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Kategorija  Popis (opišite glavne vire in danosti) 1.7: Analiza vplivov (analizirajte vplive turizma na lokalne 
vire) 

Politike in zaščitni režimi (v nacionalnih in 
lokalnih predpisih) 

1. Narava & 
pokrajina 

   

Zaščitena 
območja 
 

Navedite in na kratko opišite zaščitena območja v destinaciji ter 
pojasnite kako so ta območja dostopna za obiskovalce, npr. označene 
poti, interpretacija (panoji, center), vodeni ogledi…  
 
Zaščitena območja:  
Regijski park Škocjanske jame – območje v sklopu Javnega zavoda s 
povsem urejenim pravilnikom obiska, vodenimi ogledi za obiskovalce, 
centrom za interpretacijo, informacijskimi tablami, označenimi potmi. 
Zaščiten tudi kot Kraški biosferni rezervat.  
Posebno varstveno območje: Natura 2000 – območja so določena z 
Uredbo o posebnih varstvenih območjiih, vzpostavljeno z namenom 
ohranjanja biotske raznovrstnosti. V celotni destinaciji je pod Naturo 
večina površine – celoten Kras, dolina Branice in še štiri manjša območja, 
z izjemo Vremske doline in Brkinov.  
 
Naravne vrednote: 
47 zavarovanih območij 
43 naravnih vrednot – območij 
1092 naravnih točk - jam 
147 drugih naravnih vrednot - točk (soteske, doli, vrtače, stoletne lipe, 
kostanji, bukve, platane, slepe doline, nahajališča fosilov, apnenca, 
pašniki, gozdovi in drugo) od tega turistično dostopni in urejeni: 
Krajinski park Beka – zaokroženo območje, ki še ni posebej urejeno 
oziroma organizacijsko vodeno. Obisk parka je dostopen vsem 
obiskovalcem, predvsem pohodnikom in tekačem. Poti so deloma 
označene. Center za upravljanje je zgrajen v Klancu pri Kozini in se bo 
dokončno uredil v 2022. 
Krajinski park Štanjel – povsem urejen v turistični produkt z gradom. 
Urejen z usmerjevalnimi in pojasnjevalnimi tablami, turistično 
informacijskim centrom za informacije, gostinsko in nastanitveno 
ponudbo, vinoteko, poročno dvorano, galerijo, Ferrarijevim vrtom, ki je 
še posebej zavarovan. Stalno se nadgrajuje: v letu 2021 urejeno 
razgledišče Gledanica in muzej.  

Na kratko navedite pozitivne in negativne vplive, povezane s  
turizmom. 
 
POZITIVNI VPLIVI 
+ Prispevek k upravljanju in zaščiti območja 
+ prostovoljni prispevek je v prostovoljcih, ki pomagajo pri zaščiti 
rastlin in živali 
+ promocije in ozaveščanje lokalnih prebivalcev o pomenu 
naravne dediščine v njihovem okolju 
+ Prispevek k spoštovanju narave s strani prebivalcev 
+ na socioekonomskem področju, - preko prijav na različne 
projektese sredstva  oplemenitijo in vrnejo nazaj v lokalno 
območje za potrebe varovanja narave  
+ večja angažiranost  prebivalcev za izvedbo tradicionalnih 
čistilnih akcij + posebej ko sodelujejo tudi otroci, družine- hkrati 
tudi še izobražuje v smeri ohranjanja narave. 
+ usmerjeni in vodni ogledi ohranjajo stanje 
+ raj za številne rastlinske in živalske vrste 
NEGATIVNI VPLIVI 
- naravna območja v destinaciji ne spadajo med območja 
množičnega turizma zato na območjih še ni zaznati negativnih 
vplivov s strani turizma, kljub temu pa v destinaciji potekajo 
omizja, posveti katerih ugotovitve bodo ob priporočilih 
strokovnjakov upoštevane pri morebitnih sanacijah negativnih 
vplivov zaradi turizma do katerih bi lahko prišlo v prihodnje – ob 
poveaju števila obiskovalcev (predvsem preventive) 
. Ob večjem obisku bi lahko prišlo do degradacije, zaradi turizma 
(smeti, erozija poti, vznemirjanje divjih živali, nespoštovanje 
pravil nabiranja divjih plodov) 
- izvajanje rekreacijskih, športnih, kulturnih in drugih aktivnosti, 
ki ni kontrolirano, bi imelo negativne posledice 
 

Navedite načine zaščite z ustreznim 
upravljanjem, zaščitnimi shemami in 
označbami (vključno z UNESCOM). 
Natura 2000: Uredba o posebnih varstvenih 
območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS, št. 
49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 
8/2012, 33/13 (35/13) 
popr, 3/14.) 
Zakon o ohranjanju narave (ZON) (Ur.l. RS, št. 
56/99 (31/00 popr.), 119/02, 22/03-UPB1, 
41/04, 96/04-UPB2) 
Park Škocjanske jame: Zakon o regijskem parku 
Škocjanske jame (ZRPSJ) (Ur. l. RS, št. 57/96) 
Posamezni občinski odloki, ki ščitijo konkretne 
rastline / živali, glavnino jih zajema: Odlok o 
razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih 
spomenikov na območju občine Sežana 
(Primorske novice - Uradne objave, št. 13/92) 
 in Odlok o spremembi odloka o razglasitvi 
naravnih in kulturnih spomenikov na območju 
občine Sežana (Uradni list RS, št. 68/95) 
Konzervatorski  
 
 



Kategorija  Popis (opišite glavne vire in danosti) 1.7: Analiza vplivov (analizirajte vplive turizma na lokalne 
vire) 

Politike in zaščitni režimi (v nacionalnih in 
lokalnih predpisih) 

Hrib Vremščica 
Lipica – pašniki in gozdovi 
Sežana – botanični park 
Turistične jame: Vilenica, Dimnice, Divaška jama 

Biotska 
raznovrstnost 

Navedite in na kratko opišite ključne rastlinske in živalske vrste v 
destinaciji; zlasti tiste na IUCN-jevem rdečem seznamu ogroženih vrst. 
V destinaciji beležimo 6 ekološko pomembnih območij za biotsko 
raznovrstnost:  
Kras Obsežna apneniška planota v jugozahodnem delu Slovenije, 
severozahodni del dinarskega krasa s številnimi površinskimi in 
podzemeljskimi kraškimi pojavi ter veliko pestrostjo habitatnih tipov 
(jame, suha travišča, brinovja, črničevje, skalne stene,…). Življenjski 
prostor ogroženih rastlinskih in živalskih vrst (21 vrst ptic, 10 vrst 
netopirjev, 51 vrst rastlin…). Mnogi med njimi so endemiti, največ jih je 
med predstavniki podzemeljske favne. Selitveni koridor velikih sesalcev 
in ujed (ZRSVN, 2013). 
Dolina Branice Zgornji del porečja reke Branice z južnim delom 
Vipavskih brd in severnim robom Krasa. Reka Branica in njeni pritoki ter 
okoliški gozdovi in travniki so življenjski prostor številnih redkih in 
ogroženih živalskih vrst. Med njimi izstopajo vejicati netopirji, ki imajo v 
gradu Rihemberk največjo znano porodniško kolonijo v Sloveniji, in laška 
žaba, ki ima tu skrajni vzhodni rob areala (ZRSVN, 2013). 
Vrhe na Vipavskem Razvodno hribovje med dolinama Močilnika in Raše 
ob jugovzhodnem robu Vipavske doline, življenjski prostor ogroženih 
vrst živali: kot vrste hroščev (rogač, hrastov in bukov kozliček, močvirski 
krešič) (ZRSVN, 2013). 
Reka Reka je ponikalnica z izjemnim hudourniškim odtočnim režimom. 
Je življenjski prostor evropsko ogroženih vrst rakov (primorski košččak) 
in rib (grba, mrenič), ki ponikne v območju Škocjanskih jam in ponovno 
privre na dan kot Timava v Štivanu v Italiji. V poplavnih delih so 
mestoma dobro ohranjeni vlažni travniki in logi, ki so življenjski prostor 
številnih ogroženih živalskih vrst, kot so metulji (strašnični mravljiščar) in 
dvoživke (Naravovarstveni atlas, marec 2014). Na Natura območju Reka, 
ki sega v občino Divača, je bilo med zavarovanimi vrstami do sedaj 
zabeleženih dvanajst vrst netopirjev. 
Ključne ogrožene živalske vrste:  

- črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria)* 
- človeška ribica (Proteus anguinus)* 
- raznolistna mačina (Serratula lycopifolia)* 
- travniški postavnež (Euphydryas aurinia) 
- barjanski okarček (Coenonympha oedippus) 
- hromi volnoritec (Eriogaster catax) 
- rogač (Lucanus cervus) 
- hrastov kozliček  (Cerambyx cerdo) 
- bukov kozliček (Morimus funereus) 

Na kratko navedite pozitivne in negativne vplive, povezane s  
turizmom. 
 
POZITIVNI VPLIVI 
+ Projekti za odstranjevanje invazivnih vrst za obiskovalce 
+ vzpostavitev fizičnih zaščit, ki ščitijo pred obiskovalci in 
omogočajo nemoten razvoj zaščitenih živali / rastlin 
+ z vzpostavljeno zaščito se vzpostavi tudi estetskost krajine (z 
ohranjanjem tipičnosti) 
+urejanje kalov, v smislu ureditve krajine, zaradi turista, hkrati pa 
urejanje pomembnih ekosistemov  
+ izvedbe zeliščarskih delavnic, kjer obiskovalci (domačini in 
turisti) spoznavanja pestro flor in favno na območju. V okviru 
omenjenih delavnic se učijo tako spoštovati naravo in ohranjati 
biotsko pestrost in delavnic o načinih ohranjanja tradicionalne 
kulturne krajine – npr. suhi zid 
- na destinacij se vsakoletno prijavi večje število projektov tako 
imenovanih LAS projektov (EU program Razvoj podeželja), 
Intrerregov, Life, Mediteranian in drugih projektov vezanih na 
razvoj turizma in ohranjene narave, kar posledično pripelje tudi 
do zagotavljana biotske raznovrstnosti v destinaciji.  
NEGATIVNI VPLIVI 
- obiskovalcev ni veliko, zato so neg.učinki v veliki meri hipotetični 
– zaradi preventive 
- hrup in vznemirjanje živali - onesnaževanje območij - krčenje 
življenjskega prostora nekaterim vrstam živali 
-  Izguba biotske raznovrstnosti (npr. zaradi infrastrukture, 
hotelov, golf igrišča, gradnje letališč) 
- Vnos eksotičnih vrst 
- gradnja objektov in cest 
 
 

Navedite načine zaščite z ustreznimi  
nacionalnimi predpisi in mednarodnimi  
konvencijami 
Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. 
RS, št. 48/2004) 
Zakon o ohranjanju narave (ZON) (Ur.l. RS, št. 
56/99 (31/00 popr.), 119/02, 22/03-UPB1, 
41/04, 96/04-UPB2) 
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Politike in zaščitni režimi (v nacionalnih in 
lokalnih predpisih) 

- primorski koščak (Austropotamobius pallipes) 
- veliki pupek (Triturus carnifex) 
- hribski urh (Bombina variegata) 
- mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 
- veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) 
- južni podkovnjak (Rhinolophus euryale) 
- ostrouhi netopir (Myotis blythii) 
- dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersi) 
- dolgonogi netopir (Myotis capaccinii) 
- vejicati netopir (Myotis emarginatus) 
- navadni netopir (Myotis myotis) 
- Tommasinijeva popkoresa (Moehringia tommasinii) 
- drobnovratnik (Leptodirus hochenwarti) 
- kraški zmrzlikar (Erannis ankeraria) 
- jadranska smrdljiva kukavica (Himantoglossum 

adriaticum) 
- sršenar (Pernis apivorus) 
- beloglavi jastreb (Gyps fulvus) 
- kačar (Circaetus gallicus) 
- planinski orel (Aquila chrysaetos) 
- sokol selec (Falco peregrinus) 
- kotorna (Alectoris graeca) 
- veliki skovik (Otus scops) 
- velika uharica (Bubo bubo) 
- podhujka (Caprimulgus europaeus) 
- smrdokavra (Upupa epops) 
- hribski škrjanec (Lullula arborea) 
- poljski škrjanec (Alauda arvensis) 
- rjava cipa (Anthus campestris) 
- puščavec (Monticola solitarius) 
- rjavi srakoper (Lanius collurio) 
- vrtni strnad (Embrezia hortulana) 
- veliki strnad (Miliaria calandra) 
- vejicati netopir (Myotis emarginatus) 
- laški potočni piškur (Lethenteron zanandreai) 
- grba (Barbus plebejus) 
- laška žaba (Rana latastei) 
- močvirski krešič (Carabus variolosus) 
- veliki studenčar (Cordulegaster heros) 

Ključne ogrožene rastlinske vrste: 
- avrikelj (Primula auricula) 
- justinova zvončica (Campanula justiniana) 
- bršljanov pojalnik (Orobanche hederae) 
- wettsteinova mrtva kopriva (Lamium wettsteinii) 
- venerini lasci (Adiantum capillus-veneris) 
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Politike in zaščitni režimi (v nacionalnih in 
lokalnih predpisih) 

- košutnik  
Za zavarovano območje Parka Škocjanske jame z okolico je bilo leta 
2004 izvedeno kartiranje habitatnih tipov. Popisanih je bilo 91 
habitatnih tipov. Evidentiran je bil seznam nahajališč nekaterih 
endemičnih, redkih ali ogroženih vrst, ki so tudi na rdečem seznamu 
Slovenije, primer: edino nahajališče bršljanovega pojalnika v Sloveniji, 
eno izmed dveh slovenskih nahajališč wettsteinove mrtve koprive.  
 

Hidrologija Navedite in na kratko opišite vaše obalne vode, reke, jezera, slapove itd 
 
Destinacija nima morja in jezer. 
Večji vodotoki: Raša, Branica, Pasji rep, Reka ter več deset manjših 
potokov z manjšimi slapovi, več deset ponikalnic. 
Druge oblike: kali (pogosta oblika urejene stoječe vode v veliko vaseh, v 
različnih stanjih – v zadnjih 10-ih letih se je veliko kalov uredilo preko 
raznih evropskih projektov)  
Glavni vodni sistem: Brestanica ter več kot 30 lokalni vodnih virov, in več 
kot 10 lokalnih vodnih sistemov.  
 
 

Na kratko navedite pozitivne in negativne vplive, povezane s  
turizmom. 
POZITIVNI VPLIVI 
+ Večja pozornost kakovosti vode za turistične namene 
+ obnavljanje infrastrukture po načelih trajnostnega turizma 
+ usmerjanje v butični turizem omogoča nadzor nad potencialnim 
onesnaženjem  
+ Reka Reka in njene pojavnosti s parkom Škocjanske jame  je 
osrednji turistični produkt turizma destinacije in celega Krasa, saj 
je UNESCO dediščina  
+ pestra biotska raznovrstnost v reki in njeni okolici (dodatna 
vrednost za specifične skupine obiskovalcev) 
- izobraževalna funkcija - npr. izobraževanje glede  
pomena čistih voda, informacije o geoloških in hidroloških  
posebnostih v sklopu tematskih poti 
- promocija pitja vode - pitniki 
- ohranitev kamenin in ovrednotenje  
- varovanje voda - kot turistični potencial  
NEGATIVNI VPLIVI 
- na nenadzorovanih delih se lahko  pojavljajo manjša 
onesnaženja (plastika) predvsem na območjih, kjer je večje število 
obiskovalcev  
- divja kopališča so potencialna grožnja vodam 
 

Navedite načine zaščite z ustreznimi načrti 
Upravljalec vodnih virov v destinaciji se ravna 
po državnih zakonih urejanja področja 
hidrologije ter po dodatnih posameznih 
občinskih odlokih z namenom zaščititi 
posamezne vodne vire (primer: Odlok občine 
Sežana o varstvu krajevnega vodnega vira 
Vrabče Ur. l. št. 25 / 1997; Odlok Občine 
Divača o varstvenih pasovih Nanoški vodnih 
virov, Ur. l. RS št. 37/97) 

Geologija Navedite in na kratko opišite pomembne geološke značilnosti  
destinacije 
Pomembne geološke značilnosti destinacije  
Kras je izjemno bogat z geološkimi in geomorfološkimi naravnimi 
vrednotami: jamami (kapniki), brezni, vrtačami, naravnimi mostovi, 
slepe doline in drugo - velika večina je registriranih kot naravna 
dediščina – naravna vrednota (območja ali točka).  
Za Kras so značilne karbonatne sedimentne kamnine – apnenci. V 
destinaciji je več kamnolomov apnenca, od katerih so nekateri opuščeni. 
V zadnjih letih se kamnolom povezuje v butična doživetja – večerja v 
kamnolomu. 

Na kratko navedite pozitivne in negativne vplive, povezane s  
turizmom. 
POZITIVNI VPLIVI 
+ ohranitev kamnin 
+ ohranitev kulturne dediščine v obdelavi kamna (suhozidna 
gradnja turističnih objektov) 
+ izobraževalna funkcija - npr. informacije o geoloških in 
hidroloških posebnostih v sklopu tematskih poti 
+ povezava kamnolomov v butična doživetja za turiste 
NEGATIVNI VPLIVI 
-odnašanje kamnin 
-  

Navedite načine zaščite z ustreznim  
upravljanjem, zaščitnimi shemami in  
označbami. 
 
Vzpostavitev konzorcija za suhozidno gradnjo, 
nadgradnja z opredelitvijo suhozidne gradnje 
kot kulturna dediščina – vzpostavitev 
pravilnika, nadzor 
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V Botaničnem vrtu v Sežani je na ogled geološka zbirka in zbirka Minerali 
v slovenskih kraških jamah, v Parku škocjanske jame pa geološke zbirke 
(Velezova domačija) kamnin. 
Primeri v destinaciji, ki so registrirani kot naravne vrednote: Kopriva - 
nahajališče kraškega marmorja, Gorjansko - nahajališče sige, 
nahajališče fosilov Komen – Škrbina, Vremski britof, Selivec, Lipica – 
nahajališče apnenca »fiorito« in »unito«; soteske: Globočak, Kranjšek, 
Škarnik; slepe doline: Odolina, Jezerina, Mejame 
Destinacija nima gor in vulkanov – samo hribe, visoke okrog 1000 
metrov, med njimi najbolj turistično obiskani: Kokoš, Slavnik, Žabnik, 
Vremščica. 
Kraške pojave se povezuje v tematske poti, ki jih je v destinaciji več kot 
40.  
Destinacija ima več kot 1000 jam, od katerih so 4 dostopne za turiste: 
Škocjanska jama, Vilenica, Divaška jama in Dimnice. 
 
 

Pokrajina in 
razgledi 

Navedite in na kratko opišite značilnosti pokrajine v destinaciji (naravne  
ali umetne pokrajine kot je kulturna krajina). 
 
Habitatni tipi krajin v destinaciji: 

- Submediteransko-ilirski pašniki in suhi kamniti travniki 
(večinoma negozdni, ekstenzivni pašniki in travniki kraških 
planot Nizkega in Visokega Krasa 

- Submediteransko-ilirski polsuhi travniki na ugodnejših talnih 
razmerah z več prsti, kjer se kosi 

- Gozdovi in gozdiči submediteranskega območja, s 
prepletanjem listavcev (pretežno vrste hrasta) in iglavcev 

- Srednjeevropska zmerno suha travišča, 
- Brinovje, kot faza zaraščanja suhih travišč 

Gričevnat in deloma planotast svet z višjimi planotami (Nanos, trnovska 
planota). Na skrajnem vzhodu Vipavska dolina. Osrednji del predstavlja 
Kras, kot homogena pokrajina z znatnim obsegom naravnega rastja, 
vinogradi in vasmi na južnih pobočjih. Na jugu destinacije višja pobočja 
(Čičarija, Slavnik, Kokoš). Na gričih strateško postavljene cerkvice, 
gradovi in drugi podobnih objekti z razgledom.  
Zaokrožene krajine:  
Lipica z okolico, Park Škocjanske jame (registrirana enota krajine), Brkini 
(flišnat otok sredi Krasa), Čičarija s tisočaki, reka Reka, Kulturna krajina 
Mitski park, Krajinski park Beka, Živi muzej Krasa 
Razgledi: 
Na naravnih točkah, s katerih se ponujajo tako naravni, ruralni kot tudi 
urbani razgledi po okolici: Vremščica, Žabnik, Kokoš, sv. Katarina, sv. 
Martin 

Na kratko navedite pozitivne in negativne vplive povezane s  
turizmom, na primer: 
POZITIVNI VPLIVI 
+ ohranjanje / obnova kulturne krajine zaradi zanimanja 
obiskovalcev 
+ prostovoljci v turističnih društvih, ki spodbujajo urejanje krajine 
po svojih vaseh / krajih 
+ urejanje tematskih poti, ki izpostavljajo znamenitosti na 
usmerjen in nadzorovan način, 
+ ob pohodnih tematskih poteh nastajajo posamezni odpadki, pri 
čemer pa vsakoletno potekajo različne očiščevalne akcije 
posameznikov in večjih skupin, ki skrbijo za urejanje okolice in 
morebitno nesnago 
+ urejanje razglednih točk 
+ urejanje dostopnih jam 
+ cilj destinacije je da se pri gradnji turističnih objektov upošteva 
načelo sonaravnosti, kar pomeni, da naj bodo objekti praviloma 
grajeni klasično ali montažno z uporabo naravnih materialov 
(kamen, opeka, glina, les, steklo) 
NEGATIVNI VPLIVI 
- smetenje 
- razvoj namestitvenih prostorov na neprimernih lokacijah 
- izkoriščanje kmetijskih zemljišč za namen turizma 
  
  

Navedite načine zaščite z ustreznim  
upravljanjem, zaščitnimi shemami in  
označbami. 
 
Zaščitni ukrepi v občinskih prostorskih načrtih 
 
Občinski prostorski načrt, ki povezuje veljavno 
zakonodajo na področju varovanja in  
ohranjanja narave na nacionalnem nivoju  
določa, da se v občini oziroma v destinaciji: 
- ohranjajo se varovane vrednote,  
kot so: tlorisna in višinska zasnova  
(gabariti), gradivo (substanca – 
gradbeni materiali) in  
konstrukcijska zasnova, oblikovanost 
zunanjščine (členitev  
objekta in fasad, oblika in naklon  
strešin, kritina, stavbno pohištvo,  
barve, detajli ….), 
- funkcionalna zasnova notranjosti  
objektov in pripadajočega 
zunanjega prostora ,  
- tradicionalna raba zemljišč  
(sonaravno gospodarjenje v kulturni  
krajini),  
- avtentičnost lokacije posameznih  
zgodovinskih dogodkov,  
preoblikovanost reliefa in  
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Posebne razglede (tematsko turistično zanimive) ponujajo turistične 
jame: Dimnice, Vilenica, Divaška jama, in predvsem Park Škocjanske 
jame, ki je UNESCOva dediščina in ponujajo edinstvene naravne 
razglede v podzemlju in na površju (pr. razgledišče nad Veliko dolino,…),  
Urejene točke tudi z namenom dodane vrednosti razgleda: Kobdiljski 
stolp v Štanjelu, Ferrarijev vrt v Štanjelu, Arheološki park Gledanica, 
tematske poti, ki so speljane tudi preko razgledišč: Babina pot v 
Mitskem parku, Gozdna pot “Djestence” (po nekdanjem grajskem hribu 
v Senožečah) in druge. 
 

spremljajoči objekti, grajene  
strukture, gradiva in konstrukcije  
ter likovni elementi in zemeljske 
plasti z morebitnimi arheološkimi  
ostalinami 

Palaeontologija Navedite in na kratko opišite paleontološke vrednote 
Kras je bogat z nahajališči fosilov, ostanki dinozavrov pa so bili najdeni le 
v občini Hrpelje-Kozina. Kras je bogat tudi z ostanki prazgodovinskih 
rastlin.  
Mnogo fosilov je bilo odkritih ob gradnji hiš, ograj ali cest. Ta odkritja so 
pritegnila tudi tuje raziskovalce. Veliko enkratnih primerkov krednih rib 
je končalo v evropskih muzejih, le redke pa si lahko ogledamo v domačih 
zbirkah. Najbogatejša zbirka fosilov na Krasu je na ogled v Botaničnem 
vrtu v Sežani, del zbirke pa si je mogoče ogledati tudi v avli Občine 
Sežana. V zbirkah so postavljene zanimive kredne ribe iz okolice Tomaja 
in Komna. Med ostalimi krednimi fosili pa so tudi polži, školjke, 
glavonožci in rastlinski ostanki. Nekoliko mlajši so zanimivi polži iz 
okolice Lokve in Lipice. Razstavljene fosile je skozi desetletja zbiral in 
hranil domačin gospod Viktor Saksida. V Botaničnem vrtu je tudi zbirka: 
Dinozavri s Kozine.  
V destinaciji je registriranih več geoloških enot kot naravne vrednote, 
med njimi tudi 3 nahajališča fosilov. Primer:   
Ponikve - nahajališče fosilov (Evid. št. 4485 OP), Komen - Škrbina - 
nahajališče fosilov (Evid. št. 3627), Kopriva - nahajališče apnenca 
"kopriva" (Evid. št. 314). 
 

POZITIVNI VPLIVI 
+ Ohranjanje in zaščita pred nezakonitim odstranjevanjem 
paleontoloških vrednot s strani prebivalcev 
+ izobraževalna funkcija 
NEGATIVNI VPLIVI 
- Degradacija in nezakonito odstranjevanje paleontoloških 
vrednot s strani obiskovalcev 
 

Navedite načine zaščite z ustreznim 
upravljanjem, zaščitnimi shemami in 
označbami. 
V območjih najdišč je prepovedano  
odkopavati in zasipavati teren, globoko orati,  
muljiti, odstranjevati skale, meliorirati  
kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,  
graditi ali postavljati trajne ali začasne objekte  
vključno z nadzemno ter podzemno  
infrastrukturo in reklamne panoje razen za  
prezentacijo najdišča;  
– v posamezna najdišča so izjemoma  
dovoljeni posegi le, če ni možno najti drugih  
rešitev in, če se na podlagi rezultatov  
predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je  
zemljišče možno sprostiti za gradnjo;  
– obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav  
opredeli organ pristojen za varstvo kulturne  
dediščine; 
– na območjih, ki še niso bila predhodno  
arheološko raziskana se v območjih, ki se 
urejajo z OPPN le te opravijo v postopku  
priprave tega akta; 

2. Okolje & 
podnebje 

   

Naravni viri Navedite vrsto/e naravnih virov, ki se pridobivajo v destinaciji 
 
Kamen, les, voda 
 
Na območju destinacije je več “živih” in nekja tudi opuščenih kamnolov, 
katerih - ureditev s prostorskim aktom. V destinaciji ni potencialnih 
nahajališč mineralnih surovin. 
 
 

Na kratko navedite vprašanja in izzive na področju naravnih 
virov, zlasti povezane s turizmom (npr. infrastruktura, razvoj, 
upravljanje) in načinom njihovega reševanja. 
+ Zapuščeni kamnolomi so lahko izziv za razvoj turizma 
+ Gozdne poti so lahko del urejenih tematskih poti, pri čemer je 
poseben izziv 
- Preveliko izrabljanje naravnih virov 

Navedite načine zaščite z ustreznimi 
upravljavskimi in zaščitnimi shemami 
Občinski odloki  
Občina z večjim številom predpisov in omejitev 
skrbi za zaščito naravnih virov – navedeno že 
pri drugih posameznih točkah. 
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Okoljska 
tveganja 

Navedite vrsto kemikalij in drugih onesnaževal povezanih s turizmom 
V destinaciji se ne srečujemo z večjimi okoljskimi tveganji, povezanih s 
turizmom.  V destinaciji na podeželju prevladuje kmetijska dejavnost – 
veliko število samostojnih kmetov. V zadnjih leti se povečuje eko 
pridelava. 
 

Na kratko navedite vprašanja in izzive, zlasti povezane s 
turizmom in načinom njihovega reševanja. 
Kot območje z višjo stopnjo ogroženosti se zaradi gostejše 
poselitve in večjega števila obiskovalcev, ocenjuje ožje območje 
mestnih središč – Sežana, Komen, Divača, Hrpelje-Kozina. Tako je 
največji izziv vsekakor najti skupno pot v razvoju turizma in 
ohranjanju okolja. Kot že sedaj, se bo tudi v prihodnje pri razvoju 
turizma upoštevalo zavode, ki so pristojni za varstvo narave, 
kulturne dediščine ipd ter se bo skupaj z njimi iskalo rešitve, ki 
bodo za okolje predstavljala najmanjša tveganja. 

Navedite načine zaščite z ustreznimi 
upravljavskimi shemami. 
Zaščita uporabe onesnaževal – predvsem v 
kmetijstvu je v Sloveniji urejena na podlagi 
zakonov in podzakonskih predpisov. 

Oskrba z vodo  Navedite vire oskrbe z vodo. 
Glavni viri oskrbe z vodo: Brestovica, Nanos, Ilirska Bistrica,  
Drugi lokalni vodni viri: Barka, Branica, Štjak, Mahniči, Vrabče,  
Upravljalec vodnih virov je Kraški vodovod d. d. v celotni destinaciji.  
 
Na Krasu se ne soočamo s problemom kakovosti ali pomanjkanje vode, v 
Brkinih pa se z novembrom 2021 prične z izgradnjo Brkinskega 
vodovoda, ki bo rešil problem dotrajanega obstoječega vodovoda ter s 
tem tudi kakovost vode. Dokončanje izgradnje je predvideno v novembru 
2022. 
 

Na kratko navedite vprašanja in izzive na področju oskrbe z 
vodo, zlasti povezane s turizmom 
 
-  poudarek na ozaveščanju obiskovalcev in s tem domačinov na 
varovanju voda 
- onesnaževanje in preveliko izkoriščanje voda 
─ klimatske spremembe v zadnjem obdobju prinašajo izvajalcem 
javne službe nove izzive pri oskrbi s pitno vodo - dolgotrajna 
sušna obdobja ali izredno močne in dolgotrajne padavine. Oboje 
je problem za vodne-  predvsem površinske – vire. 

Navedite načine zaščite z ustreznimi  
upravljavskimi in zaščitnimi shemami. 
Kraški vodovod d. d., kot upravljalec vodnih 
omrežij v destinaciji deluje v skladu z Uredbo 
RS  o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode. Ravno tako upravlja 
z objekti in napravi vodovodnega omrežja.  

Odpadne vode Opišite kje/kako upravljate z odpadnimi vodami 
Za odpadne vode v celi destinaciji skrbi Kraški vodovod d. d. Sežana. 
Kanalizacijske vode in industrijske odpadne vode se čisti z javnim 
kanalizacijskim omrežjem - v javnih čistilnih napravah. Kras spada med 
razgibano in obsežno območje, kjer je javna kanalizacija (delno) urejena 
v večjih krajih: na območju občine Sežana je zgrajena komunalna čistilna 
naprava, na katerih se čistijo komunalne in padavinske odpadne vode iz 
mesta Sežana. 
Na območju občine Divača sta zgrajeni dve čistilni napravi, na katerih se 
čistijo komunalne in padavinske odpadne vode: 

▪ ČN Divača: naselje Divača 

▪ ČN Senožeče: naselje Senožeče 
Na območju občine Hrpelje-Kozina je zgrajena nova komunalna čistilna 
naprava na Kozini, na katerih se čistijo komunalne odpadne vode naselja 
Hrpelje in IOC Hrpelje ter iz dela naselja Kozina. 
Na območju občine Komen sta zgrajeni dve čistilni napravi, na katerih se 
čistijo komunalne odpadne vode: 

▪ ČN Komen: naselje Komen 

▪ ČN Štanjel: osnovna šola Štanjel 
Tisti, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, uporabljajo nepretočne 
greznice ali druge oblike greznic ali male komunalne čistilne naprave, 
nad čimer ima nadzor Kraški vodovod d. d., kot upravljalec sistema.  
53 % odplak iz destinacije se pred odvajanjem očistijo do sekundardne 
stopnje. 

Na kratko navedite vprašanja in izzive na področju ravnanja z 
odpadnimi vodami, zlasti povezane s turizmom in načinom 
njihovega reševanja. 
- poseben izziv v povezavi s turizmom so manjši lokalni izviri, ki jih 
urejajo krajani sami po vaseh za javno uporabo – kot pitniki za 
kolesarje na primer. Pri tem ostaja pod vprašajem sama 
napeljava od izvira vode do pipe, ki lahko tudi ni ustrezna in lahko 
hitro pride do onesnaženja z odpadnimi vodami 
- Izziv na področju ravnanja z odpadnimi vodami je ustrezna 
oprema predpisanih območij z javno kanalizacijo in priključitev 
vseh objektov, zamenjava obstoječih greznic z MKČN napravami 
ter sanacija in ločitev mešane javne kanalizacije v ločeno v 
turističnih mestnih jedrih s sanacijo prelivov. 

Navedite načine zaščite z ustreznimi  
upravljavskimi in zaščitnimi shemami. 
Upravljalec odpadnih voda v destinaciji Kraški 
vodovod d. d. se ravna po Uredbi RS o 
odvajanju in čiščenju komunalnih in 
padavinskih odpadnih vod  
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Posamezne občine v destinaciji spodbujajo gradnjo malih čistilnih naprav 
s sofinanciranjem preko razpisov.  
 

Upravljanje z 
odpadki 

Opišite kje/kako se zbirajo in odlagajo odpadki 
Upravljalec sistema za ravnanje z odpadki v destinaciji je Komunalno 
stanovanjsko podjetje Sežana d. d., ki ima urejen Center za ravnanje z 
odpadki Sežana in manjše zbirne centre po občinah, namenjene 
predvsem kosovnim odpadkom.  
Vsak kraj  ima ekološki otok z ločevanjem odpadkov. KSP d. d. ima 
pregled nad odlaganjem smeti preko svojega sistema odvoza odpadkov 
in preko občin, ki preko vaških skupnosti urejajo posamezne ekološke 
otoke.  
KSP d. d. in občine stalno delajo na ozaveščanju prebivalstva o pravilnem 
ločevanju odpadkov, zavedanju za ločevanje odpadkov in odlaganje na 
urejene zbirne centre.  
V destinaciji je 69 % trdnih odpadkov, ki so ločeno zbrani za predelavo. 
 
Na območju destinacije so postavljeni še posebni zabojniki in posode za  
zbiranje: 
- starih uporabnih oblačil in obutve, 
- odpadnih jedilnih in motornih olj in 
- manjšo električno in elektronsko opremo 
Občani imajo tudi možnost individualnega naročanja  
zabojnikov, za kosovne odpadke ter zeleni rez. Občani so seznanjeni z 
akcijami izrednih odvozov. Odpadke zbiramo na zbirnem centru, kjer se 
skladiščijo do prevzema, s strani registriranih izvajalcev za obdelavo in 
odstranjevanje odpadkov. 

Na kratko navedite vprašanja in izzive, zlasti povezane s 
turizmom in načinom njihovega reševanja. 
 
-Stalno sodelovanje s turističnimi subjekti ter institucijami, ki 
delujejo v destinaciji (npr. Izobraževalne) s skupnim ciljem lepe in 
urejene okolice.  
- Letaki in brošure, navodila za ločevanje odpadkov na zabojnikih 
za odpadke v tujih jezikih, dodatni zabojniki za odpadke za 
turistične objekte in organizacije, ali v primeru večjih prireditev  
- Poseben izziv predstavlja sezona, ko je vrhunec turističnega 
obiska in posledično največ smetenja. V takem obdobju je 
potrebno povečati frekvenco odvoza smeti in tudi smiselno 
namestitev dodatniih ekoloških otokov. 
 

Navedite načine zaščite z ustreznimi  
upravljavskimi shemami. 
Upravljalska shema v destinaciji:  
V sistem ravnanja z odpadki morajo biti 
vključeni vsi lastniki, uporabniki, upravljavci 
stanovanjskih, počitniških, poslovnih, 
apartmajskih in industrijskih objektov, ne 
glede na njihovo stalno ali začasno prebivališče 
ali sedež. 

• povzročitelj odpadkov 
iz gospodinjstev – izpolni prijavnico 

• povzročitelj odpadkov 
iz gospodarstva – sklene pogodbo 

• povzročitelj odpadkov s prireditev – 
pisna naročilnica 

• povzročitelj odpadkov z gradbišč – 
pisna naročilnica 

Prijavo v odvoz odpadkov je potrebno 
sporočiti pravočasno, pred vselitvijo v 
stanovanjsko hišo, večstanovanjsko stavbo, 
objekt za občasno bivanje (vikend), oziroma 
pred pričetkom opravljanja neke dejavnosti. 
Prav tako je potrebno pravočasno javiti vsako 
spremembo, ki vpliva na sam odvoz odpadkov 
in obračun storitev (najkasneje v 14 dneh od 
nastanka spremembe). Le tako vam bomo 
lahko pravočasno dostavili zabojnik in 
poskrbeli za odvoz odpadkov. 
Prav tako je potrebno, da se predhodno 
najavijo v naših službi tudi povzročitelji 
odpadkov iz dejavnosti, da pravočasno 
dogovorimo pogodbo in vam zagotovimo 
ustrezne zabojnike. Priporočamo, da se 
oglasite 14 dni pred pričetkom izvajanja 
dejavnosti. 
Ob izselitvi  oziroma prenehanju uporabe 
stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov 
namenjenih začasnem bivanju, je potrebno 
nevseljenost oziroma neuporabo teh prostorov 
daljšo od enega leta, sporočiti pisno. Pisna 
mora biti tudi najava prekinitve pogodbe. 

https://www.ksp-sezana.si/wp-content/uploads/2021/08/obrazec-PRIJAVA-ODJAVA-ODVOZ-ODPADKOV.pdf
https://www.ksp-sezana.si/wp-content/uploads/2017/07/obrazec-sklenitev-pogodbe-podjetja.pdf
https://www.ksp-sezana.si/wp-content/uploads/2021/08/obrazec-PRIJAVA-ODJAVA-ODVOZ-ODPADKOV.pdf
https://www.ksp-sezana.si/wp-content/uploads/2017/07/obrazec-sklenitev-pogodbe-podjetja.pdf
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Vsak občina ureja  ravnanje z odpadki z lastnim 
predpisom kot npr. 
http://www.sezana.si/dokument.aspx?id=3989 
S tem odlokom se določajo: − vrsta in obseg 
storitev gospodarskih javnih služb, − pogoji za 
zagotavljanje in uporabo storitev gospodarskih 
javnih služb, − pravice in obveznosti 
uporabnikov storitev gospodarskih javnih 
služb, − financiranje gospodarskih javnih služb, 
− nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih 
služb, − kazenske določbe. 
 

Energija Opišite kje/kako nastaja oziroma se pridobiva energija v destinaciji. 
Upravljalec največje vrste energije – elektrike je v celotni destinaciji 
Elektro Primorska Nova Gorica z izpostavo v Sežani in manjšimi enotami 
v vseh 4ih občinah. Nimamo svoje proizvodnje energije, razen ene 
vetrnice pri Dolenji vasi.   
Vsaka občina ima sprejet LEK. Energetski koncept celovito oceni 
možnosti in predlaga rešitve na področju energetske oskrbe občine. Pri 
tem upošteva dolgoročni razvoj občine na različnih področjih in 
obstoječe energetske kapacitete. Energetski koncept občine je namenjen 
povečevanju osveščenosti in informiranosti porabnikov energije ter 
pripravi ukrepov na področju učinkovite rabe energije in uvajanja novih 
energetskih rešitev. Obsega analizo obstoječega stanja na področju 
energetske rabe in oskrbe z energijo. Na osnovi analize so predlagani 
možni bodoči koncepti energetske oskrbe z upoštevanjem cim večje 
učinkovitosti rabe energije pri vseh porabnikih (gospodinjstva, industrija, 
obrt, javne stavbe itd). Pregledajo se možnosti izrabe lokalnih obnovljivih 
virov energije, kar povečuje zanesljivost oskrbe s toploto in električno 
energijo v občini. Pregledajo se tudi potenciali učinkovite rabe energije in 
podajo predlogi za izboljšanje obstoječega stanja. Predlagani projekti 
sočasno prinesejo tudi zmanjševanje emisij in onesnaženosti okolja. Za 
področje oskrbe z energijo se podajo napotki za posamezna območja 
občine. Energetski koncept zajema akcijski načrt, kjer so projekti tudi 
ekonomsko ovrednoteni, ter terminski načrt. Določijo se potencialni 
nosilci projektov ter možni viri financiranja projektov, kar prinaša večjo 
verjetnost izpeljave projektov, ki jih energetski koncept začrta. 
Pri razvoju v nove tehnologije trajnostne porabe energije sodelujemo z 
agencijo Golea, s katero uspešno sodelujemo pri vlaganjih v e-mobilnost 
(električna kolesa, polnilnice za električna vozila, električna gospodarska 
vozila) 
 
 

Na kratko navedite vprašanja in izzive na področju energije, 
zlasti povezane s turizmom in načinom njihovega reševanja. 
 
+ Stalno ozaveščanje prebivalcev, turističnega gospodarstva in 
obiskovalcev o ekonomični porabi energije. 
 

Navedite načine zaščite z ustreznimi  
upravljavskimi shemami. 
Posamezne občine, kot deli destinacije, imajo 
sprejete energetske koncepte (LEK) 
Vključene so v Goriško lokalno  
energetsko agencijo (GOLEA), ki vsako leto  
pripravlja različne delavnice za vzdrževalce  
(hišnike) oziroma zaposlene na šolah/vrtcih o  
učinkoviti rabi energije in v  
projekt Tehnične pomoči ELENA (European  
ocal ENergy Assistance) Evropske  
investicijske banke. Tehnična pomoč je  
namenjena pospeševanju investicij v  
energetsko učinkovitost na lokalnem nivoju. 

http://www.sezana.si/dokument.aspx?id=3989
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Hrup Navedite vire hrupa v destinaciji (npr. letališča, dogodki, generatorji 
energije, promet…). 
Glavni viri hrupa v destinaciji: večje javne prireditve, glavne prometnice 
(AC) Nova Gorica – Sežana, Ljubljana – Koper, Trst – Hrvaška, Trst - 
Ljubljana, generatorji energije (Divača) 
 

Na kratko navedite vprašanja in izzive na področju zvočnega 
onesnaženja, zlasti povezane s turizmom in načinom njihovega 
reševanja 
Turizem v občini ne predstavlja zvočnega onesnaževanja razen v 
času večjih prireditev na prireditvenih prostorih. Hrup je v tem 
času reguliran s posebnimi dovoljenji, ki določajo maksimalni 
dovoljeno višino hrupa 
- hrup na prireditvah 
- vznemirjanje živali 
- hrup v času turistične sezone, zaradi povečanega števila 
motornih vozil.  
 
 

Navedite načine zaščite z ustreznimi 
upravljavskimi shemami.  
Vse občine imajo sprejete odloke o javnem redu 
in miru kot npr. https://www.uradni-
list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2015-01-
3549/odlok-o-javnem-redu-in-miru-v-obcini-
sezana 

Osvetlitev Navedite vire svetlobe, povezane s plažami, naravnimi območji in 
gozdovi. 
Glavni viri osvetlitve: Sežana z mejnim prehodom, Divača, Kozina z 
mejnim prehodom in Komen, prometnice (AC), Trst 
Občine v destinaciji so izvedle energetsko sanacijo javne razsvetljave, ki 
vključuje tudi menjavo neustreznih svetilk z LED svetilkami, katere so 
energetsko varčne.  

Na kratko navedite vprašanja in izzive na področju svetlobne 
onesnaženosti, zlasti povezane s turizmom in načinom njihovega 
reševanja. 
Izzivi: Pri osvetljevanju objektov in pri objektih za svetlobno 
oglaševanje, ki svetijo, je treba upoštevati ukrepe za 
zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi in 
usmeritve s področja svetlobnega onesnaženja okolja in glede 
zmanjševanja porabe električne energije. Reklamna in okrasna 
osvetlitev naj se na varovanih območjih časovno omeji. V 
območju cest ni dopustna uporaba svetlobnih efektov, ki bi 
ogrožali varnost prometa. Namestitev novih obcestnih svetilk 
izven strnjenih območij naselij je treba omejiti na nujno potrebno. 
Uporabljajo se lahko samo svetilke, ki svetijo le pod vodoravnico 
in ne oddajajo svetlobe v ultravijoličnem spektru. 
- koncentracija osvetljevanja na prometnicah 
- dodatno pomenijo vir svetlobne onesnaženosti mejni prehodi z 
Italijo 
- osvetlitev cerkev in drugih naravnih in kulturnih znamenitosti 
- osvetlitev v jamah  
 

Navedite načine zaščite z ustreznimi 
upravljavskimi shemami. 
Občinski predpisi vseh štirih občin so usklajeni z 
Uredbo o mejnih vrednosti svetlobnega 
onesnaževanja.  

Zrak Navedite težave na področju kakovosti zraka v destinaciji. 
Destinacija se ne sooča z večjimi težavami, zaradi onesnaženja zraka – 
nimamo večjih težkih industrij. Industrijske cone v Divači, Sežani in 
Hrpeljah so pretežno obrtniške narave in v smislu logističnih centrov ter 
skladišč. 
Destinacija je v pretežnem delu izredno »zelena«, kakovost zraka je  
ustrezna in zaradi vpliva turizma ni problematična. Na kakovost zraka v  
destinaciji turizem ne vpliva. Onesnaženje predstavlja zgolj cestni 
promet – bližina avtoceste na delu območja. Kljub temu do danes  
pa še ni bil izpostavljen problem preseganja ravni onesnaženja zraka nad  
dovoljeno mejo. 
 

Na kratko navedite vprašanja in izzive na področju kakovosti 
zraka, zlasti povezane s turizmom in načinom njihovega 
reševanja. 
Največji izziv je izboljševanje in skrb za kakovost zraka tudi v 
prihodnje in vzdrževati trend, ki je v zadnjih letih destinacijo 
uvrstil med tiste, v katerih je zrak bistveno čistejši. Na bodoče 
emisije imata vpliv dinamika prometa in uresničevanje akcijskih 
načrtov navedenih v LEKih. Destinacija si bo še naprej prizadevala 
za zmanjšanje onesnaženosti zraka in bo vzpodbujala uporabo 
obnovljivih virov energije ter mehko mobilnost.  
+ dvigovanje okoljske ozaveščenosti (javnost spoštuje okolje) 
- onesnaženje zraka zaradi vpliva turističnega prometa 

Navedite načine zaščite z ustreznim 
upravljanjem, zaščitnimi shemami in 
označbami 
Vsaka občina ima sprejet prostorsko ureditveni 
načrt, ki usklajuje lokacije vplivnejših objektov 
glede na strokovne presoje ustreznih služb. 
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Politike in zaščitni režimi (v nacionalnih in 
lokalnih predpisih) 

3. Kultura    

Snovna 
dediščina 

Navedite in na kratko opišite snovno kulturno dediščino v destinaciji 
V registru kulturne dediščine je v destinaciji registriranih / zaščitenih 
preko 900 enot nepremične  dediščine.  

- Arheološka najdišča:  
Barka (najdišče Nadguč, Pečce, Podorešnica in območje Breg), Betanja 
(najdišče Stojance), Brežec pri Divači (grobišče Dol), Dane pri Divači 
(Gradišče Volarija), Divača (najdišči Gorenjski Radvanj in Mala Triglavca), 
Dolenja vas (območji Koskladnik in Merišče, gradišči Hribi, Tabor in 
Šmarnik), Dolnje Ležeče (najdišče Korinčeva jama), Dolnje Vreme 
(najdišče pri pilu sv. Jurija, gradišče Soline in grobišče Cerje), Famlje 
(najdišče Podjamca, območje Stari grad), Goriče pri Famljah (najdišče V 
Snožetih), Gornje Vreme (gradišče Gradišica), Gradišče pri Divači 
(najdišče Gradišče), Kozjane (najdišče Grad), Laže (gradišče Ajdovc), 
Matavun (območje Kovačica, Gradišče na Kozari, grobišči pod 
Matavunom in Ponikve), Naklo (najdišče sv. Brikcij), Otošče (grad Stari 
grad), Podgrad pri Vremah (grad Završnik), Potoče pri Senožečah 
(območje Selivce, Škrljevica, gradišči Bandera in sv. Jurij), Razdrto 
(najdišče goli vrh), Senožeče (območje Stari grad), Škocjan pri Divači 
(najdišča Stari grad, Gradišče, Jama v Sokolaku, Luknja v Lazu pod 
Matavunom, Pečina v Sapendolu, Nekropola za griči), Škocjanske jame 
(Czoernigova jama, Jama nad Jezerom, Mala jama na Prevali, 
Svetinovaja dvorana, Tominčeva jama, Velika jama na Prevali, Lovska 
postaja Ozka špilja), Škoflje (najdišče Tabor), Vremski britof (sv. Jurij), 
Zavrhek (Ajdovski gradec, gradič Tukelče, grad Strane), Artviže (območji 
Križen drev in sv. Socerb), Bač pri Materiji (najdišče Štefakova pečina, 
protiturški tabor), Beka (najdišči Lorencon in Punjert ter območje Mali 
Kras), Brezovica pri Materiji: (Bilenvrh), Brezovo Brdo (cerkev sv. Petra), 
Golac (najdišče Jama pod Slemenom, območji Gradina in Velika Vrata), 
Gradišče pri Materiji (najdišče Hajnovca in Orlek), Gradiščica (gradišče 
sv. Hrib), Hrpelje (najdišče Velika Griža), Kačiče (območje Gabrova stran, 
najdišča Jazbina, sv. Marija), Klanec pri Kozini (najdišče Brgodec), 
Nasirec (najdišče Grublje in Grad nad Botačem ter gradišče Gradec), 
Obrov (območja Gradina in Grublje), Petrinje (najdišča cijev spodmol, 
Brogd, Brgodec, jama Jazbina, Kraje, območje V Trpcah), Rodik (najdišča 
Ajdovščina, Krvice, Tabor, Obešenca), Skadanščina (območje Na 
Gnojinah), Slope (najdišče sv. Križ), Vrhpolje pri Kozini (najdišče 
Mandarje in gradišče Veliko Gradišče), Brestovica pri Komnu (najdišče 
Bezen nad Mohorini, gradišče Gradina, cerkev sv. Lovrenca), Coljava 
(najdišče Podganja jama), Gorjansko (območje sv. Margareta), Hruševica 
(najdišča Okladi, Podkal, V pečeh, Velika njiva), Kobdilj (najdišče 
Gradišče), Kobjeglava (najdišče Jama Jelenca), Kobjeglava (gradišče 
Gradina), Avber - Gradišče Ošče gradišče, Bogo - Protiturški tabor Taber, 
Dane pri Sežani - Arheološko območje Dane I, II in III, Divača - 
Arheološko najdišče pečina Trhlovca, Dobravlje pri Tomaju - Arheološko 

Na kratko navedite pozitivne in negativne vplive povezane s 
turizmom, na primer: 
POZITIVNI VPLIVI 
+ Ohranjanje in zaščita kulturne dediščine za turistične namene 
+ ohranjanje identitete prebivalcev destinacije  
+ širjenje vedenja o preteklosti z vključitvijo kulturne dediščine v 
tematske poti, muzeje,  
+ obiskovalci lahko na inovativne načine pripomorejo k 
ohranjanju kulturnih spomenikov 
+ oživljanje dediščine s prireditvami in novimi vsebinami 
+ namenska poraba sredstev od obiska za obnavljanje in  
oživljanje dediščine  
+ novi turistični produkti 
+ ekonomski učinki od večjega obiska 
+ označevanje ter informiranje o dediščini s tablami na  
tematskih poteh 
+ pospešen razvoj, več dogajanja, izboljševanje kulturne  
ponudbe, nove zaposlitve, spodbujanje kreativnosti v  
prostoru, ohranjanje tradicije in kulture, dvig zavesti,  
ponosa domačinov, boljša kvaliteta življenja, večje  
zadovoljstvo domačinov in obiskovalcev, večji prihodki,  
več dodane vrednosti, višji standard prebivalcev 
+ pri produktih dajemo prednost naši lastni  
dediščini, zato ne uvajamo prireditev, ki slonijo na tujih  
dediščinah  
NEGATIVNI VPLIVI 
- potencialni negativni vplivi zaradi turizma: namerno in 
nenamerno uničevanje, poškodovanje, kraja 
- sprememba ali izguba lokalne (avtohtone) identitete in  
vrednot (kot je prilagajanje obredov itn. zahtevam turizma)  
 

Navedite načine zaščite z ustreznim 
upravljanjem, zaščitnimi shemami in 
označbami 
Seznami spomenikov na občinskih internetnih 
straneh:  oznaka UNESCO, Občinski odloki, kjer 
glavnino zajema: Odlok o razglasitvi naravnih 
znamenitosti in kulturnih spomenikov na 
območju občine Sežana (Uradne objave, št. 
13/92) 
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območje Živčeva ograda, Gorenje pri Divači - Arheološko najdišče 
Spodmol v Osojnici in Arheološko območje Mikuže, Gradišče pri Štjaku - 
Arheološko območje Pod Hrbcem,  in Prazgodovinsko gradišče, Gradnje 
pri Avberju - Ruševine cerkve sv. Janeza Krstnika, Griže pri Sežani - 
Gradišče Stare ograde, Kazlje - Arheološko najdišče Zaleskovje in 
gradišče Vahta, Kopriva - Arheološko najdišče Ajdovska vas in sv. 
Lovrenc, Kosovelje - Gradišče Gradina, Krajna vas - Rimskodobna 
naselbina V grižcah, Križ pri Sežani - Arheološko območje Na Križu in 
Velike njive, Krtinovica - Gradišče Na hribu, Lipica - Arheološko najdišče 
Meandrast spodmol, Arheološko najdišče jama Vilenica, Arheološko 
najdišče Pod Strničnikom I in II, Arheološko najdišče Ravni I in II, 
Arheološko najdišče Tabor, Gradišča Klemenka, Ozidje, in Stari tabor ter  
Villa rustica Merišče; Merče - Arheološko najdišča Bestažovca in Veliki 
spodmol, Rimskodobna naselbina Merišče, Plešivica pri Sežani - 
Arheološko najdišče Tavčarjeva jama, Pliskovica - Arheološko najdišče v 
Doktorjevi ogradi, Ponikve pri Sežani - Arheološko najdišče Jama 
Tropčica, Povir - Arheološko najdišče Tabor, Rimskodobni naselbini 
Debeli kamen in Merišče, Selo pri Štjaku - Arheološko najdišče v 
vzhodnem delu vasi, območje V Zakotku, Utrdba Tabrin; Sežana - 
Arheološka najdišča Brdo, Jama Malanca in Tabor, Jamske postojanke 
Jama v Partu pri ogradi, Krnavice in v Dolu; Skopo - Gradišče sv. Mihael; 
Stomaž pri Štjaku - Arheološko najdišče Pri Cerkvi; Šmarje pri Sežani - 
Arheološko najdišče sv. Marija in območje Šmarska jama; Štorje - 
Arheološko najdišče sv. Mihael; Tabor pri Vrabčah - Arheološko najdišče 
Tabor; Tomaj - Arheološko najdišče Tabor; Veliko Polje - Arheološko 
najdišče Na Zgonu in gradišče Gradiška; Voglje na Krasu - Arheološko 
najdišče Stara cerkev; Vrhovlje pri Sežani - Gomila Medvedjek; Žirje - 
Arheološko najdišče Makunce in Gabričje 

- 161 vasi in naselij. 
- Objekti različnih namembnosti: 

• 87 cerkva in kapelic. 

• 103 domačije 

• 4 stolpi 

• 4 ledenice 

• 3 mlini 

• 1 župnišče 

• 5 starih šol 

• 5 vil (od tega 4 v Sežani) 

• Dvorec Odolina 

• Kmečki dvorec v Tomaju 

• Komunska kašča v Šmarjah pri Sežani 

• Hotel Triglav v Sežani 

• Bencinska črpalka v Sežani 

• Vojaška kapela iz I. svetovne vojne v Kosoveljah 
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• Pošta v Štanjelu 

• Botanični park v Sežani 

• Drevored ob cesti Razdrto – Senožeče 

• Graščina v Sežani 

• Komunski vodnjak v Brju pri Komnu 

• Črpališče za vodo v Podlazih 

• Koriti na Kali in v Ključih v Ocizli 

• Cesta od matavunskega križišča do Matavuna 

• Rudnik črnega premoga Vremski britof 

• Zidova Janezovega in Nanetovega vrta v Matavunu 

• Stare jamske poti v Škocjanskih jamah 

• 5 kamnitih kažipotov 

• 24 vodnjakov ali štirn 

• Kamniti most čez Reko v Škofljah 
 
- Izstopajo na turističnem področju: 

• Kraj in grad Štanjel s Ferrarijevim vrtom 

• Najdišča na področju Rodika vključena v Mitski park 

• Lipica z zaščitenimi različnimi objekti: hlev, Hotel Klub, Kapela, 
Ledenica, stara depandansa, velbanca, Fontana.  

• Veliko zaščitenih objektov / najdišč / območij je vključenih v 
tematsko zaokrožene poti, ki povezujejo naravno in kulturno 
dediščino.  

• MUZEJI : Vojaški muzej Lokev, Center za obiskovalce Mitski 
park, Muzej Lipikum v Lipici, Grgurjev etnološki muzej, 
Brestovica pri Povirju, Fabianova muzejska trgovina 
Lokev, Muzej Marjana Miklavca, Sprejemni center PŠJ z 
muzejsko zbirko, etnološka zbirka v Jakopinovem skednju pri 
PŠJ, Kraška hiša Štanjel, info-interpretacijske točke 

 

Nesnovna 
dediščina 

Živa” oziroma nesnovno kulturno dediščino v destinaciji se manifestira 
v naši destinaciji: 
Registrirana nesnovna dediščina: Tradicionalna reja in vzreja 
lipicancev v Kobilarni Lipica; Suhozidna gradnja; izdelovanje venčkov 
sv. Ivana in Škoromatija 
- Folklora, etnologija, glasba se ohranja in obnavlja ter poustvarja preko 
društev: Folklorna skupina Brkini, KD Kraški šopek, Kulturno-zgodovinsko 
društvo Hrpelje, KD Borjač, Kulturno in razvojno društvo Brce Gabrovica 
pri Komnu, Kulturno društvo Karla Štreklja Komen, Kulturno društvo 
Cominum, Glasbeno umetniško društvo pihalni orkester Komen, Športno 
in kulturno društvo 15. februar Komen, Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Kras, Brkinska godba 2000, Pihalna orkestra Divača in Sežana, 
ter zbori ženskih, moških in mešanih sestav. 

Na kratko navedite pozitivne in negativne vplive povezane s 
turizmom, na primer: 
POZITIVNI VPLIVI 
+ Ohranjanje in zaščita nesnovne kulturne dediščine za turistične 
namene in identitete prebivalcev destinacije 
+ prenašanje nesnovne dediščine na mlajše rodove  
+ dvigovanje ozaveščenosti lokalnega prebivalstva in  
obiskovalcev o obsegu, pomenu in vrednosti dediščine  
+ spodbujanje obiska dogodkov in prikaz nesnovne  
dediščine 
+ pospešen razvoj, več dogajanja, izboljševanje kulturne  
ponudbe, ohranjanje tradicije in kulture, boljša kvaliteta življenja  
domačinov, večje zadovoljstvo domačinov in obiskovalcev, večji  
prihodki, več dodane vrednosti, višji standard prebivalcev 

Navedite načine zaščite z ustreznim  
upravljanjem, zaščitnimi shemami in  
označbami. 
 
Zaščita določenih segmentov kulturne 
dediščine z občinskimi odloki v sodelovanju z 
Zavodom za kulturno dediščino. Glavnino 
zajema: Odlok o razglasitvi naravnih 
znamenitosti in kulturnih spomenikov na 
območju občine Sežana (Uradne objave, št. 
13/92) 
 
Vse enote nesnovne kulturne dediščine so na  
nacionalni ravni zaščitene na podlagi: 
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- Jezik – posamezne publikacije, zapisane v lokalnem narečju (kot 
Rodiške pravce, 2000, Jasna Majda Peršolja) in ustanovitev Štrekljeve 
nagrade (po jezikoslovcu Karlu Štreklju), ki je namenjena posameznikom 
ali skupinam za življenjsko delo ali izjemne dosežke na področju zbiranja 
in ohranjanja slovenskega ljudskega blaga v besedi in pesmi; nagrada se 
podeli vsako leto 
- publikacijah, ki so izdane z namenom, da tematsko in sistematično 
zapišejo določene posebnosti destinacije, kot so: Okusi Krasa, Kraška 
kuhinja, Kraška hiša in arhitektura Krasa, Kraški pršut, Brkinske dobrote. 
- turistični produkti: Živi muzej Krasa in Mitski park (nesnovna kulturna 
dediščina v povezavi z naravno dediščino) 
- Regionalni izdelki in kulinarika (zaščiteno: Ročno rezanje pršuta; Kraški 
med, Kraški Brinjevec, Brkinski slivovec) 
- Dogodki: Festival kraška gmajna, Festival Brkinske sadne ceste, Praznik 
terana in pršuta, Češpovi njoki, Kostanjev praznik, Martinovanje, Mesec 
špargljev 

NEGATIVNI VPLIVI 
- sprememba ali izguba lokalne (avtohtone) identitete in vrednot 
(kot je prilagajanje obredov itn. zahtevam turizma) 
- onesnaževanje na prireditvah, ki je sicer kontrolirano  
kolikor je zmožnost 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine,  
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o varovanju  
nesnovne kulturne dediščine, 
- Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in  
varstvenih usmeritvah. 
- Pravilnik o registru kulturne dediščine. 
 
 

4. Socialno – 
ekonomski viri 

   

Lokalno 
prebivalstvo 

Povzemite pomembne demografske značilnosti destinacije: 
- število prebivalstva: 26.177  
- trend rasti: prebivalstvo v destinaciji narašča, kar kažejo primerjave s 
številom pred nekaj leti (leta 2013 24.780) 
- glavni viri dohodka: terciarna dejavnost 
- narodnostmi (domorodno prebivalstvo): velik delež (85 %) avtohtonega 
prebivalstva, v manjšini srbi, hrvati, makedonci, italijani 
- zunanjimi pritiski: tukaj lahko navedemo sezonske migrante, zaradi 
dela; med obiskovalci izstopajo Italijani 
- razmerjem med domačini in obiskovalci v vrhuncu sezone: ocena: 50:50 
 
 

Na kratko navedite pozitivne in negativne vplive povezane s 
turizmom: 
POZITIVNI VPLIVI 
+ boljše počutja, krepitev državljanske angažiranosti in ponosa 
+ turizem kot sila miru 
+ krepitev skupnosti 
+ izboljšanje blaginje (turizem vir dohodka) 
+krepitev skupnosti 
NEGATIVNI VPLIVI 
- ohranjanje kmetijstva z veliko dodano vrednostjo 
- nadgradnja kmetijske dejavnosti v storitveno (prenočišča, 
dopolnilna dejavnost na kmetiji) 
- ustvarjanje delovnih mest. 
- konflikti s tradicionalno rabo zemljišč in lastniškimi pravicami 
- gospodarska neenakost (prihodki od turizma se ne porazdelijo 
enako) 
- kulturni konflikti / razdraženost prebivalcev zaradi vedenja 
turistov 
- porast kriminala 
- nezadovoljstvo lokalnega prebivalstva zaradi neurejenih 
parkirnih mest 
 

Navedite ustrezne upravljavske sheme. 
 
Med ustrezne upravljavske sheme lahko  
štejemo že vse omenjene nacionalne,  
regionalne in lokalne zakone ter smernice, ki  
so bile omenjene v predhodnih poglavjih,  
tako na področju prostorskega planiranja,  
odpadkov, energije, ohranjanja naravne in  
kulturne dediščine, skrb za biodiverziteto in  
naravno okolje, pokrajino, do zmanjševanja  
hrupa in svetlobnega onesnaževana.  
Tematika turizma je namreč  
multidisciplinarno področje, ki je posredno in  
neposredno povezan z velikim številom  
deležnikov kot elementi naravnega in  
kulturnega okolja v destinaciji zato ustrezne  
upravljavske sheme morajo sloneti in  
upoštevati številne predpise in določila. 

Zasebni sektor 
 

Povzemite kako je organiziran zasebni turistični sektor 
 
Podjetja so organizirano povezana v Območni obrtno podjetniški zbornici 
Sežana s posameznimi sekcijami na posameznih področjih. 
Količina podjetij: 2898 

Na kratko navedite pozitivne in negativne vplive povezane s 
turizmom, na primer: 
POZITIVNI VPLIVI 
+ Okrepljeno podjetništvo 

Navedite ustrezne upravljavske sheme. 
Nastanitvena ponudba na območju občine se  
širi – tako po številu, strukturi, kakovosti kot  
dodatni ponudbi (ki je pomembna osnova za  
trženje izven glavnih poletnih mesecev). To  



Kategorija  Popis (opišite glavne vire in danosti) 1.7: Analiza vplivov (analizirajte vplive turizma na lokalne 
vire) 

Politike in zaščitni režimi (v nacionalnih in 
lokalnih predpisih) 

 
Pregled podjetij, povezanih s turizmom: 
- Namestitve: 81  
Vrste namestitev: hoteli: 14, turistične kmetije s sobami: 26, oddajanje 
zasebnih sob gostom: 35, mladinska prenočišča: 2, druge nastanitve za 
krajši čas: 4 
- Postajališča za avtodome: 6 
- Gostinska ponudba: 148 
Vrste gostinske ponudbe: restavracije in gostilne: 56, okrepčevalnice in 
obrati: 12, slaščičarne in kavarne: 5, turistične kmetije brez sob: 21, 
ostalo: 7. 
- Izvajalci aktivnosti:  
kolesarjenje – SloActive d.o.o. (izposoja in vodenje); samo izposoja koles: 
Astraea tours, Kobilarna Lipica, Admiral Kozina, Mitski park Rodik, 
občine Divača, Komen, Sežana in Hrpelje – Kozina, Rent a bike Mitja 
Furlan s. p., Mathtech bike Center Sežana, Core riding, AP Aljoša 
Pirjevec, MG Šport s. p.. Park Škocjanske jame 
jahanje - Kobilarna Lipica in turistične kmetije, kot TK Babuder iz Velikih 
Loč  
disk golf – Kobilarna Lipica 
doživetja: Mitski park, Grad Štanjel, Park škocjanske jame, Muzej 
filmskih igralcev; vinarji s kletmi (vodeni ogledi z degustacijami), 
sadjarske kmetije v času Festivala brkinske sadne ceste omogočajo 
pobiranje jabolk; stik z živalmi: posamezne turistične kmetije, kot 
Kmetija Benčina iz Prešnice, Alpaka ranč Primorske in druge; 
TIC-i z organizacijo sezonskih delavnic 
Zavod za šport Sežana – rekreacijski dogodki (Kraški maraton) 
Društvo turističnih vodnikov deluje po celi destinaciji in poleg svoje 
osnovne dejavnosti tudi samo organizira dogodke 
Prostovoljna društva izvajajo dogodke / pohode, teke, kolesarjenja, 
delavnice / na področju kulture / turizma / prostega časa 
- Ponudniki transporta: avtobusni prevozniki: Avrigo, Arriva, Benotours, 
Avtoexpert, Laris, Batana, zasebni ponudniki individualnih prevozov 
(https://www.visitkras.info/uporabno/povezave/ 

+ dodaten vir dohodka za kmete, ki imajo dopolnilne dejavnosti, 
vinogradnike  
+ turizem predstavlja dopolnilno dejavnost številnim  
domačinom (odpiranje novih sob, apartmajev v zasebnih hišah),  
viša se standard prebivalcev, pozitiven odnos do turizma, 
odpiranje novih storitvenih podjetij, krepi se lokalno 
gospodarstvo, krepi se povezanost številnih ponudnikov v verigi 
itd)  
+ trend večanja števila turistov na območju omogoča nova 
delovna mesta, dodaten vir zaslužka 
+ zagotavljanje konkurence 
+ nove infrastrukturne naložbe za razvoj gospodarskih  
subjektov  
+ vzpostavitev poslovnih vezi med ponudniki znotraj  
destinacije  
+ obnavljanje stanovanjskega fonda za  
potrebe prenočitvenih kapacitet  
NEGATIVNI VPLIVI 
- Sezonski značaj delovnih mest 
- nižji dohodki zaposlenih v turizmu od slovenskega  
povprečja 
- višja cena stanovanj zaradi dajanja nepremičnin v najem  
turistom 
 

področje predstavlja tudi enega temeljnih  
izzivov za prihodnje srednjeročno do  
dolgoročno obdobje in nujna osnova za bolj  
organiziran nastop na trgu, za podaljševanje  
sezone in za pritegnitev novih ciljnih  
segmentov. Med ustrezne upravljavske  
sheme lahko štejemo že tekom celotnega  
dokumenta omenjene nacionalne in  
regionalne pravilnike in uredbe, ki so bile  
preko občinskih aktov in določil  
implementirane na lokalno raven in nam  
kažejo smernice tako na področju prostorskega 
planiranja, odpadkov, energije,  
ohranjanja naravne in kulturne dediščine,  
skrb za biodiverziteto in naravno okolje,  
pokrajino, do zmanjševanja hrupa in  
svetlobnega onesnaževana. Turizem je  
multidisciplinarno področje, ki je posredno in  
neposredno povezan z velikim številom  
deležnikov kot elementi naravnega in  
kulturnega okolja v destinaciji zato morajo  
ustrezne upravljavske sheme sloneti in  
upoštevati številne predpise in določila 

 


