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Abstract:

The representatives of municipalities and other involved parties,
who deal with developing tourism in a certain municipality on a
daily basis, must be aware of the carrying capacity of their
environment. One of the effective models is the sustainable tourism
development model and an important tool in tourism planning in a
certain municipality is the carrying capacity method. Every
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capacity limits. We analysed nine indicators from the spatialecological group, the infrastructure group and the economic-socialpsychological group. Moreover, we provided suggestions for every
indicator relating to sustainable tourism development and measures
on how to react in case thresholds limits are exceeded in the future.
Management of the tourist destination within the carrying capacity
is crucial.

iv

KAZALO VSEBINE
UVOD .............................................................................................. 1
1 TRAJNOSTNI TURIZEM.............................................................. 4
2 NOSILNA ZMOGLJIVOST TURIZMA .......................................... 7
2.1 OPIS METODE NOSILNE ZMOGLJIVOSTI .......................... 7
2.1.1 Faze metode nosilne zmogljivosti............................................... 10
2.1.2 Indikatorji nosilne zmogljivosti in scenariji ............................... 10
2.1.3 Vrste nosilne zmogljivosti ........................................................... 13

2.2 UPORABA METODE NOSILNE ZMOGLJIVOSTI ................ 15
3 PREDSTAVITEV OBČINE KOMEN ........................................... 18
3.1 SPLOŠNO O OBČINI .......................................................... 18
3.2 PREBIVALSTVO.................................................................. 19
3.3 GOSPODARSTVO .............................................................. 22
3.4 POSEBNOSTI KRASA ........................................................ 23
3.4.1 Biotska raznovrstnost in varovana območja ............................. 23
3.4.2 Podnebje in burja ......................................................................... 24
3.4.3 Kamen in človek ........................................................................... 25
3.4.4 Voda in Kras ................................................................................. 25

3.5 TURIZEM ............................................................................. 26
3.5.1 Turistična ponudba v Občini Komen .......................................... 26
3.5.2 Statistični podatki......................................................................... 28

4 IZDELAVA ANALIZE NOSILNE ZMOGLJIVOSTI OBČINE
KOMEN ZA TURIZEM ............................................................... 33
4.1 PROSTORSKO-EKOLOŠKI INDIKATORJI ......................... 33
4.1.1 Zbiranje in ravnanje z odpadki .................................................... 33
4.1.2 Oskrba in poraba pitne vode ....................................................... 41
4.1.3 Zavarovana območja .................................................................... 47
v

4.2 INFRASTRUKTURNI INDIKATORJI .................................... 53
4.2.1 Parkirna mesta .............................................................................. 54
4.2.2 Kolesarske poti ............................................................................. 58
4.2.3 Dolžina obnovljenih lokalnih in državnih cest ........................... 62

4.3 EKONOMSKI INDIKATORJI ................................................ 69
4.3.1 Število nočitev .............................................................................. 70
4.3.2 Število turistov .............................................................................. 78
4.3.3 Število namestitvenih kapacitet................................................... 82

4.4 OCENA NOSILNE ZMOGLJIVOSTI OBČINE KOMEN
ZA TURIZEM ....................................................................... 86
ZAKLJUČEK ................................................................................. 91
SEZNAM UPORABLJENIH VIROV ............................................... 94
PRILOGE ..................................................................................... 106

vi

KAZALO TABEL
Tabela 1: Pojasnilo indikatorjev nosilne zmogljivosti ........................................ 11
Tabela 2: Prebivalstvo Občine Komen po starostnih skupinah, drugo
polletje 1999 .................................................................................... 20
Tabela 3: Prebivalstvo Občine Komen po starostnih skupinah, prvo
polletje 2016 .................................................................................... 21
Tabela 4: Prihodi domačih in tujih turistov v TIC Štanjel v obdobju
2011–2018 ...................................................................................... 28
Tabela 5: Razpored obiska TIC Štanjel glede na najpogosteje
zastopane tuje trge .......................................................................... 30
Tabela 6: Nočitve v nastanitvenih obratih v Občini Komen v obdobju
2006–2018 ...................................................................................... 31
Tabela 7: Nočitve v Občini Komen v primerjavi z Občino Tolmin in ................ 32
Tabela 8: Podatki o številu posod za komunalne odpadke v Občini
Komen v letu 2018 .......................................................................... 36
Tabela 9: Nastali, zbrani in odloženi odpadki v Občini Komen v obdobju
2008–2017 ...................................................................................... 37
Tabela 10:

Zbrani oddani odpadki v Občini Komen po mesecih v letu

2017/2018 ....................................................................................... 38
Tabela 11:

Količina prodane vode med letoma 2008 in 2018 v Občini

Komen po odjemalcih ...................................................................... 45
Tabela 12: Seznam parkirišč v Štanjelu ........................................................... 55
Tabela 13: Seznam parkirišč v Komnu ............................................................. 56
Tabela 14: Prometne obremenitve v Občini Komen v letu 2017 ...................... 66
Tabela 15:

Seznam odsekov državnih cest in obnovitvena dela v

Občini Komen po letih ..................................................................... 67
Tabela 16: Pregled števila obnovljenih državnih cest v obdobju 22 let ............ 69
Tabela 17: Nočitve domačih in tujih gostov v Občini Komen, 2006 .................. 71
Tabela 18: Nočitve domačih in tujih gostov v Občini Komen, 2017 .................. 73
Tabela 19: Nočitve v Občini Komen, 2018 ....................................................... 74
Tabela 20: Tuji gostje v Občini Komen v obdobju 2011–2017 glede na
državo izvora ................................................................................... 76
Tabela 21: Rast števila nočitev v obdobju 2006–2018 v Občini Komen ........... 77
vii

Tabela 22:

Rast števila prihodov domačih in tujih turistov v TIC

Štanjel med letoma 2011 in 2018 glede na predhodno leto ............. 79
Tabela 23: Indikatorji nosilne zmogljivosti in ocena .......................................... 87

KAZALO SLIK
Slika 1: Oris ozemlja Občine Komen ................................................................ 19
Slika 2: Območje Natura 2000 Kras in z rdečim označeno območje
Občine ............................................................................................. 49
Slika 3: Enote kulturne dediščine v Občini Komen iz Registra
nepremične ...................................................................................... 50
Slika 4: Zemljevid kolesarskih poti na spletni strani stanjel.eu.......................... 59
Slika 5: Opis kolesarske poti Kolo kulture Krasa na visitkras.info ..................... 60
Slika 6: Pregledna karta državnega cestnega omrežja, Občina Komen ........... 63

KAZALO GRAFOV
Graf 1: Primerjava količine zbranih oddanih odpadkov in število ..................... 39
Graf 2: Poraba pitne vode po vaseh Občine Komen v letu 2008 ...................... 46
Graf 3: Poraba pitne vode po vaseh Občine Komen v letu 2018 ...................... 46
Graf 4: Gibanje števila nočitev domačih, tujih gostov in skupaj nočitev v ........ 70
Graf 5: Nočitve v Občini Komen, 2006 ............................................................. 72
Graf 6: Nočitve v Občini Komen, 2017 ............................................................. 73
Graf 7: Nočitve v Občini Komen, 2018 ............................................................. 75
Graf 8: Število obiskovalcev na prireditvah v organizaciji Javnega
zavoda ............................................................................................. 80
Graf 9: Število obiskovalcev na prireditvah v organizaciji Javnega
zavoda ............................................................................................. 81
Graf 10: Dinamika gibanja števila namestitvenih kapacitet v Občini ................ 83
Graf 11: Nosilna zmogljivost Občine Komen za turizem ................................... 90

KAZALO PRILOG
Priloga 1: Namestitvene kapacitete v občini Komen od 2006 do 2015 ........... 106
viii

ix

UVOD
Že več časa vemo, da turizem prinaša pozitivne in negativne vplive na naravno in
družbeno okolje, v katerem se razvija. Prav zaradi negativnih posledic v preteklosti, ki
se na žalost dogajajo tudi v sedanjem svetu, deležniki v turizmu pozivajo k bolj
odgovornim oblikam turizma, temelječ na trajnostnem razvoju, vključevanju deležnikov
v turistične dejavnosti in ne masovnem turizmu. Turistična destinacija in njeni
načrtovalci morajo turizem skrbno načrtovati in spremljati, kje so meje, do kod lahko in
kakšen turizem naj razvijajo, da ne ogrožajo lokalnega okolja oziroma ga v skrajnem
primeru popolnoma uničujejo.
Plut (2007) poudarja, da je treba zaradi vse večjih izčrpavanj in degradacij okolij
turizem voditi z mislijo na naravo, pokrajino in njuni meji. Z izpostavljanjem teh načel
se gostje poistovetijo z destinacijo, začnejo spoštovati značilnosti okolja in se
prilagajajo, ob tem pa destinacija dosega okoljsko trajnost. Skozi geografski okvir avtor
razlaga, da do razumevanja in udejanjanja načel trajnostnosti pride s prepoznavanjem
pomena zmogljivosti oziroma omejitev okolja, kot so: velikost ozemlja, naravni viri
(obnovljivi in neobnovljivi), samočistilna sposobnost geografskega okolja oziroma
sestavin okolja in pokrajinska ranljivost kot skupek pokrajinske občutljivosti in
dosežene stopnje obremenjenosti ali onesnaženosti. Varovanje okolja, izobraževanje o
tem in oblike turizma, ki se na to navezujejo, so še posebej pomembne zato, ker naj bi
se po izračunih svetovno gospodarstvo do leta 2050 vsaj podvojilo, gospodarska
dejavnost pa naj bi se povečala od pet- do desetkrat.
K varovanju okolja si prizadevajo tudi pri organizaciji UNEP, kjer so zasnovali
program, ki si prizadeva vključevati okoljsko trajnost v odločanje v turizmu in nakupne
odločitve potrošnikov. Večji vpliv na turizem igrajo tudi podnebne spremembe, zato je
treba v destinacijah, kjer vidimo nevarnosti sprememb okolja, vnaprej pričeti
pripravljati načrte, poskrbeti za pravilno upravljanje, redefinirati območje ali ga
ponovno ovrednotiti za potrebe turizma (UNEP, 2005; UNWTO in UNEP, 2008).
Jurinčič (2009) poudarja, da je ključen trajnostni razvoj turizma na dolgi rok, k čemur
pomembno prispeva celovito prostorsko planiranje, ki umešča načrtovane posege v
prostor. Trajnostni razvoj je med drugim smiseln, ker predstavlja pridobitev tako za
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prostor kot za lokalne prebivalce, saj ohranja predvsem naravne resurse in omogoča
kakovostno in pestrejšo turistično ponudbo.
Področja proučevanja nosilne zmogljivosti so se lotili tudi Coccossis, Mexa, Collovini,
Parpairis in Konstandoglou (2002) ter že v začetku izpostavili, da je malo izkušenj z
dejansko uporabo nosilne zmogljivosti kot metode upravljanja turističnih destinacij.
Jurinčič (2009) ugotavlja, da se metoda nosilne zmogljivosti tudi v Sloveniji še ni
uveljavila. Omenjeni avtorji ugotavljajo, da načrtovalci turizma upoštevajo in v načrte
vključujejo osnovna elementa metode: omejevanje turistične dejavnosti in prag, do
katerega je možno turizem razvijati brez neželenih učinkov na lokalno okolje in
deležnike. Avtorji še dodajajo, da so turistične destinacije drugačne in prav zaradi tega
je potrebno, da se pred izvedbo metode nosilne zmogljivosti poučimo o značilnostih
oziroma posebnostih turistične destinacije, ki jo proučujemo, vrsti turizma, ki je
trenutno prisoten, in točkah, kjer se turizem in okolje srečata.
Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu je najprej
predstavljen pojem trajnostnega turizma in podan opis glavnih načel trajnostnega
turizma. V nadaljevanju je s pomočjo definicij opisana nosilna zmogljivost in podan
kratek pregled raziskav na to temo, opisane so faze in vrste metode, indikatorji in
uporaba metode nosilne zmogljivosti. V nadaljevanju sledi predstavitev Občine Komen,
kot predmet proučevanja analize nosilne zmogljivosti. Opisani so splošni podatki o
občini, prebivalstvo, gospodarstvo in posebnosti Krasa. Zadnje poglavje teoretičnega
dela je namenjeno predstavitvi turizma v Občini Komen, in sicer skozi pregled
turistične ponudbe in oceno trenutnega stanja s pomočjo statističnih podatkov.
Drugi del magistrskega dela je analitični. Da bi lahko proučili, ali je nosilna zmogljivost
v Občini Komen presežena, smo izbrali devet indikatorjev nosilne zmogljivosti, in sicer
tri prostorsko-ekološke, tri infrastrukturne in tri ekonomske, po vzoru delitve
indikatorjev na primeru Nosilne zmogljivosti Slovenske Istre za turizem. V zadnjem
poglavju o oceni nosilne zmogljivosti je predstavljen trajnostni razvoj destinacije z
ameba grafom, podani pa so tudi ukrepi in priporočila za trajnostni razvoj turistične
destinacije Komenski Kras v prihodnje.
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Hipoteze, ki smo jih oblikovali:


H1: Izbrani prostorsko-ekološki indikatorji v Občini Komen so v mejah nosilne
zmogljivosti.



H2: Izbrani infrastrukturni indikatorji so izven trajnostnega scenarija, nosilna
zmogljivost Občine Komen je na področju infrastrukture presežena.



H3: Izbrani ekonomski indikatorji kažejo, da nosilna zmogljivost Občine Komen na
tem področju ni presežena.



H4: Splošna nosilna zmogljivost v Občini Komen za turizem je presežena.

Namen zaključne naloge je predvsem predstaviti pomen proučevanja stanja destinacije
Komenski Kras v turističnem smislu v sedanjosti. S pomočjo metode nosilne
zmogljivosti želimo ugotoviti prag nosilne zmogljivosti in na podlagi tega določiti
ukrepe za preprečevanje negativnih vplivov povečanega števila turističnega obiska v
prihodnosti. V skladu s tem je cilj magistrskega dela proučiti strokovno literaturo s tega
področja, analizirati ustrezne indikatorje in odgovoriti na vprašanje, ali je nosilna
zmogljivost v Občini Komen že presežena.
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1 TRAJNOSTNI TURIZEM
Nenačrtovani razvoj masovnega turizma, pospešena rast in industrializacija, ob čemer je
prišlo do prevelike okoljske škode, so skupaj privedli do razmišljanja o trajnostnem
razvoju in trajnostnem turizmu. Razvoj turistične destinacije je treba načrtovati in tudi
zaščititi občutljive ali redke ekosisteme (Gartner, 1996). Odgovor na trajnostni razvoj so
ekološke oznake in certifikati, ki turistične proizvode v posameznih državah
kategorizirajo. Oznake in certifikate lahko pridobijo hoteli, kampi, plaže, marine,
zavarovana območja, restavracije, turistične agencije, igrišča za golf in ostale dejavnosti
in tako tvorijo okolju prijazno turistično ponudbo. V Evropi je tovrstnih znakov že
precej, med najbolj uveljavljene sodijo: Bio-hotels, Ibex-label, Modra zastava, Ecolabel
z logotipom zelene marjetice ipd. (Jurinčič, 2009).
Trenutno naj bi bila najobširnejša definicija trajnostnega turizma definicija Svetovne
turistične organizacije, ki pravi, da trajnostni razvoj upošteva potrebe turistov in
lokalnega okolja, pri tem varuje in izboljšuje možnosti za razvoj v prihodnosti, z viri
zadovoljuje ekonomske, socialne in estetske zahteve in tako ohranja kulturno
integriteto, ekološke procese in biološko raznovrstnost. Od trajnostnega razvoja turizma
se pričakuje, da bo zaščiteno okolje, izboljšana kakovost življenja za lokalne prebivalce,
vendar bodo pri tem zadovoljni tudi turisti, ker se bo izboljšala in dopolnila
infrastruktura, povečala ponudba rekreativnih in kulturnih vsebin in se bodo na podlagi
tega povečali prihodki iz turizma (Jurinčič, 2009).
Trajnostni razvoj opredeljujejo trije stebri: okolje, družba in ekonomija (gospodarstvo),
ki se med seboj povezujejo, vendar tudi izključujejo, zato je ključno najti pravo
ravnovesje (UNEP in WTO, 2005):


prvi steber je ekonomski steber, ki upošteva stroškovno učinkovitost in dolgoročnost
poslovanja;



drugi steber je družbeni in se nanaša na spoštovanje človekovih pravic, enakopravno
razdelitev koristi in s tem manjšanje revščine. Upoštevati je treba lokalno skupnost
ter ohranjati in spoštovati različne kulture;



tretji steber je okoljski in poudarja ohranjanje okoljskih virov, predvsem življenjsko
pomembnih in tistih, ki niso obnovljivi. Predlagajo zmanjšanje onesnaževanja zraka,
zemlje in vode ter ohranjanje biološke raznovrstnosti – živalskih in rastlinskih vrst;
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v zadnjem času se pojavlja še četrti steber, podnebje in s tem povezane podnebne
spremembe, ki imajo močan vpliv na turizem, saj se spreminjajo kraj, čas in vrsta
počitnic, zvišuje se temperatura zraka ipd.

Trajnostni turizem mora tako upoštevati potrebe obiskovalcev, gospodarstva, okolja in
lokalne skupnosti. Upravljavci pa morajo planirati in upravljati razvoj, da turistični
sektor lahko raste. Turizem v okolju povzroča negativne vplive ali posledice, ki jih
lahko omilimo s trajnostnimi načeli. Tako UNEP in WTO (2005) navajata 12 priporočil,
ki vodijo k trajnostnemu turizmu. Menita, da je vsak izmed njih enako pomemben pri
ohranjanju in želji po trajnostnem turizmu (UNEP in WTO, 2005):
1. ekonomska uspešnost se kaže skozi konkurenčnost turistične destinacije na dolgi
rok;
2. lokalno okolje prosperira, če se delež zaslužka turistične destinacije nameni lokalni
skupnosti, pomembna pa je tudi višja dnevna poraba gosta, ki se zadrži v lokalnem
okolju;
3. pomembna je kakovost zaposlovanja, v smislu, da mora biti več delovnih mest v
turizmu v lokalnem okolju, dostopna morajo biti vsem (brez diskriminacije po
spolu, starosti ipd.), poskrbljeno mora biti, da delavci prejemajo primerno plačo za
razmere, v katerih delajo;
4. poskrbljeno mora biti tudi za pravično razdelitev ekonomskih koristi, ki jih turizem
prinaša v okolje, tako da se povečajo priložnosti in povečajo prihodki lokalnega
prebivalstva;
5. zadovoljstvo gostov/turistov je odvisno od celotne izkušnje, ki so jo dobili v času
bivanja. Biti mora čim bolj pozitivna – na primer, obiskovalci so se počutili varno,
zadovoljni so bili z inovativnimi storitvami;
6. vključevanje lokalnega prebivalstva v odločanje in načrtovanje turističnega razvoja
turistične destinacije skupaj z drugimi deležniki je nujno pomembno;
7. zagotavljanje in vzdrževanje dobrega počutja lokalne skupnosti in preprečevanje
degradacije skupnosti;
8. spoštovati je treba lokalno kulturo s svojimi posebnimi običaji, avtentičnostjo in
dediščino;
9. ohranjati je treba tudi krajino – urbano in podeželsko in preprečevati degradacijo
okolja;
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10. trajnostno je podpirati zaščito vseh naravnih okolij in habitatov, še posebej tistih
pod posebno zaščito;
11. zmanjšati je priporočljivo tudi uporabo neobnovljivih virov v turistične namene;
12. zmanjšati onesnaženost zraka, vode, zemlje in zmanjšati količino odpadkov v
turistični industriji.
Trajnostni turizem torej skuša vplivati na razvoj regije, vendar mora pri tem upoštevati
njene zmogljivosti znotraj sprejemljivih vplivov na naravno, socialno in ekonomsko
okolje (Jurinčič, 2014).

6

2 NOSILNA ZMOGLJIVOST TURIZMA
Kot smo ugotovili v prejšnjem poglavju, je trajnostni turizem povezan z zmogljivostjo
okolja. Intenzivni razvoj je pripeljal določene turistične destinacije do masovnega
turizma in s tem povezanih negativnih vplivov na okolje, ki jih povzroča visoka
koncentracija turistov na določenem območju, prepozidanost s turistično infrastrukturo
itd. V takšnih destinacijah prihaja do pomanjkanja pitne vode, izgube kulturne
identitete, degradacije okolja in ostalih težav (opisanih v prejšnjem poglavju – 12
priporočil), povezanih z zmogljivostjo okolja za turizem (Jurinčič, 2009).
Gambuzza in Sartore (1993) razlagata več primerov turističnih destinacij v Italiji: dežela
Veneto, Jesolo, Cavallino, Chioggia, kjer so ugotovili, da masovni turizem ni več
primeren, se repozicionirali in začeli uvajati celoviti turistični proizvod destinacije.
V Sloveniji se za doseganje trajnostnega razvoja turizma in varovanja okolja poleg
proučevanja nosilne zmogljivosti uporabljata metodi: študija ranljivosti okolja in
presoja vplivov na okolje. Študija ranljivosti je uporabna pri izdelavi presoj vplivov na
okolje za večje posege v prostor, za izdelavo poročil o stanju okolja, pa tudi kot podlaga
za analizo nosilne zmogljivosti. Presoja vplivov na okolje je nujen instrument pri
prostorskem planiranju in varovanju okolja, ugotovi se vplive posameznega posega na
okolje, na nek način se ugotavlja tudi nosilna zmogljivost, vendar ne po vseh
indikatorjih in ne za širše območje. Nosilna zmogljivost je nekako nadgradnja obeh
metod, saj ocenjuje primernost načrtovanih dejavnosti, določi mejo, do katere se lahko
razvija posamezna dejavnost, da je še v skladju s trajnostnim razvojem na določenem
območju/regiji (Jurinčič, 2009).
V nadaljevanju bomo opisali metodo nosilne zmogljivosti, kot pripomoček za
preprečevanje prenasičenosti turistične destinacije in uresničevanje trajnostnega razvoja
turizma v regiji (Jurinčič, 2014).

2.1 OPIS METODE NOSILNE ZMOGLJIVOSTI
Plut (2007) razlaga, da do razumevanja in udejanjanja načel trajnosti pride s
prepoznavanjem pomena zmogljivosti oziroma omejitev okolja: velikosti ozemlja,
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naravnih virov (obnovljivih in neobnovljivih), samočistilne sposobnosti geografskega
okolja oziroma sestavin okolja in pokrajinske ranljivosti kot skupka pokrajinske
občutljivosti in dosežene stopnje obremenjenosti ali onesnaženosti. Tako Plut (2007)
kot Jurinčič (2009) dajeta velik pomen izobraževanju in ozaveščanju tako lokalnega
prebivalstva kot tudi turistov, saj ima to velik pomen za načrtovanje trajnostnega
razvoja in s tem za izvedbo metode nosilne zmogljivosti.
Začetki koncepta metode nosilne zmogljivosti izhajajo iz pašnega kmetijstva, in sicer
ugotovitve, da pašnik lahko prenese samo določeno število glav živali. Kasneje se je
koncept razširil na načrtovanje rekreacije v naravnih parkih (Maraž, 2007). Do sedaj je
bilo izvedenih že precej študij na temo metode nosilne zmogljivosti. Večina študij se je
usmerjala na sociološke in ekološke vplive turistov ter ukrepe za preprečevanje
preseganja začrtanih mej. Coccossis et al., (2002) so med drugim proučevali nosilno
zmogljivost na različnih tipih turističnih destinacij in pri tem ugotavljali, kako nanjo na
določeni turistični destinaciji vplivajo vrsta turizma, značilnosti turistične destinacije in
drugo. Jurinčič (2009) ugotavlja, da je bilo nekaj študij izdelanih posebej za destinacije
v Sredozemlju, ki so kot destinacije masovnega turizma prve prekoračile zgornjo mejo
nosilne zmogljivosti, ki se je kazala v degradaciji okolja in znižanju cen turističnih
storitev. Primera takšnih turističnih destinacij sta Rodos in Vis, za katera so iz različnih
razlogov naredili raziskave nosilne zmogljivosti: določili so meje zmogljivosti, največje
število obiskovalcev, proučili mnenje lokalne skupnosti, pričeli vključevati deležnike,
izbrali primeren scenarij in tako repozicionirali oz. oblikovali turistične destinacije tako,
da sedaj sledijo jasni viziji razvoja turizma.
Izdelavo analize nosilne zmogljivosti za turistične destinacije priporočata Svetovna
turistična organizacija (UNWTO) in Program Združenih narodov za okolje (UNEP),
poleg celovitega prostorskega načrtovanja regij in upravljanja turističnih destinacij
(Jurinčič, 2014). V metodi nosilne zmogljivosti Svetovna turistična organizacija
opredeli maksimalno število obiskovalcev, ki v istem času obiskujejo regijo ali
turistično destinacijo, vendar pri tem ne povzročijo pomembnejših negativnih posledic
in učinkov v prostoru, socio-kulturnem in ekološkem okolju, na lokalni skupnosti in
turistovem zadovoljstvu (Jurinčič, 2009).
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Poleg maksimalnega praga razvoja pa se mora opredeliti tudi minimalni prag, potreben
za ohranjanje lokalne skupnosti. Pri določanju zgornjega in spodnjega praga moramo
imeti v mislih vizijo, v kateri smeri želimo razvijati turizem in lokalno okolje. Avtorja
poudarjata, da ni namen metode omejevanje in določanje meje/praga zmogljivosti,
temveč moramo proučevano okolje ves čas nadzirati in vsakič znova ovrednotiti razvoj,
s pridobljenimi rezultati pa upravljati in načrtovati (Coccossis in Mexa, 2002).
Enotne definicije nosilne zmogljivosti ni, Coccossis in Mexa (2004) jo opišeta kot
maksimalno število turistov, ki so nastanjeni v destinaciji ob maksimalnem možnem
naporu, McIntyre (1993) pa kot maksimalno rabo območja, brez negativnih posledic na
virih, turistovem zadovoljstvu, družbi, lokalni skupnosti, njeni kulturi in ekonomiji. V
angleščini je ustrezen prevod nosilne zmogljivosti carrying capacity, definirali pa naj bi
jo v šestdesetih letih 20. stoletja biologi, in sicer kot »največje število osebkov določene
vrste, ki lahko preživi na nekem območju, ne da bi se zmanjšala možnost preživetja
osebkov iste vrste na istem območju v prihodnosti« (Mavri, 2014; str. 289). Pomeni pa
lahko tudi največje dovoljeno število uporabnikov virov v določenem okolju in času
oziroma v kolikšni meri določeni dejavniki zavirajo rast števila prebivalcev (Mavri,
2014). Zaradi različnih definicij se pojavljajo tudi različni postopki, kako pravilno
pristopiti k metodi nosilne zmogljivosti in meriti dimenzije. Nekatera merjenja nosilne
zmogljivosti so posebej namenjena določenim območjem, kot so naravni parki
(Coccossis in Mexa, 2004).
Analiza nosilne zmogljivosti je primerna metoda tudi zato, ker se ob zaključku izbere in
preizkusi razvojni scenarij, ki najbolj ustreza trenutnim virom. Analizira tudi vpliv
globalnih trendov na obravnavano območje/regijo in ker se trendi spreminjajo, je treba
narejene študije posodobiti v skladu s spreminjajočimi se trendi. S to metodo se lahko
rešujejo konfliktne situacije, saj podaja poglede v prihodnost. Poleg ocene nosilne
zmogljivosti strokovnjaki priporočajo tudi pridobitev ocen za preostale dejavnosti,
pomembne na proučevanem območju/regiji, kajti s tem se lahko izdela regionalni načrt
po načelih celovitega upravljanja regije (Jurinčič, 2009).
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2.1.1 Faze metode nosilne zmogljivosti
Jurinčič (2009) povzema v svojem delu »Nosilna zmogljivost Slovenske Istre za
turizem« štiri faze izdelave analize nosilne zmogljivosti po metodi Programa Združenih
narodov za okolje (UNEP/MAP/PAP, 1996).
Štiri faze izdelave analize nosilne zmogljivosti (Jurinčič, 2009; Hvala, 2018):


v prvi fazi te metode se imenuje območje, ki bo zajeto v analizo nosilne
zmogljivosti (kraj, občina ali regija), opišejo se splošne značilnosti, stopnja
turistične

privlačnosti

in

ponudba,

ocenijo

se

odnosi

med

turizmom/gospodarstvom/lokalno skupnostjo in zberejo se vse potrebne informacije
skupaj z načrtom, kako bomo pridobili manjkajoče podatke;


v drugi fazi se destinacijo uvrsti glede na tip (primer uvrščanja predlagajo Coccossis
et al., 2002), kakšne odnose ima s širšo okolico ter kakšni so razvojni omejitveni
dejavniki. Ovrednoti se odnos destinacije do turizma skozi preverjanje in
ocenjevanje turističnih resursov, splošne in turistične infrastrukture, turističnega
povpraševanja, ciljnih skupin v turizmu in proizvodov, predlagajo se alternativni
turistični proizvodi;



v tretji fazi sledi obravnava variante turističnega razvoja, pripravijo se alternativni
scenariji (alternativni/ekološki turizem, trajnostni turizem ali prosti razvoj turizma
brez omejitev), ki se analizirajo, na koncu pa se izbere najprimernejši. S podrobno
primerjavo med možnimi scenariji vidimo slabosti in prednosti, ki jih ima
posamezen scenarij. Možne scenarije opisujemo v poglavju Indikatorji nosilne
zmogljivosti in scenariji;



izbrani scenarij turističnega razvoja se nato razdela, izračuna se nosilna zmogljivost
s pomočjo indikatorjev, za upoštevanje in realizacijo scenarija se na koncu pripravi
navodila.

2.1.2 Indikatorji nosilne zmogljivosti in scenariji
Določitev indikatorjev je pomembna za izvršitev metode nosilne zmogljivosti in njeno
implementacijo. V praksi se velikokrat uporabijo indikatorji, ki so ekstremni pokazatelj
pritiskov na okolje, saj se tako najprej ugotovi stanje in kršitve praga nosilne
zmogljivosti. Avtorji predlagajo tri tipe indikatorjev nosilne zmogljivosti: prostorsko10

ekološki, socio-demografski in politično-ekonomski tip (Mexa in Coccossis, 2004;
Jurinčič, 2009).
Razlago indikatorjev po alinejah podajamo v Tabeli 1.
Tabela 1: Pojasnilo indikatorjev nosilne zmogljivosti
Prostorsko-ekološki
Socio-demografski
indikatorji
indikatorji
Nanašanje na
Nanašanje na lokalno
naravno okolje in
skupnost, turiste in
infrastrukturo.
odnose med turisti in
prebivalci.
Delitev na fiksne –
naravno okolje
Demografski elementi so
(ekološka
lažje merljivi (izobrazba,
zmogljivost, klimatske delovna sila), veliko težje
značilnosti,
merljivi so socio-kulturni
zmogljivost plaž idr. – elementi (zadovoljstvo
lahko merljivi) in
turistov, kulturna identiteta
elastične –
lokalnega prebivalstva).
infrastruktura
(splošna in turistična: Na prag zmogljivosti
oskrba z vodo,
indikatorjev pomembno
elektrika).
vplivajo političnoekonomski, vendar manj
Na prag zmogljivosti
kot pri infrastrukturnih
teh indikatorjev
(npr. posebno vlogo ima
pomembno vplivajo
vpliv državne razvojne
politično-ekonomski,
politike glede priseljevanja
kot npr. možna
nove delovne sile in
vlaganja v
izvajanja turistične politike
infrastrukturo.
– lahko ga spodbuja ali
omejuje).

Politično-ekonomski
indikatorji
Nanašanje na vlaganja in
ekonomske ukrepe v
povezavi z razvojem
turizma na lokalno
gospodarstvo.
Ukrepi se opredeljujejo s
številkami, še posebej pri
določitvi spodnjega praga
nosilne zmogljivosti, npr.
glavni omejitveni dejavnik
je oskrba s pitno vodo,
država pa že zagotavlja
lastna sredstva za
izgradnjo vodovodnega
omrežja, zato se za
nosilno zmogljivost
upošteva stanje po
izgradnji namesto
obstoječega.
Ti dejavniki so imeli
marsikje v Sredozemlju
odločilno vlogo pri
določanju skupne nosilne
zmogljivosti, v praksi so se
s pomočjo teh indikatorjev
odločali za določen
scenarij med dvema
možnima ekstremoma
skupne nosilne
zmogljivosti.

Vir: avtorica, prirejeno po Jurinčič, 2009
Jurinčič (2009) meni, da je pred izračunom nosilne zmogljivosti smiselno pripraviti več
okvirnih scenarijev nadaljnjega razvoja turizma, vsakega posebej analizirati in izbrati
najustreznejšega, za katerega se izdela nosilno zmogljivost. Izvajalec se lahko odloča
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med naslednjimi scenariji razvoja: scenarij prostega razvoja brez omejitev, scenarij
intenzivnega

turističnega

razvoja

z

določenimi

elementi

nadzora,

razvojem

alternativnega ali ekološkega turizma ali pa scenarijem trajnostnega razvoja turizma. V
nadaljevanju opisujemo vsak scenarij posebej.
Scenarij prostega razvoja brez omejitev lahko primerjamo z masovnim turizmom v
sedemdesetih letih 20. stoletja v Sredozemlju: še posebej so poznani kraji v Španiji,
Grčiji, Italiji in na Karibskih otokih, kjer okolju niso posvečali bistvene pozornosti. Če
to prenesemo na metodo nosilne zmogljivosti, lahko rečemo, da je cilj takšnega
scenarija le ekonomski dobiček, ker prekoračuje prag oz. najvišjo dovoljeno mejo in s
tem povzroča škodo okolju, takšnemu scenariju nasprotuje tudi lokalna skupnost.
Nosilna zmogljivost zaradi tega ni upoštevana (Jurinčič, 2009).
Scenarij intenzivnega turističnega razvoja z določenimi elementi nadzora je sicer
podoben scenariju prostega razvoja brez omejitev, vendar je razlika, da pri intenzivnem
razvoju igra vlogo tudi država, ki izvaja nadzor na določenih področjih. Nosilna
zmogljivost je predvidoma upoštevana, vendar so vrednosti indikatorjev zelo visoke in s
tem opravičujejo posege v prostor. Upoštevajo ekonomsko-politične indikatorje,
lokalno skupnost pa preprečujejo, da je tak razvoj pravilen, ker prinaša ekonomske
koristi (Jurinčič, 2009).
Scenarij razvoja alternativnega, ekološkega turizma pretirano poudarja socio-kulturne
indikatorje in vse, kar je »ekološko«, ne vključuje pa ekonomsko-političnih
indikatorjev. Ker želijo zagovorniki takšnega scenarija v regiji/območju/destinaciji
razvijati ekološki turizem in si želijo čim manjšega razvoja, določajo čim nižji prag
nosilne zmogljivosti. Takšen scenarij je primeren za zavarovana in naravno
najprivlačnejša območja. Lokalna skupnost največkrat ni upoštevana, jemljejo jih kot
»domorodce« (Jurinčič, 2009).
Zadnji scenarij je scenarij trajnostnega razvoja turizma in je nekako med scenarijem
razvoja ekološkega turizma, ki si želi minimalnega razvoja, in scenarijem intenzivnega
razvoja turizma, ki si želi maksimalnega razvoja regije/območja/destinacije. Upošteva
se nosilna zmogljivost, vendar si zagovorniki prizadevajo za rast v okviru praga
zmogljivosti, torej zgornje in spodnje meje trajnostnega razvoja turizma, in to
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proučujejo z izbranimi indikatorji. Meje se lahko kasneje prestavljajo navzgor z ukrepi,
omejitveni dejavnik pa je v največji meri zmogljivost infrastrukture (Jurinčič, 2009).
Coccossis in Mexa (2004) sta za primer Malte izvedla primerjavo naslednjih scenarijev:
scenarij prostega razvoja, scenarij omejene rasti, scenarij brez rasti in scenarij
prestižnega ali butičnega turizma. Malta kot destinacija doživlja masovni turizem v
poletnih mesecih, spopada se s problemi gneče, povečane urbanizacije in prenizkih cen.
Avtorji so načrtovalcem turizma priporočali scenarij omejene rasti zaradi sezonskosti
destinacije, prevladujočega vpliva turizma na gospodarstvo države in zmanjšanega
zadovoljstva turistov s ponudbo. Če želi Malta kot destinacija trajnostno delovati,
morajo pričeti izvajati ukrepe, kot so: izboljšanje ponudbe obstoječih nastanitev,
razvijanje posebne oz. nove oblike nastanitev, povečati število prihodov turistov v
zimskih mesecih in na splošno izboljšati imidž destinacije.
2.1.3 Vrste nosilne zmogljivosti
V literaturi je zaslediti veliko različnih interpretacij in s tem tudi več različnih vrst
nosilne zmogljivosti. Povečini so v literaturi omenjene tri vrste nosilne zmogljivosti:
okoljska, socialna in ekonomska (Coccossis in Mexa, 2004; Mavri, 2014).
V priročniku »The challenge of Tourism Carrying Capacity Assessment: Theory and
Practice« zasledimo razdelitev nosilne zmogljivosti po naslednjih vrstah: okoljska,
fizična in percepcijska ali psihološka (Pearce, 1989). Avtor je pri tem imel v mislih
negativne vplive, ki ga turizem povzroča na okolje, prezasedenost nastanitev in s tem
nezadovoljstvo turistov. Svetovna turistična organizacija (WTO) nosilno zmogljivost
razdeli na tri vrste: okoljsko, socio-kulturno in psihološko raven (Jurinčič, 2009).
Shelby in Heberlein v Mavri (2014) opredelita štiri vrste nosilne zmogljivosti: okoljsko,
fizično, zmogljivost infrastrukturnih kapacitet in socialno nosilno zmogljivost. Problem
razumevanja vidita v prepletanju in zaradi tega težji opredelitvi nosilne zmogljivosti.
Analizo nosilne zmogljivosti bomo v nadaljevanju naloge opredelili in izdelali po
primeru Slovenske Istre. Jurinčič je analizo nosilne zmogljivosti za Slovensko Istro
opredelil skozi tri skupine kazalnikov: prostorsko-ekološki, socio-ekonomski in
infrastrukturni, ter ugotovil, da je treba upravljati z okoljem na trajnostni način, da ga
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lahko ohranimo za prihodnje rodove (Jurinčič, 2009; Mavri, 2014). V nadaljevanju
opisujemo vsako vrsto nosilne zmogljivosti posebej.
Okoljska nosilna zmogljivost je zmogljivost narave/okolja do določene stopnje
obremenjenosti, dokler se ne poruši naravno ravnovesje. Okolje obremenjuje človek in
prav zaradi tega je potrebno ozaveščanje in izobraževanje o še sprejemljivih vplivih
(maksimalnih vrednostih) na okolje ter varovanju na splošno, da se naravno okolje
ohrani za nadaljnje rodove. To je pomembno tudi zato, ker če naravo obremenimo do te
mere, da se ni sposobna obnoviti, to pomeni preseženo nosilno zmogljivost. V
slovenskem prostoru se raziskave največkrat posvečajo okoljski nosilni zmogljivosti
(Mavri, 2014).
Poleg okoljske nosilne zmogljivosti poznamo še socialno in ekonomsko, takšnih
raziskav v slovenski strokovni literaturi skoraj ne najdemo (Mavri, 2014).
Socialna nosilna zmogljivost se nanaša na lokalno prebivalstvo ali turiste, meri se
stopnja obremenjenosti ljudi v okolju, do te mere, ko jo lokalni prebivalci še lahko
prenesejo in to ne spremeni njihovega življenja. Zaradi socialnih dejavnikov, ki jih je
težje meriti in ovrednotiti, je težje opredeljiva (Mavri, 2014). Če se jo preseže, pride do
konfliktov in razlik med lokalnim prebivalstvom ali turisti, primer konflikta je izguba
avtentičnosti, ali ko se lokalno prebivalstvo mora hočeš/nočeš prilagoditi turistom.
Obratno pa lahko zaradi ekonomskih učinkov, sodelovanja in podobnega pride do
pozitivnih učinkov, kot so: prenos znanja, spoštovanje in osebno zadovoljstvo
posameznika (Mavri, 2014).
Ekonomska nosilna zmogljivost se gleda po ekonomskem razvoju. Pri tem se
ravnovesje ne sme porušiti oz. se ne sme ogroziti nadaljnji razvoj. Vrednotimo
pozitivne in negativne učinke na lokalni ravni, ravni regije ali države, glede na to, ali
vplivajo z direktnimi ali indirektnimi učinki na turizem (Mavri, 2014).
V nadaljevanju naloge smo se odločili za izdelavo analize nosilne zmogljivosti Občine
Komen po opredelitvi analize nosilne zmogljivosti za Slovensko Istro, torej razdelitev
na prostorsko-ekološke, infrastrukturne in ekonomske indikatorje, ker smo iz skupine
socio-ekonomskih indikatorjev izbrali izključno ekonomske.
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2.2 UPORABA METODE NOSILNE ZMOGLJIVOSTI
Turistični načrtovalci in upravljavci se pri svojem delu sprašujejo, kako načrtovati
razvoj turistične destinacije in pri tem ne preseči meje zmogljivosti okolja. Odgovor na
to nudi metoda nosilne zmogljivosti, ki opredeljuje maksimalni (največja sprejemljiva
raven) in minimalni prag (najmanjša sprejemljiva raven razvoja turistične destinacije).
Metoda poišče pravo razmerje – razpon med pragoma za določeno turistično
destinacijo – in ne pokaže natančnih mer, zato lahko metodo prenesemo tudi na druge
turistične destinacije z drugačnim razvojem turizma, turističnimi tokovi in trendi. Zaradi
spreminjajočih se okoliščin v sodobnem času morajo turistični načrtovalci in
upravljavci proučevano turistično destinacijo ves čas nadzirati, vsakič znova ovrednotiti
razvoj in na podlagi zbranih podatkov upravljati in načrtovati (Coccossis in Mexa,
2002; UNEP in WTO, 2005).
Mavri (2014) meni, da je metoda nosilne zmogljivosti primerna za uporabo na različnih
območjih v Sloveniji, na podlagi predlaganega razvojnega scenarija se pravočasno
zagotovijo pogoji za uveljavljanje načel in celotnega koncepta trajnostnega turizma, kar
predstavlja osnovo za načrtovanje posegov v prostor v prihodnje. Nosilna zmogljivost je
tako lahko del razvojne strategije določenega območja oziroma začetna faza nastanka
strategije, del prostorskega ali upravljavskega načrta, smernic, priporočil ali
usklajevanja varstvenih režimov v zavarovanih območjih.
Coccossis et al. (2002) so ugotovili, da je malo izkušenj z dejansko uporabo nosilne
zmogljivosti kot metode upravljanja turističnih destinacij. Mexa in Coccossis (2004)
ugotavljata, da so se prve definicije nosilne zmogljivosti naslanjale na eno dimenzijo s
primeri vplivov na lokalno skupnost, vendar se je izkazalo pomembno proučevati
nosilno zmogljivost skozi večdimenzionalen pristop. Poleg lokalne skupnosti,
turističnega gospodarstva, ključnih deležnikov je ključno vključevati turiste, da izrazijo
svoja mnenja in izkušnje, ki so jih doživeli v času bivanja. Turistični upravljavci se
morajo z njimi posvetovati, jih vabiti na razne debate, predstaviti njihovo delo ...
Kljub temu da upravljavci ne uporabljajo metode nosilne zmogljivosti v celoti, pri
svojih odločitvah upoštevajo in v načrte vključujejo osnovna elementa metode:
omejevanje turistične dejavnosti in prag, do katerega je možno turizem razvijati brez
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neželenih učinkov na lokalno okolje in deležnike. Ker so turistične destinacije različne
med seboj, se je treba pred izvedbo metode poučiti o značilnostih, posebnostih
proučevane turistične destinacije, vrsti turizma, ki je trenutno prisoten, in ugotoviti, kje
je točka, kjer se okolje in turizem srečata. Turistični upravljavci si morajo pred izvedbo
metode zagotoviti vse potrebne podatke, po potrebi opraviti nadaljnje raziskave. Po
izvedbi metode pridobijo podatke, na podlagi katerih lahko postavljajo odločitve,
načrtujejo in upravljajo turistično destinacijo (Coccossis et al., 2002; UNEP in WTO,
2005). Kakšne so lahko značilnosti turistične destinacije, vrste turizma, ki jih lahko
razvija, in kaj pomeni točka srečanja okolja in turizma, predstavljamo v nadaljevanju
(Coccossis et. al., 2002).
Kot že ugotovljeno, so turistične destinacije različne in ravno zato se značilnosti in
posebnosti turistične destinacije razlikujejo od ene turistične destinacije do druge.
Kriteriji, po katerih destinacije ločujemo, so velikost destinacije, število prebivalcev,
kulturna in naravna dediščina in gospodarstvo, kar določa, koliko je turistična
destinacija odporna na vplive turizma. Vrsta turizma po mnenju avtorjev določuje, kako
se bodo turisti obnašali v turistični destinaciji in kakšen odnos bodo imeli do lokalne
skupnosti. V skladu s tem si lahko odločevalci turizma oblikujejo stališča in
pričakovanja glede prihodnjih turistov. Točka, kjer se turizem in okolje srečata, je
odvisna od dosedanjega razvoja destinacije, izraža se skozi omejitve, ki jih lahko
smiselno oblikujemo tudi glede na to, v kakšni fazi življenjskega cikla se turistična
destinacija sedaj nahaja (Coccossis et al., 2002).
Avtorji so podali tudi priporočila, kako turizem razvijati v določenih tipih turističnih
območij. Ta območja so: obmorska območja, otoki, zavarovana območja, ruralna
(podeželska) območja, gorski resorti in območja ter mesta, prepoznana po svoji
zgodovini (Coccossis et al., 2002). Vasi Občine Komen lahko uvrstimo v zavarovana
območja, ruralna (podeželska) območja ter območja in mesta, prepoznana po svoji
zgodovini (Coccossis et. al., 2002):


v zavarovanih območjih si je treba prizadevati za izobraževanje deležnikov in
spoštovanje narave, s turističnega vidika ni dovoljeno posegati v prostor s
prevelikimi gradbenimi posegi, treba je nadzorovati število turistov, razpršiti obisk
iz glavnih turističnih točk in se posvetiti temu, da turistu ponudimo kakovostnejšo
izkušnjo;
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v ruralnih območjih turisti obiskujejo predvsem naravne znamenitosti, poskrbeti je
treba, da turisti ne motijo lokalnega prebivalstva, ne vplivajo na kulturo območja;



območja in mesta, prepoznana po svoji zgodovini, privabljajo masovne turiste, ki
obiskujejo najbolj prepoznavne muzeje in znamenitosti, v kratkem časovnem
okvirju, kar lahko vodi do preseženega praga nosilne zmogljivosti turistične
destinacije. Avtorji takšnim krajem predlagajo omejevanje obiska na manjše
skupine, saj s tem prihaja do manjših vplivov na okolje.

Če povzamemo, je metoda nosilne zmogljivosti uporabna, ker (Coccossis in Mexa,
2002; Mavri, 2014; UNEP in WTO, 2005):


določa meje za načrtovanje trajnostnega razvoja turizma;



določa smer turističnega razvoja regije/destinacije/občine/kraja;



zaznava nepravilnosti in opozarja pred preseženo mejo;



predstavlja osnovo za načrtovanje posegov v prostor v prihodnje;



je lahko del razvojne strategije, prostorskega ali upravljavskega načrta, smernic,
priporočil ali usklajevanja varstvenih režimov v zavarovanih območjih;



nadzira in spodbuja k trajnostnemu razvoju turizma.
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3 PREDSTAVITEV OBČINE KOMEN
V nadaljevanju sledi pregled splošnih značilnosti Občine Komen in pregled stanja
turizma. Menimo, da Občina Komen kot turistična destinacija še ni preveč zasičena s
turističnim obiskom in nočitvami, vendar želimo vseeno preveriti, kje so meje
zmogljivosti okolja.

3.1 SPLOŠNO O OBČINI
Občina Komen spada v obalno-kraško statistično regijo in meri 103 km2, kar predstavlja
0,5 % vsega slovenskega ozemlja. Razteza se od slovensko-italijanske meje na zahodu,
kjer meji na Občino Devin - Nabrežina, do doline reke Branice na severu, kjer meji na
občine Miren - Kostanjevica, Nova Gorica, Ajdovščina in Vipava ter Doberdob na
italijanski strani. Na južni strani meji na Občino Sežana in Občino Zgonik na italijanski
strani. Upravno središče občine predstavlja kraj Komen, v katerem je sedež občine, in
Osnovna šola Antona Šibelja Stjenka. Od 12. novembra 2016 je Občina Komen
pobratena z Občino Kungota (»Splošna predstavitev«, 2019; Locus prostorske
informacijske rešitve d.o.o., 2014).
Slika 1 predstavlja ozemlje Občine Komen in njene kraje: Komen, Gorjansko,
Brestovica pri Komnu, Klariči, Klanec, Ivanji Grad, Volčji Grad, Sveto pri Komnu,
Brje pri Komnu, Škofi, Vale, Preserje, Gabrovica pri Komnu, Coljava, Kobjeglava,
Hruševica, Kobdilj, Štanjel, Tupelče, Tomačevica, Rubije, Škrbina, Šibelji, Mali Dol,
Lukovec, Koboli, Kodreti in Dolanci. Na zemljevidu niso vpisani naslednji manjši kraji:
Čipnje, Divči, Čehovini, Lisjaki, Nadrožica, Trebižani, Večkoti in Zagrajec (»Vasi«,
2019).
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Slika 1: Oris ozemlja Občine Komen

Vir: http://mestosezana.eu/krasbrkini/komen.html

3.2 PREBIVALSTVO
Občino sestavlja 20 vaških skupnosti in 35 naselij, v katerih je po zadnjih podatkih iz
leta 2016 živelo 3550 prebivalcev, od tega približno 1770 moških in 1780 žensk
(»Splošna predstavitev«, 2019; Statistični urad Republike Slovenije, 2019a). Avtorji
občinskega prostorskega načrta iz leta 2014 opažajo upadanje števila prebivalcev od
zadnjega popisa prebivalstva v letu 2002 (3515 prebivalcev) do leta 2008 (3489
prebivalcev). Dodajajo, da kljub temu da se je po letu 2006 trend upadanja števila
prebivalcev umiril, je še vedno opaziti zmanjšanje števila prebivalcev v naseljih in
praznjenje naselij, kot so Škofi, Koboli ali Vale (Locus prostorske informacijske rešitve
d.o.o., 2014).
V letu 2016 je imela Občina Komen glede na preostale slovenske občine manjšo gostoto
naseljenosti, na kvadratnem metru je živelo povprečno 35 prebivalcev, medtem ko je
slovensko povprečje 102 prebivalca na kvadratni meter. Zaradi nizke gostote
prebivalcev in negativnih trendov v strukturi in številu prebivalcev občino uvrščamo
med območja s posebnimi razvojnimi problemi (Locus prostorske informacijske rešitve
d.o.o., 2014; Občina Komen, 2019).
Na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS)
navajajo, da je za Slovenijo značilno, da ima od sredine leta 2003 več starejšega kot
mlajšega prebivalstva. To trditev bomo v nadaljevanju preverili s pregledom podatkov
19

na spletni strani stat.si in statističnih kazalnikov na SURS o Občini Komen za prvo
polletje 2016 v primerjavi z drugim polletjem 1999. Pregledali bomo povprečno starost,
indeks staranja in starostne skupine (Občina Komen, 2019).
Povprečna starost občanov je bila v letu 2016 44,7 leta, žensko prebivalstvo je bilo v
povprečju starejše (46,1 leta) od moškega (43,3 leta). Če primerjamo ta podatek z
drugim polletjem leta 1999, lahko opazimo trend staranja prebivalstva v Občini Komen
med letoma 1999 in 2016. V drugem polletju 1999 je namreč povprečna starost občanov
bila 40,8 leta, ženske občanke so imele v povprečju 42,5 leta, moški pa 39 let
(Statistični urad Republike Slovenije, 2019b).
Indeks staranja, ki nam pove razmerje med številom prebivalcev, starejših od 65 let, in
številom prebivalcev, mlajših od 15 let, je ob koncu leta 2016 znašal v povprečju 146,1,
moški – 124,1, ženske – 167,2. To pomeni, da je bilo v občini na 100 prebivalcev,
mlajših od 15 let, povprečno 124 moških ali 167 žensk, starejših od 65 let, v povprečju
pa je bilo skupno 146 občanov, starih najmanj 65 let. Indeks staranja je v drugem
polletju 1999 znašal skupno 121,5, pri moških 88,8 in pri ženskah 158,6. Ob primerjavi
indeksa staranja v drugem polletju 1999 s prvim polletjem 2016 ter v primerjavi s
slovenskim povprečjem v 2016 (125) lahko potrdimo našo trditev, da se prebivalstvo v
Občini Komen iz leta v leto naglo stara in da se prebivalci Občine Komen v povprečju
starajo hitreje od povprečja vseh slovenskih občin (Statistični urad Republike Slovenije,
2019b; Občina Komen, 2019; »V slovenskih občinah je vse več starega kot mladega
prebivalstva«, 2019).V nadaljevanju sledi pregled prebivalstva Občine Komen po
starostnih skupinah v drugem polletju 1999 (Tabela 2) in v prvem polletju 2016 (Tabela
3).
Tabela 2: Prebivalstvo Občine Komen po starostnih skupinah, drugo
polletje 1999
Starostna skupina
Delež prebivalcev, starih 0–14 let
Delež prebivalcev, starih 15–64 let
Delež prebivalcev, starih 65 let in več
Delež prebivalcev, starih 80 let in več
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2019b
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Moški
16,2 %
69,4 %
14,4 %
2,1 %

Ženske
13,5 %
65,2 %
21,4 %
3,7 %

Skupaj
14,8 %
67,3 %
18,0 %
2,9 %

Tabela 3: Prebivalstvo Občine Komen po starostnih skupinah, prvo
polletje 2016
Starostna skupina
Delež prebivalcev, starih 0–14 let
Delež prebivalcev, starih 15–64 let
Delež prebivalcev, starih 65 let in več
Delež prebivalcev, starih 80 let in več
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2019b

Moški
13,6 %
69,6 %
16,8 %
3,2 %

Ženske
13,9 %
62,8 %
23,3 %
7,4 %

Skupaj
13,8 %
66,1 %
20,1 %
5,3 %

Dejstvo, da je v slovenskih občinah vse več starega kot mladega prebivalstva, se kaže v
Občini Komen predvsem pri trditvi, da je med žensko populacijo delež starih v
primerjavi z mladimi veliko večji kot med moškimi (»V slovenskih občinah je vse več
starega kot mladega prebivalstva«, 2019). Ženske populacije v Občini Komen nad 65 in
80 let je bilo skupaj 30,7 %, deklic do 14 let pa 13,9 % vse ženske populacije v prvem
polletju 2016. Moške populacije nad 65 in 80 let je bilo skupaj 20 %, dečkov do 14 let
pa 13,6 % vse moške populacije v enakem obdobju (Statistični urad Republike
Slovenije, 2019b).
Opaziti je tudi povečanje števila občank (z 21,4 % na 23,3 %) in občanov (s 14,4 % na
16,8 %), starejših od 65 let, z leta 1999 na 2016. Še posebej je viden preskok z drugega
polletja 1999 na prvo polletje 2016 v povečanju deleža starejših občank, starih 80 let in
več (s 3,7 % na 7,4 %) (Statistični urad Republike Slovenije, 2019b). Zaključimo lahko,
da je med starejšim prebivalstvom (65 let in več in 80 let in več) Občine Komen v
prvem polletju 2016 več žensk kot moških, iz česar lahko pričakujemo, da se bo ta trend
nadaljeval tudi v prihodnosti (Statistični urad Republike Slovenije, 2019b).
Ob primerjavi Tabel 2 in 3 lahko opazimo z drugega polletja 1999 na prvo polletje 2016
upad moških prebivalcev (0–14 let), s 16,2 % na 13,6 %, kar je posledica manjšega
števila novorojenih dečkov (Statistični urad Republike Slovenije, 2019b).
Delovno aktivno prebivalstvo v Občini Komen so v prvem polletju 2016 sestavljali
predvsem moški (69,6 %), žensk je skoraj za 7 % manj. V drugem polletju 1999 je bil
delež delovno aktivnih moških in žensk manjši kot v 2016, delovno aktivno
prebivalstvo je bilo bolj sorazmerno porazdeljeno v 1999, kar pomeni, da je bilo
delovno aktivnih žensk in moških podobno število (Statistični urad Republike Slovenije,
2019b).
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Po zadnjem popisu prebivalstva v Občini Komen v letu 2002 lahko sklenemo, da v
izobrazbeni strukturi ostaja visok delež oseb nad 15 let, ki so brez izobrazbe, z
nepopolno osnovno izobrazbo ali le dokončano osnovno šolo (skupaj 36 % od 3034
prebivalcev). Glede na visok delež starejšega prebivalstva nad 65 in 80 let
predvidevamo, da v večji meri oni predstavljajo ta delež, saj so se zaradi slabih razmer
ljudje prej zaposlovali kot sedaj. Le 10,5 % vsega prebivalstva v Občini Komen je
imelo v letu 2002 pridobljeno ali višjo izobrazbo/visoko dodiplomsko oziroma visoko
podiplomsko izobrazbo (Statistični urad Republike Slovenije, 2019c). Menimo, da je
sedaj delež prebivalstva z nižjo izobrazbo manjši kot v letu 2002 in da je več
prebivalcev z višjo izobrazbo kot takrat.
Podatki iz leta 2016 kažejo, da se je v Osnovni šoli Komen in podružnici Štanjel v
šolskem letu 2016/2017 izobraževalo približno 280 učencev, v istem letu pa je različne
srednje šole obiskovalo okoli 130 dijakov. Med 1000 prebivalci v občini je bilo 42
študentov in 14 diplomantov, kar je nekoliko več od slovenskega povprečja v tem letu:
na 1000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 15 diplomantov (Občina Komen, 2019).
Po podatkih iz leta 2016 je bilo med delovno aktivnim prebivalstvom manj
zaposlenih/samozaposlenih (56 %) v primerjavi s slovenskim povprečjem (57 %).
Povprečna mesečna plača zaposlene/-ga pri pravni osebi je bila v 2016 za 21 % nižja
(znašala je 854,93 €) od letnega slovenskega povprečja (1.030,61 €). Spodbujajoče pa je
dejstvo, da je bilo to leto v občini manj brezposelnih (11 %) v primerjavi z državnim
povprečjem (11,2 %) (Občina Komen, 2019).

3.3 GOSPODARSTVO
K povečanemu številu višje izobraženih se mora občina odzivati s ponudbo višje
kvalificiranih delovnih mest in na splošno okrepiti zaposlitvene možnosti. Komen
postaja po mnenju avtorjev občinskega prostorskega načrta iz leta 2014 premalo
privlačno središče občine prav zaradi pomanjkanja delovnih mest, dejavnosti in
primernih stanovanj. Trenutno je največ zaposlenih v industriji in v kmetijstvu. Večji
zaposlovalec v občini je Mahle Letrika Komen, livarna, ki zaposluje okoli 100 oseb.
Preostali so zaposleni pri zasebnikih, manjših obratih v zasebni lasti, prek dejavnosti
s. p. oziroma se zaposlujejo v bližnjih krajih (Novi Gorici, Sežani, Ajdovščini) oz. čez
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mejo (v Tržiču, Trstu) (Locus prostorske informacijske rešitve d.o.o., 2014; »Mahle v
Sloveniji«, 2019; »Splošna predstavitev«, 2019).
Za Občino Komen je bila v letu 2016 izdelana strategija razvoja kmetijstva, v kateri je
navedeno, da so v občini skupno 403 kmetijska gospodarstva, ki upravljajo s 1208 ha
kmetijskih zemljišč. Ker je ozemlje občine skoraj v celoti pod Naturo 2000, so pogoji za
kmetovanje omejeni. Kmetijska zemljišča se zaradi upadanja števila govedi vse bolj
zaraščajo in prehajajo že v gozdove (ki se raztezajo na 62 % ozemlja občine), s tem pa
se je povečalo število divjadi v zadnjih letih. Največ kmetijskih zemljišč – 76 % ali 919
ha predstavljajo travniki in pašniki, sledijo vinogradi s 17 % ali 201 ha in nato njive in
vrtovi, sadovnjaki in ostalo. Z živinorejo se v občini ukvarja 63 kmetij ali 15 % vseh
kmetij, od tega jih 17 redi krave dojilje, prevladuje reja drobnice, predvsem ovc (stalež
v zadnjih sedmih letih je med 400 in 500 živali mesnih pasem). Za vinorodni okoliš
Kras, v katerega sodijo vinogradi v Občini Komen, je značilna sorta grozdja refošk, ki
ga tudi največ sadijo (76 %), poznana je tudi stara sorta – vitovska grganja, priporočeno
je saditi malvazijo (6 %), med tujimi sortami pa: chardonnay, sauvignon, beli pinot, sivi
pinot, merlot in cabernet sauvignon. Značilna gojitvena oblika je kraški latnik, skupaj je
v občini kar 271 vinogradnikov (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, 2019).

3.4 POSEBNOSTI KRASA
V nadaljevanju poglavja opisujemo naravne in kulturne posebnosti Krasa, ki jih
najdemo tudi v Občini Komen.
3.4.1 Biotska raznovrstnost in varovana območja
Večina območja občine leži na kraški planoti, izjema so vasi v dolini reke Branice:
Koboli, Večkoti, Kodreti, Trebižani, Lisjaki, Dolanci, Čipnje in Čehovini, kjer
prevladuje fliš (»Popis naravne dediščine v občini Komen«, 2019; »Vasi«, 2019). Za
kraško planoto je značilna odsotnost voda na površini, v preteklosti je bilo na območju
veliko pašnikov, vendar se zaradi opuščanja pašništva tla danes vedno bolj zaraščajo s
tipičnim kraškim grmičevjem, kot sta brin in ruj, ki jeseni lepo obarva Kras. Zaradi
zaraščanja je vedno več gozdnih površin, v katerih prevladujejo črni gaber in puhasti
hrast (»Popis naravne dediščine v občini Komen«, 2019). V 19. stoletju se je začelo
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pogozdovanje Krasa, s katerim so spremenili prvotno podobo Krasa kot gole, kamnite
krajine. Pogozdovanje je vodil Avgust Kafol z drevesnico v Komnu. Pri pogozdovanju
se je najuspešnejše obnesel črni bor (»Avgust Kafol«, 2019; »Kras«, 2019).
Območje občine je velikega pomena za ptice, saj je tu najti več ogroženih vrst z
največjimi populacijami v Sloveniji. V okviru projekta 1001 kal so na območju občine
evidentirali 34 kalov, ki pticam služijo kot napajališča. Pestra biotska pestrost se kaže
tudi v dejstvu, da je Kras s plazilci najbogatejša regija v Sloveniji, tu so edina slovenska
najdišča kraške ali nabrežne kuščarice. V jamah na območju občine, evidentiranih jih je
94, se pojavlja tudi človeška ribica (Drča jama in Podlazi). Suhi kraški travnik in
grmišča so primerni habitati za obstoj več vrst metuljev in hroščev (rogač in hrastov
kozliček) (»Popis naravne dediščine v občini Komen«, 2019).
Območje občine je skoraj v celoti (97,86 %) uvrščeno tudi v varovano območje Natura
2000 (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, 2019). Na območju se prepletajo tri
območja Natura 2000: posebno ohranitveno območje na osnovi Direktive o habitatih
Dolina Branice in Kras, potencialno posebno ohranitveno območje Kras ter posebna
območja varstva v skladu z Direktivo o pticah, Kras (»Popis naravne dediščine v občini
Komen«, 2019; »Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2014–2020:
predlog za javne predstavitve», 2014). Poleg tega je na območju občine deset
zavarovanih območij, en krajinski park, en spomenik oblikovane narave, osem naravnih
spomenikov ter tri ekološko pomembna območja: jama 2 v Drči (nad Brestoviškim
poljem), Kras in Dolina Branice (»Popis naravne dediščine v občini Komen«, 2019).
3.4.2 Podnebje in burja
Na kraško podnebje vplivata bližina morja in položaj kraške planote, zato ga imenujemo
submediteransko podnebje. Zaradi kamnitih tal so poletne temperature lahko tudi višje
od tistih pri morju, pozimi pa so temperature hladnejše in lahko padejo tudi pod 0 °C. V
zimskem času je le redko sneg, pogosto se pojavlja burja, ki dodatno znižuje
temperaturo in odnaša prst. Padavin je največ v jesenskem in spomladanskem času, v
poletnem pa so zelo redke (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, 2019).
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Burja je hladen, suh veter, ki lahko presega tudi hitrosti nad 150 km na uro. Ime izvira
iz latinske besede borea in pomeni severni veter. Na Krasu se pojavlja, ker gre za
različne temperature zraka ob morju in na hladnih gorskih planotah, kot je Nanos.
Kraševci so se znali hitro prilagoditi burji, tako da so gradili hiše, obrnjene s hrbtom
proti burji in tesno stisnjene skupaj. Poleg tega pravijo, da so sol, čist zrak, skrbna roka
Kraševca in burja ključne sestavine dobrega kraškega pršuta (»Kras«, 2019; »Vse o
vetru«, 2019).
3.4.3 Kamen in človek
Da je kamen pomemben za Kras, nam pove dejstvo, da izvira ime kras že iz pradavnine,
iz besede za kamen, kar. Značilna kamnina je apnenec, ki se ob stiku z vodo in
ogljikovim dioksidom, ki nastaja ob dihanju rastlin in živali, topi. Zaradi tega nastajajo
razpoke, špranje, vrtače, brezna, jame, žlebiči, škraplje (»Kras«, 2019).
Planota je bila poseljena že v pradavnini, od srednje bronaste do železne dobe. Predniki
so takrat živeli v prazgodovinskih gradiščih, ki so praviloma bila zgrajena na vrhu
vzpetin, okoli pa je bilo kamnito obzidje, ki je nudilo zaščito. V komenski občini sta
največji gradišči v bližini Volčjega Grada (Debela Griža) in Svetega (Martinišče),
manjša pa v bližini vasi Ivanji Grad (Gradišče), Škrbina (Gradišče na sv. Katarini),
Hruševica, Kobdilj in Štanjel (Gledanica) (»Kras«, 2019; »Zgodovinska«, 2019).
Posebnost Krasa so tudi suhozidi, umetnost suhih kamnitih zidov je bila leta 2018
vpisana v Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Kamenje pa so uporabili tudi
za gradnjo pastirskih hišk, v obeh primerih gre za gradnjo brez veziva, polaganje
kamnov enega na drugega. Pridobivanje kamna iz kamnolomov – »jav« ima na Krasu
tisočletno tradicijo. Kamen so nazadnje obdelali kamnoseki in ga oblikovali v vaške
vodnjake – štirne, konzole, žlebove, okenske in vratne okvirje, kalune in podobno
(»Kamnarstvo in kamnoseštvo«, 2019; »Kras«, 2019).
3.4.4 Voda in Kras
Na območju občine Komen, kot delu Krasa, ne najdemo površinskih voda, saj kljub
padavinam v jesenskem in pomladnem času vsa voda ponikne v podzemlje (»Kras«,
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2019). Zato so se morali prebivalci hitro organizirati in poiskati način, kako bi zajeli
vodo. V naseljih so zgradili vodnjake, v bližini lokve in na poljih kale. Še posebej so
bila takšna zajetja pomembna v sušnih obdobjih, saj so nudila stalen vir vode. Vsa tri
zajetja so naredili tako, da so skopali zemljo, kjer se je ponavadi zbirala voda, jo zadali
z ilovico ter jo s posebnim orodjem, lesenim čokom ali »tolkalom« zbili, da ni
prepuščala vode. Lokve in vodnjake so dodatno obložili s kamenjem. Kali so bili
namenjeni napajanju živine, lokve so služile za pranje perila in pitno vodo, vodnjaki pa
so bili vaški ali zasebni (za tiste, ki so si jih lahko privoščili) (»Kali in lokve«, 2019;
»Popis naravne dediščine v občini Komen«, 2019).
Površinski vodotoki so le na vzhodnem delu občine, v dolini reke Branice sta to reki
Branica in Raša s pritoki, od koder so ob večjih sušah prenašali vodo z volovsko vprego
na Kras (»Kali in lokve«, 2019; »Popis naravne dediščine v občini Komen«, 2019).

3.5 TURIZEM
Pokrajina Krasa zaradi svojih kulturnih in naravnih značilnosti privablja obiskovalce iz
Slovenije in tujine. Vinarji in gostinci svojim gostom radi postrežejo pršut in teran –
značilno kraško sorto vina, neokrnjena narava pa vabi pohodnike in kolesarje po
urejenih poteh. Območje je prizadela prva svetovna vojna, vasi Komenskega Krasa so
bile zaledje soške fronte, danes pa na to spominjajo vojaška pokopališča v Brjah pri
Komnu, Komnu, Svetem in Gorjanskem. Ljudje so skozi leta uspeli ohraniti skrb za
arhitekturo, običaje in tradicionalne dogodke, med katerimi velja omeniti tradicijo
kamnoseštva, spletanja venčkov sv. Ivana, v čast Karlu Štreklju pa se vsako leto
podeljuje Štrekljeva nagrada za življenjsko delo ali izjemne dosežke na področju
zbiranja in ohranjanja slovenskega ljudskega blaga v besedi in pesmi (»Splošna
predstavitev«, 2019; »Vojna«, 2019).
3.5.1 Turistična ponudba v Občini Komen
Prej omenjene posebnosti Krasa: biotska raznovrstnost in varovana območja, podnebne
razmere, odnos kamen – voda – človek ključno vplivajo na razvoj turistične ponudbe v
Občini Komen. V letu 2016 (vpis v sodni register 7. junija 2016) je Občina Komen
ustanovila Javni zavod Komenski Kras, ki je zadolžen za vodenje dejavnosti na
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področju kulture in turizma, s posebnim poudarkom na Štanjelu, kot eni izmed
najpomembnejših znamenitosti na Krasu (Javni zavod Komenski Kras, 2019a; Javni
zavod Komenski Kras, 2019b). Vizija zavoda se glasi: »Štanjel in Komenski Kras bosta
do leta 2021 postala inovativno in trajnostno naravnano turistično prizorišče, ki polno
izkorišča svoje potenciale naravne in kulturne dediščine za razvoj celotne Občine
Komen« (Javni zavod Komenski Kras, 2019a, str. 2).
Med pomembnejše kulturne znamenitosti spadajo v večji meri znamenitosti v
Štanjelu, ki je kot vas varovan s spomenikom lokalnega pomena (Register nepremične
kulturne dediščine, 2019). Pomembnejše kulturne znamenitosti so: Kraška hiša, ki je
domnevno najstarejša stavba v starem delu Štanjela; Galerija Lojzeta Spacala, v kateri
se vrstijo razne razstave, ki prikazujejo življenje in delo umetnika slovenskih korenin;
cerkev sv. Danijela, po kateri je Štanjel dobil ime. V obdobju med prvo in drugo
svetovno vojno je Štanjel predstavljal središče dogajanja, za kar je poskrbel arhitekt in
urbanist Maks Fabiani, kateremu je tudi posvečena razstava v kvadratnem stolpu v
Štanjelu (www.stanjel.eu, www.visitkras.info). Pod najstrožjim nadzorom (spomenik
državnega pomena) je Ferrarijev vrt, ki je tudi najbolj prepoznana znamenitost v
Štanjelu (Register nepremične kulturne dediščine, 2019).
Na območju Komenskega Krasa je zagotovo vredna ogleda še Štrekljeva domačija v
Gorjanskem, kjer se nahaja spominska soba jezikoslovca, publicista, slavista in
narodopisca Karla Štreklja, zaslužnega za zbiranje in ohranjanje slovenskega ljudskega
blaga v besedi in pesmi (»Štrekljeva nagrada«, 2019; »Spominska soba Karla Štreklja
Gorjansko«, 2019). V Svetem se nahaja cerkev sv. Tilna, posebna je prav zaradi
osmerokotne oblike cerkvene ladje s strešno konstrukcijo dežnikaste oblike, ki sloni na
enem samem stebru (»Cerkev sv. Tilna, po domače sv. Tilha Sveto«, 2019). Kot zadnjo
kulturno znamenitost naj omenimo prazgodovinsko gradišče Debela Griža v Volčjem
Gradu, ki je posebno zaradi svoje nižinske lege in ohranjenosti (»Debela Griža«, 2019).
Med pomembnejše naravne znamenitosti spadajo predvsem kali in lokve, ki so
zagotavljali vodo tudi v največjih sušah. Več o tem je zapisano v podpoglavju Voda in
Kras. Trenutno so najbolje ohranjeni in zanimivi naslednji kali: kal Luže v Komnu, kal
v Svetem in kal v Gorjanskem. V vaseh Kobjeglava in Tupelče je pomen kalov
predstavljen skozi učno pot devetih kalov, vsako leto jeseni Društvo Kraški slavček
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Kobjeglava - Tupelče organizira tudi pohod po omenjeni poti. Bolj prepoznavni lokvi se
nahajata v vasi Sveto in v Gorjanskem (»Kali in lokve«, 2019; »Učna pot devetih
kalov«, 2019).
Več obiskovalcev na območje Komenskega Krasa privabijo večje prireditve, ki se po
večini odvijajo v starem delu Štanjela. To so: otvoritev Divjih okusov Krasa, Praznik
vina v Štanjelu (Martinovanje na Krasu) in otvoritev Meseca kraške kuhinje
(https://stanjel.eu/dogajanje/pregled_po_datumu/). Komenski Kras je prava destinacija
za rekreativne in bolj zahtevne kolesarje ali pohodnike, saj so pohodniške in kolesarske
poti označene v naravi, v TIC Štanjel je na voljo zemljevid s predlaganimi potmi,
tematskimi potmi in destinacijami »must see«. Vse to predstavlja tudi interaktivni
zemljevid na spletni strani www.stanjel.eu (https://stanjel.eu/zemljevidi).
3.5.2 Statistični podatki
Podatki o turizmu v Občini Komen se do leta 2017, ko je pričel delovati Javni zavod
Komenski Kras, niso zbirali tako sistematično, kot se zbirajo v zadnjih dveh letih,
zaradi tega so nekateri podatki v naslednjih tabelah pomanjkljivi.
Prihod obiskovalcev beleži samo Turistično informativni center Štanjel (TIC Štanjel), ki
je trenutno lociran v Galeriji Lojzeta Spacala na grajskem dvorišču v starem delu
Štanjela. V nadaljevanju v Tabeli 4 prikazujemo prihode domačih in tujih turistov ter
skupaj obisk TIC Štanjel od januarja 2011 do decembra 2018.
Tabela 4: Prihodi domačih in tujih turistov v TIC Štanjel v obdobju 2011–
2018
Leta
Domači
% domačih
Tuji
% tujih
Skupaj
2011
1.214
35,1 %
2.242
64,9 %
3.456
2012
1.099
31,6 %
2.378
68,4 %
3.477
2013
869
34,7 %
1.638
65,3 %
2.507
2014
1.121
37,6 %
1.862
62,4 %
2.983
2015
823
41,3 %
1.168
58,7 %
1.991
2016
791
43,9 %
1.007
56,0 %
1.798
2017
3.888
51,1 %
3.714
48,9 %
7.602
2018
5.880
50,9 %
5.679
49,1 %
11.559
Vir: osebna komunikacija z zaposlenim v Javnem zavodu Komenski Kras in zaposlenim
v Občini Komen, 5. junij, 2019
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Lokacije TIC Štanjel so se menjevale v obdobju od začetka zbiranja podatkov o obisku
(2011) do decembra 2018. TIC je deloval najprej (do oktobra 2011) v prostorih sedanje
pošte Štanjel 42c, nato se je preselil v sedanjo upravo Javnega zavoda Komenski Kras,
od kjer se je preselil v prostore galerije Lojzeta Spacala na grajskem dvorišču maja
2017. Do maja 2017, ko se je TIC preselil v prostore galerije, je bil tudi urnik odprtja
krajši (npr. v glavni sezoni med tednom od 9.00 do 16.00, med vikendi pa od 10.00 do
18.00), kot kasneje v 2017 in 2018 (v glavni sezoni – avgust, september je bil odprt vse
dni v tednu med 10. in 19. uro oz. do 20.00) (Javni zavod Komenski Kras, 2019a; Javni
zavod Komenski Kras, 2019c; Osebna komunikacija z zaposleno v Javnem zavodu
Komenski Kras, 12. junij 2019).
Menimo, da je slabši obisk v letu 2011 kot v letu 2017 posledica slabše dostopnosti
pisarne TIC, porast števila obiskovalcev v 2017 in 2018 pa lahko pripišemo
podaljšanemu urniku odprtja TIC (Tabela 4).
Iz Tabele 4 lahko razberemo, da se je v obdobju 2011–2018 iz leta v leto povečeval
delež domačih obiskovalcev. V zadnjih dveh letih je bilo število domačih v primerjavi s
tujimi skoraj enako (2017: 51,1 % domačih in 48,9 % tujih; 2018: 50,9 % domačih in
49,1 % tujih obiskovalcev).
V nadaljevanju bomo v Tabeli 5 pregledali obisk Štanjela po narodnostih, upoštevali
bomo tuje turiste, ki prihajajo iz Italije, Nemčije, Avstrije, Velike Britanije, Francije,
Belgije, Hrvaške, Nizozemske, Španije in ZDA.
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Tabela 5: Razpored obiska TIC Štanjel glede na najpogosteje zastopane
tuje trge
Leta

1. mesto 2. mesto 3. mesto 4. mesto 5. mesto

2011

Italija
(463)

Nemčija
(460)

2012

Nemčija
(664)

Italija
(500)

2013

Italija
(399)

Nemčija
(311)

2014

Italija
(562)

Nemčija
(452)

2015

Italija
(301)

Nemčija
(299)

2016** Velika
Britanija
(406)
2017
Nemčija
(959)
2018

Nemčija
(1.527)

Skupaj tuji
trgi
2.242

Velika
Britanija
(410)
Drugo*
(443)

Francija
(277)

Drugo*
(270)

Francija
(258)

2.378

Velika
Britanija
(264)
Drugo*
(201)

Drugo*
(200)

Velika
Britanija
(231)
Francija
(185)

1.831

Francija
(150)

Italija
(285)

Velika
Britanija
(217)
Nemčija
(153)

Velika
Britanija
(161)
Drugo*
(129)

Drugo*
(26)

Francija
(4)

1.040

Italija
(828)

Drugo*
(653)

Francija
(418)

3.714

Italija
(1.373)

Velika
Britanija
(1.179)

Velika
Britanija
(470)
Francija
(459)

Drugo*
(216)

5.679

Francija
(184)

1.638

1.168

Legenda označb: * Drugo: vsi tuji turisti, ki niso Italijani, Nemci, Avstrijci, Angleži, Francozi, Belgijci,
Hrvati, Nizozemci, Španci in Američani (ZDA); ** V letu 2016 se je turiste beležilo po naslednjih
državah: Velika Britanija, Italija, Nemčija, Francija, drugo.

Vir: osebna komunikacija z zaposlenim v Javnem zavodu Komenski Kras in zaposlenim
v Občini Komen, 5. junij 2019
Kot lahko razberemo iz letnih poročil za leti 2017 in 2018 ter Tabele 5, je največ tujih
obiskovalcev v zadnjih dveh letih Nemcev, na drugem mestu pa Italijanov; tujci v
Štanjel prihajajo najpogosteje avgusta. Slovenci Štanjel najpogosteje obiščejo v oktobru
in novembru. Obiskovalci največ povprašujejo po znamenitostih v Štanjelu (Javni zavod
Komenski Kras, 2019a; Javni zavod Komenski Kras, 2019c). Do leta 2016 so bili po
obiskanosti TIC Štanjel na prvem mestu Italijani, v zadnjih dveh letih pa so na prvem
mestu Nemci. Skozi vsa obravnavana leta v večji meri Štanjel in Komenski Kras
obiščejo tudi Francozi, ki so po obisku na 4. in 5. mestu. Zaključimo lahko, da so
primarni trgi, ki obiskujejo Štanjel in Komenski Kras, Italija, Nemčija in Velika
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Britanija (Osebna komunikacija z zaposlenim v Javnem zavodu Komenski Kras, 5. junij
2019).
V nadaljevanju predstavljamo v Tabeli 6 podatke o številu nočitev v nastanitvenih
kapacitetah v Občini Komen v obdobju 2006–2018. Skupaj je v Občini Komen po
dostopnih podatkih s spletne strani www.stanjel.eu 18 ponudnikov nastanitvenih
kapacitet, ki ponujajo skupno 159 ležišč. Omeniti velja, da so nekatere kapacitete odprte
le v sezoni, največ pa jih je koncentriranih v Štanjelu (5) in v bližnjem Kobdilju (3)
(»Prenočišča«, 2019). Več o pojavnosti ponudnikov po letih (2006–2015) pa opisujemo
v poglavju Število namestitvenih kapacitet.
Tabela 6: Nočitve v nastanitvenih obratih v Občini Komen v obdobju
2006–2018
Leto
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Domači gostje % domači Tuji gostje % tuji Skupaj
557
37,5 %
930 62,5 %
1.487
695
27,6 %
1.825 72,4 %
2.520
644
22,7 %
2.188 77,3 %
2.832
1.209
26,1 %
3.418 73,9 %
4.621
2.021
31,3 %
4.430 68,7 %
6.451
1.544
30,2 %
3.576 69,8 %
5.120

2012
1.325
2013
1.507
2014
1.851
2015
1.619
2016
1.475
2017
2.115
2018
ni podatka
/
Indeks
/
2018/2006
Indeks
143
2017/2016
Indeks
/
2018/2017
Vir: Javni zavod Komenski Kras, 2019a in

29,7 %
27,8 %
31,9 %
30,0 %
27,0 %
30,0 %

3.135
3.918
3.942
3.900
4.040
4.862
ni podatka
/
/

70,3 %
72,2 %
68,0 %
70,0 %
73,0 %
70,0 %
/
/

4.460
5.425
5.793
5.519
5.515
6.977
10.671
717

/

120

/

127

/

/

/

153

2019c; osebna komunikacija z zaposleno v

Javnem zavodu Komenski Kras in zaposlenim v Občini Komen, 18. junij 2019; avtorica
Iz Tabele 6 lahko razberemo, da so povpraševalci nastanitev predvsem tujci. Od leta
2006 do 2018 so se nočitve domačih in tujih gostov povečale za kar 717 %. Kljub temu
pa je opaziti porast števila nočitev s strani domačih gostov od leta 2016 do 2017.
Povečano število nočitev v tem obdobju Javni zavod Komenski Kras pripisuje odprtju
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novega hotela – hotel St. Daniel. Vendar povečane nočitve niso le posledica odprtja
hotela, saj je analiza podatkov pokazala, da se nočitve v Občini Komen povečujejo tudi
brez upoštevanja novih namestitvenih kapacitet (Javni zavod Komenski Kras, 2019a;
Javni zavod Komenski Kras 2019c).
Od leta 2017 do leta 2018 je ponovno opaziti rast števila nočitev za 53 %, kar je poleg
ostalih dejavnikov odraz novega izboljšanega vpogleda v število nočitev gostov v
nastanitvenih kapacitetah – sistema E-turizem (aplikacija), ki je bil uveljavljen
1. decembra 2017 in omogoča bolj realno spremljanje števila prijavljenih nočitev (Javni
zavod

Komenski

Kras,

2019a;

Javni

zavod

Komenski

Kras

2019c;

https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno).
V nadaljevanju bomo v Tabeli 7 primerjali ustvarjene nočitve v Občini Komen v letih
2015 in 2016 z občino Tolmin (saj je bila za občino Tolmin ravno tako izdelana nosilna
zmogljivost) in vsemi nočitvami v Sloveniji v enakem časovnem obdobju kot krajši
pregled, kaj pomenijo številčno nočitve za Občino Komen.
Tabela 7: Nočitve v Občini Komen v primerjavi z Občino Tolmin in
Slovenijo
Leto
Domači gostje
Tuji gostje
Skupaj
Občina Komen
2015
1.619
3.900
5.519
2016
1.475
4.040
5.515
Občina Tolmin
2015
/
/
75.653
2016
22.288
58.666
80.954
Slovenija
2015
4.172.107
7.481.657
11.653.764
2016
4.307.898
8.339.978
12.647.876
Vir: Hvala, 2018; Javni zavod Komenski Kras, 2019a; Statistični urad Republike
Slovenije, 2019č; avtorica
Iz Tabele 7 je jasno razvidno, da je bilo v Občini Komen v letu 2015 ustvarjeno 7 %
vseh zabeleženih nočitev v Občini Tolmin. Podatek pa ni realen pokazatelj števila
nočitev, saj je v Tolminu in na splošno v Posočju veliko več nastanitvenih kapacitet kot
v Občini Komen. Kot primer naj navedemo, da v Občini Komen trenutno deluje samo
en hotel (St. Daniel), ki ima okoli 20 ležišč in se je odprl v letu 2017 (torej te nočitve še
niso upoštevane v statistiki Tabele 7), v Tolminu pa delujeta dva hotela z več kot 200
ležišči (Hotel St. Daniel, 2019a; »Vse nastanitve«, 2019).
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4 IZDELAVA ANALIZE NOSILNE ZMOGLJIVOSTI OBČINE
KOMEN ZA TURIZEM
Med možnimi scenariji, opisanimi v točki 2.1.2, smo za Občino Komen izbrali scenarij
trajnostnega razvoja turizma, saj je območje občine skoraj v celoti uvrščeno v tri
varovana območja Nature 2000 in deset zavarovanih območij narave (»Popis naravne
dediščine v občini Komen«, 2019).
Trajnostni razvoj skozi turizem, razvoj novih turističnih storitev, ohranjanje narave in
upravljanje varovanih območij Natura 2000 pa predvidevajo tudi projekt, v katerega je
občina vključena: »Infrastruktura Geoparka Kras«. Projekt poudarja Kras kot celoto, kot
dobra poteza pa se kaže tudi vzpostavitev geoparka z interpretacijskim centrom in
podporno infrastrukturo na najbolj turistično zanimivih točkah (Regionalni razvojni
program za Južno primorsko regijo 2014–2020, 2019 – v nadaljevanju RRP za Južno
primorsko regijo 2014–2020).

4.1 PROSTORSKO-EKOLOŠKI INDIKATORJI
V nadaljevanju opisujemo in analiziramo tri, po našem mnenju najbolj značilne
prostorsko-ekološke indikatorje nosilne zmogljivosti za Občino Komen: zbiranje in
ravnanje z odpadki, oskrba in poraba pitne vode ter zavarovana območja.
4.1.1 Zbiranje in ravnanje z odpadki
Kot vemo, se slabo upravljanje turizma na neki destinaciji hitro pokaže v onesnaženosti
okolja z odpadki, še posebej če na povečanje obiska ni pripravljena. Po oceni UNEP je
bil mednarodni turizem odgovoren v letu 2011 za kar 48 milijonov ton odpadkov,
povprečen evropski turist pa je v Evropi ustvaril 1 kg odpadkov na dan, kar pa je
odvisno od nastanitve, v kateri je bival, osebnih značilnosti, sezone in okoljske
zakonodaje. Problem se kaže v tem, ker so odpadki iz turizma podobni komunalnim
odpadkom, za katere morajo poskrbeti občine. Ker je v nekaterih predelih destinacije
lahko v turistični sezoni več turistov kot lokalnega prebivalstva, je potrebno
obravnavanje obeh (»Turizem, krožno gospodarstvo in odpadki«, 2019).
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Na področju Slovenije Društvo ekologov brez meja vodi projekt Zero Waste Slovenija,
katerega glavni namen je zmanjšati število odpadkov v državi s preoblikovanjem
izdelkov in poslovnih procesov, preprečevanju nastanka, ponovni uporabi izdelkov in
recikliranju. Projektu se lahko pridružijo podjetja, občine – ki pričnejo ločeno zbirati
odpadke. Slovenija pri cilju ločevanja gospodinjskih odpadkov napreduje, v letu 2017 je
bilo ločeno zbranih že 59 % vseh odpadkov, povečuje se tudi povprečje ločeno zbranih
podatkov v občinah – več kot 80 % odpadkov so zbrale to leto štiri občine, ki so v mreži
Zero Waste (»Dobre prakse«, 2019; »Naša vizija«, 2019).
RRP za Južno primorsko regijo 2014–2020, ki obravnava tudi Občino Komen, je v
svojem prejšnjem programu 2007–2013 predvidel, da bo regija do konca 2013
vzpostavila primerno infrastrukturo za ravnanje z odpadki (kar je bilo do sedaj doseženo
deloma) ter vzpostavitev skupnega regijskega centra za ravnanje z odpadki, ki bi
omogočil zmanjšanje količin, ločevanje, energetsko izrabo in ustrezno odlaganje.
Vzpostavitev centra se ni uresničila, ker se občine niso poenotile, sedaj pa projekt ni več
upravičljiv. V programu je tudi navedeno, da delež zbranih komunalnih odpadkov pada,
veča se delež ločeno zbranih odpadkov, na splošno pa se manjša količina vseh
odpadkov, kar nakazuje na dobro vzpostavljeno infrastrukturo, delujoč sistem ravnanja
z odpadki, ki jih upravljajo usposobljena komunalna podjetja. Obenem pa v programu
izpostavljajo probleme, kot so: prostorski problemi v zbirnih centrih, neopremljenost
centrov za večje količine ločeno zbranih odpadkov, pomanjkanje infrastrukture za
skladiščenje odpadkov, zastarelost tovornjakov (RRP za Južno primorsko regijo 2014–
2020, 2019).
V Občini Komen za ravnanje z odpadki skrbi Komunalno in stanovanjsko podjetje,
d. d., Sežana, ki ima v občini 27 zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov in sistem
ekoloških otokov, kjer se ločeno zbira plastiko, papir in steklo. Ravnanje z odpadki
sledi državnim in evropskim usmeritvam ravnanja, za katerega je potrebno ustrezno
zbiranje posameznih vrst odpadkov in zagotovitev snovne in energetske izrabe. Za
individualni dovoz kosovnih in drugih odpadkov iz gospodinjstev je na koncu Komna,
pri cesti za Volčji Grad, temu namenjen zbirni center na 2500 m2, ki je odprt ob torkih
med 9. in 13. uro, četrtkih med 14. in 17. uro ter sobotah med 9. in 13. uro. Zbrani
odpadki se kasneje odlagajo v Center za ravnanje z odpadki Sežana (CERO Sežana), do
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izteka koncesijskega obdobja (Gospodarska javna infrastruktura, 2018; Odlok o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Komen, 2018; »Kontakti in urniki«, 2019).
V proračunu Občine Komen je za leto 2019 predvideno skupaj za postavko zbiranje in
ravnanje z odpadki 66.267 EUR, od tega 500 EUR za evidentiranje in sanacijo divjih
odlagališč, 53.267 EUR za delovanje CERO Sežana za novogradnje, rekonstrukcije,
adaptacije,

investicijsko

vzdrževanje,

obnove,

študije

izvedljivosti

projektov,

dokumentacijo, nadzor in investicijski inženiring. Občina je vložila še 12.000 EUR za
vzdrževanje eko otokov za ločeno zbiranje odpadkov ter 500 EUR za odvoz in hrambo
zapuščenih vozil (»Proračun«, 2019).
Glede stanja na področju ravnanja z odpadki smo se obrnili na odgovorne na
Komunalno stanovanjskem podjetju, d. d., Sežana, ki so nam sporočili odgovore glede
števila in vrste posod za komunalne odpadke v Občini Komen, divjih odlagališč,
nastalih zbranih in odloženih odpadkov v občini v obdobju 2008–2017, zbranih
odpadkov mesečno v 2018 in kdaj je odpadkov največ, ter podatke o odpadkih s strani
turizma. Vsi komunalni odpadki se, kot že omenjeno, odlagajo v Center za ravnanje z
odpadki Sežana, poleg tega je na območju občine 55 ekoloških otokov, v vsakem je
postavljenih najmanj šest zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov, kot so: papir,
plastenke, plastična in steklena embalaža, pločevinke in bio odpadki, ki se praznijo
enkrat na teden, po potrebi pa tudi dvakrat do trikrat (»Ločeno zbiranje odpadkov po
gospodinjstvih«, 2019). V Tabeli 8 so zbrani podatki o številu komunalnih odpadkov
glede na vrsto posode za leto 2018 na zbiralnicah ločeno zbranih frakcij (ekoloških
otokih) v občini.
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Tabela 8: Podatki o številu posod za komunalne odpadke v Občini Komen
v letu 2018
Odpadek
Bio
Kovinska embalaža
Papir
Plastenke
Plastična embalaža
Steklo
Skupaj

Volumen zabojnika
240 l
1100 l
62 Ni podatka
46
17
26
44
32
38
33
50
68 Ni podatka
267
149

Skupaj
62
63
70
70
83
68
416

Vir: osebna komunikacija z zaposlenim v Komunalnem stanovanjskem podjetju Sežana, d. d.,
19. julij 2019

V Občini Komen je 416 zabojnikov za ločeno zbiranje bio odpadkov, kovinske in
plastične embalaže, papirja, plastenk in stekla. Na en ekološki otok je na območju
občine razporejeno 75 prebivalcev, kar je pod državnim normativom 500 oseb na
ekološki otok. Zavestno podpirajo ločeno zbiranje odpadkov, ki je sicer na območju
obvezno od leta 2003 dalje, s tem da je na njihovi spletni strani podrobno opisano, kaj
gre v določen zabojnik, če pa prebivalci ne vedo, kam gre določen odpadek, pa lahko
besedo vtipkajo v abecednik odpadkov. Enkrat letno, v spomladanskem času – sobotah,
se v posameznih naseljih občine zbirajo nevarni odpadki. Zaposleni navaja, da na KSP,
d. d., Sežana ne zbirajo podatkov o divjih odlagališčih, sicer pa so sodelovali pri obeh
akcijah Očistimo Slovenijo in pri manjših akcijah, ki jih organizirajo različne interesne
skupine (»Ločeno zbiranje odpadkov po gospodinjstvih«, 2019; Osebna komunikacija z
zaposlenim v Komunalnem stanovanjskem podjetju Sežana d.d., 19. julij 2019; »Urniki
odvoza odpadkov«, 2019).
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Tabela 9: Nastali, zbrani in odloženi odpadki v Občini Komen v obdobju 2008–2017
Komunalni
Komunalni
odp., zbrani z
odp., zbrani z
Odloženi
Nastali
javnim
Odloženi
javnim
komunalni
komunalni
odvozom
komunalni
Nastali komunalni
odvozom
odp.
Leto odpadki (tone)
(tone)
odp. (tone)
Št. prebivalcev odp. (kg/prebivalca)
(kg/preb.)
(kg/preb)
2008 Ni podatka
1.004 Ni podatka
3.512 Ni podatka
286 Ni podatka
2009 Ni podatka
983 Ni podatka
3.500 Ni podatka
281 Ni podatka
2010 Ni podatka
940
530
3.531 Ni podatka
266
150
2011 Ni podatka
804
410
3.541 Ni podatka
227
116
2012
874
749
373
3.557
246
211
105
2013
1.439
1.104
471
3.555
405
311
132
2014
1.195
804
296
3.538
338
227
84
2015
1.265
788
268
3.540
357
223
76
2016
1.335
878 Ni podatka
3.532
378
249 Ni podatka
2017
1.292
802
40
3.524
367
228
11
Vir: osebna komunikacija z zaposlenim v Komunalnem stanovanjskem podjetju Sežana d.d., 19. julij 2019
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Iz Tabele 9 je razvidno, da je bilo nastalih komunalnih odpadkov v kilogramih na
prebivalca najmanj v letu 2012, največ pa v letu 2013. Zbrani podatki so od 2012 dalje
naraščali, leta 2017 je bilo v primerjavi z 2012 za 149,19 % več nastalih komunalnih
odpadkov v kg/prebivalca. V nasprotju s tem so se odloženi komunalni odpadki z 2012
na 2017 zmanjševali, leta 2017 jih je bilo v primerjavi z 2012 zbranih 10,48 % manj.
Največ nastalih odpadkov je bilo v letu 2013, kar 1439 ton, količina komunalnih
odpadkov je od tega leta dalje nihala in dosegla najnižjo vrednost v letu 2017 (1292
ton). Enako nihanje je opaziti pri komunalnih odpadkih, zbranih z javnim prevozom.
V Tabeli 10 podajamo podatke o zbranih odpadkih v Občini Komen v letu 2018 po
mesecih, preračunane glede na letno gibanje zbranih odpadkov.
Tabela 10: Zbrani oddani odpadki v Občini Komen po mesecih v letu
2017/2018
Količina v kg
Podatki v %
Januar
71.832
8,25 %
Februar
51.680
5,94 %
Marec
67.792
7,79 %
April
77.369
8,89 %
Maj
85.749
9,85 %
Junij
76.820
8,83 %
Julij
75.857
8,72 %
Avgust
73.650
8,46 %
September
69.453
7,98 %
Oktober
78.363
9,00 %
November
75.333
8,66 %
December
66.429
7,63 %
Skupaj
870.327
100 %
Vir: osebna komunikacija z zaposlenim v Komunalno stanovanjskem podjetju Sežana
Mesec

d.d., 19. julij 2019
V Komunalno stanovanjskem podjetju Sežana opažajo dva viška glede na količine
sprejetih komunalnih odpadkov v obdobju 2013–2018. Prvega v aprilu in maju ter
drugega v oktobru in novembru (Osebna komunikacija z zaposlenim v Komunalno
stanovanjskem podjetju Sežana, d. d., 19. julij 2019). V letu 2018 je bilo največ oddanih
odpadkov v mesecu maju (85.749 kg), sledil mu je oktober (75.333 kg). V mesecih od
junija do avgusta nastane 26 % vseh odpadkov v letu. Najmanj oddanih odpadkov je
bilo to leto v februarju.
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Podatkov o zbranih odpadkih iz turističnega sektorja Komunalno stanovanjsko podjetje
Sežana, d. d., ne vodi. Menijo, da marsikatera prireditev mine, ne da bi organizator
poskrbel za zbiranje in odvoz odpadkov (Osebna komunikacija z zaposlenim v
Komunalno stanovanjskem podjetju Sežana, d. d., 19. julij 2019).
V nadaljevanju smo preverili, ali število nočitev vpliva na število zbranih oddanih
odpadkov, kar je prikazano na Grafu 1.
Graf 1: Primerjava količine zbranih oddanih odpadkov in število
prenočitev za Občino Komen po mesecih v letu 2018

Vir: osebna komunikacija z zaposlenim v Javnem zavodu Komenski Kras in v Občini
Komen, 5. junij 2019; osebna komunikacija z zaposlenim v Komunalno stanovanjskem
podjetju Sežana, d. d., 19. julij 2019; avtorica
S pomočjo Tabele 10 smo ugotovili, da je bila največja količina zbranih oddanih
odpadkov v letu 2018 v mesecu maju (85.749 kg), sledil mu je oktober (75.333 kg).
Kljub temu da je od junija do avgusta nastalo 26 % vseh odpadkov v letu, ne moremo
trditi, da je to posledica večjega števila nočitev, saj v tem času ni opaziti večjega porasta
zbranih oddanih odpadkov. Odstotek v tem obdobju celo nekoliko stagnira.
Zanimalo nas je, kako vplivajo prireditve na število zbranih oddanih odpadkov. Največji
dogodek v letu 2018 je bil Martinovanje na Krasu, ki je v Štanjel med 8. in 11.
novembrom privabil večje število obiskovalcev, v soboto okoli 6500 ljudi (Javni zavod
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Komenski Kras, 2019a). Zbranih odpadkov je nekoliko več v novembru, vendar je bilo
najvišje število v maju, ko dogodkov v Občini Komen ni bilo. Zaključimo lahko, da
prireditve nimajo neposrednega vpliva na zbrane odpadke v Občini Komen oziroma da
je organizator prireditve Martinovanje na Krasu poskrbel za ustrezno ravnanje z
odpadki in pravilno ločevanje. V pogovoru z zaposleno v Javnem zavodu Komenski
Kras smo izvedeli, da se na vsaki prireditvi v izvedbi zavoda označi vse zabojnike tako,
da je prikazano, kateri odpadek kam sodi. Na prireditvah ni plastične embalaže, vendar
se za degustacije uporabljajo razgradljivi krožniki, vilice in skodelice, ki bistveno manj
obremenjujejo okolje (Osebna komunikacija z zaposleno v Javnem zavodu Komenski
Kras, 19. julij 2019). Ključno je nazorno ozaveščati obiskovalce o pravilnem ločevanju
odpadkov tako pri vsakodnevnem obisku kot tudi na večjih prireditvah, saj lahko ljudje
različnih narodnosti drugače ločujejo kot mi. Glede ločenega zbiranja je treba v Občini
Komen postoriti še veliko.
Stanje v Občini Komen glede zbiranja in ravnanja z odpadki je naslednje. Posod za
odpadke je dovolj, saj je na območju občine razporejeno bistveno manj prebivalcev na
en ekološki otok v primerjavi s povprečjem na državni ravni. Iz tega lahko sklepamo, da
ob povečanju števila nočitev, prireditev oz. enodnevnih obiskovalcev na območju ne bi
smelo priti do večjih težav. To lahko potrdimo tudi z Grafom 1, iz katerega je očitno, da
nočitve ne vplivajo pomembno na večanje ali zmanjšanje števila zbranih odpadkov. V
zadnjem letu (2017) tudi ni bilo povečanja števila komunalnih odpadkov, v nasprotju –
število zbranih odpadkov je to leto doseglo najnižjo vrednost, pred tem pa je precej let
nihalo (enkrat več, enkrat manj zbranih odpadkov). Zaključimo lahko, da nosilna
zmogljivost za ta dejavnik ni presežena.
Pomembno je, da si prebivalci in podjetja v občini še naprej prizadevajo k ločenemu
zbiranju odpadkov, reciklaži, kompostiranju ter nasploh manjši uporabi izdelkov z
veliko embalaže. Prebivalci in podjetja očitno že imajo neko znanje o tem, zato se je
treba v večji meri posvetiti ozaveščanju turistov, tako enodnevnim obiskovalcem kot
tudi tistim, ki na območju prenočijo. Predlagamo, da se pripravijo nalepke za smetnjake
v slovenščini in angleščini z nazornim slikovnim prikazom, kaj sodi v kateri smetnjak,
ter se to prilepi na vse smetnjake po občini, najprej pa na smetnjake v najbolj
turističnem kraju, Štanjelu. Smetnjaki naj se v sezoni praznijo večkrat in če se zazna, da
je smetnjakov premalo, je treba dodati nove. Kljub zmanjšanju števila komunalnih
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odpadkov z 2008 na 2017 pa mora Občina Komen stremeti k dodatnemu zmanjšanju
količine odpadkov, kar bo definitivno koristilo tako občanom kot gospodarstvu in
turistom, ki območje obiščejo.
4.1.2 Oskrba in poraba pitne vode
Še zlasti na Krasu kot vododeficitarnem območju je premišljena oskrba in poraba pitne
vode zelo pomembna, saj v Občini Komen ni površinskih vodotokov. Edina površinska
vodotoka na območju občine sta reki Raša in Branica v dolini Branice. Do vzpostavitve
vodovodnega omrežja so se prebivalci občine v sušnih obdobjih spopadali s
pomanjkanjem pitne vode. Zato so si omislili različne objekte, ki so zajemali in zbirali
vodo, kot so vodnjaki – štirne, kali in lokve. Posebno mesto v kraški krajini zasedajo
kali, ki so bili v preteklosti pomemben vir vode, predvsem za napajanje živine, vsaka
vas je imela po dva kala. Iz naravne vdolbine, ki so jo obložili z ilovico in kasnejšo
gradnjo s klesanim kamnom, je nastal vodnjak, ki je zbiral deževnico. Ker pa je bila
gradnja vodnjaka precej težavna in draga, so se vodnjaki začeli razlikovati – od
vaškega, ki je služil vsem vaščanom – do več vodnjakov pred domovi bogatejših družin.
V Komnu je bil tako leta 1853 zgrajen »kaplanijski vodnjak«, ki so ga uporabljali
duhovniki in tisti, ki so z njimi sklenili pogodbo, okoli 1900 in v naslednjih letih pa se
je število vaških vodnjakov po vaseh Občine Komen povečalo. Ves čas je potekalo
iskanje ustrezne pitne vode z raziskavami, do leta 1981, ko so se začela pripravljalna
dela za izgradnjo vodovoda v Brestovici pri Komnu. Še isto leto so bila priključena na
omrežje Kraškega vodovoda Sežana, Brestovica in zaselek Mošci, leta 1986
Tomačevica, Mali Dol, Gabrovica, Coljava, leta 1991 Kobdilj, leta 1992 Štanjel, leta
1994 Preserje, leta 1995 Rubije, naslednje leto Jablanec, ter leta 1997 Zagrajec in
Klanec pri Komnu (»Krajina«, 2018; »Kraški vodovod Sežana 1948-1998 50 let«,
2019).
Na kraški vodovodni sistem so priključeni trije vodni viri: Klariči, Sušet in Mlačevo ter
večje število manjših zajetij, med katerimi je tudi Raša, ki bi jo bilo treba zaradi svoje
izdatnosti in kakovosti v prihodnje priključiti na sistem. Raziskave so pokazale, da je
zaradi večjih količin vode možno zgraditi črpalni vodnjak kapacitete 15 l/s, ki bi še
dodatno povečal oskrbo s pitno vodo. Kar 94 % površine občine je uvrščeno v
vodovarstvena območja, ker pa veliko naselij še ni opremljenih s kanalizacijskimi
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sistemi, se večji del vodotokov uvršča v drugi in drugi do tretji kakovostni razred, na
posameznih odsekih tudi v tretji kakovostni razred.
Območje vodnega vira Klariči pri Brestovici pri Komnu je razdeljeno na štiri pasove
(»Krajina«, 2018; »Vodni viri, zajeti za oskrbo s pitno vodo, in njihove hidrogeološke
in kakovostne značilnosti«, 2011):


najožji varstveni pas z najstrožjim režimom obsega ograjeno, neposredno okolico v
bližini mejnega prehoda Klariči (4.381 m2);



ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja obsega širšo okolico z mejnim
prehodom in zaselkom Klariči (4,7 km2);



širši varstveni pas s sanitarnim režimom zavarovanja z delom vodonosnika in naselji
(našteta samo v Občini Komen): Brestovica pri Komnu, Ivanji grad, Gorjansko,
Klanec pri Komnu, Vale in Zagrajec (79 km2);



zadnji, vplivni varstveni pas z blagim režimom pa obsega večji del padavinskega
območja in naselij (našteta samo v Občini Komen): Brje pri Komnu, Coljava,
Čipnje, Divči, Gabrovica pri Komnu, Hruševica, Komen, Kobjeglava, Kobdilj,
Lisjaki, Lukovec, Nadrožica, Preserje, Rubije, Sveto, Škrbina, Šibelji, Škofi,
Štanjel, Tomačevica, Tupelče in Volčji Grad (195 km2).

Odpadne vode obdelajo le individualne, v večini pretočne greznice, v Štanjelu deluje
čistilna naprava za čiščenje komunalnih vod iz osnovne šole in vrtca Štanjel ter starega
dela, v Komnu pa je izgrajena fekalna in meteorna kanalizacija s pripadajočo čistilno
napravo (»Krajina«, 2018; »Obstoječe varovanje vodnih virov«, 2011).
Na območju Občine Komen skrbi za oskrbo prebivalcev s pitno vodo Javno podjetje
Kraški vodovod Sežana, d. o. o. Na javno vodovodno omrežje je priključenih 99 % vseh
prebivalcev (izjema so nekatere hiše izven območja poselitve), ki se oskrbujejo iz
vodnega vira Klariči, naselja Koboli, Večkoti, Čehovini, Dolanci, Kodreti in Trebižani
v dolini Branice pa se oskrbujejo iz lokalnih vodnih virov. Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d. d., skrbi za oskrbo prebivalcev Čipnje in Lisjaki, ki se povezujeta na
vodovodno omrežje Branika. V odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen
za leto 2018 je zapisano, da je oskrba s pitno vodo ustrezna, v preteklosti je bil
obnovljen večji del vodovodnega omrežja, omogočena je tudi protipožarna zaščita.
Predvidena je izgradnja novih vodohranov v Štanjelu, Škrbini, Rubijah, Zagrajcu ter
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črpališč v Štanjelu, Gornji Brestovici in mejnem prehodu Brestovica. Avtorji
občinskega prostorskega načrta menijo, da je treba nadaljevati z raziskavami novih
virov pitne vode in uvrstiti vodo po kakovosti, saj se za potrebe oskrbe s požarno,
tehnološko in vodo za zalivanje priporoča uporabo virov manj kakovostne vode in tako
prihrani dragocena pitna voda (»Krajina«, 2018; Odlok o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Komen, 2018).
V proračunu Občine Komen je za leto 2019 skupaj za postavko oskrba z vodo
namenjeno 242.777 EUR, od tega 500 EUR za prevoz pitne vode, 103.500 EUR za
subvencije javnim podjetjem za omrežnino infrastrukturnih objektov za vodooskrbo,
10.300 EUR za gradnjo komunalne infrastrukture po naseljih – vodovod in 23.477 EUR
za investicijsko vzdrževanje skupne vodovodne infrastrukture. Občina je vložila še
11.250 EUR za študije izvedljivosti projektov, novogradnje in rekonstrukcije v okviru
GEOVOD – vodooskrbe Krasa ter 93.750 EUR za rekonstrukcijo vodovoda Gornja
Branica (študije, rekonstrukcije, novogradnje, storitve) (»Proračun«, 2019).
Črpališče Klariči, ki oskrbuje 90 % sistema Kraškega vodovoda, je locirano ob
istoimenski vasi v bližini Brestovice pri Komnu. Vodonosnik Brestovica se razteza od
Vremščice do Komna na italijansko stran vse do Gradišča ob Soči, njegova površina je
500 km2. Vrtine se nahajajo ob državni meji z Italijo, na najnižji nadmorski višini
kraške planote. Voda se črpa 200 litrov/sekundo, od 1984 dalje je to eden izmed glavnih
vodnih virov za Kras in Slovensko Istro. Kasneje surova voda prispe na obdelavo v
čistilno napravo Sela na Krasu (»Črpališča«, 2019; »Vodni viri, zajeti za oskrbo s pitno
vodo, in njihove hidrogeološke in kakovostne značilnosti«, 2011).
Iz dokumenta RRP Južne Primorske je razvidno, da je bil v prejšnjem obdobju 2007–
2013 postavljen vodovod v Komnu, še prej, v obdobju 2004–2009, pa je bil v okviru
finančnega mehanizma EGP in norveškega finančnega mehanizma izveden projekt
Trajnostne oskrbe s pitno vodo na Komenskem Krasu. Avtorji regionalnega razvojnega
programa skupaj z župani devetih občin menijo, da ima Kraški vodovod Sežana v
vodnem viru Klariči pri Brestovici potencial za črpanje zadostne količine kakovostne
vode za obalne občine v sušnih mesecih. V letih 2006–2007 so namreč na širšem
območju črpališča Klariči potekale intenzivne geološke in hidrogeološke raziskave
glede možnosti zajema dodatnih količin podzemne vode. Dokazano je bilo, da je iz
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vodonosnika Brestovica v sušnih pogojih v poletnem času možno dolgoročno
izkoriščati vsaj 565 l/s vode z namestitvijo dodatne črpalke v vodnjake in zamenjavo
7,5 km večjih cevovodov. S tem projektom naj bi torej do 2020 povezali kraški,
ilirskobistriški in obalni vodovodni sistem v skupen sistem, kar bi dosegli s povečano
kapaciteto črpanja na vodnem viru Klariči, povečanjem pretoka transportnih cevovodov
iz Klaričev, Ilirske Bistrice do Rodika in že prej omenjenim za potrebe Slovenske Istre.
S temi posegi bi zagotovili zadostno količino pitne vode v regiji za nadaljnjih 30 let.
Celotna investicija znaša 47.000.000 EUR (RRP za Južno primorsko regijo 2014–2020,
2019; »Varianta 2: Dovod vode iz vodnega vira Brestovice«, 2011).
Na območju občine se javna oskrba s pitno vodo izvaja v večji meri iz podtalnice
Brestoviškega vodovoda, 150 uporabnikov (vasi v dolini Branice) pa pitno vodo
prejema iz lokalnega vodovoda Branica – reka Branica. V letu 2018 so opravili meritve
ustreznosti vode na območju vodovoda Brestovica in pokazalo se je, da sta od skupno
118 odvzetih mikrobioloških vzorcev bila dva neustrezna zaradi prisotnosti koliformnih
bakterij. To naj bi se zgodilo zaradi neustreznega vzorčnega mesta v črpališču, ob
ponovnem poskusu pa je bil vzorec skladen, vsi odvzeti vzorci pa zdravstveno ustrezni.
Na območju vodovoda Branica so bili vsi vzorci zdravstveno neoporečni. Za ustreznost
vode Kraški vodovod skrbi tudi s spremljanjem in vzdrževanjem higienskega stanja
objektov z rednim čiščenjem in dezinfekcijo ter spremljanjem stanja cevovodov v
skladu z merili sistema Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), priporočili
Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Nacionalnega laboratorija za okolje in hrano
Koper. Zdravstveno ustreznost se preveri tudi z laboratorijskimi preizkušanji pitne vode
s kemijskimi in mikrobiološkimi raziskavami ter notranjim nadzorom. Na podlagi vsega
tega je Kraški vodovod ugotovil, da je bila v letu 2018 oskrba s pitno vodo na
vodovodnih sistemih ustrezna in varna za uporabo (Kraški vodovod Sežana d.o.o.,
2019).
Za podatke o porabi pitne vode na območju občine Komen smo se obrnili na zaposleno
v Kraškem vodovodu Sežana. Zbrane podatke predstavljamo v Tabeli 11.
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Tabela 11: Količina prodane vode med letoma 2008 in 2018 v Občini
Komen po odjemalcih
Leto

Negospodarstvo
(m3)
105.539
111.604
98.766
117.131
128.831
108.722
93.515
110.296
109.632
116.384
110.005
1.210.425
104

Gospodarstvo
(m3)
26.765
29.490
27.949
27.340
28.649
22.243
21.635
23.461
24.064
23.767
23.031
278.394
86

Skupaj (m3)

2008
132.304
2009
141.094
2010
126.715
2011
144.471
2012
157.480
2013
130.965
2014
115.150
2015
133.757
2016
133.696
2017
140.151
2018
133.036
Skupaj
1.488.819
Indeks
100
2018/2008
Vir: avtorica; osebna komunikacija z zaposleno v Kraškem vodovodu Sežana,
4. september 2019
Tabela 11 prikazuje obračun prodane pitne vode Občini Komen v obdobju zadnjih
desetih let (2008–2018). Ob pregledu opazimo, da se poraba pitne vode z 2008 na 2018
ni bistveno zmanjšala oziroma povečala, zaznati je nekaj nihanj med leti. Razlikuje se
poraba glede na odjemalce – bistveno večji potrošnik je negospodarstvo oziroma
gospodinjstva, poraba podjetij je vse manjša. Poraba v gospodinjstvu je bila najmanjša
leta 2014, če primerjamo začetno in končno leto, pa je bila v 2018 prodana pitna voda
gospodinjstvom le nekoliko višja od začetnega stanja v letu 2008 (Osebna komunikacija
z zaposleno v Kraškem vodovodu Sežana, 4. september 2019).
V letu 2018 je bilo prodane vode za gospodarstvo 23.031 m3, za negospodarstvo pa
110.005 m3. Če primerjamo količine prodane vode z izhodiščnim letom 2008,
ugotovimo, da se je količina vode za gospodarstvo zmanjšala za 13,95 %, voda za
negospodarstvo pa povečala za 4,23 %. Skupna količina prodane vode v Občini Komen
se je v desetletnem obdobju povečala za 0,55 % (Osebna komunikacija z zaposleno v
Kraškem vodovodu Sežana, 4. september 2019).
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V nadaljevanju smo rezultate prikazali v dvema linijskima grafikonoma. Graf 2
prikazuje porabo pitne vode po vaseh Občine Komen v letu 2008, Graf 3 pa porabo
pitne vode po posameznih vaseh občine v letu 2018.
Graf 2: Poraba pitne vode po vaseh Občine Komen v letu 2008

Avtor: osebna komunikacija z zaposleno v Kraškem vodovodu Sežana, 4. september
2019; avtorica
Graf 3: Poraba pitne vode po vaseh Občine Komen v letu 2018

Avtor: osebna komunikacija z zaposleno v Kraškem vodovodu Sežana, 4. september
2019; avtorica
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Ob podrobnejšem proučevanju kazalnika oskrba in poraba s pitno vodo v Občini
Komen smo ugotovili, da na Kraškem vodovodu zagotavljajo visoko raven oskrbe in
varnosti pitne vode, kar potrjuje tudi zadnje merjenje ustreznosti vode na območju
Vodovoda Brestovica v letu 2018. Skupna količina prodane vode v Občini Komen se je
v desetletnem obdobju (2008–2018) povečala za 0,55 %, v letih 2017–2018 pa
zmanjšala za 5,1 %. Ker se skupna količina prodane pitne vode v letih 2008–2018 ni
bistveno povečala, ocenjujemo, da nosilna zmogljivost kazalnika ni presežena. Kljub
temu pa mora Kraški vodovod stremeti k še večjemu nadzoru nad kakovostjo vode,
bolje ozaveščati lokalno prebivalstvo in jih spodbujati, da zbirajo deževnico,
uporabljajo reciklirano vodo in nasploh gospodarno ravnajo z vodo.
Kot primer dobre prakse gospodarnega ravnanja z vodo v Občini Komen naj omenimo
Biohotel St. Daniel v Hruševici. Svojim gostom že ob prihodu sporočijo, da lahko pijejo
vodo iz pipe, v celem hotelu ni najti ustekleničene vode v plastenkah. V sobe so
namestili na središčno mesto posebne umivalnike z zelo kakovostno vodo, filtrirano po
sistemu 51 Hz, ob obrokih pa imajo gostje poleg vinske tudi vodno karto (Osebna
komunikacija z vodjo hotela St. Daniel, 12. september 2019; Sajovic, 2017).
4.1.3 Zavarovana območja
Na območju primorskih občin je veliko naravnih vrednot lokalnega pomena brez
upravljanja, saj deležniki ne najdejo skupne vizije o bodočem razvoju in učinkovitem
varstvu. Poleg tega je vse manj državnega denarja namenjenega zavarovanim območjem
narave. Zato so si ključni deležniki zadali cilj, da bodo poskušali do 2020 izboljšati
upravljanje zavarovanih območij, območij Natura 2000 in poskusili ohranjati in
obnoviti kulturno dediščino. To naj bi dosegli z izboljšanjem stanja ciljnih zavarovanih
vrst, habitatov, razvojem dejavnosti in turističnih storitev, prenovo objektov, uvedbo
ukrepov zavarovanja ali pogodbenega varstva narave, oživljanja kulturne dediščine,
ozaveščanja prebivalstva, vzpostavitve partnerstev za razvoj in izgradnje turistične ter
parkovne infrastrukture (RRP za Južno primorsko regijo 2014–2020, 2019).
Z infrastrukturnega vidika naj bi bili do 2020 podprti ukrepi za preusmerjanje obiska z
občutljivih na manj občutljiva območja in ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev,
kakšen pomen imajo območja Nature 2000. Zaradi občutljivosti območij je treba
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razvijati eko turizem oziroma trajnostni turizem – manj zaščitena območja, ki temelji na
kakovostni ponudbi, in optimizirati obisk območja, da se trenutno stanje okolja,
pomembnih vrst in habitatnih tipov ne slabša. Za Občino Komen je predviden tudi
razvoj turističnih storitev in infrastrukture, kot so pohodniške in kolesarske poti ter
turistična infrastruktura v Štanjelu. Možno je tudi urejanje kulturne dediščine na
podeželju oziroma izgradnje razpršenega hotela in drugih namestitvenih obratov na
podeželju (RRP za Južno primorsko regijo 2014–2020, 2019).
Z vidika ohranjanja narave ima območje občine posebno vrednost, saj je skoraj v celoti
(97,86 %) uvrščeno v tri varovana območja Nature 2000 (Slika 2); na območju občine
so tudi tri ekološko pomembna območja. Poleg številnih naravnih pojavov: deset
zavarovanih območij, krajinskega parka Štanjel (kot kulturna krajina), spomenika
oblikovane narave, osem naravnih spomenikov, je območje velikega pomena za ptice,
evidentiranih je tudi 94 jam, v nekaterih so zabeležili tudi pojav človeške ribice. Več o
tem v poglavju Biotska raznovrstnost in varovana območja (»Odlok o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Komen«, 2018; »Popis naravne dediščine v občini Komen«,
2019).
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Slika 2: Območje Natura 2000 Kras in z rdečim označeno območje Občine
Komen

Vir: Projekt ZA KRAS, 2020
Poleg ohranjanja narave je območje pomembno tudi zaradi večjega števila enot kulturne
dediščine, saj je v registru kulturne dediščine za območje občine vpisanih 141 enot
nepremične kulturne dediščine, od tega 28 arheoloških najdišč, 43 stavb, med parki in
vrtovi je zabeležen Ferrarijev vrt, 36 spomeniških objektov in krajev, med drugimi
objekti in napravami sta zabeležena vodnjak v Brjah pri Komnu in črpališče za vodo v
Podlasih, 31 naselij in njihovih delov in Štanjel kot spomenik kulturne krajine (Slika 3).
Območje občine sodi v območje kompleksnega varstva kulturne dediščine v odprtem
prostoru – Kras. Od 141 enot kulturne dediščine je 45 spomenikov lokalnega pomena in
en spomenik državnega pomena – Ferrarijev vrt v Štanjelu. Največ je enot naselbinske
dediščine – 31 naselij od skupno 35 je enot kulturne dediščine. Veliko je tudi vojaških
pokopališč iz prve svetovne vojne in spominskih znamenj (Odlok o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Komen, 2018; http://rkd.situla.org/).
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Slika 3: Enote kulturne dediščine v Občini Komen iz Registra nepremične
kulturne dediščine

Vir:
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a300145fda41
7eda6b0c2b52b
V proračunu Občine Komen je za leto 2019 skupaj na postavki ohranjanje biotske
raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot namenjeno 2.200 EUR, od tega gre denar za
trajnostno gospodarjenje z divjadjo, posebej za urejanje Ferrarijevega vrta pa se
namenja 5.500 EUR. Za ohranjanje nepremične kulturne dediščine je namenjeno skupaj
851.905 EUR, od tega 10.000 EUR za sofinanciranje obnove nepremične in premične
kulturne dediščine, 500 EUR za vzdrževanje grobov, grobišč in postavitev spominskih
obeležij, 1.250 EUR za zavarovalno premijo za opremo Grad Štanjel in 1.800 EUR za
najem Kraške hiše. Občina je vložila še 54.000 EUR za študije izvedljivosti projektov
obnove štanjelskega gradu, 15.750 EUR za obnovo Ferrarijevega vrta, 160.600 EUR za
ureditev vinoteke v gradu, 214.200 EUR za ureditev info središča Nature 2000 na
Krasu, 5.000 EUR za ureditev Gledanice (najvišja točka Štanjela), 500 EUR za
arheološke raziskave, enako vsoto za ureditev grajskega dvorišča, 311.000 EUR za
ureditev viteške dvorane, 46.680 EUR za plače in dodatke zaposlenim na projektu
Kaštelir, 25.000 EUR za ostalo opremo in material, namenjen temu projektu, in 5.125
EUR za zasteklitev Kvadratnega stolpa (»Proračun«, 2019).
Iz Registra nesnovne kulturne dediščine je razvidno, da sta v Občini Komen tudi dve
enoti nesnovne kulturne dediščine, in sicer suhozidna gradnja in spletanje venčkov sv.
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Ivana. Na Krasu je znana gradnja zidov iz apnenca, v letu 2015 je bilo ustvarjeno
Partnerstvo za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje, v okviru katerega
se izvajajo tudi delavnice in spoznavanja tipologije krajine. Danes se ta način ohranja za
vzdrževanje in obnovo obstoječih zidov in objektov, v preteklosti pa so bili v tej tehniki
grajeni tudi zidovi proti požarom in burji v okolici železniških prog. Od 2018 dalje je
veščina suhozidne gradnje, znanj in tehnik vpisana tudi na Unescov seznam nesnovne
kulturne dediščine. Nominacija za vpis suhozidne gradnje je povezala osem evropskih
držav: Hrvaško, Grčijo, Ciper, Španijo, Francijo, Švico, Slovenijo in Italijo. Druga
enota je spletanje venčkov sv. Ivana in obešanje venčkov na vrata hiš na kresni večer ter
sežiganje starih venčkov, ki je značilno za slovenski in italijanski del Krasa, šega pa je
bila ponovno obujena leta 2000 na pobudo Goriškega muzeja v Štanjelu. Tako se sedaj
vsako leto na kresni večer oz. god sv. Ivana dogaja delavnica spletanja venčkov v
Štanjelu med 21. in 23. junijem (»Spletanje venčkov sv. Ivana«, 2019; »Suhozidna
gradnja«, 2019, »Unesco vpisal suhozidno gradnjo na seznam nesnovne dediščine«,
2020).
Za območje Nature 2000 na Krasu je predvideno do leta 2020 upravljanje prek
vzpostavitve Geoparka Kras, ki naj bi poleg funkcije varovanja prispeval k razvoju
regije kot zaokrožene geografske, geološke celote s skupnim in enotnim delovanjem.
Upravljanje bo potekalo v koordinaciji s partnerstvi za razvoj podeželja. Poleg petih
slovenskih kraških občin se bo vzpostavitvi pridružilo še dvanajst kraških občin iz
Italije, skupaj z Deželo Julijsko krajino, do čezmejnega sporazuma o tem je prišlo v
aprilu 2018. V smeri vzpostavitve geoparka na Matičnem Krasu je bil prvi korak
narejen s projektom Kras-Carso v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–
Italija 2007–2013, kasneje, oktobra 2015 so slovenske kraške občine podpisale
sporazum o vzpostavitvi geoparka, septembra 2017 so temu sledile še italijanske kraške
občine. Geopark pod okriljem Unesca predstavlja prepoznavno blagovno znamko v
turizmu, enotno območje geološke dediščine mednarodnega pomena. Konkretneje pa
naj bi v okviru projekta zgradili interpretacijski center, kjer bi bil prikazan nastanek
krasa in temu značilnih oblik in pojavov (Jaksetič, 2013; »Podpis sporazuma o
vzpostavitvi čezmejnega geoparka na območju matičnega Krasa«, 2019; RRP za Južno
primorsko regijo 2014–2020, 2019; »Udeležba projektnih partnerjev na mednarodni
konferenci o geoparkih v Mežici«, 2013).
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Zaključimo lahko, da je trajnostni turizem na območjih Nature 2000, ki zajemajo tudi
območje Občine Komen, na začetku poti. Do realizacije načrta geoparka razen manjših
korakov še ni prišlo.
Kras z značilnim rastlinjem in živalstvom ter ostalimi posebnostmi privablja veliko
število ljudi, ki lahko okolju tudi škodujejo, če niso informirani o tem, kam vstopajo. Na
področju ozaveščanja je po našem mnenju treba še veliko postoriti, obiskovalce morajo
o okolju informirati zaposleni v turistično-informativnih centrih, lokalni turistični
vodniki, informacije morajo biti podane tudi v brošurah, na informacijskih tablah in
drugje. Dejavnik zavarovanih območij je zelo povezan tudi s preostalimi dejavniki:
odpadki, vodo, parkirišči, številom turistov in nočitev, kar pomeni, da morajo vsi ti
dejavniki dosegati kar se da visoke vrednosti, da območje ostaja takšno, kakršnega
želimo zapustiti nadaljnjim rodovom. Raziskava mnenja lokalnega prebivalstva v
okviru vključevanja v zeleno shemo slovenskega turizma v letu 2017 je pokazala, da je
lokalno prebivalstvo s turizmom zadovoljno predvsem spomladi in poleti, kot dejavnost
pomembno prispeva k izboljšanju značilnosti, lokalne identitete, kulture in dediščine.
Večina jih je tudi zadovoljna z vključenostjo in vplivom pri načrtovanju in razvoju
turizma, saj imajo od tega tudi koristi (»Zelena shema slovenskega turizma«, 2019). V
okviru tega projekta je Javni zavod Komenski Kras isto leto v poletni turistični sezoni
izvedel anketiranje obiskovalcev Štanjela. Ugotovili so, da je povprečna pot anketiranih
obiskovalcev od doma oz. iz prejšnje destinacije do Štanjela 713 km, s tem da je Štanjel
ena od prvih turističnih destinacij, ki so jo obiskali ob začetku potovanja. Pozitivno je
dejstvo, da je bila večina z obiskom destinacije zadovoljna (95 %), vendar so
obiskovalci dnevno potrošili relativno malo (enodnevni med 25 do 50 EUR, večdnevni
pa med 50 in 100 EUR). Skoraj tri četrtine obiskovalcev se zaveda prizadevanj
destinacije za trajnostni razvoj turizma. Četrtina anketiranih je Štanjel v zadnjih petih
letih obiskala več kot enkrat (»Analize anket«, 2019).
Iz tega lahko povzamemo, da nosilna zmogljivost za indikator zavarovana območja ni
presežena, lokalno prebivalstvo je s turizmom zadovoljno, saj prispeva k izboljšanju
značilnosti, lokalne identitete, kulture in dediščine. Poleg tega so destinacijo doživljali s
prijetnimi spomini tudi obiskovalci, četrtina anketiranih se je v Štanjel vrnila, 95 %
obiskovalcev, ki so Štanjel obiskali prvič, pa je bilo ravno tako navdušenih.
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Kljub temu je nujno osveščanje obiskovalcev o tem, v kakšno območje so prišli, kaj
lahko počnejo in česa ne smejo. Osveščanje in prikaz pomena območja z vidika Nature
2000 bi lahko prevzel Geopark Kras, vendar večjih premikov še ni videti.

4.2 INFRASTRUKTURNI INDIKATORJI
Avtorji občinskega prostorskega načrta Občine Komen menijo, da je treba vlagati v
razvoj turistične infrastrukture, še posebej nastanitvenih zmogljivosti in dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah, saj je Kras opredeljen kot temeljno turistično območje na ravni
države (»Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Komen«, 2018). Do leta 2014
je bilo na območju občine urejenih in obnovljenih več tematskih in pohodnih poti med
Štanjelom, Lukovcem, Škrbino, Kobjeglavo (tudi tematska pot), Brestovico in
Cerovljami (Italija), Brjami pri Komnu in Preprotom (Italija) ter Klariči in Medjo vasjo
(Italija), iz česar lahko razberemo, da je bilo čezmejno sodelovanje med občinami
učinkovito. Veliko stvari je bilo urejenih prek čezmejnega projekta Kras-Carso, ki je
prispeval k turističnemu ovrednotenju, celostni grafični podobi, promociji in
vzpostavitvi tematskih in kolesarskih poti (RRP za Južno primorsko regijo 2014–2020,
2019).
Poleg turistične infrastrukture pa je potreben tudi razvoj družbene infrastrukture za
potrebe prebivalcev, pri čemer je treba upoštevati tudi gibalno in drugače hendikepirane
v obstoječih stavbah v vseh naseljih, predvsem pa v Komnu, Štanjelu, Brestovici pri
Komnu, Svetem (npr. vrtec Komen, osnovna šola, dom starejših občanov). Komen
predstavlja občinsko središče, najpomembnejše gospodarsko območje v severnem delu
Krasa s središči raznolikih dejavnosti (»Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Komen«, 2018).
Za trajnostni razvoj turizma smatramo, da je še posebej pomembna ureditev prometne
infrastrukture, zato v nadaljevanju analiziramo in opisujemo tri ključne indikatorje:
parkirna mesta, kolesarske poti in dolžina obnovljenih lokalnih in državnih cest.
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4.2.1 Parkirna mesta
V občinskem prostorskem načrtu Občine Komen se zavedajo problemov nekdanjega
stihijskega reševanja problemov mirujočega prometa, kar ovira nadaljnji razvoj naselij
Komen, Štanjel in Gorjansko ter znotraj gospodarske cone »Alukomen«. Problemi se
kažejo tudi pri postajališčih in obračališčih za avtobuse v Štanjelu in Komnu (»Odlok o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Komen«, 2018).
Avtorji OPN Občine Komen tako podajajo smernice za preusmeritev prometa na večje
parkirne površine, ki so naslednje (»Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Komen«, 2018):


Komen – na 'Placu', ob šoli,



Štanjel – v Dolenji vasi in ob železnici,



Gorjansko – ob pokopališču, na območju bivše bencinske črpalke.

Večje parkirišče ob pokopališču v Gorjanskem je po naši oceni v celoti uporabljeno
samo enkrat letno ob večji prireditvi, večino časa ostaja prazno.
Največji problem glede parkiranja se pojavlja v Štanjelu ob vikendih, porokah, še
posebej pa ob večjih prireditvah. V naselju ni dovolj prostora za obračanje in parkiranje
avtobusov, za to je urejeno brezplačno parkirišče pred kulturnim domom Kobjeglava ter
dve plačljivi parkirišči pri železniški postaji Štanjel. Pred vhodom v stari del Štanjela se
nahajata dve polnilni mesti za električne avtomobile, ki sta pričeli delovati v novembru
2017 in sta za uporabnike brezplačni. Polnilnica omogoča hkratno polnjenje dveh
električnih vozil (»Trajnostni dosežki na področju turizma v občini Komen«, 2019;
Turistično informacijski center, 2019). V nadaljevanju v Tabeli 12 podajamo seznam
parkirišč v Štanjelu s številom parkirnih mest.
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Tabela 12: Seznam parkirišč v Štanjelu
Ime parkirišča
ali lokacija

Parkirišče pri
osnovni šoli in ob
igrišču
Parkirišče Polje
(pri ekološkem
otoku) in
parkirišče pod
bivšo gostilno
Zoro

Število
Zasedenost
parkirnih
parkirišča
mest za
osebna
vozila
40 80 % med
delovniki, manj ob
vikendih
60 90 %, precej
zasedeni med
vikendi*

Pomožna
40
površina za
parkiranje: travnik
za vaškim domom
Pomožna
40
površina za
parkiranje: igrišče
ob vaškem domu
V nakupu: parcela Ni podatka
nad vaškim
domom

10–20 % ob
vikendih

Plačilo/cona

Brezplačno, časovno
neomejeno
Od 1. 8. dalje plačljivi vse
dni v letu med 8. in 20.
uro, prva ura brezplačna,
parkiranje pa bo možno
tudi z dovolilnicami –
pravilnik glede tega je še
v pripravi.
Ni podatka

Zaprto, dostopno
le ob večjih
prireditvah

Ni podatka

Ni podatka

Ni podatka

* Glede na to, da so bila vsa parkirišča do sedaj brezplačna, se evidenca in statistika zasedenosti nista
izvajali.

Vir: avtorica; osebna komunikacija z zaposlenim v Občini Komen, 26. julij 2019
Iz Tabele 12 lahko razberemo, da je parkirišč premalo glede na to, da so brezplačna.
Zaradi vse večjega števila obiskovalcev Štanjela se lokalni prebivalci gornjega Štanjela
pritožujejo, saj nekateri turisti prekršijo prometna pravila, ki dovoljujejo parkiranje v
starem delu le stanovalcem in njihovim gostom (v starem delu Štanjela je namreč več
ponudnikov namestitvenih kapacitet). V izogib prometnemu kaosu organizator porok v
Štanjelu tako ob sobotah zagotovi redarja. Takšen pristop ubira tudi Javni zavod
Komenski Kras ob večjih prireditvah in poskrbi za dodatno označitev parkirišč in
nemoteno prosto pot iz starega dela Štanjela.
Kljub takšni ureditvi pa je Občinski svet Občine Komen na redni seji 25. aprila 2019
sprejel še dodatne ukrepe za ureditev parkirnega režima v Štanjelu. Od avgusta 2019 sta
parkirišči pod bivšo gostilno Zoro in Štanjel – Polje plačljivi vse dni v tednu med 8. in
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20. uro. Ob večjih prireditvah je na voljo tudi asfaltirano parkirišče pri kulturnem domu
Štanjel. Na parkirišču Polje je dodatno postavljena električna polnilnica za avtomobile
(brezplačno parkiranje do tri ure, z označbo časa prihoda) in električna kolesa. Osebna
vozila morajo imeti veljavne dovolilnice, za katere morajo upravičenci podati vlogo na
občinsko upravo za obdobje tekočega leta, ostali pa parkirnino plačajo prek mobilne
spletne aplikacije. Prva ura parkiranja enkrat dnevno je brezplačna (dostopno tudi za
domačine in ostale prebivalce občine, ki pridejo v Štanjel po opravkih), vsaka naslednja
ura 1 EUR z DDV, maksimalni dnevni znesek pa je 5 EUR z DDV (»Sklep o določitvi
parkirnih površin, na katerih se uvede plačilo parkirnine«, 2019; Turistično
informacijski center Štanjel, 2019).
Pri zaposlenem na Občini Komen smo preverili tudi, koliko je parkirnih mest v Komnu,
kot središču občine. Zbrane podatke podajamo v Tabeli 13.
Tabela 13: Seznam parkirišč v Komnu
Ime parkirišča ali lokacija

Makadamsko parkirišče pri
šoli

Število
parkirnih
mest za
osebna
vozila
60–70

Zasedenost
parkirišča

80 % med delovniki,
manj ob vikendih

Parkirišče na Brdu,
vzdolžno ob regionalni cesti

8

60 % med delovniki,
med vikendi manj

Parkirišče pri zdravstveni
postaji, vzdolžno ob
občinski lokalni cesti
Parkirišče pri občini

8

70 % med delovniki,
manj ob vikendih

9

90 % med delovniki,
manj ob vikendih

Parkirišče pod cerkvijo

26

90 % med delovniki,
manj ob vikendih

Parkirišče na placu v
glavnem asfaltirano, delno
tudi makadam
Parkirišče pred pošto,
vzdolžno ob regionalni cesti
za Gorjansko
Parkirišče v spodnjem
koncu ob regionalni cesti
Komen–Krajna vas

30

60 % med delovniki,
manj ob vikendih

6

80 % med delovniki,
manj ob vikendih

4

70 % med delovniki,
manj ob vikendih

Plačilo/cona

Brezplačno,
časovno
neomejeno
Brezplačno,
časovno
neomejeno
Brezplačno,
časovno
neomejeno
Brezplačno
kratkotrajno
parkiranje do dve
uri (modra cona)
Brezplačno,
časovno
neomejeno
Brezplačno,
časovno
neomejeno
Brezplačno,
časovno
neomejeno
Brezplačno,
časovno
neomejeno

Vir: avtorica; osebna komunikacija z zaposlenim v Občini Komen, 26. julij 2019
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Po podatkih zaposlenega na Občini Komen je parkirišč v Komnu dovolj, zato se
evidenca in statistika zasedenosti ne vodita. Statistika iz leta 2016 in osebna preverba na
terenu pa kažeta, da morda parkirišč ni dovolj, kar potrjuje dejstvo, da ima vsak drugi
prebivalec občine osebni avtomobil – v tem letu je bilo namreč 66 avtomobilov na 100
prebivalcev (Občina Komen, 2019; Osebna komunikacija z zaposlenim v Občini
Komen, 26. julij 2019).
V srednjeročnih načrtih občine, v približno dveh letih, je dokončna ureditev parkirišč,
centralno naj bi se nahajalo o kulturnem domu, v bližini katerega občina kupuje dodatno
zemljišče za potrebe parkiranja. Problematiko avtobusnega parkiranja pa bo občina
reševala tako, da bo voznik avtobusa obrnil na parkirišču nad Podlasi in nato parkiral
avtobus na parkirišču pred kulturnim domom Kobjeglava (Simčič, 2019). Poleg že
omenjene ureditve parkirišč, postavitve polnilnice pa v proračunu za leto 2019 ni
omenjeno načrtovanje novih parkirišč v občini (»Proračun«, 2019). Je pa v načrtu
izgradnja postajališča za avtodome v Štanjelu predvidoma do leta 2021 (Osebna
komunikacija z direktorico Javnega zavoda Komenski Kras Polono Abram, 5. julij
2019).
Ker Komenski Kras postaja vse bolj priljubljena turistična destinacija in je s tem beležiti
tudi povečan obseg števila turistov, ki morajo nekje parkirati, mora Občina Komen v
skladu s tem poskrbeti za večje število parkirnih mest in uvedbo parkirnin na vseh
parkiriščih ter hkrati dostopnost domačinom in turistom. Veliko ponudnikov
nastanitvenih kapacitet v starem delu Štanjela nima urejenega svojega parkirišča
oziroma imajo prostor samo za eno do dve osebni vozili, kar se pozna na povečanem
številu avtomobilov na parkiriščih v spodnjem delu Štanjela.
Na podlagi zbranih podatkov lahko ocenimo, da je nosilna zmogljivost za indikator
parkirna mesta presežena. Občina prometne strategije še nima, menimo pa, da se bo
stanje na področju parkirnih mest izboljšalo z uvedbo parkirnin na parkiriščih v
Štanjelu, kjer je največ turističnega obiska. Razmisliti je vredno tudi v smeri uvajanja
drugačnih, trajnostnih oblik transporta, kar bi razbremenilo obstoječa parkirišča, ter o
postavitvi stojal/postaj za kolesa, kar že sovpada z indikatorjem kolesarske poti.
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4.2.2 Kolesarske poti
Kolesarjenje kot turistična dejavnost in oblika športne aktivnosti v zadnjem času dosega
veliko rast, razne napovedi pa rast napovedujejo tudi v prihodnosti. Kot turistična
dejavnost ne zahteva prevelikih naporov, primerna je za manj razvite občine in regije,
saj kolesarji svoja potovanja že vnaprej načrtujejo, prenočijo v lokalnih nastanitvenih
kapacitetah, jedo v lokalnih restavracijah/gostilnah. Najštevilčnejše potujejo kolesarji v
starostni skupini 40–55 let, v paru oz. majhnih skupinah in prenočijo tri ali štiri noči.
Glavni motivi za odločitev o kolesarjenju v določeni občini/regiji/destinaciji so
sprostitev in opazovanje lepe pokrajine, kar destinacija Komenski Kras lahko tudi
ponudi. Vendar mora destinacija imeti kakovostno, varno, udobno in urejeno kolesarsko
infrastrukturo, ki jo mora redno vzdrževati, pomemben je tudi servis koles (Ivankovič,
2016).
V občinskem prostorskem načrtu Občine Komen je izpostavljeno, da kljub privlačnosti
za rekreativno kolesarjenje v občini ni dovolj razvita ustrezna infrastruktura za
kolesarje, nekatere poti niso dovolj oziroma sploh niso označene, poleg tega nobena
kolesarska pot ni kategorizirana. Veliko tematskih in kolesarskih poti in povezav se je v
neki meri uredilo do leta 2014 v okviru čezmejnega projekta Kras-Carso. Glavni
kolesarski povezavi sta severna (Nova Gorica–Miren–Komen–Štanjel–Čehovini–
Vipava) in južna (Italija–Brestovica pri Komnu–Gorjansko–Brje pri Komnu–
Pliskovica–Dutovlje) kraška transverzala, s sistemom prečnih in turističnih povezav.
Priporočeno je, da kolesarji uporabljajo lokalne ceste in varne javne poti, ki so označene
za potrebe kolesarstva, v neposredni okolici pa si lahko ogledajo naravne in kulturne
znamenitosti (prazgodovinsko gradišče Debela Griža Volčji Grad, cerkev sv. Tilna
Sveto, Štanjel), pa tudi dediščino prve svetovne vojne (Grofova jama, vojaška
pokopališča) (RRP za Južno primorsko regijo 2014–2020, 2019;« Odlok o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Komen«, 2018).
V juniju 2014 je zaživela spletna stran, namenjena turistični promociji Štanjela, kot
glavnega centra turističnega dogajanja ter preostalih vasi Komenskega Krasa, vsebine
strani pa so se v naslednjih mesecih, letih dopolnjevale (Slika 4). V naslednjih mesecih
leta 2014 se je izdelalo in označilo mrežo pohodniških in kolesarskih poti v naravi ter se
opise poti s prikazom Google zemljevida dodalo na omenjeno spletno stran (TIC
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Štanjel, 2014). Vse pohodniške, tematske in kolesarske poti na območju občine so torej
predstavljene na spletni strani www.stanjel.eu pod zavihkom »Raziskuj Kras«.
Obiskovalec lahko vnaprej pripravi načrt, kje bo kolesaril, izbere si startno in ciljno
mesto, ki je vas v Občini Komen. Izbere si lahko tudi vmesno točko na svojem
potovanju in želeno dolžino poti. Pomislek imamo, če je spletna stran dovolj prijazna
uporabniku, ki območja občine ne pozna, kljub prevodu v angleščino, italijanščino,
nemščino in francoščino.
Slika 4: Zemljevid kolesarskih poti na spletni strani stanjel.eu

Vir: »Kolesarske poti«, 2019
Kolesarske poti na celotnem Krasu (primer opisa ene izmed kolesarskih poti je Slika 5),
mnogo bolje zajame novo urejena spletna stran www.visitkras.info, kjer kolesarji lahko
izberejo tudi že pripravljene, vodene kolesarske ture, pri ostalih kolesarskih poteh pa so
zapisane vse karakteristike, dodan je tudi zemljevid v aplikaciji Bike map, ki si ga lahko
posameznik shrani oziroma natisne, da ima zemljevid vedno pri roki. Sicer pa lahko
kolesarji in obiskovalci zemljevid kolesarskih in pohodniških poti ter predlaganih
znamenitosti na poti dobijo brezplačno v TIC Štanjel (»Kolesarjenje«, 2019;
»Kolesarske poti«, 2019).
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Slika 5: Opis kolesarske poti Kolo kulture Krasa na visitkras.info

Vir: »Kolesarske poti«, 2020
Čez območje občine pelje tudi 1800 km dolga Slovenska turno kolesarska pot (STKP).
Ena od kontrolnih točk na zemljevidu je tudi Štanjel, od julija 2016 dalje lahko v TIC
Štanjel kolesarji dobijo žig STKP. Kolesarji dosežejo Štanjel v 13. etapi, skozi 14. etapo
pa lahko raziščejo tudi ostale vasi Komenskega Krasa, kot so: Sveto, Komen, Volčji
Grad, Nadrožica, Škofi (»Seznam etap«, 2019; Štanjel Tourism, 2019).
V proračunu Občine Komen je v letu 2019 za urejanje cestnega prometa natančneje
opredeljena ureditev mreže kolesarskih poti na Krasu – GEOMOB v višini 13.250 EUR
in projekt Crossmoby v višini 20.000 EUR, oba z izvedenimi novogradnjami,
rekonstrukcijami in izvedljivimi študijami (»Proračun«, 2019). Prek projekta
Crossmoby, katerega cilj je pospeševanje storitev potniškega prometa, želijo občine
Divača, Komen, Sežana in Hrpelje - Kozina na omenjenem območju vzpostaviti sistem
za avtomatizirano izposojo koles, imenovan »Bike sharing na Krasu«. Predstavitev
projekta s predlogi lokacij za postavitev postaj sistema je potekala 16. maja 2019 v
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Občini Sežana. Sistem naj bi zaživel proti koncu leta 2019, v Štanjelu naj bi bilo ob
glavni cesti zgrajeno postajališče in polnilnica za električna kolesa (Mezinec, 2019;
»Predstavitev bike sharinga na Krasu«, 2019). V letu 2019 je bila na novo vzpostavljena
tudi brezplačna avtobusna linija za prevoz koles od Slovenske Istre do Krasa, KoloBus,
v okviru projekta Medcycletour. Brezplačni avtobus je pričel voziti 19. Maja 2019,
vozil je vse sobote in nedelje na krožni relaciji s pričetkom ob 8. uri z glavne avtobusne
postaje v Kopru do Kozine, Škocjanskih jam, Divače, Štanjela, Sežane, Lipice, Kozine
in nazaj do Kopra (»KoloBus – brezplačna avtobusna linija za prevoz koles od
Slovenske Istre do Krasa«, 2019). Vrsto let deluje v poletnem času od 25. junija do 31.
avgusta ob sobotah, nedeljah in praznikih tudi Poletna avtobusna povezava med
Štanjelom in Devinom (Italija). V letu 2019 so lahko kolesarji brez doplačila odložili na
avtobus do pet koles (»Poletna avtobusna povezava med Štanjelom in Devinom«,
2019).
Povečano število kolesarjev v Štanjelu so začutili tudi turistični ponudniki v Štanjelu.
Od 17. maja 2019 ima tako Bar Zoro v spodnjem delu vasi v ponudbi novo stojalo za
kolesa, že več let pa ponudnik v spodnjem delu Štanjela poleg prenočišč ponuja tudi
izposojo koles z vso potrebno opremo za obdobje ene ure ali pa enega in več dni. V
primeru okvare kolesa na dogovorjeno lokacijo pripeljejo nadomestno (Štanjel Tourism,
2019; http://www.rentabike-kras.eu/info.html).
K izboljšanju kolesarskih poti bo morda prispevala tudi izdelava strategije razvoja
športa v Občini Komen, prvi delovni sestanki so potekali v sredini aprila 2019. Cilj
strategije je seveda, da občina pridobi status športu in rekreaciji prijazna občina tako v
regiji kot tudi v državi. Člani delovne skupine so določili prednosti, pa tudi omejitve, na
katere morajo v strategiji paziti. Te so: razvijanje športnih programov v specifični kraški
pokrajini, dostopnost športa vsem, ustrezna športna infrastruktura in krepitev športnega
turizma kot neizkoriščenega potenciala občine (Kralj, 2019).
Kazalnik kolesarskih poti vrednotimo kot presežen, kljub izdelanemu zemljevidu
pohodniških in kolesarskih poti, aplikacijam, postavljenim usmeritvenim tablam, veliko
projektov, ki podpirajo rekreacijo: KoloBus, Poletna avtobusna povezava. V fazi
izvedbe je sicer ureditev mreže kolesarskih poti, postavitev postajališča in polnilnice za
električna kolesa v tem letu, vendar še vedno ni dovolj ponudbe na področju izposoje
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koles in njihovega servisa. V celotni Občini Komen je samo en ponudnik, ki izposoja
kolesa, vendar nobene namestitve, posebej namenjene kolesarjem, kolesarjem prijazne
turistične ponudbe oziroma tematskih kolesarskih poti. Potrebno je redno vzdrževanje
vseh označenih poti na zemljevidu kolesarskih in pohodniških poti in vzpostavitev
servisa oziroma osnovne ponudbe na poti.
4.2.3 Dolžina obnovljenih lokalnih in državnih cest
Vsa naselja v občini so povezana s cestnim omrežjem, od tega je po podatkih iz
31. decembra 2018 približno 39.840 km – 19 lokalnih cest in 51.832 km – 210 javnih
poti ter 24 km gozdnih poti (Slika 6). V občini ni glavnih mestnih cest, zbirnih mestnih
cest, mestnih (krajevnih) cest in javnih poti za kolesarje. Iz regionalnega razvojnega
programa izvemo, da je bilo v obdobju 2007–2013 v Komnu obnovljenih več cest.
Občina Komen še nima celostne prometne strategije, zelo močno vlogo pa imajo
lokalne ceste v krajih Škrbina, Brestovica, Volčji Grad, Gabrovica, Brje pri Komnu,
Štanjel - Šmarje (navezava na hitro cesto) in Dolanci - Gabrje, ki povezujejo ozemlje s
sosednjimi občinami in z Italijo. Do krajev v občini vodi iz smeri Nove Gorice
regionalna cesta I. reda Dornberk–Štanjel–Sežana, iz Italije od izvoza z avtoceste
Prosek ali Sesljan – mejni prehod Gorjansko–Komen oziroma Mirna regionalna cesta
Miren–Opatje selo–Komen–Štanjel. Izredno pomembna je povezava od hitre ceste od
izvoza Vipava–Manče–Štanjel in izvoza na avtocesti Senožeče–Štorje–Štanjel.
Pomembnejša je tudi povezava Branik–Komen–Krajna vas–Dutovlje in Gorjansko–
Brestovica–Italija (»Dolžine občinskih cest po občinah in regijah od leta 2002 dalje«,
2019; »Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Komen«, 2009; Regionalni
razvojni program za Južno primorsko regijo 2014–2020, 2019; »Odlok o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Komen«, 2018).
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Slika 6: Pregledna karta državnega cestnega omrežja, Občina Komen

Vir: »Karta cestnega omrežja«, 2019
Podatki iz legende pregledne karte državnega cestnega omrežja Republike Slovenije
kažejo, da je največ regionalnih cest tretjega reda, skozi Štanjel in Kobdilj pa vodi
regionalna cesta I: Šempeter–Dornberk–Štanjel–Sežana vzhod v dolžini 37.131 km.
Med regionalne ceste tretjega reda sodijo na območju občine:


Šempeter–Vrtojba–Miren–Opatje selo–Komen–Štanjel–Manče, kar znaša skupaj
48.760 km,



Gorjansko–Brestovica–Klariči v skupni dolžini 10.090 km,



Komen–Gorjansko–Žekenc v skupni dolžini 6.160 km,



Branik–Komen–Krajna vas–Dutovlje, kar znaša skupaj 18.175 km,



Štorje–Štanjel v dolžini 11.249 km.

Skupaj torej območje občine z ostalimi kraji povezuje 94.434 km dolgo prometno
omrežje (»Karta cestnega omrežja«, 2019; »Regionalne ceste I. reda«, 2012;
»Regionalne ceste III. Reda«, 2012).
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V občinskem prostorskem načrtu za 2018 so ocenili prometne povezave kot
zadovoljive. Kljub temu se kažejo problemi, kot so (»Odlok o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Komen«, 2018):


slabo stanje vseh regionalnih cest na območju občine, predvsem skozi naselja;



prenizek železniški podvoz na relaciji Dornberk–Štanjel–Sežana (skozi ne morejo
dostopati avtobusi in kamioni);



skozi center Komna in Gorjanskega je promet slabo urejen;



v Štanjelu in Kobdilju neurejeni priključki občinskih na državne ceste (posamezne
ceste se neposredno povezujejo na glavno cesto);



neurejena križanja državnih in občinskih prometnic – slabi prometni režimi,
nepretočnost prometa skozi Komen, Štanjel, Kobdilj in Gorjansko;



treba bi bilo razmisliti o preoblikovanju povezav medobčinskega in čezmejnega
pomena ter njihovem navezovanju na omrežje avtocest, predvsem na relaciji
Štanjel–občinska meja–Šmarje–Tevče–Dolenje (hitra cesta), Brestovica–državna
meja–Cerovlje–Sesljan

(italijanska

avtocesta)

in

Gorjansko–državna

meja–

Mavhinje–Sesljan (italijanska avtocesta);


razmisliti o prestrukturiranju nekoč delujočih dveh mejnih prehodov na območju
občine in njihovi novi rabi.

Po odgovore o obnovitvenih delih na lokalnih cestah v Občini Komen in skupnem
številu projektov v zadnjih letih smo se obrnili na g. Emila Grmeka, zaposlenega v
občinski upravi Občine Komen. Povedal nam je, da obnovitvenih del na občinskih
cestah vse od 2014 ni bilo, ker za to ni bilo zagotovljenih proračunskih sredstev. Zadnja
obnovitvena dela na občinskih lokalnih cestah so bila izvedena v letu 2013 in
dokončana v letu 2014, in sicer je bila izvedena konstrukcija občinske lokalne LC
175062, odsek Coljava–Tomačevica v dolžini 1,7 km. Z obnovitvenimi deli se je
razširilo vozišče na 4,50 m, uredilo obojestranske bankine 0,50 m, odvodnjavanje,
podporne konstrukcije, zidove, varnostne ograje. V sklopu gradnje pa se je enostransko
uredilo še avtobusni postajališči v Coljavi in v Gabrovici pri Komnu, vključno z
avtobusnima čakalnicama. V obdobju zadnjih petih let (2014–2019) so se obnavljale
(asfaltirale) le občinske javne poti (vaške ceste) v Kobdilju, Hruševici, Tupelčah,
Kobjeglavi, Lisjakih, Škrbini, Gorjanskem in Brestovici pri Komnu (Osebna
komunikacija z zaposlenim v Občini Komen, 31. julij 2019).
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Podatki niso spodbudni niti na področju projektnih dokumentacij, saj v zadnjih petih
letih ni bila naročena nobena dokumentacija za obnovo občinskih lokalnih cest. Na
izvedbo čaka projektna dokumentacija iz leta 2013 za rekonstrukcijo občinske lokalne
ceste LC 260025 Škrbina–Lipa (do občinske meje) (Osebna komunikacija z zaposlenim
v Občini Komen, 31. julij 2019).
V proračunu Občine Komen je v letu 2019 za urejanje cestnega prometa in
infrastrukture namenjeno 437.945 EUR, od tega za upravljanje in vzdrževanje lokalnih
cest in cestne infrastrukture, upravljanje in vzdrževanje javnih poti, za geodetske
storitve – urejanje občinskih cest in vzdrževanje občinskih poti v turistične namene.
Proračun vsebuje tudi investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest – postavitve
varnostnih ograj na občinskih cestah, rekonstrukcijo in obnovo občinskih cest, stroške,
povezane z dokumentacijo in dokumentacijo za mostove v dolini Branice in asfaltiranje
drugih vaških poti. Občina je namenila denar v letu 2019 tudi za prometno signalizacijo
in opremo, za ureditev nove dostopne ceste in parkirišča v starem Štanjelu, postavitev
polnilnice za električne avtomobile, ureditev parkirišča pri Zorotu v spodnjem delu
Štanjela, prehoda za pešce pri Osnovni šoli Komen, avtobusnih postajališč,
prikazovalnikov hitrosti, ureditev javne razsvetljave, prometno ureditev pri Aluminiju v
Komnu in ureditev pločnika ob delu državne ceste Komen–Branik (Proračun, 2019). V
prejšnjem letu je bilo za cestno infrastrukturo in promet namenjeno 420.492 EUR, v
2017 pa 284.125 EUR, torej je bilo sredstev največ v letu 2019 (»Proračun«, 2017;
»Proračun«, 2018).
Za povečanje prometne dostopnosti in prihodnosti regije in zmanjšanje transportnih,
komunikacijskih stroškov v gospodarstvu je načrtovana modernizacija prečne povezave
Idrija–Ajdovščina–Štanjel–Komen–Nabrežina–Sesljan ter nova cestna povezava za
razbremenitev centra in nadaljnje industrijske cone Komen vzhod, v Komnu med
regionalno cesto Opatje selo–Komen in Komen–Gorjansko ter med regionalno cesto
Komen–Gorjansko in Komen–Krajna vas. V Štanjelu je v načrtu izgradnja
povezovalnih poti med starim in novim delom naselja in poti, namenjenih izključno
stanovalcem, ter izgradnja primernih površin za pešce. V Kobdilju je predvidena nova
cestna povezava med regionalno cesto Nova Gorica–Sežana in Štanjel–Manče, za
primernejši dostop do gospodarske cone in razbremenitve starega dela spodnjega
Kobdilja s ciljem revitalizacije in umestitve v turistično ponudbo. Zgornji problem
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neurejenosti priključkov na glavno cesto naj bi se na primeru Kobdilja uredil, saj je
predvidena nova javna pot, ki bi združevala sistem individualnih dostopov do hiš in
omogočila varno priključevanje na glavno cesto (»Odlok o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Komen«, 2018).
V nadaljevanju smo preverili zadnje dostopne podatke za leto 2017 o prometnih
obremenitvah na območju Občine Komen. V Tabeli 14 so prikazani rezultati štetja
povprečnega letnega dnevnega prometa, ki povedo, kolikšno število motornih vozil se v
24 urah pelje mimo števnega mesta na povprečni dan v letu (»Podatki o prometu«,
2019).
Tabela 14: Prometne obremenitve v Občini Komen v letu 2017
Ime odseka

Števno
mesto

Osebna Motorji Avtobusi
vozila

Komen–
Tomačevica
693
23
Kobjeglava
Komen–
Komen
1.643
50
Gorjansko
Komen–
Volčji Grad
742
20
Krajna vas
Kobjeglava– Kobjeglava
1.014
30
Štanjel
Gorjansko– Brestovica
214
15
Klariči
Gorjansko– Gorjansko
1.014
40
Žekenc
Vir: Prometne obremenitve 2017: preglednica, 2019

5

Vsa
Skupaj
tovorna
vozila
105
826

4

111

1.808

1

87

850

7

149

1.200

0

31

260

1

95

1.150

Na podlagi podatkov iz Tabele 14 lahko zaključimo, da je prometna obremenitev
največja na relaciji Komen–Gorjansko na števnem mestu v Komnu in na drugem mestu
na relaciji Kobjeglava–Štanjel na števnem mestu v Kobjeglavi. V prometu je največ
osebnih vozil, 80–90 % vseh vozil. Glede na to, da so podatki preračunani na povprečni
dan v letu, lahko predvidevamo, da je prometa v času turistične sezone še več.
Od leta 2012 dalje je po zadnjih podatkih Direkcije Republike Slovenije za
infrastrukturo v Občini Komen skupaj 49.903 km državnih cest (do vključno 2011:
49.819 km) in 11 odsekov, med katere sodijo: Opatje selo–Komen, Komen–Štanjel,
Štanjel–Manče (trije odseki), Gorjansko–Klariči, Komen–Gorjansko, Gorjansko–
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Žekenc, Branik–Komen, Komen–Krajna vas, Štorje–Štanjel, Dornberk–Štanjel, Štanjel–
Dutovlje (»Cestna infrastruktura«, 2019).
Po podatke o obnovljenih državnih cestah v občini smo se obrnili na Ministrstvo za
infrastrukturo – Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Ker so se projekti v
občini Komen izvajali predvsem pred letom 2014, smo v proučevanje vzeli daljše
časovno obdobje – od 2009 do 2019, pri čemer smo projekte, ki so se izvajali pred
letom 2015, označili s kratico – pred 2015 in ne točno določenim letom izvedbe. V
Tabeli 15 predstavljamo 15 realiziranih projektov in obnovitvena dela po letih.
Tabela 15: Seznam odsekov državnih cest in obnovitvena dela v Občini
Komen po letih
Številka
odseka in
opis
1014 ŠtanjelDutovlje
1055 Ureditev
mejnih
prehodov

Dela in leto
izvedbe

Obnovljeni
del odseka v
metrih
650
400
97

1049 Komen–
Branik
6807 Komen–
Branik

Preplastitev
vozišča, 2004
Obnova in nove
varnostne
ograje, obnova
vertikalne
signalizacije,
2015
Preplastitev
vozišča, 2015
Preplastitev
vozišča, v teku

6807 Komen–
Branik
1048 ALU
Komen

Preplastitev
vozišča, 2015
Novogradnja
ceste, v teku

1013 Branik–
Štanjel

Preplastitev
vozišča, v teku

890
2.200

1013 Štanjel

Ureditev ceste
skozi naselje, v
teku

800

150
2.617

108
450
300

Znesek naložbe v EUR

130.918,36 (pred 2015)
242.095,47 (pred 2015),
3.595,28 (2015), 22,17 (2016),
99,43 (2017), 94,46 (2018),
248,58 (plan 2019)

10.638,40 (pred 2015),
15.444,06 (2015)
46.332,19 (2015), 1.842,20
(2019), 4.897,80 (plan 2019),
v planu tudi po 2019
10.638,40 (pred 2015),
15.444,06
2.226,60 (pred 2015), 722,24
(plan 2019), v planu tudi po
2019
6.199,30 (pred 2015), 276,60
(2015), 1.280,22 (2016),
9.060,45 (2017), 5.712,37
(2018), 276,60 (2019),
154.266,00 (plan 2019), v
planu tudi po 2019
1.980,52 (pred 2015),
1.991,52 (2015), 15.964,83
(2016), 21.513,93 (2017),
402.071,03 (2018), 19.138,46
(2019), 30.636,54 (plan 2019),
v planu tudi po 2019
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Tabela 15: Seznam odsekov državnih cest … (nad.)
Številka
Dela in leto
Obnovljeni
Znesek naložbe v EUR
odseka in
izvedbe
del odseka v
opis
metrih
R3-641/1048
Preplastitev
3.900
169.415,76 (pred 2015)
Opatje selo–
vozišča, 1997
Komen
1050 Most čez Rekonstrukcija
49
177.463,16 (pred 2015)
Branico v
premostitvenega
Trebižanih
objekta, 2012
R3-614/1049
Obnova ceste,
2.715
1.116.652,78 (pred 2015)
Komen–
2005
1.000
Štanjel
R3-618/6805
Rekonstrukcija
1.542
335.531,61 (pred 2015)
Komen–
ceste, 2001
Krajna vas
1056
Preplastitev
1.000
158.966,76 (pred 2015)
Gorjansko–
vozišča, 1999
Brestovica
1054 Komen– Preplastitev
2.050
377.048,31 (pred 2015)
Gorjansko
vozišča, 2005
1013, 1050,
Preplastitve
390
555.825,11 (pred 2015),
1054 in 6807
vozišč, v letih
1.057 46.738,93 (2015), 105.023,59
Zaporni sloji in 2007, 2008,
20
(2016), 54.246,01 (2017)
površinske
2010 in 2014
350
prevleke*
1.256
Skupaj
/
23.991
4.252.540,09 (pred 2015 do
vključno plan 2019)
* Projekt se je izvajal v 64 občinah, podatki prikazujejo 1/64 letne realizacije tega projekta (Osebna
komunikacija z zaposleno na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, 1. avgust 2019).

Vir: osebna komunikacija z zaposleno na Direkciji Republike Slovenije za
infrastrukturo, 1. avgust 2019
Iz Tabele 15 razberemo, da so bila različna obnovitvena dela na državnih cestah
izvedena na osmih od enajstih odsekov. Med pomembnejše projekte obnove v občini
Komen štejemo projekt obnove 98-0738 R3-614/1049 Komen–Štanjel, od stacionaže
2935 m v dolžini 2715 m in od stacionaže 6000 m v dolžini 1000 m, v katerega je
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo vložila pred letom 2014 preko
1,1 milijona EUR. Štirje projekti obnove državnih cest so predvideni tudi v naslednjem
letu (Osebna komunikacija z zaposleno na Direkciji Republike Slovenije za
infrastrukturo, 1. avgust 2019).
Zanimalo nas je, ali kakšno časovno obdobje glede obnavljanja državnih cest bolj
izstopa. V Tabeli 16 smo zato pogledali obnovitve v obdobju 22 let.
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Tabela 16: Pregled števila obnovljenih državnih cest v obdobju 22 let
Časovno obdobje

Število obnovitvenih
del

>2000
2001–2004
2005–2009
2010–2014
2015–2018
2019 dalje (v teku)
Skupaj
Vir: avtorica

2
2
3
2
2
4
15

Dolžina obnovitvenih
del v m
4.900
2.592
6.842
1.695
355
7.257
23.991

Dolžina obnovljenih cest v tem obdobju je skupno znašala 23.991 m, največ državnih
cest v občini je bilo obnovljenih med letoma 2005 in 2009 (Osebna komunikacija z
zaposleno na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, 1. avgust 2019).
Ob proučevanju kazalnika dolžina obnovljenih lokalnih in državnih cest vidimo, da je
nosilna zmogljivost presežena. Do tega zaključka smo prišli zato, ker obnovitvenih del
na lokalnih – občinskih cestah od leta 2014 ni bilo niti ni bila naročena nobena
dokumentacija za obnovo občinskih lokalnih cest. Izziv za voznike predstavljajo tudi
ozke ceste v določenih naseljih v občini – omenimo lahko težji dostop vozil v stari del
Štanjela in preostale starejše predele naselij, kot so Brje pri Komnu, Škofi, Škrbina,
Ivanji Grad, Volčji Grad, kjer bi bilo treba določene odseke urediti, da bi bili prevozni
za vse voznike. Največja prometna obremenitev je bila zabeležena v Komnu in
Kobjeglavi, kjer je treba poskrbeti za dodatno varnost v prometu (pregledni prehodi za
pešce, znižanje hitrosti vožnje ipd.). Stanje je sicer nekoliko boljše pri državnih cestah,
vendar so večji posegi potekali že nekaj let nazaj.

4.3 EKONOMSKI INDIKATORJI
Da bi prikazali kar se da aktualno konkretno stanje na področju ekonomskih
indikatorjev, smo si izbrali kazalnike število nočitev, število turistov in število
namestitvenih kapacitet, ki po našem mnenju najbolje opišejo stanje turizma v Občini
Komen.
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4.3.1 Število nočitev
Občina Komen, kot smo že pokazali v poglavju Statistični podatki, iz leta v leto beleži
povečano rast števila nočitev, predvsem iz naslova nočitev tujih državljanov. Odraz
povečane rasti nakazuje tudi podatek, da so se z leta 2006 (skupaj 1.487 nočitev) na
2018 (skupaj 10.671 nočitev) nočitve domačih in tujih gostov povečale za kar 717,6 %.
Gibanje števila nočitev v zadnjih 11 letih prikazujemo z Grafom 4. Podatek o številu
nočitev domačih in tujih gostov ter skupen seštevek za leto 2018 smo izključili iz grafa,
saj je bilo za to leto dostopno samo skupno število nočitev.
Graf 4: Gibanje števila nočitev domačih, tujih gostov in skupaj nočitev v
obdobju 2006–2017

Vir: osebna komunikacija z zaposleno v Javnem zavodu Komenski Kras in zaposlenim
na Občini Komen 20. junij 2019; avtorica
Z Grafa 4 razberemo, da je prvi val krize v letu 2010 vplival na število nočitev, saj se je
zmanjšalo število nočitev tako domačih kot tujih gostov v letih 2011 in 2012. Kljub
temu da je sledil v letu 2012 drugi val gospodarske krize, se je število nočitev od tedaj
naprej do 2018 vztrajno in počasi povečevalo (Nacionalni računi o gospodarski krizi v
Sloveniji, 2019). Od 2017 do 2018 je občina dosegla maksimalno rast števila nočitev
glede na proučevano obdobje.
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Najprej smo se odločili, da preverimo nočitve domačih in tujih gostov za leto 2006, ki je
hkrati začetno leto zbiranja podatkov o nočitvah v Občini Komen. Podatke
predstavljamo v Tabeli 17 in na Grafu 5.
Tabela 17: Nočitve domačih in tujih gostov v Občini Komen, 2006
Mesec
Domači gostje % domačih Tuji gostje % tujih Skupaj
Januar
16
100 %
0
0%
16
Februar
1
100 %
0
0%
1
Marec
29
65,9 %
15 34,1 %
44
April
49
68,1 %
23 31,9 %
72
Maj
55
41,4 %
78 58,6 %
133
Junij
146
55,7 %
116 44,3 %
262
Julij
24
22,2 %
84 77,7 %
108
Avgust
48
22,0 %
170 77,9 %
218
September
60
55,5 %
48 44,4 %
108
Oktober
47
39,5 %
72 60,5 %
119
November
61
71,8 %
24 28,2 %
85
December
21
50,2 %
20 48,8 %
41
Skupaj
557
37,5 %
930 62,5 %
1.487
Vir: osebna komunikacija z zaposleno v Javnem zavodu Komenski Kras in zaposlenim
v Občini Komen, 19. junij 2019; avtorica
Na podlagi podatkov iz Tabele 17 lahko zaključimo, da je v nastanitvenih kapacitetah
Občine Komen leta 2006 prenočilo več tujih (930) kot domačih gostov (557). Zanimiv
je podatek, da v januarju in februarju v nastanitvah Občine Komen ni prenočil noben
tuji turist, medtem ko so v juliju in avgustu 2006 tuji gostje prevladovali.
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Graf 5: Nočitve v Občini Komen, 2006

Vir: osebna komunikacija z zaposleno v Javnem zavodu Komenski in zaposlenim v
Občini Komen, 19. junij 2019; avtorica
S pomočjo Tabele 17 in Grafa 5 lahko opazimo, da je bilo največ nočitev domačih
gostov v juniju (146), tujih gostov v avgustu 2006 (170), največ nočitev domačih in
tujih turistov je bilo v juniju 2006. Od 1. maja do 1. septembra, v času visoke sezone, se
je realizirala polovica (48,5 %) vseh nočitev v občini.
V nadaljevanju predstavljamo v Tabeli 18 in na Grafu 6 nočitve domačih in tujih gostov
v Občini Komen leta 2017, saj so bili za to leto zadnji dostopni podatki o nočitvah
domačih, tujih in skupaj vseh gostov v nastanitvenih kapacitetah Občine Komen.
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Tabela 18: Nočitve domačih in tujih gostov v Občini Komen, 2017
Mesec
Domači gostje % domačih Tuji gostje % tujih Skupaj
Januar
19
37,3 %
32 62,7 %
51
Februar
26
89,7 %
3 10,3 %
29
Marec
59
45,7 %
70 54,3 %
129
April
155
47,5 %
171 52,5 %
326
Maj
274
47,5 %
303 52,5 %
577
Junij
364
47,8 %
397 52,2 %
761
Julij
248
19,3 %
1.035 80,7 %
1.283
Avgust
312
16,1 %
1.630 83,9 %
1.942
September
216
22,0 %
764 77,9 %
980
Oktober
153
34,6 %
289 65,4 %
442
November
182
71,1 %
74 28,9 %
256
December
107
53,2 %
94 46,8 %
201
Skupaj
2.115
30,3 %
4.862 69,7 %
6.977
Vir: osebna komunikacija z zaposleno v Javnem zavodu Komenski Kras in zaposlenim
v Občini Komen, 19. junij 2019
Tudi v letu 2017 je prespalo v nastanitvenih kapacitetah Občine Komen več tujih
(4.862) kot domačih gostov (2.115). Če primerjamo leto 2006 z letom 2017, vidimo, da
se je odstotek nočitev tujih turistov povečal (za 7,2 %), največje število nočitev
Slovencev je bilo zabeleženo v februarju in novembru 2017. V primerjavi z letom 2006
se je povečalo število tujih turistov v januarju in predvsem februarju (januar 2006: 0 %,
januar 2017: 37,3 %; februar 2006: 0 %, februar 2015: 89,7 %), še vedno pa je bilo
največ nočitev tujih turistov v juliju in avgustu (2006 v primerjavi z 2015).
Graf 6: Nočitve v Občini Komen, 2017

Vir: osebna komunikacija z zaposleno v Javnem zavodu Komenski Kras in zaposlenim
v Občini Komen, 19. junij 2019; avtorica
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Če primerjamo nočitve v letu 2017 z nočitvami v letu 2006, opazimo, da Slovenci še
vedno v največji meri prenočujejo v nastanitvenih kapacitetah Občine Komen v juniju,
tujci pa v avgustu. Sprememba pa je v številu vseh nočitev skupaj – v 2006 številčno
največ nočitev junija, v 2017 pa avgusta. Od maja (1. 5.) do septembra (do 1. 9.) v času
visoke sezone se je realizirala več kot polovica (65,4 %) vseh nočitev v občini. Od leta
2006 do 2017 lahko opazimo večjo stopnjo sezonskosti nočitev, število nočitev v
sezoni, od maja do začetka septembra, se je v devetih letih povečalo za 16,9 %.
V nadaljevanju predstavljamo v Tabeli 19 in na Grafu 7 skupno število domačih in tujih
gostov v nastanitvenih kapacitetah v Občini Komen v letu 2018. Podatki o nočitvah
domačih in tujih gostov za to leto niso bili dostopni.
Tabela 19: Nočitve v Občini Komen, 2018
Mesec

Skupaj

Januar
4
Februar
40
Marec
230
April
844
Maj
896
Junij
1.210
Julij
2.125
Avgust
2.478
September
1.476
Oktober
555
November
375
December
438
Skupaj
10.671
Vir: osebna komunikacija z zaposlenim v Javnem zavodu Komenski Kras in zaposlenim
v Občini Komen, 5. junij 2019
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Graf 7: Nočitve v Občini Komen, 2018

Vir: Javni zavod Komenski Kras, 2019a; avtorica
Če primerjamo nočitve v letu 2018 z nočitvami v letih 2017 in 2006, opazimo, da je v
zadnjih letih največ nočitev domačih in tujih obiskovalcev v poletnih mesecih, še zlasti
avgusta. Povečanemu obisku se mora turistični sektor prilagoditi z večjim številom
aktivnosti za tuje goste, ponudniki nastanitvenih kapacitet pa temu primerno prilagoditi
število nastanitev.
V mesecih od maja (1. 5.) do septembra (do 1. 9.) v času visoke sezone se je realizirala
več kot polovica (62,9 %) vseh nočitev v občini. Od leta 2006 do 2018, v obdobju od
maja do začetka septembra, se je sezonskost nočitev povečala za 14,4 %.
V nadaljevanju bomo preverili, kateri tuji gostje glede na državo izvora so med letoma
2011 (prvo leto zbiranja in beleženja tujih gostov glede na državo izvora) in 2017
največkrat prenočili v nastanitvah v Občini Komen. Podatki na letni ravni so prikazani v
Tabeli 20. Predvidevamo, da vsi ponudniki niso vpisovali pravilno oz. niso
kategorizirali tujih gostov glede na državo ozvora, saj so številke precej nižje od skupno
vseh nočitev tujih gostov po letih. Vendar smo števila vseeno vpisali, da lahko
primerjamo po letih, kateri gostje, glede na državo izvora, največkrat prenočijo v
nastanitvenih kapacitetah v Občini Komen.
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Tabela 20: Tuji gostje v Občini Komen v obdobju 2011–2017 glede na
državo izvora
Drugo

Belgija

Švica

123
97
98
146
136
155
230
985
3.

Francija

Avstrija

88
259
66
232
103
210
70
221
114
260
104
264
128
316
673 1762
2.
4.

Anglija

Nemčija

Italija
2011*
2012*
2013*
2014*
2015*
2016
2017
Skupaj
Razporeditev
mest

95
94
26
14
336
100
2
11
32
256
85
56
5
0
282
77
52
5
22
263
81 119
13
32
344
103
66
20
23
416
147
90
656
95
20
687 416 158 224 2.553
1.
5.
6.
8.
7.

Skupaj vseh
nočitev tujih
gostov
3.576
3.135
3.918
3.942
3.900
1.151
1.682
21.304
/

* Skupni seštevek ni pravilen, vendar je vseeno vpisan, da lahko primerjamo po letih, katere gostje, glede
na državo izvora največkrat prenočijo v nastanitvenih kapacitetah v Občini Komen.

Vir: osebna komunikacija z zaposleno v Javnem zavodu Komenski Kras in zaposlenim
v Občini Komen, 19. junij 2019; avtorica
Iz Tabele 20 razberemo, da je veliko tujih gostov še nerazporejenih glede na državo
izvora, iz česar izhaja, da v sedmih proučevanih letih največ tujih turistov ni bilo ne
Italijanov ne Nemcev, Avstrijcev, Švicarjev, Belgijcev, Angležev ne Francozov. Na
drugem mestu so največ tujih nočitev v sedmih letih v Občini Komen ustvarili Nemci,
sledijo jim Avstrijci. Leta 2014 je bilo ustvarjenih največ nočitev tujcev glede na
proučevano obdobje, medtem ko je bilo največ nočitev Nemcev (316), Avstrijcev (230),
Italijanov (128), Angležev (147), Švicarjev (90) in preostalih narodnosti (656)
ustvarjeno v letu 2017. Izjema so še nočitve Francozov (največ v 2015: 119) in
Belgijcev (2011: 95).
Da bi lažje razložili, ali je nosilna zmogljivost za kazalnik število nočitev presežena,
smo primerjali rast med vsakim letom od 2006 do 2018. Podatki so prikazani v
Tabeli 21.
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Tabela 21: Rast števila nočitev v obdobju 2006–2018 v Občini Komen
Leto
Domači gostje
Tuji gostje
Skupaj
% 2006/2007
24,7%
96,2 %
69,5 %
% 2007/2008
–7,3%
19,9 %
12,4 %
% 2008/2009
87,7%
56,2 %
63,2 %
% 2009/2010
67,2%
29,6 %
39,6 %
% 2010/2011
–23,6%
–19,3 %
–20,6 %
% 2011/2012
–14,2%
–12,3 %
–12,9 %
% 2012/2013
13,7%
24,9 %
21,6 %
% 2013/2014
22,8%
0,6 %
6,8 %
% 2014/2015
–12,5%
–1,1 %
–4,7 %
% 2015/2016
–8,9%
3,6 %
–0,1 %
% 2016/2017
43,4%
20,3 %
26,5 %
% 2017/2018
/
/
52,9 %
Vir: Javni zavod Komenski Kras, 2019a in 2019c; osebna komunikacija z zaposleno v
Javnem zavodu Komenski Kras in zaposlenim v Občini Komen, 18. junij 2019; avtorica
Ugotavljamo, da je nosilna zmogljivost Občine Komen za kazalnik število nočitev
presežena v poletni sezoni. Število turistov se je v letu 2018 v primerjavi z letom 2017
povišalo za 53 %. Še posebej rastejo nočitve tujih gostov, negativno rast je opaziti samo
v času gospodarske krize (2010, 2011, 2012), medtem ko nočitve domačih gostov
rastejo nekoliko počasneje. Kazalnik je presežen tudi zaradi tega, ker se je od leta 2006
do leta 2015 povečala stopnja sezonskosti nočitev za 16 % glede na število nočitev v
sezoni od 1. maja do 1. septembra.
V poglavju 4.3.3 bomo podrobneje opisali predloge za izboljšanje, saj število nočitev
sovpada s številom nastanitvenih kapacitet. Ker so sedaj nočitve v občini precej
skoncentrirane na obdobje od 1. maja do 1. septembra, bi bilo treba oblikovati ponudbo
posebej na aktivnostih, ki so mogoče v preostalih »mrtvih« mesecih, ko je število
nočitev v občini nižje. Menimo, da je obisk v poletnih mesecih preveč koncentriran na
obisk Štanjela (kjer je tudi več nastanitvenih kapacitet) in precej manj na okoliške vasi.
Pripraviti je torej treba ponudbo (oblikovan paket) za tuje trge, ki bi bazirala na najbolj
prepoznavnih značilnostih območja, vendar bi turist lahko spoznal tudi pristne kraške
vasice, manjše znamenitosti. Ponudba bi morala biti oblikovana butično, kar pomeni
zvišanje cen turističnih produktov. Komenski Kras ni destinacija masovnega turizma,
kot prejemnik zlatega znaka Slovenia green destination mora slediti trajnostnemu
razvoju, čemur mora biti prilagojena ponudba.
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4.3.2 Število turistov
Za področje turizma je v občini zadolžen Javni zavod Komenski Kras, ki je s svojim
delovanjem začel v letu 2016/2017. Finančno je podprt s strani občine, ki je za
delovanje zavoda v 2019 namenila 237.476 EUR. Za leto 2019 so sicer bili planirani
tudi izdelava in postavitev znakov za obveščanje v višini 15.000 EUR ter ocenjevanje
urejenosti naselij v občini v višini 2.000 EUR (»Proračun«, 2019).
Kot omenjeno v poglavju Statistični podatki, se število turistov beleži samo v turistično
informacijski točki v Štanjelu, kar ne prikazuje realnega stanja števila turistov v občini,
vendar samo obiskanost turistično informacijske točke.
Javni zavod Komenski Kras je v času trajanja festivala Poletni Štanjel (10.–19. avgust
2018 med 10. in 19. uro) izvedel štetje obiskovalcev ob vhodu v stari del Štanjela in
štetje obiskovalcev v TIC. Iz dobljenih podatkov je razvidno, da je samo 25 % vseh
obiskovalcev obiskalo tudi turistično informacijsko točko. Skupno število obiskovalcev
na info točki pred gradom je bilo v vseh dneh 3.567, število obiskovalcev v TIC pa 918,
kar še enkrat potrjuje našo domnevo, da obisk TIC ne prikazuje realnega stanja števila
turistov v Občini Komen (Javni zavod Komenski Kras, 2019a).
V nadaljevanju smo preverili, kakšno je bilo stanje prihodov domačih in tujih turistov
ter skupaj vseh prihodov v TIC Štanjel med letoma 2011 in 2018. Rast/zmanjšanje
prihodov turistov prikazuje Tabela 22.
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Tabela 22: Rast števila prihodov domačih in tujih turistov v TIC Štanjel
med letoma 2011 in 2018 glede na predhodno leto
Leta

Domači

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1.214
1.099
869
1.121
823
791
3.888
5.880

Povečanje (+) /
zmanjšanje (–)
prihodov
domačih
obiskovalcev
/
–9,5 %
–20,9 %
28,9 %
–26,6 %
–3,9 %
491,5 %
51,2 %

Tuji

+/–
prihodov tujih
obiskovalcev

2.242
2.378
1.638
1.862
1.168
1.007
3.714
5.679

/
6,1 %
–31,1 %
13,7 %
–37,3 %
–13,8 %
368,8 %
52,9 %

Skupaj

+/–
prihodov vseh
obiskovalcev

3.456
3.477
2.507
2.983
1.991
1.798
7.602
11.559

/
0,6 %
–27,9 %
18,9 %
–33,3 %
–9,7 %
422,8 %
52,6 %

Vir: osebna komunikacija z zaposlenim v Javnem zavodu Komenski Kras in zaposlenim
v Občini Komen, 5. junij 2019; avtorica
Iz Tabele 22 razberemo, da je razen leta 2014 vse do leta 2017 opaziti negativno rast
števila prihodov turistov. V letu 2017 je bilo rekordno število prihodov tako domačih
kot tujih turistov, kar je posledica selitve TIC Štanjel na bolj obiskovalcem dostopno
točko – vhodni prostor Galerije Lojzeta Spacala v Štanjelu. V zadnjih dveh letih (2017,
2018) je tudi opaziti večje število domačih kot tujih turistov kot obiskovalcev TIC
Štanjel, sicer pa so tuji turisti do 2017 v večji meri obiskovali TIC kot domači turisti.
Poleg obiska Štanjela Javni zavod Komenski Kras vodi evidenco o številu obiskovalcev
posameznih prireditev, dogodkov za leto 2017 in 2018. V letu 2017 je organiziral pet
večjih prireditev (Javni zavod Komenski Kras, 2019c):


Dan Fabianijeve čipke v Štanjelu (22. april),



razstava Ohranimo čebele in spremljevalne prireditve (28. maj),



praznik Občine Komen (23.–25. junij),



Počitniški Štanjel (12.–15. avgust),



Martinovanje na Krasu in prevoz z muzejskim vlakom (10.–12. november),



manjši dogodki oz. dogodki (Predpraznični Štanjel), v katerih je sodeloval kot
soorganizator.

Na Grafu 8 je s tortnim grafikonom prikazana porazdelitev obiskovalcev dogodkov.
Skupaj naj bi prireditve v organizaciji Javnega zavoda Komenski Kras obiskalo okoli
14.300 obiskovalcev, največ obiskovalcev je privabil dogodek Martinovanje na Krasu
79

(5000–6000), nato tridnevni praznik Občine Komen, Počitniški Štanjel (2000) … (Javni
zavod Komenski Kras, 2019c).
Graf 8: Število obiskovalcev na prireditvah v organizaciji Javnega zavoda
Komenski Kras v letu 2017

Vir: Javni zavod Komenski Kras, 2019c
V letu 2018 je Javni zavod Komenski Kras izvedel 13 večjih prireditev, ki se jih je
skupaj udeležilo okoli 13.800 obiskovalcev. Porazdelitev obiskovalcev po dogodkih
prikazuje Graf 9, s katerega razberemo, da je ponovno največ obiskovalcev pritegnil
dogodek Martinovanje na Krasu: Praznik vina v Štanjelu, ki je potekal štiri dni zapored,
od četrtka, 8., do nedelje, 11. novembra (6.500 ljudi), Poletni Štanjel s 43 različnimi
dogodki (3.567 obiskovalcev), velikonočni koncert Viva Vivaldi (400 ljudi).
Pomembnejše prireditve so bile tudi (Javni zavod Komenski Kras, 2019a):


Dan kraškega ovčarja (18. marec),



Otvoritev Divjih okusov Krasa na grajskem dvorišču v Štanjelu (30. april),



Venček sv. Ivana (24. junij),



Odprtje Meseca kraške kuhinje (6. oktober),



Gušt in žluk, komenski občinski praznik (15.–18. junij),



Predpraznični Štanjel (16. december – 6. januar).
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Graf 9: Število obiskovalcev na prireditvah v organizaciji Javnega zavoda
Komenski Kras v letu 2018

Vir: Javni zavod Komenski Kras, 2019a
Na podlagi zbranih podatkov lahko ocenimo, da nosilna zmogljivost pri indikatorju
število turistov trenutno še ni presežena. Kljub temu pa je treba paziti, da indikatorja ne
presežemo, kar bi se lahko zgodilo pri večji prireditvi, kot je Martinovanje na Krasu:
Praznik vina v Štanjelu, pri katerem je stari del Štanjela obiskalo v zadnjih dveh letih v
povprečju okoli 6.000 ljudi (na leto). Ob večjem obisku Štanjela ob večjih prireditvah in
dogodkih je torej bistvenega pomena, da TIC Štanjel obiskovalce povabi na ogled
znamenitosti in drugih krajev v bližji okolici. Javni zavod Komenski Kras je prav zaradi
preobremenjenosti grajskega dvorišča, na katerem se odvija večina prireditev, leta 2018
poskušal razširiti prireditveni prostor na ulice starega dela Štanjela, kjer so si lahko
obiskovalci ogledali tudi zasebne galerije, trgovinice, stojnice z izdelki, razstave in
podobno (Javni zavod Komenski Kras, 2019a).
Na podlagi pogovora z direktorico Javnega zavoda Komenski Kras Polono Abram lahko
povemo, da je v prihodnje predvideno omejevanje obiska z vstopninami na večje
prireditve in dogodke, ki se bodo izvajali na Ferrarijevem vrtu, in ne vsakodnevno
omejevanje z vstopninami za obisk starega dela Štanjela. Za razporeditev obiska na
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celotno območje starega dela Štanjela in kakovostnejše doživetje obiskovalca so
predvidene naslednje investicije (Osebna komunikacija z direktorico Javnega zavoda
Komenski Kras Polono Abram, 5. julij 2019):


ureditev centralnega parkirišča za osebna vozila, ureditev avtobusnega parkirišča in
postajališča za avtodome v Štanjelu do predvidoma leta 2021,



ureditev vstopne točke v Štanjel (do leta 2021),



info točka Natura 2000 na Krasu, Muzej slovenskega jezika in knjige (v gradu
Štanjel do leta 2021),



izboljšanje gostinske ponudbe z ureditvijo enoteke v gradu in umetniške kavarne
nad Ferrarijevem vrtu (do leta 2021),



ureditev konferenčnega prostora in poročne sobe (do leta 2022).

4.3.3 Število namestitvenih kapacitet
Večina nastanitvenih kapacitet je strnjena na območju starega dela Štanjela in Kobdilja,
kar je opredeljeno v več členih Občinskega prostorskega načrta Občine Komen (5. točka
26. člena, 4. točka 36. člena), pa tudi v 9. točki 9. člena: »Center razvoja turistične
ponudbe predstavljata območji naselij Štanjel in Kobdilj, kjer se poleg nastanitvenih
kapacitet

zagotavlja

kulturna,

izobraževalna,

kongresna,

enogastronomska

in

rekreacijska ponudba« (»Občinski prostorski načrt Občine Komen«, 2014, str. 17).
Tabela v Prilogi 1 predstavlja pojavljanje ponudnikov nastanitvenih kapacitet glede na
vrsto nastanitve in število kapacitet v obdobju 2006–2017. Pridobljeni podatki so
poročila o turističnih taksah na letni ravni. Nekateri ponudniki so v času od leta 2006 do
2017 preimenovali ime svoje dejavnosti, v tabeli so zapisana prva poimenovanja
ponudnikov nastanitvenih kapacitet v Občini Komen.
V Občini Komen ni namestitvenih kapacitet, kot so kampi, koče oz. večji nastanitveni
objekti nad 25 ležišč (razen Hotela St. Daniel), kar pomeni, da posledično ni toliko
nočitev, kot bi jih pričakovali, saj je občina omejena z nastanitvenimi kapacitetami.
Prevladujejo ponudniki zasebnih sob in apartmajev in nato turističnih kmetij z
nastanitvami v razmerju 76,5 % (sobe, apartmaji) proti 23,5 % (turistične kmetije). Od
leta 2006 do leta 2017 so se nastanitvene kapacitete povečale za 366,7 %, kar velja
predvsem za ponudbo zasebnih sob in apartmajev, ki se je povečala za kar 566,7 %.
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Največ domačih gostov je glede na podatke iz Priloge 1 v tem časovnem obdobju
gostila Hiša posebne sorte (v letih 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 in 2016), katere lastnik
je Vid Sorta, locirana pa je v dolini Branice v kraju Kodreti. Gostom so na voljo štirje
apartmaji s skupno 18 ležišči ter tri sobe s skupno devetimi ležišči (»Hiša posebne
sorte«, 2019).
Največ tujih turistov pa je v enakem časovnem obdobju obiskalo Mali raj pod kostanji
(v letih 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016), katere lastnik je Erik Modic,
nahaja se v zgornjem delu Kobdilja v bližini priljubljene izletniške točke, Štanjela.
Gostom sta na voljo dva apartmaja, ki imata skupaj devet ležišč (»Mali raj pod
kostanji«, 2019).
Dinamika gibanja števila vseh nastanitvenih kapacitet in glede na vrsto nastanitve v
obdobju 2006–2017 je prikazana na Grafu 10.
Graf 10: Dinamika gibanja števila namestitvenih kapacitet v Občini
Komen v obdobju 2006–2017

Vir: osebna komunikacija z zaposleno v Javnem zavodu Komenski Kras in zaposlenim
v Občini Komen, 18. junij 2019; avtorica
Večjo rast števila nastanitev lahko opazimo med letoma 2006 in 2009 (s šest na 12
ponudnikov), nato število ponudnikov med letoma 2009 in 2012 stagnira in začne
ponovno rasti od leta 2012 dalje – na trgu so se takrat pojavili novi ponudniki zasebnih
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sob in apartmajev. Največji porast števila turističnih kmetij z nastanitvami je opaziti
med letoma 2006 in 2009 (s treh na šest turističnih kmetij z nastanitvijo), po letu 2013
pa se je število turističnih kmetij zmanjšalo za dve (Turistična kmetija pri Tavčarjevih
in Turistična kmetija Grča iz Hruševice svojim gostom več ne ponujata prenočišč).
Največji porast nastanitvenih zmogljivosti je opaziti z 2016 na 2017, saj se je pojavilo
pet novih ponudnikov zasebnih sob in apartmajev ter nov hotel (Hotel St. Daniel) v
Hruševici, ki ga je že v istem letu obiskovalo največ domačih in tujih gostov v
primerjavi z vsemi drugimi nastanitvenimi zmogljivostmi v Občini Komen. Hotel velja
za butični eko hotel s priznanim certifikatom Bio Hotels (https://www.stdaniel.si/), v
ponudbi imajo tudi različne protistresne in prečiščevalne programe, več vrst savn, gostje
pa lahko odidejo na izlet po kraški pokrajini s karbonskimi kolesi. Na njihovi spletni
strani je zapisano, da naj bi od konca junija 2019 dalje obratoval tudi nov bazen in
terasa z oljčnim vrtom (https://www.stdaniel.si/). Cena dvoposteljne sobe za dva gosta v
vikendu od 6. do 7. julija 2019 znaša na spletnem portalu Booking.com skupaj z
vključenim zajtrkom 128,54 EUR. Po mnenju uporabnikov je ocenjen z oceno 9,5 od 10
(Hotel St. Daniel, 2019b).
V nadaljevanju smo preverili dostopne podatke o skupnem številu nastanitvenih
zmogljivosti v Občini Komen na turistični spletni strani Komenskega Krasa,
www.stanjel.eu. Pod rubriko prenočišča je vpisano 14 ponudnikov zasebnih sob in
apartmajev, katerih skupno število postelj v prenočiščih je 118, štiri turistične kmetije, v
katerih je 65 postelj, ter hotel St. Daniel, v katerem je 28 postelj. Skupno je torej v
Občini Komen turistom namenjenih 211 postelj, kar vključuje tudi dodatne postelje v
sobah/apartmajih (»Prenočišča«, 2019). Omeniti velja, da na spletno stran niso vpisani
vsi ponudniki nastanitvenih kapacitet, med drugim manjkajo naslednji ponudniki: Villa
Fabiani (Kobdilj), Mojca Bandel, Villa Tomačevica (Tomačevica) in Apartma V&A.
Pregled ponudnikov na zemljevidu Airbnb pokaže na območju Občine Komen 37
ponudnikov, kar pomeni, da vsi ponudniki verjetno niso prijavljeni in ne plačujejo
turistične takse (Osebna komunikacija z zaposleno v Javnem zavodu Komenski Kras in
zaposlenim v Občini Komen, 18. junij 2019).
Še vedno je v občini največ ponudnikov zasebnih sob in apartmajev, število se je z leta
2016 na 2017 povečalo za pet – odprl se je Karst Stone Cottage v Kobjeglavi, ki pa je
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na žalost odprt samo v višji sezoni (od konca aprila do 1. oktobra), ter Villa Fabiani
(Kobdilj), Mojca Bandel, Villa Tomačevica (Tomačevica) in Apartma V&A (Osebna
komunikacija z zaposleno v Javnem zavodu Komenski Kras in zaposlenim v Občini
Komen, 18. junij 2019; »Prenočišča«, 2019).
Povprečno število ležišč v zasebnih sobah in apartmajih Občine Komen je 8,4 ležišča,
medtem ko je ležišč na turističnih kmetijah dvakrat več – 16,3. Realno stanje pa
prikazuje, da je največje število gostov, ki ga lahko nastanitev sprejme, 28, v kar so že
všteta dodatna ležišča (Hotel St. Daniel). To pomeni, da Občina Komen ne more
sprejeti gostov, ki se na destinacijo pripeljejo z večjim avtobusom, v takšnem primeru
mora goste sprejeti več nastanitev hkrati oz. morajo gostje prenočiti v hotelih v Sežani
oziroma v Novi Gorici, ki so od vasi Komenskega Krasa oddaljene cca 30 minut vožnje.
Javni zavod Komenski Kras je že v letnem poročilu za 2017 navajal vzpostavitev
novega sistema za posredovanje turističnih nastanitev, podobno razpršenemu hotelu, ki
bi deloval na spletni strani, z vpisanimi vsemi cenami na sobo oz. osebo, popusti,
vezanimi na obdobje bivanja, starost, dodatna ležišča in podobno (Javni zavod
Komenski Kras, 2019c).
Na podlagi proučevanja kazalnika števila namestitvenih kapacitet lahko trdimo, da je
trenutna nosilna zmogljivost namestitvenih kapacitet presežena v poletni sezoni, kljub
povečanju števila nastanitvenih kapacitet z leta 2016 na 2017 za 137,5 % oz. povečanju
števila nastanitvenih kapacitet z leta 2006 na 2017 za 366,7 %. Po podatkih TIC Štanjel
so se leta 2018 v juliju in avgustu pojavile težave pri iskanju prostih nastanitev v
Štanjelu za zainteresirane obiskovalce (Osebna komunikacija z zaposlenim v Javnem
zavodu Komenski Kras, 5. junij 2019). Prenočišča v zasebnih sobah in apartmajih
namreč nimajo dovolj nastanitvenih kapacitet glede na povečano število nočitev v
zadnjih dveh letih in predvsem v sezoni od 1. maja do 1. septembra, saj je povprečno
število ležišč v takšnih nastanitvah 8,4 ležišča. V prihodnje bo torej treba premisliti o
večanju ponudbe drugih oblik nastanitev z večjim številom postelj (turistične kmetije,
razpršeni hoteli, manjši hoteli), da se vzpostavi strukturno ravnovesje, ki je trenutno
76,5 : 23,5 za zasebne sobe in apartmaje. Glede na pridobljen certifikat Slovenia Green
Destination (gold) naj občina in zavod s področja turizma spodbujata predvsem
investicije v nastanitve, ki jih okolje lahko vzdrži, oziroma povečanje števila postelj v
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že obstoječem hotelu (Hotel St. Daniel) in turističnih kmetijah (Turistična kmetija
Abram-Žerjal, Turistična kmetija Frankič-Peloz, Turistična kmetija pri Tavčarjevih,
Hiša posebne sorte). Ker so sedaj zasebne sobe in apartmaji že dobro zastopani med
nastanitvenimi kapacitetami, naj občina in Javni zavod Komenski Kras ne spodbujata in
usmerjata v povečanje števila takšnih vrst zmogljivosti.
Druga rešitev, ki se kaže v primeru, če povečanja nastanitvenih zmogljivosti ne bo, je
dvig kakovosti in povišanje cen nastanitvenih kapacitet. To je po našem mnenju
potrebno v vsakem primeru, saj je po pregledu fotografij nastanitev v Občini Komen
(https://stanjel.eu/gostoljubje/prenocisca/) velika večina opreme v nastanitvah precej
zastarela, zaradi česar se nastanitve prodajajo po nižji ceni, kot bi se lahko.
V pogovoru direktorica Javnega zavoda Komenski Kras Polona Abram poudarja, da je
potrebno povečanje števila ležišč za vsaj 50 v enem hotelu. Za to se kažeta kot primerna
dva objekta v Občini Komen, vendar se investitorji, ki bi vlagali v takšno namestitev, še
niso našli. Potencial za pripravo razpršenega hotela se po njenem mnenju kaže v vasi
Volčji Grad, sicer pa so že potekali pogovori s sobodajalci v starem delu Štanjela,
vendar niso bili zainteresirani. K izboljšanju nastanitvene problematike bo pripomogla
tudi ureditev postajališča za avtodome v Štanjelu, kar naj bi bilo vzpostavljeno do leta
2021 (Osebna komunikacija z direktorico Javnega zavoda Komenski Kras Polono
Abram, 5. julij 2019).

4.4 OCENA NOSILNE ZMOGLJIVOSTI OBČINE KOMEN ZA
TURIZEM
Za izdelavo ocene nosilne zmogljivosti smo na primeru Občine Komen izbrali in
proučili devet kazalnikov, ki imajo po našem mnenju pomembno vlogo pri razvoju
turizma in podajajo realno oceno nosilne zmogljivosti občine za turizem. Ocena nosilne
zmogljivosti je rezultat obravnavanih podatkov, po proučevanju pa smo podali
subjektivno mnenje.
Vsak indikator smo nato v Tabeli 23 razvrstili po naslednjih treh kategorijah:
neizkoriščen, nepresežen ali presežen (stolpec ocenjena vrednost indikatorja in ocena
nosilne zmogljivosti opisno). V stolpcu ocenjena vrednost smo indikatorje razvrstili po
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vrednostih od 1 do 9, pri čemer vrednosti med 1 in 2,9 pomenijo, da indikator izkazuje
nižjo stopnjo izkoriščenosti razvojnega potenciala. Vrednosti od 3 do 5,9 pomenijo, da
indikator izkazuje višjo stopnjo izkoriščenosti razvojnega potenciala, vendar še ne
presega nosilne zmogljivosti. Vrednosti med 6 in 9 pa pomenijo, da je ocena nosilne
zmogljivosti presežena. V zadnjem stolpcu so podani tudi predlogi, ki jih Občina
Komen ali Javni zavod Komenski Kras lahko uporabita, če želita nosilno zmogljivost
povečati.
Tabela 23: Indikatorji nosilne zmogljivosti in ocena
Vrsta indikatorjev in izbrani

Zbiranje in ravnanje z odpadki

Oskrba in poraba pitne vode
Zavarovana območja

Parkirna mesta

Kolesarske poti

Dolžina obnovljenih lokalnih in
državnih cest
Število nočitev

Število turistov
Število nastanitvenih
kapacitet

Ocenjena vrednost
Predlogi
indikatorja in ocena
nosilne zmogljivosti
(opisno)
Prostorsko – ekološki
4, ni presežen
Osveščanje obiskovalcev o
ločevanju (turistični vodniki,
zaposleni TIC, brošure, table),
nalepke v slovenskem in
angleškem jeziku s slikovno
ilustracijo, kaj sodi v določen
smetnjak
5, ni presežen
Osveščanje lokalnega prebivalstva
in obiskovalcev
5, ni presežen
Osveščanje obiskovalcev, v kakšno
območje so prišli,
hitrejši premiki k vzpostavitvi
Geoparka Kras
Infrastrukturni
8, presežen
Uvedba parkirnin oz. omejitev na
čas trajanja parkiranja; ustrezna
označitev, redarji ob pričakovanih
prireditvah, porokah
7, presežen
Servis koles, kolesarjem prijazne
namestitve, prilagojena ponudba,
izjemen potencial za kolesarski
turizem
7, presežen
Obnovitev lokalnih cest, zaključek
projektov na državnih cestah v čim
krajšem času
Ekonomski
8, presežen v poletni
Povečanje kakovosti v obstoječih
sezoni
kapacitetah in posledično višanje
cen, desezonalizacija turistične
ponudbe
5, ni presežen
Izboljšanje turistične ponudbe v
Štanjelu in porazdelitev na širše
območje
7, presežen v poletni
Eko nastanitve, spodbude
sezoni
investitorjem za vlaganje v nove
nastanitvene kapacitete nad 50
ležišč oz. razpršeni hotel

Vir: avtorica
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Ugotovljeno je bilo, da je v skupini prostorsko-ekoloških indikatorjev najbolje
ocenjen indikator zbiranje in ravnanje z odpadki z oceno 4 in nepresežen. Opazili smo
namreč, da povečano število nočitev in prireditev ni vplivalo na ta indikator, kar želimo
ohraniti tudi v prihodnosti. Poleg tega pa moramo paziti, da se stanje tega dejavnika ne
bi slabšalo, kar lahko storimo z večjim osveščanjem Občine Komen kot zelene
destinacije, napisi v tujih jezikih in podobno. Ob proučevanju indikatorja zavarovana
območja smo ugotovili, da tudi ta indikator ni presežen. Tako lokalno prebivalstvo kot
obiskovalci so s stanjem zadovoljni, vendar je glede na vedno večji obisk in nočitve v
zadnjih letih nujno treba osveščati obiskovalce, v kakšno območje so prišli.
Indikator oskrba in poraba pitne vode smo ocenili z vrednostjo 5 kot nepresežen
indikator. Vode je v občini trenutno še dovolj, vendar se v prihodnosti lahko pojavijo
težave, saj površinskih voda na Krasu ni, število obiskovalcev in s tem nočitev pa se iz
leta v leto povečuje. Predlagamo, da turistični ponudniki sledijo primeru dobre prakse
biohotela St. Daniel iz Hruševice.
Prvo hipotezo, ki pravi, da so izbrani prostorsko-ekološki indikatorji v Občini Komen v
mejah nosilne zmogljivosti, lahko na podlagi naše analize potrdimo, saj se je v Občini
Komen do sedaj preudarno ravnalo z naravnimi danostmi.
Indikator parkirna mesta smo ocenili z 8 kot presežen indikator, saj menimo, da
parkirnih mest glede na potrebe ni dovolj, tega se do sedaj tudi ni omejevalo s plačilom
parkirnin, ker so bila vsa parkirišča (tako v Komnu kot v Štanjelu) brezplačna. Pri
indikatorju dolžina obnovljenih lokalnih in državnih cest smo se odločili za vrednost 7.
Obnovitvena dela na lokalnih in državnih cestah so potekala v večini pred letom 2014,
od tega leta dalje se ni obnovila niti ena lokalna cesta, ne glede na to, da je v občini
veliko nevarnih, ozkih prehodov v določenih naseljih. V teku je obnovitev državne ceste
skozi naselje Štanjel, kar ocenjujemo kot zelo dobro, saj je turistični obisk v Štanjelu
vedno večji. Indikatorju kolesarske poti smo določili vrednost 7, saj v občini ni
kategoriziranih kolesarskih poti, ponudbe glede izposoje koles skoraj ni, ravno tako ne
servisa koles, kolesarjem prijaznih nastanitev ...
Hipotezo 2, ki pravi, da so izbrani infrastrukturni indikatorji izven trajnostnega
scenarija, nosilna zmogljivost Občine Komen pa je na področju infrastrukture
88

presežena, lahko potrdimo, saj smo vse tri kazalnike ocenili za presežene. V prihodnje
se predvsem na področju parkirnih mest in kolesarskih poti kažejo izboljšanja, h katerim
mora občina težiti.
V skupini ekonomskih indikatorjev smo najslabše ocenili število nočitev, z oceno 8, ki
sovpada s številom nastanitvenih kapacitet. Tuji turisti prenočijo predvsem julija in
avgusta, rast števila nočitev pa se je z leta 2017 na 2018 povišala za 53 %. Iz leta v leto
je opaziti vse večjo sezonskost nočitev, ki je skoncentrirana na obdobje med 1. majem
in 1. septembrom (visoka sezona) in predvsem na nastanitvene zmogljivosti v Štanjelu
in okolici.
Indikator zasedenosti namestitvenih kapacitet smo ocenili s 7, saj je število
nastanitvenih kapacitet premajhno glede na število nočitev v visoki sezoni zadnja leta.
Poleg tega nastanitve v Občini Komen ne morejo sprejeti gostov, ki se na destinacijo
pripeljejo z avtobusom. Obstaja veliko nesorazmerje med številom zasebnih sob in
apartmajev (več) ter ostalih nastanitvenih kapacitet, zato mora občina spodbujati rast
preostalih namestitev. Prijavljenim 23 ponudnikom nastanitvenih kapacitet, ki plačujejo
turistično takso, predstavlja nelojalno konkurenco 14 dodatnih ponudnikov, zabeleženih
na portalu Airbnb, ki turistične takse ne plačujejo. Turistična taksa na območju Občine
Komen znaša 1,60 EUR na dan, skupaj s promocijsko pa 2,00 EUR na dan (»Odlok o
turistični taksi v občini Komen«, 2018).
Nosilna zmogljivost je pri obeh indikatorjih presežena, medtem ko pri indikatorju
število turistov ni presežena (5), nevarnost se kaže pri večjih prireditvah, ki se dogajajo
predvsem v starem delu Štanjela. Ugotavljamo tudi, da beleženje števila obiskovalcev
ne odraža realnega stanja števila turistov v Občini Komen, kar se je pokazalo v primeru
štetja obiskovalcev na dveh različnih točkah (info stojnica in TIC Štanjel) v okviru
večdnevne prireditve Poletni Štanjel. Pozitivna stvar je beleženje števila obiskovalcev
prireditev v zadnjih dveh letih (2017, 2018), priložnost za izboljšavo beleženja pa
predstavlja štetje števila turistov na drugih, turistom zanimivih točkah.
Hipotezo 3, ki pravi da izbrani ekonomski indikatorji kažejo, da nosilna zmogljivost
Občine Komen na tem področju ni presežena, lahko ovržemo. Ocene za skupino
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ekonomskih indikatorjev kažejo, da je nosilna zmogljivost presežena v poletni sezoni,
kar nakazujejo vrednosti indikatorjev število nočitev in število nastanitvenih kapacitet.
V nadaljevanju smo na Grafu 11, ameba grafu, prikazali skupno nosilno zmogljivost za
vse tri skupine indikatorjev. Zelena črta v ameba grafu povezuje vrednosti izbranih
devetih indikatorjev in hkrati prikazuje nosilno zmogljivost Občine Komen za turizem.
Modra črta pri vrednosti 3 označuje nižjo stopnjo izkoriščenosti razvojnega potenciala,
rdeča črta pa prag, kjer je ocena nosilne zmogljivosti presežena, vmesne vrednosti so
nepresežene vrednosti.
Graf 11: Nosilna zmogljivost Občine Komen za turizem

Vir: avtorica
Na podlagi prikaza na Grafu 11 in naše ocene, ki smo jo oblikovali s pomočjo
dosegljivih podatkov, lahko potrdimo četrto hipotezo, ki pravi, da je splošna nosilna
zmogljivost v Občini Komen za turizem presežena. Ocena je namreč pokazala, da 55,5
% indikatorjev presega nosilno zmogljivost, 44,5 % indikatorjev je v mejah nosilne
zmogljivosti, noben izmed indikatorjev pa ni neizkoriščen. Splošna ocena nosilne
zmogljivosti Občine Komen za turizem je na podlagi našega raziskovanja presežena.
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ZAKLJUČEK
Občina Komen leži na kraški planoti, tik ob meji s sosednjo državo Italijo in sosednjimi
kraškimi občinami. Večina cest je lokalnih, glavna prometnica pelje skozi Štanjel, ki je
turistično najprivlačnejša točka v občini. Upravno središče občine je Komen, kjer je
nekaj manjših industrijskih obratov, večina občanov se na delo vozi v bližnja mesta. Ker
se v občini zaradi majhnosti industrija ni uspela razviti v tolikšni meri, je območje
občine ostalo ohranjeno, na kar priča dejstvo, da je 97,8 % območja uvrščenega v tri
varovana območja Natura 2000, ki je tudi velikega pomena za ptice. V občini so tudi tri
ekološko pomembna območja, deset zavarovanih območij, krajinski park Štanjel, osem
naravnih spomenikov ter veliko naravnih in kulturnih znamenitosti, ki privabljajo
turiste. Vse te prednosti občine kot turistične destinacije so zaznali tudi turisti, ki jih je v
zadnjih letih vse več.
Prav zaradi vsega tega smo se odločili, da z uporabo metode nosilne zmogljivosti
preverimo, v kakšnem stanju je sedaj destinacija. S pomočjo metode smo zaznavali
meje, do kje je turistični razvoj v Občini Komen še možen brez negativnih učinkov. Pri
tem smo si izbrali devet najbolj značilnih indikatorjev iz treh skupin: prostorskoekološke, infrastrukturne in ekonomske, ter preverjali, ali so v primernih mejah
zmogljivosti. Na destinaciji smo želeli uveljaviti načela trajnostnega turizma, saj je po
našem mnenju najprimernejši možni razvoj.
S pomočjo omenjenih indikatorjev smo prišli do zaključka, da je nosilna zmogljivost
Občine Komen za turizem presežena. Najboljše smo ocenili skupino prostorskoekoloških indikatorjev, v kateri je bil najbolje uvrščen indikator zbiranje in ravnanje z
odpadki, druga dva sta bila še oskrba in poraba pitne vode ter zavarovana območja.
Najslabše pa smo ocenili skupino infrastrukturnih indikatorjev, še posebej indikator
parkirnih mest, saj so bila vsa parkirišča v občini do avgusta 2019 brezplačna, kljub
temu da parkirnih mest primanjkuje. Slabo je tudi stanje lokalnih cest – ki jih je v občini
več kot državnih, saj vse od leta 2013 ni bilo obnovitvenih del na cestah, prav tako ni
bilo v tem času naročene niti ene projektne dokumentacije. Kot presežen smo ocenili
tudi indikator kolesarskih poti, saj kolesarske poti niso vzdrževane in ne dovolj dobro
označene.
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Pri ekonomskih indikatorjih se je pokazalo pomembno prilagoditi celotno turistično
ponudbo s povečanjem kapacitet obstoječih nastanitev in posodobitvijo notranjega
oziroma zunanjega videza apartmajev, sob. Problem se kaže tudi v tem, da nobena
namestitev v občini ne more sprejeti avtobusa obiskovalcev. Prijavljenim 23
ponudnikom nastanitvenih kapacitet, ki plačujejo turistično takso, predstavlja nelojalno
konkurenco 14 ponudnikov, ki gostov ne prijavljajo (pregled portala Airbnb). Na
podlagi tega bi obstoječi ponudniki lahko povečali cene. Ponudba bi morala biti
prilagojena tudi novim segmentom gostov in obiskovalcev, obisk turistično pomembnih
točk prilagojen obisku. Kljub povečanemu obisku območja pa pregled obiska Turistično
informativnega centra v Štanjelu med leti kaže, da je območje precej sezonsko
obiskano, s strani tujih turistov se obisk poveča vsako leto julija in avgusta. Zaradi tega
so zelo sezonsko pogojene tudi nočitve.
Zavedamo se, da pridobljeni podatki o številu turistov niso reprezentativni, saj se obisk
beleži stalno samo v Turistično informativnem centru v Štanjelu – občasno pa s štetjem
obiskovalcev prireditev pred vhodom v stari del Štanjela. Tako nimamo celotnega
vpogleda nad obiskom nekaterih manjših znamenitosti v občini.
Občina naj glede na omenjeno prednostno išče možnosti za izboljšave na področju
infrastrukturnih dejavnikov. Zavedamo se, da se infrastrukture ne da razširiti takoj, saj
so to finančno zahtevne investicije, treba je pridobiti dovoljenja, soglasja ipd.
Pomembna so tudi mnenja glede ekonomskih in prostorsko-ekoloških dejavnikov, kot
smernice razvoja trajnostnega turizma v občini.
Kot zelo nujen cilj smatramo izdelavo strategije razvoja turizma v občini, ki bi dodatno
proučila potrebne izboljšave, celoviteje raziskala Občino Komen z vidika razvoja
turizma, določila osrednje vodilo razvoja, verjetno pa bi se pokazali tudi novi problemi,
ki bi jih bilo treba reševati. Pri načrtovanju bi bilo treba vključiti vse načrtovalce
razvoja turizma, lokalno skupnost, gostinske ponudnike, vinarje, ponudnike lokalnih
izdelkov, pridelkov, priznane strokovnjake in jim omogočiti, da izrazijo svoje mnenje
na za to organiziranih srečanjih, izobraževanjih, delavnicah in podobno.
Strategija mora predstavljati skupne želje razvoja turizma, pri čemer se ne sme pozabiti
na zmogljivosti okolja. Ravno zato mora Občina Komen graditi na kakovostni turistični
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ponudbi, na nemnožičnem turizmu, inovativnih pristopih, edinstvenosti, kar je dokazala
že s pridobitvijo zlatega znaka Slovenia green destination, z uvrstitvijo med top 100
turističnih destinacij v Evropi ter seveda z ohranjenostjo kraške krajine, šeg in navad ter
pestrega nabora naravne in kulturne dediščine.
Naloga ima pomanjkljivosti, saj v analizo nismo vključili vseh dejavnikov, ki vplivajo
na oceno nosilne zmogljivosti, vendar le devet najznačilnejših indikatorjev, po našem
mnenju pomembnih za določanje zmogljivosti Občine Komen za turizem. Problem nam
je predstavljalo predvsem dolgotrajno pridobivanje podatkov od določenih podjetij,
nekateri podatki niso bili dostopni oziroma so bili drugače zasnovani.
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PRILOGE
Priloga 1: Namestitvene kapacitete v občini Komen od 2006 do 2015
2006

Kdo so ponudniki?

Od tega
turistične
kmetije

6
ponudnikov

Sobe Fratnik
(Kobdilj), Grča d.o.o.
(Hruševica), Nassa
dessela d.o.o. (stari
del Štanjela),
Turistična kmetija
Špacapanova hiša
(Komen), Turistična
kmetija pri
Tavčarjevih
(Hruševica),
Vesta.co d.o.o. (stari
del Štanjela)
Poleg naštetih v
2006 so
novi ponudniki:
Erik Modic s.p.
(Kobdilj), Turistična
kmetija Martina
Žerjal (Sveto),
Valetovi-Dušana
Švagelj (stari del
Štanjela),
Poleg naštetih v
2006 in 2007
nov ponudnik:
Vid Sorta (Kodreti)
Poleg naštetih v
2006, 2007, 2008
novi ponudniki:
TDS skupina d.d.*,
Penzion Urška
(Brestovica pri
Komnu), Turistična
kmetija FrankičPeloz (Brje pri
Komnu)
Enako kot v 2009

3

Enako kot v 2009
TDS skupina ni
oddala poročila
Enako kot v 2009
TDS skupina ni
oddala poročila

2007
9
ponudnikov

2008
10
ponudnikov
2009
12
ponudnikov

2010
12
ponudnikov
2011
12
ponudnikov
2012
12
ponudnikov

Od tega
Največ
zasebne
nočitev
sobe in
domačih
apartmaji
gostov
3 Vesta.co,
d.o.o.
(zasebne
sobe)

Največ
nočitev
tujih
gostov
Grča
d.o.o.
(turistična
kmetija)

4

5 Vesta.co
d.o.o.

Grča
d.o.o.

5

5 Nassa
dessela
(zasebne
sobe)
6 Vid Sorta
(turistična
kmetija)

Erik Modic
s.p
(zasebne
sobe)
Penzion
Urška
(zasebne
sobe)

6

6 Penzion
Urška

Penzion
Urška

6

6 Vid Sorta

Erik Modic
s.p.

6

6 Vid Sorta

Erik Modic
s.p.

6

2013
14
ponudnikov

2014
16
ponudnikov

2015
16
ponudnikov

2016
16
ponudnikov

Poleg naštetih v
2006, 2007, 2008,
2009
novi ponudniki:
Hiša pri Ovčičevih
(Gabrovica pri
Komnu), Apartmaji
Paradiso (Komen),
Pepa s Krasa
(Škrbina)
TDS skupina ni
oddala poročila,
Penzion Urška ni več
zabeležen
Poleg naštetih v
2006, 2007, 2008,
2009 in 2013
novi ponudniki:
Furlan Mitja
(Štanjel), Apartmaji
Kralj (Kobdilj), Rustja
Adriano – Štanjelski
razgledi (stari del
Štanjela),
TDS skupina ni več
zabeležena, ravno
tako Penzion Urška
in Grča d.o.o.
Turistična kmetija
Tavčar ni oddala
poročila
Poleg naštetih v
2006, 2007, 2008,
2009, 2013 in 2014
novi ponudniki:
Dob d.o.o. pri Davidu
in Martini (Volčji
Grad)
TDS skupina ni več
zabeležena, ravno
tako Penzion Urška,
Grča d.o.o. in
Turistična kmetija
Tavčar
Apartmaji Kralj niso
oddali poročila,
ravno tako Pepa s
Krasa
Poleg naštetih v
2006, 2007, 2008,
2009, 2013 in 2014,
2015
novi ponudniki:
Apartmaji Hedera
(Brje pri Komnu)

6

8 Vid Sorta

Erik Modic
s.p.

5

11 Apartmaji
Paradiso
(zasebne
sobe)

Erik Modic
s.p.

4

12 Vid Sorta

Erik Modic
s.p.

4

12 Vid Sorta

Erik Modic

2017
22
ponudnikov

Dob d.o.o. pri Davidu
in Martini (Volčji
Grad)
ni več zabeležen,
Pepa s Krasa niso
oddali poročila,
ravno tako Turistična
kmetija Frankič
Peloz
Poleg naštetih v
2006, 2007, 2008,
2009, 2013 in 2014,
2015, 2016
novi ponudniki:
Hotel St. Daniel
(Hruševica), Villa
Fabiani (Kobdilj),
Mojca Bandel,
Werner Ramschak
(Kobjeglava), Villa
Tomačevica
(Tomačevica) ter
Apartma V&A;
Pepa s Krasa niso
oddali poročila

4 17 + 1
hotel

Hotel St.
Daniel

Hotel St.
Daniel

*Ne vemo za kakšno vrsto nastanitve gre, niti ne, kje je bila locirana v občini Komen,
zato ni všteta med ponudnike.
Vir: osebna komunikacija z zaposleno v Javnem zavodu Komenski Kras in zaposlenim
v Občini Komen, 18. junij, 2019; avtorica

