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Uvod
Krajina ob Pivki, prepišni svet na prehodu 
z Notranjske na Primorsko, skriva številne 
posebnosti. Ena od najprepoznajvnejših 
je gotovo sistem 17 presihajočih jezer, ki 
so bila povod za ustanovitev krajinskega 
parka.
Območje v prvi vrsti zaznamujejo trije 
naravni dejavniki. Prvi je kraški relief, v 
dolinskem dnu uravnan, na višje ležečih 
pobočjih pa prepreden s številnimi 
mikroreliefnimi oblikami. Drugi je podnebje, 
ki je kljub relativni bližini morja ostro, 
celinsko. Z mrzlimi zimami, ki jim daje 
pečat burja ter s sušnimi poletji, ko krajina 
zaradi pomanjkanja padavin, plitve 
zemlje in visokih temperatur postane 
podobna savani. In tretji je voda. Te je 
enkrat v izobilju, drugič pa je čutiti njeno 
pomanjkanje. Ob močnem deževju 
izpod Javornikov in Snežnika privrejo na 
dan podzemne kraške vode in napolnijo 
jezerske kotanje, da se v nekaj dneh 
spremenijo v jezera. Napolnijo strugo reke 
Pivke, da prestopi svoje bregove in se 
razlije po dolinskem dnu. Za nekaj dni ali 
tednov krajina povsem spremeni svojo 
podobo.
Ob naravnih dejavnikih ne smemo izpustiti 
ali zanemariti človekovega odtisa, ki ga je 
skozi stoletja kontinuirane rabe pustil v tem 
prostoru. Prostor ob Pivki je bil že zgodaj 
poseljen in obdelan. 

Prav skromne naravne razmere so v 
pretežni meri pogojevale način njegove 
izrabe, ki je mogla biti do potankosti 
premišljena. Naselja so se umaknila 
poplavnim območjem in najbolj rodovitnim 
predelom. Kmetijske površine odražajo 
tradicionalni vzorec preskrbe s hrano: 
od njiv na najbolj rodovitnih zemljiščih v 
dolinskem dnu, v dnu vrtač in na pobočnih 
uravnavah, prek travnikov, ki se nahajajo 
na bolj razgibanem terenu, pa tudi na 
legah, kjer vodne razmere ne dopuščajo 
gojenja poljščin, do pašnikov in senožeti ter 
na koncu gozda, ki pokriva najbolj strma 
pobočja na obronkih Javornikov. 
Krajina je predmet nenehnega 
spreminjanja in stanje, ki ga imamo 
pred očmi danes, je v resnici že njena 
preteklost. Tudi krajina ob Pivki je bila 
v preteklih desetletjih deležna številnih 
sprememb, med najbolj očitnimi so gotovo 
širjenje pozidanih območij na eni strani, 
ter opuščanje kmetijske rabe, ki mu sledi 
zatravljanje in zaraščanje na drugi strani. 
Te spremembe so pogosto ovrednotene 
kot negativne, saj večini ljudi predstavljajo 
grožnjo pred izginjanjem tega, kar 
poznamo, s čimer se poistovetimo in 
k čemu se vedno lahko vračamo. To 
pa pogosto sproži želje in pobude po 
ohranjaju zatečenega stanja najpogosteje 
v obliki prepovedi, zapovedi in omejitev. 
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Krajino, kot jo poznamo danes je 
preoblikoval človek, ko je z orodji in 
tehnikami, ki jih je imel v določenem 
obdobju na voljo, prilagajal naravne 
razmere svojim potrebam. Orodja, 
tehnologija in potrebe se v času 
spreminjajo. Prav tako tudi krajina. 
Urejanje krajine na način, da ohranimo 
njeno »kulturnost« ne pomeni ohranjanja 
zatečenega stanja, ne pomeni 
konzerviranja njene fizične podobe. 
Pomeni pa prepoznavanje njenih 
potencialov in omejitev, prepoznavanje 
konceptov, ki so ustvarili današnjo krajino 
in ki jih lahko uporabimo tudi pri urejanju 
prihodnjih krajin. 

Študentje 2. letnika magistrskega študija 
krajinske arhitekture na Biotehniški 
fakulteti Univerze v Ljubljani pri predmetu 
Tipologija, upravljanje in varstvo kulturne 
krajine so bili soočeni z izzivom, kako 
pripraviti koncept za upravljanje in varstvo 
krajine, ki bo ohranjal naravne danosti in 
procese, ki to krajino oblikujejo, omogočil 
lokalnim prebivalcem gospodarjenje z njo, 
obiskovalcem pa ponudil možnost, da si 
ogledajo krajino, ki te, potem ko jo enkrat 
izkusiš, zagotovo ne pusti ravnodušnega. 
Njihova razmišljanja in predloge si lahko 
ogledate na naslednjih straneh.
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Namen in cilji

Podati smernice upravljanja 
krajinskega parka na področju 
narave, vod, kmetijstva, kulturne 
krajine in turizma.

Določitev meje krajinskega parka, 
upoštevajoč krajinske značilnosti. 

Določitev ciljev in ukrepov varovanja 
in razvoja krajinskega parka.

Umestitev in Oblikovanje parkovne 
infrastrukture (poti, razgledišča, 
parkirišča, prireditveni prostori...).

Izdelava predlogov podrobnejših 
ureditev. 

Izdelava celostne grafične podobe.

3



Seznanjanje z območjem

Glavne značilnosti

Grafična podoba

Narava in vode

Turizem

Terenski ogled

Postavitev ciljev

Štiri skupine

Opredelitev območja 
obdelave

Ukrepi za varstvo in
razvoj

Kmetijstvo in
kulturna krajina

Metoda dela
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Opredelitev območja

Tako kot obstoječe stanje tudi novi 
predlog predvideva tri varstvena 
območja:

1. varstveno območje je najožje, v njem 
pa veljajo najstrožji ukrepi in režimi. 
Obsega območja presihajočih jezer 
opredeljenih kot naravnih vrednot in 
izvir reke Pivke. 

2. varstveno območje je ožje vplivno 
območje jezer, torej območje iz 
katerega se v kotanje presihajočih jezer 
steka glavnina padavin. Na zahodu 
ga opredeljuje desni breg reke Pivke 
na severu, vzhodu in jugu pa reliefne 
znečilnosti - vrhovi in grebeni. 

3. varstveno območje je najširše 
območje krajinskega parka. Zahodno 
je zamejeno z izrazitim reliefnim robom, 
ki je razvodnica med jadranskim 
in črnomorskim povodjem. Južno 
ga opredeljujejo reliefni grebeni, 
vzhodno pa vplivna območja gozdnih 
rezervatov, naravnih vrednot in meja 
Notranjskega regijskega parka. Na 
severu meja sovpada z mejo med 
zgornjo in spodnjo Pivko, kakor je 
opredeljena v Regionalni razdelitvi 
krajinskih tipov v Sloveniji (Marušič in 
sod,. 1998). 

Trenutna meja krajinskega parka 
Pivška presihajoča jezera poteka 
pretežno po meji občine Pivka ter 
na zahodu delno po meji območja 
Natura 2000. Takšna opredelitev 
območja ne zavzame sistema vseh 
med seboj povezanih presihajočih 
jezer v območju zgornje Pivke. Zaradi 
tega smo se v sklopu iskanja usmeritev 
varstva in razvoja najprej lotili 
opredelitve območja s prostorskega 
(krajinskega) vidika. Namen predloga 
drugačne meje krajinskega parka ni 
kritika in korekcija obstoječe meje, 
temveč v razmislek odločujočim 
podati drugačen, administrativno 
neobremenjen pogled na obseg 
zavarovanja.

Območje parka
5



Trenutna meja krajinskega parka

LEGENDA

V

Postojna

Hrašče

Orehek
Rakitnik

Prestranek

Koče

Slavinaj

Selce

Pivka

Trnje

Klenik
Palčje

Jurišče
Parje

Drskovče

Zagorje
Narin

Nadanje selo

Kal

Bač

Koritnice

Knežak

Šembije

Petelinje

Meja Notranjskega
regijskega parka

Grebeni, relief

Grebeni, relief
Desni breg
reke Pivke

Območja jezer -
naravnih vrednot

Gozdni rezervati,
naravne vrednote

Meja med krajinskimi
enotami

Razvodnica
Jadransko-Črno morje
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VODE IN NARAVA
Značilnosti 
Cilji
Ukrepi
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Vode

Narava

Cilji
preprečevanje onesnaževanja ali 
poslabšanja kvalitete vodnih teles,
ohranjanje čiste podtalnice in 
zagotavljanje zadostne zaloge.

Ohranjanje izvirov in strug 
vodotokov v naravnem stanju ter
ohranjanje obvodnih habitatov.

Ukrepi
1. Preprečevanje onesnaževanja voda:
(a) prepoved uporabe vozil na ožjem varstvenem 
območju (izjema kmetijska mehanizacija)
(b) določitev varstvenih pasov okrog jezer in 
vodotokov, neposredno ob vodnem viru je 
prepovedana uporaba okolju nevarnih snovi ter 
pas ob vodnem viru, kjer se izvaja redna košnja in 
vzdrževanje pretočnosti struge ohranjanje tal in 
vegetacije, ki sta naravni filter 
(c) preprečevanje divjih odlagališč in iztokov odpadnih 
voda, določitev varstvenih pasov okrog črpališč, 
(d) razumno in pazljivo izrabljanjem vodnih virov,
(e) ter vzdržno načrtovanje na kraškem površju,
2. Osveščanje ljudi, saj vsak posameznik lahko 
pomaga pri skrbi za lokalne vire, varčevanju z vodo in z 
ločevanjem odpadkov. 

Cilji
Ohranjanje biotske pestrosti s 
poudarkom na varovanju ogroženih, 
zavarovanih in 
mednarodno varovanih živalskih in 
rastlinskih vrst ter habitatnih tipov.

Ohranjanje načinov upravljanja 
prostora (kulturna krajina).

Predstavljanje in približevanje kraškega 
sveta obiskovalcem ter širjenje zavesti 
o pomenu narave med domačini in 
obiskovalci.

Ukrepi
1. Ohranjanje ugodnega stanja ogroženih, zavarovanih 
in mednarodno varovanih vrst in habitatnih tipov:
(a) prepovedano je parkirati izven določenih mest 
(b) zažigati trstičje, travišča in pašnike in tako namerno 
zniževati število rastlin in živali ali slabšati njihove 
življenjske razmere
(c) habitati in vrste vezani na kulturno krajino se 
varujejo s kmetijskimi dejavnostmi, ki zagotavljajo 
ustrezno ravnovesje med ohranjanjem narave in 
razvoja območja,
2. Osveščanje obiskovalcev in domačinov ter 
izobraževanje o pomembnosti Krasa in njegovih 
izjemnih naravnih pojavih.
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Vode in narava
Vode

Narava

Značilnosti
Glavni vodotok je reka Pivka
17 presihajočih jezer
2 vodni zajetji (Mrzlek, Pod Ovčjakom)
3 izviri oz. pritoki (Zelški, Trnski, Mišnik) 
Številni kraški pojavi (bruhalniki, požiralniki)

Presihajoča jezera od severa proti jugu
Jeredovce 
Krajnikov dol 
Petelinjsko jezero 
Klenski dol ali Klensko jezero 
Radohovsko jezero 
Parsko jezero 
Palško jezero 
Malo in Veliko Drskovško jezero
Veliko in Malo Zagorsko jezero 
Kljunov ribnik 
Veliki dol za Kalcem 
Kalsko jezero 
Bačko jezero 
Laneno jezero 
Šembijsko jezero 

Značilnosti
Večji del območja spada pod Naturo 2000,
4 gozdni rezervati in varovalni gozdovi 
(Pleša, Ilov klanec, Bička gora, Dedna gora, Obramec)
Nahajališče fosilov (Markova dolina)
Številne kraške jame

Pestrost rastlinstva in živalstva
17 habitatnih tipov
Naravne vrednote
Pestra flora in fauna
Raki, metulji, ptice, zveri
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Mrzlek

Zelški

Pleša in varovalni gozd

Bička 
gora

Dedna 
gora

Obramec
Markova 
dolina

Ilov klanec

Trnski

Mišnik

Pod Ovčjakom

Natura 2000

Presihajoča jezera

Vodno zajetje

Pritoki in izviri

Gozdni rezervati
in varovalni gozd

Jame
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Narava in vodeKMETIJSTVO IN
KULTURNA KRAJINA
Vizija
Cilji in Tipologija kulturne krajine
Ukrepi ohranjanja in razvoja kulturne krajine
Podrobnejšu ukrepi - Komasacije, Socialno podjetništvo
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Poljedelska proizvodnja se je v zadnjih 
dvajsetih letih močno zmanjšala 
in prestrukturirala in je danes 
namenjena predvsem proizvodnji 
krme za živino oziroma samooskrbi 
prebivalstva. Zakraselost tal, pogoste 
suše in pomanjkanje vodnih virov 
za namakanje omejujejo možnosti 
kmetovanja. Celotno območje 
tako uvrščamo med območja z 
omejenimi dejavniki za kmetijstvo, 
opuščanje oziroma zmanjševanje 
obsega kmetovanja pa se odraža 
v zmanjševanju tržne proizvodnje in 
razmeroma hitrem zaraščanju, zaradi 
česar izginja prepoznavna kulturna 
krajina. 

Z okoljskega vidika kmetijstvo v 
krajinskem parku ne predstavlja večjih 
težav. Glede na to, da je območje 
zavarovano predvsem zaradi pojavov, 
ki so nastali s sovplivanjem naravnih in 
antropogenih dejavnikov, je potrebno 
predvsem vzdrževati in primerno 
razvijati obstoječe dejavnosti. 
Ekstenzivno kmetijstvo je tu ključnega 
pomena, saj ustvarja obsežne 
travniške površine, ki definirajo kulturno 
krajino območja. 

Ustvariti je potrebno predvsem 
pogoje v katerem se bo ekstenzivno 
kmetovanje lahko nadaljevalo.

Vizija: Vzdržen in sonaravni razvoj 
kmetijstva z ohranjanjem kulturne 
krajine in tradicionalnih praks
Za uresničevanje vizije smo si zadali 
tri osnovne cilje, iz katerih so nadalje 
sledili konkretnejši ukrepi. Za lažje in 
boljše razumevanje krajine smo izdelali 
še tipologijo kulturne krajine.

Kmetijstvo in kulturna krajina

Vizija

Kmetijstvo je v pivški kotlini dejavnost, 
ki daje vidne prostorske značilnosti 
območju presihajočih jezer. Prevladuje 
tradicionalna kmetijska raba, ki 
ustvarja ekološko bogato, ter vrstno, 
habitatno in vizualno pestro krajino. 
Naravni pogoji, kot so podnebne 
razmere, nadmorska višina, relief in 
sestava tal, opredeljujejo usmeritev 
kmetijske proizvodnje na območju 
krajinskega parka predvsem v 
živinorejo, nekaj je ornih površin, 
vasem pa dajejo značilno podobo 
stari visokodebelni sadovnjaki. 
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Izdelava tipologije kulturne krajine

Ohranjanje in promocija značilne in 
posebne krajine in krajinske identitete

Ohranjanje obstoječe prakse košnje 
jezerskih kotanj in preprečevanje 
škodljivega vpliva kmetijstva (agro/
hidromelioracije, fitofarmacevtska 
sredstva)

Spodbujanje vzdržnega razvoja 
kmetijstva in gozdarstva, s poudarkom 
na samooskrbi območja

Vzpostavitev enotne blagovne 
znamke krajinskega parka za trženje 
izdelkov

Cilji
13



Tipi kulturne krajine
Kotanje jezer
Zaradi kraškega vodnega režima 
in košnje so se na dnu kraških polj 
oblikovali mokrotni travniki z značilnimi 
rastlinskimi in živalskimi združbami. 
Trakaste parcele zamejuje izrazit gozdni 
rob. Del leta so poplavljene.

Senožeti in pašniki
Na višjih in manj dostopnih legah je 
znotraj obširnih Ilirsko-bukovih gozdov 
značilna pašna raba s posameznimi 
gručami dreves, ki nudijo senco in 
zavetje živini.

Gozd
Na območju visokega krasa 
(Javorniki) so obsežni strnjeni jelovo-
bukovi gozdovi. Na nižjih območjih je 
najpogostejši črni bor s toploljubnimi 
listavci, ob vodotokih pa prevladuje 
vrbovje. 

Pestre naravne razmere na območju 
krajinskega parka so pogojevale 
različne načine gospodarjenja s 
tem prostorom oz. različne načine 
obdelave. Na območju smo 
identificirali pet različnih tipov krajine, 
ki odražajo tradicionalen način 
kmetovanja s kombinacijo njiv, 
travnikov, pašnikov in gozda.

Dolinsko dno
Na ravnicah vzdolž reke Pivke se 
prepletajo ekstenzivni trakasti travniki 
in polja z vmesnimi mejicami in 
posameznimi drevesi starih lokalnih 
drevesnih vrst. Ob robovih naselij so 
še dobro ohranjeni visokodebelni 
sadovnjaki starejših sort.

Mozaična krajina
Na višje ležečih območjih s kraškim 
značajem se intenzivnost rabe 
prostora manjša. Gre predvsem za 
preplet ekstenzivno obdelanih vrtač, 
omejenih z gosto mrežo mejic in 
posameznih dreves. Na mestih so še 
dobro ohranjeni sistemi suhozidov.

14



Tipologija kulturne krajine

TIP KRAJINE

LASTNOSTI

PRIMERI

UKREPI

SENOŽETI IN PAŠNIKI DOLINSKO DNO KOTANJE JEZER MOZAIČNA KRAJINA GOZD

pašniki in travniki znotraj gozdov
na pobočjih, členjeni s posameznimi 

drevesi in drevesnimi gručami

preplet ekstenzivnih 
trakastih travnikov in polj

posamične mejice in drevesa
visokodebelni sadovnjaki ob naseljih

ekstenzivni, mokrotni 
trakasti travniki

izrazit gozdni rob 

značilne rastlinske združbe

ekstenzivno obdelane vrtače

gost preplet mejic, soliteri

suhozidi

Ilirski bukovi gozdovi na Javornikih

v nižinah črni bor in toploljubni listavci

ob reki Pivki vrbovje

sonaravno gozdarstvo

delavnice, seminarji, 
predavanja o obdelavi lesa

izvajanje komasacij z 
ohranjanjem mejic

ohranjanje živic in suhozidov

spodbujanje paše

spodbujanje paše drobnice

ohranjanje posamičnih dreves
in gruč znotraj zaplat

subvencioniranje postavitve ograj

izvajanje komasacij

ohranjanje visokodebelnih sadovnjakov

omejevanje uporabe
fitofarmacevtskih sredstev

ohranjanje košnje

smernice za košnjo

prepoved agromelioracij

monitoring stanja 
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TIP KRAJINE

LASTNOSTI

PRIMERI

UKREPI

SENOŽETI IN PAŠNIKI DOLINSKO DNO KOTANJE JEZER MOZAIČNA KRAJINA GOZD

pašniki in travniki znotraj gozdov
na pobočjih, členjeni s posameznimi 

drevesi in drevesnimi gručami

preplet ekstenzivnih 
trakastih travnikov in polj

posamične mejice in drevesa
visokodebelni sadovnjaki ob naseljih

ekstenzivni, mokrotni 
trakasti travniki

izrazit gozdni rob 

značilne rastlinske združbe

ekstenzivno obdelane vrtače

gost preplet mejic, soliteri

suhozidi

Ilirski bukovi gozdovi na Javornikih

v nižinah črni bor in toploljubni listavci

ob reki Pivki vrbovje

sonaravno gozdarstvo

delavnice, seminarji, 
predavanja o obdelavi lesa

izvajanje komasacij z 
ohranjanjem mejic

ohranjanje živic in suhozidov

spodbujanje paše

spodbujanje paše drobnice

ohranjanje posamičnih dreves
in gruč znotraj zaplat

subvencioniranje postavitve ograj

izvajanje komasacij

ohranjanje visokodebelnih sadovnjakov

omejevanje uporabe
fitofarmacevtskih sredstev

ohranjanje košnje

smernice za košnjo

prepoved agromelioracij

monitoring stanja 
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Ukrepi ohranjanja in razvoja kulturne krajine
Ukrepi in njihovo izvajanje
Ukrepi določajo mehanizme, s katerimi 
bomo dosegali zastavljene cilje. 
Opredeljeni so glede na tipologijo 
krajine, a lahko veljajo tudi za druge 
tipe.

Dolinsko dno
1. Izvajanje komasacij za spodbujanje 
obdelave tal in izboljševanje pogojev 
zainteresiranim kmetom
2. Ohranjanje ekstenzivnih 
visokodebelnih sadovnjakov na 
robovih naselij z izobraževanjem 
in pomočjo pri vzdrževanju sadnih 
dreves
3. Omejevanje uporabe gnojil in 
drugih fitofarmacevtskih sredstev 

Mozaična Krajina
1. Izvajanje komasacij z ozirom na 
obstoječo strukturo (mejice, drevesne 
gruče, travniki)
2. Ohranjanje živic in suhozidov
3. Spodbujanje paše skozi razvoj           
sirarstva

Kotanje jezer
1. Ohranjanje/spodbujanje 
ekstenzivne košnje z vključevanjem 
obdelovalnih površin v KOP, 
izobraževanjem in usposabljanjem.
2. Monitoring stanja in deleža 
ekstenzivnih travnikov
3. Opredelitev smernic za košnjo glede 
na:
      Čas (po polnem cvetenju glavnih 
vrst trav, po 15. juliju)
      Smer košnje (od znotraj navzven ali 
od enega konca proti drugemu)
      Tehnologijo (uporaba verig za 
plašenje živali, košnja 10 cm nad tlemi)
4. Prepoved izvajanja agro in 
hidromelioracij 
5. Vzpostavitev sistema monitoringa, 
inšpekcijskega nadzora in kaznovanja 
kršiteljev

Senožeti in pašniki
1. Spodbujanje paše drobnice skozi 
izobraževanje in razvoj sirarstva
2. Ohranjanje prvin znotraj travnikov 
(posamezna drevesa, živice, gruče)
3. Subvencioniranje vzpostavitve 
kvalitetnega ogradnega sistema za 
preprečevanje škode zaradi divjih 
zveri

17
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Pozitivno

Pozitivno

Komasacija

Negativno

Negativno

Preveritev pripravljenosti
lastnikov zemljišč za

komasacijo

Preveritev interesa za 
kmetovanje

Izobraževanje,
ozaveščanje,

delavnice

Podrobnejši ukrepi - Komasacije

Majhnost parcel je en izmed ključnih 
razvojnih problemov kmetijstva. 
Namen komasacij je omogočiti 
zainteresiranim kmetom boljše pogoje 
za izvajanje kmetijske dejavnosti. Ker 
gre za velik poseg v parcelno strukturo 
je potrebno v proces že zgodaj 
vključiti javnost, zato predlagamo, 
da se  najprej skozi anketo preveri 
pripravljenost deležnikov (lastnikov 
zemljišč in širše javnosti) za 
sodelovanje pri komasaciji. V kolikor je 
mnenje pozitivno se izvede postopek 
komasacij. Če se izkaže, da obstaja 
odpor do tovrstnega postopka je 
smiselno preveriti zainteresiranost 
prebivalcev za kmetovanje ter začeti 
z izobraževanjem in ozaveščanjem 
o pomenu kmetijstva za krajinski 
park skozi več delavnic, sestankov in 
predavanj.

Načela izvajanja komasacij:
Ohranjanje obstoječih smeri in trakaste 
parcelacije.

Pri pripravi komasacijskega načrta 
naj sodeluje krajinski arhitekt, novo 
razdelitev naj ovrednoti predvsem s 
stališča krajinske slike.

Komasacije 
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Ohranjanje tradicionalne trakaste struktureOhranjanje tradicionalne trakaste strukture
a : b = 10 : 1 a : b = 5 : 1 a : b = 3 : 1 a : b = 2 : 1 a : b = 1 : 1

Ohranjanje strukture / smeri parcel

20



Eko - kmetije

Kupci

Pridelovalci mleka

socialno podjetje
SIRARNA

dopolnilna
 dejavnost

ohranjanje 
ekstenzivnih 

pašnikov

Nepridobitna pravna
oseba npr. društvo

Podrobnejši ukrepi - Socialno podjetništvo
21



Kot ukrep spodbujanja pašnje na 
ekstenzivnih travnikih predlagamo 
ustanovitev sirarne v obliki socialnega 
podjetja. Socialno podjetništvo 
poleg gospodarskih ciljev stremi še k 
izboljšanju okolja in reševanju socialnih 
težav. 

Takšno podjetje lahko ustanovi 
katerakoli nepridobitna organizacija, 
konkretno bi to lahko bilo katerokoli 
zainteresirano društvo na območju 
(npr. turistično društvo) ali pa bi se 
za ta namen posebej ustanovilo 
novo. Sirarna bi od lokalnih kmetov 
odkupovala mleko in ga predelovala 
v sire ter jih prodajala pod lokalno 
blagovno znamko krajinskega parka. 
Predlagamo, da se sirarna poveže z 
okoliškimi turističnimi kmetijami, ki bi 
lahko prodajale sir, obenem pa nudile 
svoje produkte pod isto blagovno 
znamko, ter na ta način prispevale k 
prepoznavnosti in enotnosti območja. 

Sirarna
22



TURIZEM
Cilji
Splošne smernice
Ukrepi
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Povezovanje turistično relevantnih točk v 
sklopu večjega sistema poti.
Spodbujanje in povezovanje že 
obstoječih eko kmetij.
Ureditev prireditvenih prostorov.
Zaokrožena ponudba in oglaševanje.
Organiziran promet (prostori za 
kampiranje, parkirišča, urejeni dostopi, 
itd.).
Spodbujanje sezonskega turizma.
Ohranjanje tradicionalne arhitekture, 
kulturne dediščine, tradicionalnih obrti, 
kulturne znamenitosti (mlini na vodo, 
pivški križi, itd.).
Urejanje primernih jam v namene 
vodenih ogledov ter sanacija jam 
v degradiranem stanju. Ustvarjanje 
tesnejše povezave med Javorniki in 
dolino prekopohodniških poti.
Umestitev izposojevalnice koles.
Ureditev konjeniške ponudbe za 
turistične namene v sklopu obstoječih 
konjeniških centrov.

Cilji Splošne smernice

Vzpostavitev celostne komunikacijske 
mreže oziroma sistema poti v 
krajinskem parku.

Prepoznavanje, vrednotenje, 
ohranjanje in promocija ključnih 
značilnosti krajine.

Vnašanje in spodbujanje turističnih, 
lokalnih in ostalih ponudb, ki bi 
pripomogle k prepoznavnosti 
območja in spremenile njegovo 
tranzitno lastnost.
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Ukrepi

S subvencijami in navezavo na 
turistično ponudbo se spodbuja razvoj 
podeželja in vzdržnih oblik kmetovanja 
(kmetovalcem se omogoča 
prodajo lastnih izdelokov, pri lokalnih 
prodajalcih in gostincih).

Spodbujanje dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah z možnostjo predstavitve na 
lokalnih prireditvah (pordaja lokalnih 
izdelkov na stojnicah).

Povezava kmetijskih in turističnih 
dejavnostih – turistične kmetije 
(celostna ponudba- prenočišča, 
prodaja izdelkov, kulinarična 
ponudba, itd.).

S tablami in brošurami se obiskovalce 
opozori o pravilih obnašanja in 
ravnanju v naravi, tako se izvaja okolju 
prijazen turizem in rekreacija.

Izboljša se turistično infrastrukturo in 
prenovi se že obstoječe prenočitvene 
zmogljivosti, pri čemer se obiskovalce 
usmerja na ekološko manj občutljiva 
območja v primeru novih gradenj.

Izboljša se okoljsko, cestno in 
energetsko infrastrukturo z uvedbo 
sistema  poti, z izposojevalnico koles, s 
točno določenimi lokacijami parkirišč 
ter ureditvijo konjeniških poti.

Z uvedbo novih vsebin se omogoči 
odpiranje novih delovnih mest.

Nudi se izobraževanje, ozaveščanje 
in strokovna pomoč prebivalstvu in 
obiskovalcev na območju parka.

Prav tako smo vse omenjene 
ukrepe poskusili izpolniti z ureditvijo 
posameznih lokacij, ki smo jih po 
skupinah tudi podrobneje uredili.
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Grad Kalec - južna 
vstopna točka

Ekomuzej -  severna 
vstopna točka

Opazovalnica ptic

Vojaški muzej

Razgledna točka 
Šilentabor

Izvir reke Pivke

Turistična kmetija

Konjeniški 
center - Trnje

Konjeniški center  
Palčje

EC
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PODROBNEJŠE
UREDITVE
Sistem poti
Petelinjsko jezero
Parkirišča

Grad Kalec
šilentabor
Izvir Pivke  

Kamp in tabor
Ptičja 
opazovalnica

Bale in drva
Table in oznake
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Območja podrobnejših ureditev

1. Pot do Petelinjskega jezera
2. Parkirišča
3. Grad Kalec
4. Šilentabor 
5. Izvir Pivke
6. Kampiranje
7. Taborjenje
8. Ptičja opazovalnica
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Sistem poti

Že obstoječe poti:

- planinske poti 
- poti za treking 
- gorske poti 
- cestne poti 
- Krpanova pot (krajinski park 
  povezuje z Notranjskim regijskim parkom)

Nove poti, ki vodijo obiskovalca v 
neposredno bližino pomembnejših
turističnih lokacij:

1. Pot okoli Petelinjskega jezera
2. pot do ptičje opazovalnice
3. pot okoli Palškega jezera
4. pot do Palškega jezera
5. pot okoli južnih jezer
6. pot okoli izvira reke Pivke
7. pot ob reki Pivki

- pešcem 
- kolesarjem 
- jahalcem

Zaradi daljšega obsega poti se jo 
razdeli na posamezne odseke, ki se 
naslanjajo na lokalne vasi. Tako se 
obiskovalcem omogoči lažji dostop, 
hkrati pa se na ta način tudi v vasi 
vnese več življenja.  

Neposredno na poti se prav tako 
nahajata obe vstopni točki v krajinski 
park:
- na severu - Ekomuzej 
- na jugu - grad Kalec 

Kljub dolžini poti se pri projektiranu 
stremi k temu, da pot poteka na 
čim bolj ravnem terenu. Na ta način 
je dostopna tudi manj aktivnim 
obiskovalcem. 

Poti so namenjene Priključitve osnovni krožni poti
29



Vdolžni prerez glavne poti

TEŽAVNOST

27000 m150 m

5 h 39 min 1 h 25 min
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3000 m3800 m 55 m55 m

Ekomuzej Ekomuzej odcep do Sv. Trojice

Ptičja opazovalnica

39 min

TEŽAVNOSTTEŽAVNOST

52 min 20 min27 min

Pot do Petelinjskega jezera
Potek in težavnost
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Slovenska vas

Ptičja opazovalnica



Parkirišča P
Za obravnavani prostor je najbolj 
ustrezno, če so parkirišča razporejena 
enakomerno po celotnem območju. 
S tem preprečimo preveliko 
obremenitev okolja na enem delu 
območja, hkrati pa omogočimo 
večje število vstopnih točk na 
krožno pot okoli jezer. Zagotovi se 
minimalno število novih parkirišč, 
saj se obiskovalce spodbuja, da 
območje raziščejo z do okolja 
prijaznim transportom (kolesarstvo, 
pohodništvo).
Kriteriji za umestitev parkirnih mest:
Bližina informacijskega centra, muzeja.
Bližina naravne in kulturne dediščine.
Bližina kolesarskih in peš poti - krožne 
poti okoli jezer.
Izogibanje ožjih zavarovanih območij.

Lokacije
P1

P2

P3

Smernice za umestitev parkirnih mest:
1. Parkirišča se umešča na obrobje ter 
izven najbolj ranljivih območij
2. Parkirišča se umešča z 
upoštevanjem krožne poti okoli 
jezer - iskanje točk na obrobju, kjer 
se obstoječa infrastruktura poveže s 
krožno potjo
3. Parkirišča so manjše utrjene 
površine, s kapaciteto do deset 
avtomobilov
4. Parkirišča so ustrezno signalizirana 
ter opremljena z informacijskimi
tablami
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P4

P5

PARKIRIŠČE 1:
Slovenska vas - Ekomuzej

- obstoječe parkirišče

PARKIRIŠČE 5:
Palčje

- obstoječe parkirišče
(po potrebi razširitev)

PARKIRIŠČE 3:
Zagorje

- souporaba/ razširitev 
parkirišča nasproti cerkve 
sv. Helene

PARKIRIŠČE 4:
Grad Kalec

- ureditev novega parkirišča 
(za obiskovalce novega 
prireditvenega prostora in 
obiskovalce krožne poti

PARKIRIŠČE 2:
Pivka

- obstoječe parkirišče pri šoli 
in telovadnici
- obstoječe parkirišče pri 
nakupovalni stavbi



Grad Kalec
Ureditev 

Grad Kalec je južna vstopna točka ali 
pa izhodiščna točka/počivališče  na 
krožnih poteh okoli jezer. 

Grad Kalec je potreben celovite 
obnove in vzdrževanja, kakor tudi 
njegova okolica v kateri se odstrani 
odvečna in poškodovana vegetacija. 
Lokacijo se uredi v prireditveni prostor, 
saj ga ne potrebujejo samo prebivalci, 
ampak je pomemben tudi za razvoj 
turizma in večjih prireditev, ki se 
odvijajo v krajinskem parku. Prireditveni 
prostor se uporablja za potrebe 
Ekološkega muzeja, če je potrebna 
večja odprta površina. Pomembni 
festivali in prireditve, ki potrebujejo 
večje prireditvene površine so še 
Festival vojaške zgodovine in Krpanov 
festival.

Prostor neposredno pred gradom je 
najbolj primeren za postavitev stojnic, 
na katerih se ob priložnosti prodajajo 
lokalni izdelki. 

Ob cesti je predvidena ureditev 
parkirišča za obiskovalce. Grad pa 
lahko služi kot manjša pokrita info 
točka, kjer lahko dobimo podatke o 
krajinskem parku.  
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Razgledna točka Šilentabor
Posegi
Ureditev dostopne poti
Navezava na širši sistem poti okoli jezer
Prenova ograje
Ureditev manjšega počivališča
(prostori za sedenje, informacijska 
tabla).

Ograja:
Minimalna višina znaša 1 meter.
Ne sme imeti odprtin, ki bi omogo-
čale prehod predmetov s premerom 
več kot 12 centimetrov ter vzpenjanje 
otrok.

Dostopna pot:
1. Skozi vas:

Ob cesti se spelje pešpot - kolesarska 
steza poteka na cesti. 
Pešpot:
    - minimalna širina znaša 1,5 metra 
    - priporočena širina znaša >2 metra
Kolesarska steza:
    - minimalna širina znaša 0,6 metrov
    - priporočena širina znaša >1 metra

Ker na razpolago ni veliko prostora se 
med cesto in potjo ne naredi zelene-
ga pasu.

2. Samostojna pot:

Postavi se samostojno skupno pot za 
pešce in kolesarje:
    - minimalna širina poti znaša 2,5 
      metra
    - Okoli poti se uredi ozelenitev
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Ureditev izvira Pivke
Ureditev 
Izvir je potrebno očistiti odvečne 
vegetacije in urediti okolico, ki se z 
rednimi vzdrževalnimi deli tudi tako 
ohranja.

V bližini izvira mora biti dovozna pot, s 
katere lahko dostopamo do izvira,
dostop do izvira je povezan z ostalimi 
potmi in potjo ob reki Pivki, saj je izvir 
lahko izhodiščna točka ali počivališče 
na le-teh (postavi se obeležje o 
kulturni dediščini in značilnostih izvira 
ter se doda infotabla o poteh in 
navezavi na širši sistem poti 
krajinskega parka), ureditev 
počivališča je utrjena površina na 
višjem nivoju, izven območja pogostih 
poplav in je grajena tako, da je 
občasne poplave ne poškodujejo.      

Ureditev počivališča je utrjena 
površina (bodisi lesena ali betonirana 
ploščad) z varovalno ograjo na višjem 
nivoju , izven območja pogostih 
poplav in je grajena tako, da je 
občasne poplave ne poškodujejo. Izvir 
se zasadi, kar omogoča zavetišče in 
hkrati opozori na območje izvira.
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2

Kampiranje in taborjenje

Na območju vasi Trnje se že obstoječi 
prostor za kampiranje dodela. 

Uredi se prostore za nočitve s šotorom 
in počitniškimi prikolicami za približno 
50 obiskovalcev.

Smernice za ureditev območja 
kampiranja:

Uredi  se dovoz z nadzorom 
(zapornico), recepcijo in uprava.

Prostor se razdeli na prostore za šotore 
in prikolice, velikosti teh parcel so 
najmanj 75 m². Predvidi se tudi pot za 
požarno zaščito.

V kampih se omogoči skupne 
objekte (pipe s pitno vodo, sanitarije, 
umivalnice, električni priključki, oskrba 
z vodo za gašenje in gasilne aparate, 
pomivalna korita, itd.).

Predpisi za taborjenje in kampiranje:
Turisti, ki pridejo kampirat na območje 
Pivških presihajočih jezer se morajo 
držati predpisov in smernic, ki sledijo 
načelom »brez sledi«.

Prostora za taborjenje v krajinskem 
parku trenutno še ni.

Za lokacijo smo izbrali star vojaški 
tabor, na katerega ne bi umeščali 
nobene nove infrastrukture. Prostor bo 
namenjen izključno tabornikom 

Predlagani lokaciji, primerni za 
kampiranje in taborjenje:

Kampiranje Taborjenje
41
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PROBLEM:

REŠITEV:



Ptičja opazovalnica
Posegi Ureditev
Ureditev poti
Navezava poti na širši sistem krožnih 
poti
Ureditve učnih poti z učnimi tablami.
Umestitev postajališč ob učni poti.
Umestitev ptičje opazovalnice ob 
jezeru.

Poti se speljejo okoli Petelinjskega 
jezera in sicer :
Daljša pot, poteka okoli jezera in 
omogoča dostop do celotnega jezera
Krajša pot, je namenjena dostopu 
do ptičje opazovalnice v času, ko 
je jezero poplavljeno in tudi takrat 
omogoča opazovanje. Pot se naveže 
na daljšo krožno pot, ki poteka okoli 
jezera.

Krožna pot okoli jezera:
1.predlog: okoli jezera se spelje skupna 
pot, širina poti znaša 2,5m
okoli poti se ohrani obstoječa 
vegetacija.

Sekundarna pot do opazovalnice:
2. predlog:
spelje se skupna pot za pešce in 
kolesarje, minimalna širina poti znaša 
2,5m ozelenitev ni potrebna.

Ureditev učne poti in ptičje 
opazovalnice ob Petelinjskem jezeru
Uporaba naravnih materialov (les) in 
tradicionalne obrti pri izgradnji.
Umestitev ptičje opazovalnice tako,da 
bo skrita v okoliško krajino. 
Omogočala bo opazovanje iz različnih 
višin.
Uredita se dva dostopa do ptičje 
opazovalnice.
Učne poti potekajo tako, da ne 
ogrožajo habitatov.
Opremijo se z postajališči ob poti do 
opazovalnice.
Učne poti in postajališča se opremijo z 
informacijskimi tablami.
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Bale in drva

Ideja sočasne rešitve problema z 
drvmi in balami: 
Uporaba naprav za ovijanje drv in 
skladiščenje obojega na isti lokaciji. 
Možnost transporta z istim traktorskim 
priključkom. Varianta kombinacije 
skladiščenja bal ob gozdnem robu 
(mejici) z vmesnimi lažnimi balami, ki so 
v resnici ptičje opazovalnice – dvojna 
rešitev.

Reševanje problema vidnih kakovosti zaradi bal sena in skladovnic drv
Obsežnost površin ekstenzivnih 
dolinskih travnikov botruje k dokaj 
velikim količinam sena za krmo 
živali. Tukaj se takoj pojavi problem 
izbora lokacij za skladiščenje. Poleg 
pokritih objektov (šotorov), ki sicer 
omogočajo hrambo večjih količin 
sena, a s svojo prisotnostjo bistveno ne 
rešujejo estetskega vidika, ponujamo 
eno mnogo bolj preprostih možnosti. 
Z uporabo folij, ki se bolj ujemajo z 
barvami okolice, lahko z minimalnimi 
sredstvi zagotovimo primeren 
omilitveni učinek.
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Table in oznake
Pri vstopnih točkah
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Ob jezerih in poteh



Ob Pivških jamah
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Znaki

EC

P

EC



Zahvala
Za vse nasvete in pomoč se zahvaljujemo Eriki Kovačič z Občine Pivka, Tanji Avsec z 
Lokalnega pospeševalnega centra Pivka in Janiju Franku z Ekomuzeja pivških jezer.
Zahvaljujemo se tudi županu Občine Pivka, Robertu Smrdelju.
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Viri fotografij in fotomontaž
Foto: Nadja Penko Seidl, Palško jezero  

Foto: Nadja Penko Seidl, krajina pri Zagorju

Foto: Jasna Rizvanović (oktober,2014); Fotomontaža: L. Ravnik, J. Rizvanović, M. Šimunič

Satelitski posnetki: Google maps.com

Satelitski posnetek zgoraj: Google maps. com
Foto spodaj: Uredništvo Ringaraja.net, 8.3.2010 33; Fotomontaža spodaj: Andreja Ferk

Foto: Jasna Rizvanović (oktober, 2014) Fotomontaža: Nejc Trošt  
 
Foto: RDO Postojnska jama-Zeleni kras, 2012. Zgodbe z razgledom: vojaško-zgodovinska 
dediščina Zelenega krasa. Pivka, PRA Zeleni kras d.o.o. : 1 str. www.zelenikras.si; 
Fotomontaža: L. Ravnik, J. Rizvanović, M. Šimunič
                                                                                                         
Foto zgoraj: Jasna Rizvanović (oktober,2014); 
Fotomontaža1 zgoraj: L. Ravnik, J. Rizvanović, M. Šimunič
Fotomontaža2 spodaj: L. Ravnik, J. Rizvanović, M. Šimunič

Foto: Andreja Ferk (oktober, 2014); Fotomontaža: Andreja Ferk

Foto zgoraj levo: Ustanovljen je Krajinski park Pivška presihajoča jezera. Pivka, Ekomuzej 
Pivških presihajočih jezer. www.pivskajezera.si
Foto zgoraj desno: Ustanovljen je Krajinski park Pivška presihajoča jezera. Pivka, Ekomuzej 
Pivških presihajočih jezer. www.pivskajezera.si;
Fotomontaža spodaj: L. Ravnik, J. Rizvanović, M. Šimunič

Foto zgoraj levo: Jasna Rizvanović (oktober, 2014); Fotomontaža1 zgoraj levo: Lara Ravnik
Foto zgoraj desno: Jasna Rizvanović (oktober, 2014); 
Fotomontaža2 zgoraj desno: Lara Ravnik
Foto spodaj: Jasna Rizvanović (oktober,2014)
Foto spodaj: Ptičje opazovalnice, Škocjanski zatok, 2007. Ljubljana, Tesarstvo Kregar, Martin 
Kregar s.p.. www.tesarstvokregar.si; Fotomontaža3 spodaj: Jasna Rizvanović
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Foto zgoraj desno: www.botanische-spaziergaenge.at/viewtopic.php?f=50&t=1503;  
Fotomontaža zgoraj desno1: Blaž Meznarčič
Foto spodaj levo: www.touristmaker.com/countries/canada.html, 2014
Foto spodaj levo: www.onlinehuntingexpo.com/prairie-hunting-blinds/ 
Fotomontaža2 spodaj levo: Blaž Meznarčič

Foto zgoraj: Google earth, street view; Fotomontaža spodaj: Blaž Meznarčič

Fotografije na primeru informativne table v parku:
Foto: Dežela Pivških presihajočih jezer. Pivka, Ekomuzej Pivških presihajočih jezer. www.
pivskajezera.si
Foto: Omladic. 2011. Petelinjsko jezero. www.panoramio.com
Foto: Ljubljansko Barje je območje Natura 2000. Ljubljana, Javni zavod Krajinski park 
Ljubljansko barje. www.ljubljanskobarje.si
Foto: Kovačič S. 2011. Rjavi srakoper 2. Nova Gorica. www.slo-foto.net 

Fotografije na primeru informativne table v parku:
Foto: Drobnovratnik in Človeška ribica, kraji.eu/slovenija/vivarij_proteus
Foto: Mrzla jama, www.gore-ljudje.net/novosti/64750/, Gorazd Gorišek, 6. april, 2011
Foto: Kužica, www.palcje.com/index.php/okolica/palsko-jezero
Foto: Navpični vhod v Matijevo jamo in shema, www.geocaching.com/geocache/
GC3V3D6_presihajoca-jezera-na-pivskem, DavorH & Family 
Foto: Jamska Kozica, www.troglocaris.si/2011/08/04/jamske-kozice/, Jure Jugovic
Foto: Jamska kobilica, www.biodinet.eu/sl/raziskave, 2012
Foto: Rosana Cerkvenik, JD Sežana, www.delo.si/novice/slovenija/jame-zasute-z-odpadki-
denarja-za-ciscenje-ni.html
Foto: Andrej Mihevc, www.delo.si/clanek/128299

Foto: Nadja Penko Seidl, Palško jezero
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Vode in narava
Ferk Andreja

Zupančič Naja

Kmetijstvo in kulturna krajina
Bevk Tadej

Meznarčič Blaž
Rovšek Kristina

Turizem
Ravnik Lara

Rizvanović Jasna
Šimunič Maja

Grafična podoba
Kos Andrej

Korošec Tina
Trošt Nejc
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