

2 Izgradnja opornega zidu in odbojne ograje proti Grahovemu brdu 

3 Obnova in izgradnja vodovodnega omrežja (Tomaj, Križ, Šepulje,  ter izgradnja kanalizacije 

(Tomaj, Šepulje) s čistilno napravo v KS 

4 Dopolnjevanje javne razsvetljave po naselju 

KS Štorje 

1 Vzdrževanje asfaltnih površin v Štorjah 

2 Obnova in dograditev cestne infrastrukture do vasi Podbreže 

3 Obnova in dograditev cestne infrastrukture s pločnikom do vasi Majcni 

4 Ureditev križišča pred Štorjami 

5 Ureditev poljskih poti 
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6 Sanacija vodovoda v Štorjah, izdelava projektov za ureditev kanalizacije za odvod meteornih in 

odpadnih vod ter čistilne naprave, 

7 Izgradnja vodovoda za vas Senadolice 

8 Ureditev avtobusnega postajališča 

9 Ureditev javne razsvetljave 

KS Dutovlje 

1 Ureditev napajalnega korita, vaškega vodnjaka in kala, 

2 Korito za napajanje živine 

3 Ureditev trga in tržnice, odvodnjavanja iz teh površin 
KS Avber 

1 Razširitev in preplastitev levega kraka ceste v vas Avber 

2 Razširitev in preplastitev ceste Dobravlje – Križ 

3 Ureditev otokov meteornih voda 

4 Sanacije in ureditev vaških kalov 

KS Kazlje 

1 Obnova vaških poti 

KS Pliskovica in RD Pliska  

1 Razširitev ceste Veliki Dol – Tublje 

2 Asfalt Kregolišče- Veliki Dol 

3 Obnovitev asfalta in novi asfalt 

4 Ureditev podpornih in obcestnih zidov 

5 Ureditev parkirišča pri pokopališču 

6 Popravilo kamnitega kraškega zidu 

7 Obnova infrastrukture v KS Pliskovica (obnova vodovoda, ceste, elektrike, postavitev optičnega 

kabla, gozdne ceste…) 

8 Obnovitev vodovodnega omrežja – povečani pretoki + hidranti 

Obnova vodnjaka in napajalnika 

9 Telekomunikacijske povezave 

10 Obnovitev kalov (ki niso vključeni v projekte) 

KS Sežana 

1 Asfaltiranje ulice Pod gozdom in Osojne poti 

2 Izdelava pločnika nasproti Srednje šole na Stjenkovi ulici 

3 Ureditev parkirnih mest v bližini osnovne in srednje šole ter telovadnic 

4 Ureditev parkirnih površin po Sežani 

5 Ureditev prometa po samem mestu, zlasti po Kosovelovi ulici 

6 Ureditev odtoka meteornih vod na Stjenkovi ulici, Ulici Pinka tomažiča 

7 Sanacija oziroma odstranitev vrtnih utic in lop 

8 Celostna prenova mestnega parka v Sežani (ureditev in tlakovanje sprehajalnih poti, popravilo 

in postavitev klopi, ureditev otroškega igrišča v bližini in ob osnovni šoli v Sežani) 

KS Merče 

1 Vzdrževalna dela na kalu v Merčah 

KS Dane 

1 Obnova vaške ceste 
Ostali projekti 

1 Projekti KS Pliskovica in RD Pliska - Ureditev sistema za zalivanje ob suši 

2 Zavod za gozdove OE Sežana - Opremljanje lastnikov gozdov z gozdarsko opremo za delo v 

gozdu in zaščitnimi sredstvi- Vse 3 občine, -Odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami - Vse 

3 občine, - Vodni viri v požarno ogroženem naravnem okolju - Vse 3 občine 

 

Ukrep 3 .2: Razvoj infrastrukture za zagotavljanje socialnega in družbenega življenja   

 

Cilj: 

 zagotovitev ustreznih prostorov za druženje  
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 ureditev izgleda vasi, oživitev izumrlih vasi oz. vaških jeder,  

 obnova večnamenskih objektov,  

 razvoj kulturne infrastrukture in kulturnih dejavnosti 

     

Kazalniki: 

 urejeni in zgrajeni večnamenski objekti za druženje v vaseh 

 urejena vaška jedra 

 število obnovljenih, zgrajeni kulturni, vaški, zadružni domovi 

 

Projektni predlogi k ukrepu 3.2 

 

Zap. št. Projektni predlog 

             Občina Divača 

1 Izgradnja kulturne dvorane v Divači 

2  Ureditev večnamenske dvorane v Vremskem Britofu 

3  Izgradnja večnamenske dvorane v Senožečah 

4 Adaptacija stavbe nekdanjega župnišča v Senožečah 

5 Ureditev Zadružnega doma v Dolenj vasi za druge namene 

KS Divača 

1 Ureditev vaškega trga v Škocjanu - Škocjan 

2 Izgradnja vaškega doma - Dane 

3 Izgradnja otroškega igrišča- Dane 

4 Dokončanje vaškega doma - Naklo 

5 Ureditev placa v Matavunu z igriščem in prireditvenim prostorom – Matavun, Škocjan, Betanja 

6 Izgradnja mrliške vežice v Škocjanu - Matavun, Škocjan, Betanja 

7 Izgradnja športnega parka – Dolnje Ležeče 

8 Izgradnja doma za vaščane- Dolnje Ležeče 

9 Izgradnja žarnega pokopališča v Divači - Dolnje Ležeče 

KS Vreme 

1 Ureditev vaškega doma 
2 Izgradnja večnamenskega prostora (športne dvorane,…) 
3 Ureditev vaškega jedra 
4 Ureditev in obnova vasi Laže 
KS Barka 

1 Ureditev vaškega jedra 

KS Misliče 

1 Revitalizacija stare šole Misliče 

KS Vreme 

1 Ureditev vaškega jedra v Vremskem Britofu z ureditvijo rudniškega muzeja in rudniške hiše 

2 Obnova vaškega jedra v Goričah (obnova vaške mlekarne in balinišča, ureditev vaškega 

vodnjaka) 

3 Adaptacija Bančeve domačije v večnamenski prostor za potrebe vaške skupnosti in ureditev 

vaškega jedra 

Občina Hrpelje-Kozina 

KS Klanec 

1 Vaški dom 

2 Vaški dom 

KS Rodik 

1 Izgradnja vaškega doma 

KS Prešnica 

1 Vaško jedro  
KS Ocizla 
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1 Ureditev vaškega jedra 

KS Vrhpolje 
 Odkup kasarne 

KS Obrov 
1 Obnova jeder okrog cerkve 

             Občina Sežana 

1 Ureditev srednje dvorane v Kosovelovem domu 
2 Postavitev stalne slikarske razstave akademskega slikarja P.Oblaka v Kosovelovem domu 

3 Vgraditev tovornega dvigala v Kosovelovem domu 

4 Vzpostavitev ustreznega varnostnega sistema v Kosovelovem domu 

KS Pliskovica in RD Pliska 

1 Vaško jedro z obnovo vaškega vodnjaka, 

2 Obnova kapelice 

3 Nadgradnja balinišča v objekt skupne uporabe 

4 Gradnja društvenega prostora 

KS Voglje, Dol pri Vogljah in Vrhovlje ter Razvojno združenje Repentabor 

1 Obnova vaških jeder – Vrhovlje in Voglje 

2 Obnova vaškega doma – Dol pri Vogljah 

KS Merče 

1 Vzdrževalna dela v vaškem domu v Merčah 

KS Tomaj 

1 Ureditev vaških jeder 

2 Vzdrževanje kulturnih domov 

3 Grahovo brdo:  

- Ureditev območja zapuščene vaške mlake (ureditev igrišč, peskovnika, parkirišča, zidov) 

- Obnova vaškega skednja za spravilo kmetijske mehanizacije (zamenjava dotrajane strehe, 

obnova zunanje stene, obnova fasade) 

4 Tomaj: 

- Obnova vaškega vodnjaka 

- Obnova vodnega rezervoarja 

- Obnova vaških znamenj (Pil pri Ebertu, Pil ob cesti v Šepulje, Pil na placu, Pil v starem delu 

Križa 

5 Filipčje brdo: 

- Ureditev trga (teren, tamponska podlaga, parkirišče, hortikultura,…) 

6 Križ: 

- Ureditev trga v starem delu (odstranitev betonskega tlaka, odstranitev koša, premik korita, 

priprava temelja za vodno postajo, tlakovanje, hortikultura) 

- Prestavitev vodne postaje 

7 Šepulje: 

- Ureditev latnika najstarejše kraške trte – teranovke  

- Ureditev vaškega jedra (hortikultura, kal, počivališče, robniki) 

KS Orlek 

1 Obnova in ureditev klubskih prostorov 

KS Dutovlje 

1 Ureditev vaških domov in njihove okolice 

2 Ureditev prostora za tržnico (postavitev tlakov, popravilo kamnitega zida, zamenjava 

vhodnih vrat) 

KS Dane 

1 Prenova doma 
KS Povir 

1 Obnova vaškega jedra (ureditev okolice ZD, dveh trgov in prireditvenega prostora) 

2 Obnova vaškega jedra – Žirje 

3 Obnova vaškega jedra - Gorenje pri Divači 
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4 Obnova zadružnega doma 

KS Avber 

1 Ureditev vaških jeder 

2 Vzdrževanje in obnova kulturnih domov 

KS Lokev 

1 Kulturni dom Lokev – prenova kulturnega doma v sodelovanju z Občino Sežana 

2 Ureditev tržnice 

KS Štjak 

 Obnovitev prireditvenega prostora 

KS Štorje 

1 Zamenjava strešne kritine in obnova fasade v zadružnem domu 

2 Odkup stanovanja v zadružnem domu in obnova le-tega 

3 Ureditev vaških središč 

Ostali projekti 

1 Fizična oseba iz Brestovice pti Povirju – Etnološki muzej 

2 Fizična oseba iz Šepulj - Hotel za mlade 

 

Ukrep 3 .3: Razvoj turistične infrastrukture  
 

Cilji: 

 zgrajene in obnovljene tematske poti in druga primerna infrastruktura za razvoj turizma 

 postaviti, izboljšati in poenotiti pomanjkljivo turistično in drugo obvestilno signalizacijo 

 urediti elemente prostorske ureditve, kot so opremljenost s javnimi sanitarijami, koši za smeti,  

označbami in signalizacijo. 

 krepitev turistične ponudbe 

 

Kazalniki: 

 km zgrajenih ali obnovljenih tematskih cest 

 število novih signalizacij, tabel 

 število novo urejenih javnih sanitarij, obcestnih postajališč 

 zgrajena in vzpostavljena druga turistična infrastruktura 

 

Projektni predlogi k ukrepu 3.3 

 

Zap. št. Projektni predlog 

             Občina Divača 

1 Obnova poti in izgradnja infrastrukture po Divaški jami 

2  Izgradnja letališko-turistične infrastrukture na mednarodnem letališču Gabrk v Divači 

3  Izgradnja TIC-a ter povezovanje akterjev gostinske, turistične, kmetijske podeželske in ostale 

ponudbe 

 Kraška vinska cesta 

1 Obnoviti zgibanko ter preveriti nove ponudnike na vinski cesti 

2 Izvesti izobraževanje in promocijo za potrebe vključevanja 

3 Izvesti povezavo ceste z italijansko stranjo 

4 Obnoviti in označiti stare trte ( Šepulje, Merče…) 

 
Brkinska sadna cesta, Občina Divača, občina Hrpelje – Kozina 

1 Obnova sadovnjakov in njihove infrastrukture (obnova sadnih drevoredov, razvoj dopolnilnih 

dejavnosti na kmetijah, pospeševanje prodaje na domu-ureditev prodajnih prostorov, namakanje 

sadovnjakov, postavitev mreže proti toči, oblikovanje kmetijske tržnice, vzdrževanje in 

nadaljnji razvoj Brkinske sadne ceste, razvoj blagovne znamke Sadje iz Brkinov) 

KS Divača 

1 Zasaditev zelenic in javnih površin z okrasnim grmičevjem in rožami  
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2 Celostna ureditev in označevanje vasi v KS za boljšo prepoznavnost  (ulice, hišne številke in 

usmerjevalne tabele) 

3 Kulturna učna pot 

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

5 Ureditev gozdnih in poljskih cest v parku za potrebe turizma 

KS Senožeče 

1 Ureditev učnih, sprehajalnih in kolesarskih poti, trim stez 

2 Postavitev informativnih tabel (vhodnih tabel v kraj z dobrodošlico, ponudbo…) 

3 Postavitev informacijske pisarne 

Občina Hrpelje-Kozina 

KS Kozina 

1 Sprehajalna pot Videž   

2 Kolesarska steza 

             Občina Sežana 

KS Pliskovica in RD Pliska 

1 Tematska pot Pliskovica 

2 Tematska pot Veliki dol 

KS Štorje 

1 Gozdna učna pot Šator 

2 Turistična pohodniška pot Petnjak 

KS Voglje, Dol pri Vogljah in Vrhovlje ter Razvojno združenje Repentabor 

1 Tematska pot »Kamna in kamnarstva« 

2 Tematska pot Tabor (Cerkev Device Marije na Tabru) –Voglje 

KS Tomaj 

1 Tomaj kraški raj-tematske poti 

KS Dutovlje 

1 Ureditev prireditvenega prostora za praznik Pršuta in terana :*odkup parcel ,*dokumentacija in 

pričetek del 

KS Dane 

1 Tematska pot Sežana-dane-Šmarje-Dane-Sežana – mogoče kot zaključek Kosovelove poti 

KS Povir 

1 Ureditev poljskih in gozdnih poti tudi za potrebe pohodništva, kolesarjenja in konjeništva 

KS Lokev 

1 Vzpostavitev turistično informacijskega centra 

Ostali projekti 

1 Fizične osebe - KS Povir - Tematska pot Čebulovca 

2 Občine - Divača, Hrpelje, Sežana - Vzpostavitev turistične pisarne, infomatov in 

vodniškega sistema 

 

 

 

CILJ 4: VZPOSTAVITI SODELOVANJE IN PARTNERSTVA NA OBMOČJU 

- VKLJUČEVATI VSE CILJNE SKUPINE PREBIVALSTVA V IZVAJANJE 

STRATEGIJE 

 

Prioriteta 4.: Skrb za družbeno in socialno življenje na podeželju 

 

Za razvoj posameznega območja je seveda pomemben tudi razvoj oziroma krepitev znanj in 

sposobnosti prebivalcev, ki na območju živijo. Le tako slednji znajo izkoristiti prednosti in slabosti 

okolja, v katerem živijo in jih povezati s priložnostmi in nevarnostmi širšega okolja, v nacionalnem in 

evropskem okolju. Pri tem je pomembno, da znamo dati priložnost mladih in jih tako zadržati doma. 

Mladim je tako potrebno zagotoviti bivalno okolje, kakor tudi delovna mesta. Na ta način ohranjamo 

tudi poseljenost območja, kakor tudi vključevanje prebivalcev v različne dejavnosti. Prav tako pa ne 
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smemo zanemariti tudi žensk in obrobnih skupin, ki se velikokrat izkažejo kot tiste skupine 

prebivalcev, ki jih v prostoru največkrat pozabimo in jim ne damo priložnosti za razvoj. 

 

Za zvišanje funkcionalne pismenosti in funkcionalnih znanj je potrebno oblikovati pogoje za vse vrste 

izobraževanja in pismenosti in programe, ki jih posamezne ciljne skupine za svoje delo potrebujejo. 

Pri pripravi programov bo potrebno upoštevati potrebe in želje posameznih ranljivih skupin (starejši 

odrasli, mladina, brezposelni – starejši, mlajši, dolgoročno brezposelni, invalidi). V okviru priprave 

programov in institucionalnih možnosti za izvajanje vseživljenjskega in funkcionalnega izobraževanja 

bo pozornost namenjena posredovanju takih znanj, ki bodo praktično uporabna in bodo pozitivno 

vplivala na osebni razvoj posameznikov in povečevanje osebne blaginje ter tako prispevala k razvoju 

človeških virov na ravni območja.  

Skozi usposabljanja, tečaje, delavnice, oglede dobrih praks namenjene lokalnim prebivalcem se bo 

poskušalo doseči stalno izobraževanje ter vzpodbuditi podjetniško miselnost. Na tak način bomo skozi  

trženjski pristop in z oblikovanjem novih inovativnih produktov dosegli postopen razvoj lastne 

blagovne znamke. To bo pripomoglo tudi k večji prepoznavnosti območja. 

 

Kvaliteto območju damo tudi z razvojem družbenih dejavnosti, ki dajo območju konkurenčnost z 

novimi naložbami, možnost razvoja novih kadrov. Tako se krepi socialni kapital, ki je nujen za 

napredek skupnosti. 

Lokalna društva so tista, ki vzdržujejo socialno življenje na podeželju, skrbijo za tradicijo, identiteto in 

dediščino. Na območju, ki ga obravnava strategija deluje 213 društev (podatki UE Sežana na dan 

11.1.2007).  

Glede nato, da se populacija na podeželju vse bolj stara in je slednje vse več, je za slednjo potrebno 

zagotoviti poleg društvenega dogajanja tudi potrebno zdravstveno infrastrukturo in dejavnosti za 

ostarele. 

 

Ukrep 4.1: Pridobitev znanj ter izobraževanje na podeželju, društveno udejstvovanje 

 

Cilji: 

 spodbujati izobraževanje in usposabljanje  

 dvigniti izobrazbeni nivo prebivalstva na podeželju 

 ohranjati tradicionalna znanja in veščine ter jih soočiti z izzivi sodobnega časa 

 vzpodbujati in usposabljati prebivalstvo za vodenje podeželskih podjetij in drugih dejavnosti  

 pomoč društvom pri njihovem delovanju 

 skrb za razvoj šolskih in športnih dejavnosti ter ustrezne infrastrukture 

 

Kazalniki: 

 organizacija različnih delavnic in usposabljanj 

 število udeležencev na delavnicah iz vseh ciljnih skupin 

 promovirati preko obvestil nova znanja, pristope, prenose dobrih praks 

 število šolskih, športnih dejavnosti 

 obnovljena, zgrajena potrebna šolska, športna infrastruktura 

 usposabljati kadre za prenos izkušenj in znanj 

 število pripravljenih in izvedenih programov funkcionalnega izobraževanja 

 podpora društvom pri njihovem delovanju (svetovanje, pomoč pri pripravi in izvajanju projektov, 

aktivnostih) 

   

Projektni predlogi k ukrepu 4.1 

 

Zap. št. Projektni predlog 

             Občina Divača 

1 Razvoj potrebne šolske, izobraževalne in športne infrastrukture  

- izgradnja II. In III. faze knjižnice 

- izgradnja telovadnice v Divači 
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- izgradnja igrišča ob osnovni šoli v Senožečah II. faza 

- podaljšanje nogometnega stadiona in ureditev tribun in atletske steze v Divači 

- izgradnja športno-rekreacijske cone na območju sedanje čistilne naprave v Divači 

- ureditev objektov podružničnih šol na Barki in v Misličah za druge namene 

- širitev objekta Osnovne šole v Divači 

- izgradnja novega vrtca v Divači 

- možnost odprtja izobraževalnega oddelka Univerze na primorskem v Divači 

2  Razvoj kulturne infrastrukture 

- izgradnja kulturne dvorane v Divači 

- prenova Škrateljnove hiše v Muzej slovenskih filmskih igralcev v Divači 

- izgradnja II. In III. faze knjižnice 

- izgradnja Doma upokojencev v Divači 

- ureditev Muzeja rudarstva v Vremskem Britofu 

- ureditev večnamenske dvorane v Vremskem Britofu 

- izgradnja večnamenske dvorane v Senožečah 

- adaptacija stavbe nekdanjega župnišča v Senožečah 

- ureditev Zadružnega doma v Dolenj vasi za druge namene 

KS Divača 

1 Izgradnja otroškega igrišča 

2 Ureditev placa v Matavunu z igriščem in prireditvenim prostorom 

3 Izgradnja športnega parka 

4 Izgradnja doma za vaščane 

Občina Hrpelje-Kozina 

1 Razvoj šolskih in športnih dejavnosti 

- obnova šolske telovadnice 

2 Posamezni projekti so prisotni v opisnem delu RPP-ja ter v prilogi. 

KS Rodik 

1 Večnamensko igrišče 

KS Senožeče 

1 Preureditev starega igrišča v otroško igrišče 

2 Postavitev igrišča 

KS Krvavi Potok 

1 Otroško večnamensko igrišče 

             Občina Sežana 

1 Razvoj potrebne šolske in športne infrastrukture  

Vrtci: 

- obnova talnih in stenskih oblog v kuhinji in pripravljalnici zelenjave v Vrtcu Sežana, 

- nakup nove kuhinjske opreme, 

- zamenjava azbestne kritine v Vrtcu Dutovlje 

- zamenjava keramike, svinčenih vodovodnih cevi v Vrtcu Dutovlje 

- zamenjava keramike, svinčenih vodovodnih cevi in tlakov v Jaslih Sežana 

- nabava opreme za določene enote Vrtca Sežana ter za Vrtce Lokev, Dutovlje in Tomaj 

- zamenjava stare garderobe v Vrtcu Lokev, 

- nabaviti opremo za prostore za osebje in kabinet v Vrtcu Tomaj 

- nabava klimatskih naprav za Vrtec Dutovlje 

- ureditev stropov v Vrtcu Dutovlje 

- dokončanje gradbenih del v Vrtcu Tomaj 

Osnovne šole: 

- nabava potrebne opreme za šole Dutovlje, Sežana 

- dokončanje gradbenih del na šoli Dutovlje 

- ureditev prostorov za prvo triado in dokončanje zunanje ureditve (prekritje strehe, ureditev 

fasade in požarnih stopnic 

Na področju športnih objektov: 

- v športni dvorani obnoviti sistem razsvetljave, 
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- zapreti zunanje športne površine v malem športnem parku zaradi vandalizma, 

- obnoviti pomožne objekte na nogometnem stadionu, 

- v povezavi s posameznimi krajevnimi skupnostmi obnoviti športna igrišča in jih vzdrževati 
2 Razvoj kulturne infrastrukture 

- ureditev srednje dvorane v Kosovelovem domu 

- postavitev stalne slikarske razstave akademskega slikarja P.Oblaka v Kosovelovem domu  

- vgraditev tovornega dvigala v Kosovelovem domu 

- vzpostavitev ustreznega varnostnega sistema v Kosovelovem domu 

KS Pliskovica in RD Pliska 

1 Gradnja otroškega igrišča 

KS Voglje, Dol pri Vogljah in Vrhovlje ter Razvojno združenje Repentabor 

1 Ureditev športnega igrišča - Dol pri Vogljah 

2 Ureditev otroškega igrišča - Dol pri Vogljah 

KS Orlek 

1 Dokončanje športnega igrišča 

KS Sežana 

 Postavitev podhoda ali nadhoda iz osnovne šole v telovadnico 

KS Tomaj 

1 Aktivnosti za zasnovo Srednje šole kamnoseštva 

KS Povir 

1 Izgradnja večnamenskega igrišča 

KS Avber 

1 Ureditev in vzdrževanje igrišč 

KS Kazlje 

 Izgradnja športnega igrišča 

KS Štjak 

1 Izgradnja športnega igrišča v Dolinci,  

2 Izgradnja kegljišča v vaseh Ravnje in Dolenje 

3 Obnova kegljišča v vasi Bogo 

4 Adaptacija stare šole na Taboru 

5 Zaključna dela na kegljišču 

Ostali projekti 

1 Zavod za šport turizem in prosti čas - Občina Sežana - Ureditev mladinskega 

centra s prenočišči za mlade (Sežana) 
 

 

 

 

 

 

Ukrep 4.2: Razvoj zdravstvene infrastrukture ter skrb za ostarele 

 

Cilji: 

 razvoj zdravstvene infrastrukture 

 

Kazalniki: 

 število obnovljenih, zgrajenih zdravstvenih domov, postaj 

 število zgrajenih domov za ostarele, varovanih stanovanj 

 

Projektni predlogi k ukrepu 4.2 

 

Zap. št. Projektni predlog 

             Občina Divača 
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1 izgradnja Doma upokojencev v Divači 

             Občina Sežana 

1 Izgradnja zdravstvene postaje in podružnične lekarne v Dutovljah 

KS Pliskovica in RD Pliska 

1 Usposobitev stare vojašnice za potrebe Doma upokojencev 

 

 

4.3. Terminski načrt 
 

Ukrepi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ukrep 1.1: 

Vodenje in delovanje 

LAS, usposabljanje 

strukture in animiranje 

prebivalstva 

Priprava 

dokumentov 

Izvedba 

Ocena 

uspešnosti 

Izvedba 

Ocena 

uspešnosti 

Izvedba 

Ocena 

uspešnosti 

Izvedba 

Ocena 

uspešnosti 

Izvedba 

Ocena 

uspešnosti 

Ukrep 1.2: 

Izvajanje LRS 

 

Priprava Izvedba 

Ocena 

uspešnosti 

Izvedba 

Ocena 

uspešnosti 

Izvedba 

Ocena 

uspešnosti 

Izvedba 

Ocena 

uspešnosti 

Izvedba 

Ocena 

uspešnosti 

Ukrep 1.3: 

Spodbujanje k 

oblikovanju 

partnerstev 

 Izvedba Izvedba Izvedba Izvedba Izvedba 

Ukrep 2.1 

Izboljšanje 

konkurenčnosti 

podeželja predvsem z 

razvojem in trženjem 

tipičnih lokalnih 

produktov (pridelkov, 

izdelkov, storitev) 

 

 

 Izvedba Izvedba Izvedba Izvedba Izvedba 

Ukrep 2.2 

Razvoj različnih 

dejavnosti 

 

 Izvedba Izvedba Izvedba Izvedba Izvedba 

Ukrep 2.3 

Zagotavljati primerno 

rabo naravne in 

kulturne dediščine v 

povezavi s turizmom 

 Izvedba Izvedba Izvedba Izvedba Izvedba 

Ukrep 3 .1:  

Razvoj infrastrukture 

za zagotavljanje 

pogojev za bivanje in 

delo na podeželju   

 

 Izvedba Izvedba Izvedba Izvedba Izvedba 

Ukrep 3 .2:  

Razvoj infrastrukture 

za zagotavljanje 

socialnega in 

družbenega življenja   

 

 Izvedba Izvedba Izvedba Izvedba Izvedba 
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Ukrep 3 .3:  

Razvoj turistične 

infrastrukture 

 Izvedba Izvedba Izvedba Izvedba Izvedba 

Ukrep 4.1:  

Pridobitev znanj ter 

izobraževanje na 

podeželju, društveno 

udejstvovanje 

 

 Izvedba Izvedba Izvedba Izvedba Izvedba 

Ukrep 4.2: Razvoj 

zdravstvene 

infrastrukture ter skrb 

za ostarele 

 

 Izvedba Izvedba Izvedba Izvedba Izvedba 

 

 
V strategiji smo si zastavili relativno kompleksne cilje, saj menimo, da je na območju 

potrebno izpeljati veliko ukrepov, če želimo izboljšati trenutni položaj. Projekti bodo časovno 

primerno razporejeni glede na finančne zmožnosti in njihovo vrednost.  

 

4.4 Razmejitev inovativnih in obstoječih aktivnosti 

 

Tak pristop urejanja podeželja kot ga predstavlja Leader oziroma projekti LAS je v celoti 

inovativen za naše območje. Kot taki so se pojavljali tudi projekti, ki jih je oblikovalo 

prebivalstvo na območju za novelacijo RPP Krasa in Brkinov. Prav tako je način priprave 

projektov in javni poziv za oddajo projektov sploh inovativen, saj v veliki meri upošteva 

prebivalstvo območja in njihove projekte. 

 

Med inovativno lahko na našem območju umestimo: 

- povezovanje prebivalcev za vsakršne skupne aktivnosti, saj so se sedaj projekti 

odvijali izrazito individualistično po večini, 

- ureditev vaških jeder v vaseh se do sedaj ni odvijala, vsaj ne v taki povezani obliki 

- prav tako se niso organizirale že dolgo kmečke tržnice, skupna promocija, skupne 

delavnice, ki bi prispevale h skupnemu razvoju, 

- zaraščajo se tudi tematske poti, ki bi potrebovale nov zagon, ne predstavljajo novost, 

vendar bo nov način trženja v povezavi z ostalimi ponudniki v okolju, kakor tudi 

vodenje (na območju se vzpostavlja lokalna vodniška služba)  

- novost je povezovanje tematskih poti kot zaokroževanje 

- nadaljevanje zaščite lokalnih produktov, razvoj blagovnih znamk, 

- oblikovanje tipičnih lokalnih produktov iz tradicije v inovativnost, 

- zanimanje ljudi za ureditev vasi, ne samo individualnih hiš 

- vzpostavitev tematskih poti povezanih s tradicijo (kamnarstvom...) 

- odprtje novih dopolnilnih dejavnosti (didaktična kmetija, zeliščarska kmetija,...) 

- izgradnja manjkajoče turistične infrastrukture na območju (avtokampi, kampi,..) 

- oživitev prostorov za skupno druženje, 

- interes za obnovo kulturne in naravne dediščine (kali, vodnjaki, vaške kašče, črne 

kuhinje, ognjišča...) 

- interes za odprtje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter za podjetništvo na podeželju 

na sploh. 
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4.5 Ocena prenosljivosti strategije 

 

Lokalna razvojna strategija je namenjena predvsem okolju, v katerem je nastajala. Nastajala je 

v sodelovanju s predstavniki lokalne skupnosti, ki so jo pomagali oblikovati z opozarjanjem 

na aktualne probleme in s predlogi morebitnih ukrepov..    

Strategija pa je prenosljiva na vsa taka območja, kjer naravne danosti, običaji, stanje v 

gospodarstvu, demografska struktura dopuščajo podoben razvoj. To so v prvi vrsti območja, 

kjer je tradicionalno prisotno kmetijstvo, kjer so kmetije majhnega obsega,  pridelovalci pa 

slabo organizirani in zaradi majhnosti nekonkurenčni, poleg tega pa se  soočajo z 

brezkompromisnostjo trgovskih verig in s pasivnostjo potrošnikov, ki s svojo izbiro hrane ne 

podpirajo pridelave lokalnih pridelkov. Strategija je prenosljiva na območja, kjer se prebivalci 

zaradi boljših zaposlitvenih možnosti raje vozijo na delo v mesta, kot da bi poskusili osnovati 

dejavnost na domu. Prenosljiva je tudi na območja, kjer je prisoten velik razkorak v turistični 

ponudbi v mestih in na podeželju, in na območja z dobrimi naravnimi danostmi za razvoj 

takih oblik turizma, ki bodo ustrezale lokalnemu prebivalstvu (kmečki turizem) in ne bodo 

ogrozile občutljivega naravnega okolja. 

 

4.6 Ocena trajnosti strategije 

 

Program bo v okolju zaživel in obrodil rezultate, če se bo tudi vnaprej pri izboru in izvajanju 

predlaganih ukrepov upoštevalo lokalno prebivalstvo. 

 

Lokalna akcijska skupina LAS, bo usmerjela razvoj podeželja. Izvajanje pa bo odvisno tudi 

od števila izvedbenih projektov, ki se lahko tako kot partnerstvo lahko nadaljujejo tudi v 

bodoče.  

 

Upamo in želimo, da bo LAS postala nosilec razvoja podeželja, da ji bo uspelo aktivirati 

obstoječe neizkoriščene potenciale in izpeljati trženje produktov podeželja pod skupno 

blagovno znamko. Istočasno pa naj bi s spodbujanjem dejavnosti in podpornih aktivnosti LAS 

motivirala podjetniško iniciativo, ustvarila stimulativno podporno okolje za odkrivanje novih 

zaposlitvenih možnosti in povečala privlačnost podeželja za bivanje in delo.  
 

4.7 Opis možnih razpoložljivih finančnih virov 

 

Projekti bodo financirani delno iz javnih sredstev (sredstva iz  EKSRP- program Leader, 

občinska sredstva) delno iz privatnih iniciativ. Manjši del sredstev bodo prispevale donacije. 

Javna sredstva iz programa LEADER bodo predstavljala 50% potrebnih finančnih sredstev, 

ostalih 50% pa bo financiranih s primerno vsoto občinskih sredstev, individualnih iniciativ in 

donacij.  

 

4.8 Opis spremljanja in ocenjevanja izvedbe strategije 

 

Za samovrednotenje izvajanja lokalne razvojne strategije je odgovoren upravljalec, saj  mora 

skladno z družbeno pogodbo redno pripravljati finančna in vsebinska poročila o napredku in 

jih predati v obravnavo upravnemu odboru. Upravni odbor pa je dolžan nato poročati na 

skupščini. Obsežnejše končno poročilo skladno s pogodbo, upravljalec pripravi konec leta, 

kjer poroča o izvedenih projektih skladno z letnim LIN ter o financiranju LAS. 

 

O izvajanju strategije upravni odbor tudi preko medijev (članki v občinskih glasilih, 

Primorskih novicah, lokalni televiziji,internetne strani,..) poroča javnosti. 
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4.9 Opis pričakovanih rezultatov  

 
 

 

Ukrepi Kazalniki  Rezultati Ciljne skupine za vse ukrepe 

Ukrep 1.1: 

Vodenje in delovanje LAS, 

usposabljanje strukture in 

animiranje prebivalstva 

 

 

 

 

 

 

 pripravljeni akti za delovanje LAS (družbena 

pogodba, pravilnik o delovanju Las, Pravilnik o 

ocenjevanju projektov) 

 sklicevanje odborov potrebnih za delovanje 

LAS (skupščina, UO, NO) 

 izbrano strokovno telo – upravljalec LAS 

 izdaja promocijskega gradiva 

 izdaja člankov preko občinskih glasil ter ostalih 

medijev, interneta, e-pošte o delovanju LAS 

 

 

- uspešna, delujoča LAS  

- usposobljen kader, ki vodi LAS 

ter prebivalstvo 

- pridobljena sredstva za 

delovanje in projekte 

- izdan promocijski material ter 

članki v vseh medijih, preko e-

pošte 

 

 

 

Člani LAS 

Razvojne agencije 

Lokalno prebivalstvo 

 

 

 

 

 

 

 

Ukrep 1.2: 

Izvajanje LRS 
  izveden nabor projektov 

 priprava letnega izvedbenega načrta 

 število izvedenih projektov 

 svetovanje in pomoč pri oblikovanju projektih 

idej, spremljanje izvajanja projektov skladno z 

letnim izvedbenim načrtom 

 

 

 

 

- pripravljen LIN-i na letni bazi z 

izvedenimi javnimi pozivi za 

nabor projektov 

- izvedena vsakoletna svetovanja 

pri izdelavi projektov s strani 

upravljalca in članov LAS 

- sprotno spremljanje izvedbe 

projektov s strani odgovornih 

znotraj LAS (upravljalec, upravni 

odbor, nadzorni odbor) 

 

 

Lokalno prebivalstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukrep 1.3: Spodbujanje k 

oblikovanju partnerstev 

 

 

 oblikovanje skupnih delavnic s tematiko 

projektov sodelovanja regijsko ter mednarodno 

z ostalimi območju LAS 

 izvedeni projekti sodelovanja 

 

- izvedene delavnice za 

sodelovanje na področju 

projektov 

- izvedeni projekti sodelovanja 

Lokalno prebivalstvo 
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Ukrep 2.1 

Izboljšanje konkurenčnosti 

podeželja predvsem z 

razvojem in trženjem 

tipičnih lokalnih produktov 

(pridelkov, izdelkov, 

storitev) 

 oblikovanje novih produktov tudi na podlagi 

novih blagovnih znamk 

 povezani ponudniki za potrebe trženja 

 povečano število kmetov, ki prodajajo svoje 

izdelke na tržnicah oziroma drugih oblikah 

direktne prodaje, 

 ohranjanje nekaterih značilnih tradicionalnih 

praks (opravil) v kmetijstvu,  

 ohranjanje avtohtonega genetskega materiala 

 sodelovanje kmetov na različnih kmetijskih 

razpisih, 

 število kmetij vključenih v ekološko pridelavo,  

 število kmetij vključenih v integrirano pridelavo  

 možnost razvoja didaktičnih kmetij 

 odkrivanje novih tržnih niš, v okviru katerih  bo 

omogočeno vzdrževanje značilnih in 

dediščinskih kulturnih krajin. 

 promocijski dogodki 

 delavnice s tematiko te prednostne naloge 

 

 

- izoblikovani novi produkti tudi 

kot blagovne znamke 

- povezani ponudniki za potrebe 

trženja 

- vsako leto večje št.kmetov, ki 

želijo svoje izdelke ponujati na 

tržnicah 

- ohranjena tradicija na področju 

kmetijstva (opravila, materiali..) 

- večji interes kmetij za 

sodelovanje na razpisih 

- kmetije vključene v ekološko 

oz.integrirano pridelavo, 

didaktične kmetije 

- oblikovane nove tržne niše 

- izpeljana promocija za ta ukrep 

- izpeljane delavnice za ta ukrep 

- odprtje novih kmetij in delovnih 

mest na kmetijah 

Kmetje, podjetniki, društva, 

gostinci, strokovne institucije, 

domačini 

 



RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA  KRASA IN BRKINOV za območje občin Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana za obdobje 2007-2013, dopolnjen in noveliran 2008 (osnutek) 

 

Pripravljalec in upravljalec RPP občin Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana je Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov 

 
107 

Ukrep 2.2 

Razvoj različnih dejavnosti 

 

 

 zagotovljeno okolja in gospodarska 

infrastruktura za razvoj podjetniških dejavnosti 

(cone,..) 

 število svetovanj za odprtje dejavnosti in prijavo 

na razpise ter posredovanih informacij 

 število na novo registriranih dopolnilnih 

dejavnosti 

 število nočitev na turističnih kmetijah 

 število na novo registriranih podjetij na 

podeželju 

 število zaposlenih 

 stopnja brezposelnosti 

 število novih promocijskih materialov 

 število delavnic 

 

 

več investicij v okoljsko in 

gospodarsko infrastrukturo 

- vsako leto več svetovanj in 

interesa za odprtje dejavnosti ter 

prijavo na razpise 

- vsako leto več registriranih 

dopolnilnih dejavnosti 

- vsako leto več nočitev na 

turističnih kmetijah 

- vsako leto več registriranih 

podjetij na podeželju 

- vsako leto večanje št.zaposlenih 

- večanje števila zaposlenih 

- izdelani promocijski materiali 

- izvedene delavnice za ta ukrep 

Vsi prebivalci, brezposelni, mladi 

ženske, kmetje 

 

 

 

Ukrep 2.3 

Zagotavljati primerno rabo 

naravne in kulturne 

dediščine v povezavi s 

turizmom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 podaljšanje povprečne dobe bivanja 

obiskovalcev 

 povečanje števila nočitev 

 povečanje števila turističnih nastanitvenih 

objektov, sob in ležišč. 

 število novih turističnih produktov in 

programov 

 delujoča internetna stran z ažurnimi vsebinami 

 število objektov namenjenih za trženje in 

turistično promocijo (vključenih na novo zlasti 

kot dediščina) 

 obiski sejmov s skupnim partnerstvom 

 število delavnic 

 

- večanje povprečne dobe bivanja 

obiskovalcev 

- večanje števila nočitev na 

območju 

- večanje števila nastanitev 

- več novih turističnih produktov 

in programov 

- delujoča internetna stran z 

ažurnimi vsebinami 

- več novih objektov namenjenih 

trženju in turistični promociji 

- skupni obisk sejma 

- izvedene delavnice 

Podjetnik, kmetje, brezposelni, 

prebivalstvo 
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Ukrep 3 .1:  

Razvoj infrastrukture za 

zagotavljanje pogojev za 

bivanje in delo na 

podeželju   

 

 

 dolžina novozgrajenih in posodobljenih cest 

 dolžina komunalne in vodovodne opremljenosti 

 stopnja infrastrukturne opremljenosti na ostalih 

potrebnih nivojih (parkirišča,…) 

 število novih priključkov na e-storitve 

 izpopolnitev sistemov za ravnanja z odpadki 

 obseg investicij v električno omrežje 

 novo zgrajena javna razsvetljava 

 

 

 

- na novo zgrajena oziroma 

obnovljena infrastruktura, ki je 

pogoj za razvoj območja (ceste, 

komunalna inf., vodovodi, 

telekomunikacije-internet, 

deponije, elektrika, razsvetljava, 

stanovanja...)  

 

 

 

Prebivalstvo, občine, podjetniki, 

kmetje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukrep 3 .2:  

Razvoj infrastrukture za 

zagotavljanje socialnega in 

družbenega življenja   

 

 

 

 

 

 

 urejeni in zgrajeni večnamenski objekti za 

druženje v vaseh 

 urejena vaška jedra 

 število obnovljenih, zgrajeni kulturni, vaški, 

zadružni domovi 

 

 

  

 

- obnovljeni in na novo zgrajeni 

večnamenski objekti, vaški 

domovi 

- urejena vaška jedra 

 

 

 

 

 

 

Prebivalstvo, društva, ženske 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukrep 3 .3:  

Razvoj turistične 

infrastrukture 

 

 km zgrajenih ali obnovljenih tematskih cest 

 število novih signalizacij, tabel 

 število novo urejenih javnih sanitarij, obcestnih 

postajališč 

 zgrajena in vzpostavljena druga turistična 

infrastruktura 

 

- zgrajene in obnovljene tematske 

poti 

- postavljene nove signalizacije, 

table 

- urejene javne sanitarije, 

obcestna postajališča, druga 

tur.infrastruktura 

 

Širša javnost, občine, šole, 

prebivalci, obiskovalci 
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Ukrep 4.1:  

Pridobitev znanj ter 

izobraževanje na 

podeželju, društveno 

udejstvovanje 

 

 organizacija različnih delavnic in usposabljanj 

 število udeležencev na delavnicah iz vseh 

ciljnih skupin 

 promovirati preko obvestil nova znanja, 

pristope, prenose dobrih praks 

 število šolskih, športnih dejavnosti 

 obnovljena, zgrajena potrebna šolska, športna 

infrastruktura 

 usposabljati kadre za prenos izkušenj in znanj 

 število pripravljenih in izvedenih programov 

funkcionalnega izobraževanja 

 podpora društvom pri njihovem delovanju 

(svetovanje, pomoč pri pripravi in izvajanju 

projektov, aktivnostih) 

  

izvedene delavnice in 

usposabljanja, izobraževanja 

- obnovljena in zgrajena športna 

in šolska infrastruktura 

- izvedena svetovanja, pomoč 

društvom 

Prebivalci, mladi, društva, podjetja, 

kmetje 

 

 

 

 

 

Ukrep 4.2: Razvoj 

zdravstvene infrastrukture 

ter skrb za ostarele 

 

 

 število obnovljenih, zgrajenih zdravstvenih 

domov, postaj 

 število zgrajenih domov za ostarele, varovanih 

stanovanj 

 

- obnovljeni in zgrajeni 

zdravstveni domovi in postaje 

- zgrajeni domovi za ostarele, 

varovana stanovanja 

Prebivalci, starejši odrasli 

 

 

 

 

 

 

 

 


