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1. SPLOŠNO
1.1.

OBMOČJE PROSTORSKEGA AKTA

Občinski prostorski načrt Občine Ilirska Bistrica (v nadalj.: OPN Ilirska Bistrica) je izdelan za celotno območje
občine Ilirska Bistrica.

1.2.

UPORABLJENI PODATKI IN DRUGA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPN

1.2.1. GEODETSKE PODLAGE
Uporabljene so bile podlage, ki jih je Ministrstvo za okolje in prostor Občini Ilirska Bistrica posredovalo za
potrebe prikaza stanja prostora v oktobru 2008:


podatki zemljiškega katastra in katastra stavb,




digitalni ortofoto posnetki,
državne topografske karte v merilu 1:50000 ipd.

Zgoraj naveden podatki so bili osveženi z:


podatki geodetski podatki GURS maj 2009 in



podatki o dejanski rabi prostora, varstvenih režimih kulturne dediščine, naravnih vrednost in
ohranjanja biotske raznovrstnosti, varstvenih režimih vodnih virov in državnih prostorskih aktov,
osveženi avgusta 2009 glede na podatke, dostopne prek spletnih portalov ARSO in MK.



Podatki, ki so jih posredovali posamezni nosilci urejanja prostora v svojih smernicah (analiza in
upoštevanje smernic predstavlja posebno poglavje te obrazložitve).

1.2.2. VAROVANJA IN OMEJITVE
Pri obravnavi območij, ki so zavarovana z različnimi pravnimi režimi (območja ohranjanja narave, območja
varstva kulturne dediščine, vodovarstvena območja, poplavna območja ipd.) so bili uporabljeni podatki, ki jih
je Ministrstvo za okolje in prostor Občini Ilirska Bistrica posredovalo za potrebe prikaza stanja prostora v
oktobru 2008 ter uradni podatki, ki jih posamezni nosilci urejanja prostora objavljajo na svojih informacijskih
portalih.
Podatki o posameznih varovanjih in bilance površin za posamezna varovanja so prikazana v obvezni prilogi
Prikaz stanja prostora.
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2. POSTOPEK

PRIPRAVE IN SPREJEMA
NAČRTA OBČINE ILIRSKA BISTRICA

2.1.

OBČINSKEGA

PROSTORSKEGA

POSTOPEK PRIPRAVE OPN ILIRSKA BISTRICA

2.1.1. PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO IN SPREJEM ODLOKA TER NAMEN OPN ILIRSKA
BISTRICA
Pravno podlago za pripravo in sprejem OPN Ilirska Bistrica predstavlja:


Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10ZUPUDPP; v nadalj.: ZPNačrt),



Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/04),




Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04), ki določa pravila za urejanje
prostora,
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za
določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur. l. RS, št.
99/07),



Pravilnik o prikazu stanja prostora (Ur. l. RS, št. 50/08),



Uredba o prostorskem informacijskem sistemu (Ur. l. RS, št. 119/07),



Uredba o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Ur. l. RS, št. 95/07).

2.1.2. RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPN ILIRSKA BISTRICA
Formalni razlog za pripravo in sprejem je 95. člen ZPNačrt, ki narekuje sprejem novega načrta.
Vsebinski razlog za potrebnost novega prostorskega načrta so izkazane potrebe, da se veljavni dolgoročni in
srednjeročni plan občine, vsebinsko in tehnično prilagodi zahtevam časa in sicer v skladu z razvojnimi
potrebami, podanimi s strani občanov in gospodarstva ter za zagotovitev:


Razvoja občinskega središča mesta Ilirske Bistrice kot regionalnega središča (širitev območja
stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo ter novogradnja razbremenilne lokalne ceste z
značajem mestne zbirne ceste, novogradnje ceste in sicer delna prestavitev ceste Ilirska
Bistrica – Grda Draga),



Razvoja drugih lokalnih središč z ustreznimi prostorskimi možnostmi za razvoj gospodarskih in
družbenih dejavnosti.



Širitve gospodarske cone Podgrad (Hrušica),



Vzpostavitve in širitve načrtovane gospodarske cone Jelšane,




Vzpostavitve turističnega središča Mola in Klivnik,
Širitve športno-rekreacijskega in turističnega središča Mašun,



Širitve športno-rekreacijskega in turističnega središča Sviščaki,



Vzpostavitev turističnega središča Gomanci,



Vzpostavitev ostale turistične infrastrukture in celovite ponudbe (kot. Npr. v dolini Posrtvice in
Šmagurke, območju Dletva, ureditev Novokrajske jame…).
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2.1.3. POSTOPEK PRIPRAVE IN SPREJEMA OPN ILIRSKA BISTRICA
Izvedene aktivnosti
V postopku priprave in sprejema OPN Ilirska Bistrica so bili izvedene aktivnosti:



Sprejem in objava Sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta občine Ilirska Bistrica (Ur.
L. RS, št. 18/2008)
Izdelava strokovnih podlag,



Poziv za oddajo razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja,



Izbor izdelovalca OPN Ilirska Bistrica in okoljskega poročila,



Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe Ministrstva za okolje in prostor (v
nadalj.: MOP), da je v postopku priprave OPN Ilirska Bistrica potrebna izvedba celovite presoje
vplivov na okolje,



Izdelava dopolnjenega osnutka oktobra 2010,




Izdelava dopolnjenega osnutka aprila 2011,
Izdelava okoljskega poročila in njegove revizije,



Oddaja vloge za pridobitev obvestila MOP, da je okoljsko poročilo za OPN Ilirska Bistrica
kakovostno izdelano in v skladu s predpisi (oddana dne 5. 7. 2009, rok za prejem obvestila je v
skladu z ZPNačrt 15 dni oz. v skladu z Zakonom o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06-ZVO-1UPB1, 20/06 in 70/08 60 dni).



Občina Ilirska Bistrica do 16. 8. 2011 ni prejela obvestila MOP, da je okoljsko poročilo za OPN
Ilirska Bistrica kakovostno izdelano in v skladu s predpisi, zato je pričela z javno razgrnitvijo
OPN Ilirska Bistrica in okoljskega poročila z revizijo dne 19. 8. 2011.

Načrtovane aktivnosti
V postopku priprave in sprejema OPN Ilirska Bistrica so načrtovane še aktivnosti:


Izvedba javne razgrnitve od 19. 8. 2011 do 30. 9. 2011 z javnimi obravnavami v Ilirski Bistrici,
Knežaku, Pregarjah, Kuteževem, Podgradu, Jelšanah,




Priprava stališč do pripomb javnosti z javne razgrnitve,
Priprava dopolnjenega osnutka* in sicer predvsem priprava prostorskih izvedbenih pogojev v
natančnosti in vsebini občinskih podrobnih prostorskih načrtov za območje širitve gospodarske
cone v Hrušici, turistično in športno-rekreacijsko območje ob akumulacijskem jezeru Mola,
Gomanci,



Priprava okoljskega poročila** glede na vsebino dopolnjenega osnutka*,



Oddaja vloge za pridobitev obvestila MOP, da je okoljsko poročilo** za OPN Ilirska Bistrica
kakovostno izdelano in v skladu s predpisi,



Javna razgrnitev z javno obravnavo,



Priprava stališč do pripomb z dopolnilne javne razgrnitve,



Izdelava predloga OPN Ilirska Bistrica in dopolnitev okoljskega poročila z revizijo glede na
stališča k OPN Ilirska Bistrica,




Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora in mnenja MOP o sprejemljivosti vplivov izvedbe
plana na okolje,
Pridobitev sklepa Ministra oz. Vlade,



Sprejem OPN Ilirska Bistrica v 2. branju na OS občine Ilirska Bistrica.
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Smernice nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki so navedeni v Sklepu o začetku priprave prostorskega akta, so svoje smernice
podali za področje:


Kmetijstva



Gozdarstva, lovstva, ribištva



Rabe in upravljanje z vodami



Ohranjanja narave




Varstva kulturne dediščine
Prometa



Mineralnih surovin / rudarstva



Telekomunikacij



Energetike




Obrambe
Turizem



Blagovnih rezerv



Socialnih zadev, socialnega razvoja in varstva



Druga področja (Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za šolstvo in šport, direktorat za
šport, Komunalno podjetje Ilirska Bistrica, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za javne
službe in investicije, Občina Ilirska Bistrica, Oddelek za družbene dejavnosti).

Celovita presoja vplivov na okolje
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, je ministrstvu, pristojnemu za prostor in občini z dopisom št. 3540967/2010, dne 7. 6. 2010, sporočilo, da je za OPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Okoljsko poročilo skupaj z dodatkom na varovana območja za dopolnjen osnutek OPN Ilirska Bistrica je bilo
skupaj z Revizijo dodatka za varovana območja ter dopolnjenim osnutkom OPN Ilirska Bistrica, ki je bil
pripravljen ob upoštevanju smernic, posredovano ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, z dopisom št.
3500-1/2006 z dne 5. 7. 2011.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, mnenja o ustreznosti okoljskega poročila ni posredovalo v zakonsko
določenem roku, zato je občina nadaljevala s postopkom.
V skladu s predpisi bo izvedena javna razgrnitev od 19. 8. 2011 do 30. 9. 2011. V času javne razgrnitve bo
javnost seznanjena z dopolnjenim osnutkom OPN Ilirska Bistrica ter okoljskim poročilom skupaj z dodatkom
na varovana območja in Revizijo dodatka za varovana območja ter morebitnimi neusklajenostmi med
okoljskim poročilom in dopolnjenim osnutkom OPN Ilirska Bistrica.
Zgoraj navedene morebitne neusklajenosti bodo odpravljene najkasneje v okviru priprave dopolnitev
dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za javno razgrnitev, načrtovano meseca februarja 2012.
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3. CILJI IN IZHODIŠČA OPN ILIRSKA BISTRICA
3.1.1. IZHODIŠČA OPN ILIRSKA BISTRICA
Občina Ilirska Bistrica meji na občine Hrpelje-Kozina, Divača, Pivka in Loški Potok ter Republiko Hrvaško
vzdolž južne meje. Občina se nahaja v zaledju Tržaškega in Kvarnerskega zaliva.
Občina Ilirska Bistrica obsega 480 km2. Po podatkih popisa 2002 šteje 14.234 prebivalcev, po podatkih
statističnega letopisa 2009 pa 13.943 prebivalcev. Relativna gostota poselitve znaša 33 preb./km2, kar je v
primerjavi s Slovenijo, kjer živi 97,6 preb. / km2, trikrat manj.
Občino Ilirsko Bistrico sestavlja višji neposeljen svet Snežniške planote (od 600mnv do 1796mnv) in poseljen
ravninski in gričevnat svet :



Vzhodnih Brkinov (60mnv do 800mnv),
Reške (Velikovodske) kotline,



južnega dela Zgornje Pivke (580mnv do 630mnv),



jugovzhodnega dela Podgrajskega podolja z obronki Čičarije,



severni del Jelšanskega podolja (490mnv do 520mnv).

Občina se nahaja v širšem vplivnem območju nacionalnega središča mednarodnega pomena mesta Koper
in mesta Ljubljane. Manj izrazit je vpliv nacionalnega središča regionalnega pomena mesta Postojne.
Občina leži na strateško pomembni legi in sicer se nahaja v:


Vplivnem območju velikih sosednjih mest (Trst, Reka), zato naj se v skladu s SPRS spodbuja
pospešen prostorski razvoj na slovenskem ozemlju, s tem da se zagotavlja enakovrednost
slovenskih območij v primerjavi s sosednjimi območji z načrtovanjem učinkovitih mestnih mrež,
gospodarskih con, turističnih središč in drugih dejavnosti.



Območju Jadransko-Jonske prometne osi.

Mesto Ilirska Bistrica se v skladu s SPRS razvija kot središče regionalnega pomena.

3.1.2. CILJI OPN ILIRSKA BISTRICA
Občina Ilirska Bistrica želi s pripravo občinskega prostorskega načrta:
1. Izrabiti prednosti območij z naravnimi in kulturnimi kakovostmi v hribovitih območjih blizu obalnih območij
s tem da se teh območjih zagotavlja prostorske možnosti za razvoj trajnostnih turističnih dejavnosti, ki lahko
izkoristijo prostorske potenciale in strateško pomembne lege:


V zaledju Tržaškega zaliva (meje z Republiko Italijo) in v Kvarnerskega zaliva (meja z Republiko
Hrvaško) in



V območju Jadransko-Jonske prometne osi.

2. Poselitveni razvoj načrtovati v skladu s prostorskimi možnostmi in omejitvami (upoštevanje poplavno
ogroženih območij, varovanih območij in kvalitetnih območij za pridelavo hrane) predvsem z zagotavljanjem
možnosti za gospodarski razvoj in vzpostavitev kvalitetnega bivalnega okolja z notranjih razvojem, prenovo
in racionalnimi širitvami poselitve skladno z izgradnjo prometne mreže in drugo gospodarsko javno
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infrastrukturo.
3. Izvajati aktivno zemljiško politiko z vzpostavitvijo pogojev za aktivno sodelovanje lastnikov zemljišč in
investitorjev na področju urejanja in opremljanja zemljišč v obliki javno zasebnega partnerstva z
zagotavljanjem izdelave prostorskih izvedbenih aktov in na njihovi osnovi ustreznim opremljanjem stavbnih
zemljišč s komunalno infrastrukturo.
4. Krepiti policentrično urbano omrežje z krepitvijo razvoja občinskega središča mesta Ilirske Bistrice kot:


Regionalnega središča in krepitvijo razvoja drugih lokalnih središč z ustreznimi prostorskimi
možnostmi za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti.



Urejenega in varnega mesta, privlačnega za bivanje in delo ter krepiti položaj mesta v širšem
vplivnem območju mesta Koper in delno Sežane in Postojne ter sosednih mest Trsta in Reke.

6. Zagotoviti prostorske pogoje za gospodarski razvoj, vključno s kmetijstvom in turizmom ter za delo v
terciarnih in kvartarnih dejavnostih.
6. Razvijati gospodarske cone skladno s policentričnim urbanim omrežjem občine in prometno mrežo.
7. Zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za realizacijo turističnih projektov v območju mesta Ilirske Bistrice in
na območju kulturne krajine ter omejenih turističnih območij znotraj območij naravne krajine.
8. Zagotavljati kakovostno okolje.
9. Skrbeti za ohranjanje narave in sicer se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranja biotsko
raznovrstnost kot bistveno sestavino kakovostnega naravnega okolja, ki je eden izmed temeljev razvoja v
občini Ilirska Bistrica

Cilj prostorskega razvoja na področju poselitve
Cilj prostorskega razvoja na področju poselitve je razviti policentrično urbano omrežje in sicer se zavestno
krepi oskrbno in zaposlitveno vlogo nekaterih naselij:










Mesto Ilirska Bistrica se razvija kot SRP s krepitvijo izobraževalnih (raziskovalnih in
izobraževalnih ustanov), družbenih funkcij in predvsem z gospodarskim in turističnim razvojem
za gravitacijsko območje celotne občine in delno regije.
V ožjem gravitacijskem območju mesta Ilirska Bistrica se kot MLS razvijajo še naselja Koseze,
Zarečje, Zemonska Vaga – Dolnji Zemon kot bivalna naselja v neposredni bližini občinskega
središča mesta Ilirska Bistrica a tudi z razvojem vsaj nekaterih oskrbnih in storitvenih funkcij.
V gravitacijskem območju Zgornje Pivke se razvijata kot PLS naselji Knežak - Bač z večanjem
in delitvijo oskrbnih in zaposlitvenih funkcij med njima.
V gravitacijskem območju Brkinov se razvija kot LS naselje Pregarje s krepitvijo oskrbnih in
storitvenih funkcij, kot MLS se razvijajo še naselja Harije, Prem in Ostrožno Brdo.
V gravitacijskem območju doline Reke se razvijajo kot MLS naselja Topolc in Dolnja Bitnja.
V gravitacijskem območju Jelšanskega podolja se razvija naselje Jelšane kot PLS in naselje
Novokračine kot MLS.
V gravitacijskem območju Podgrajskega podolja se naselje Podgrad razvija kot PLS s krepitvijo
oskrbnih in zaposlitvenih funkcij za gravitacijsko območje naselij Hrušica, Starod, Račice,
Podbeže, Sabonje, Male Loče, Studena gora, Pavlica. Naselji Hrušica in Starod se razvijata kot
MLS.
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V gravitacijskem območju Podgore se kot LS razvijata naselji Zabiče in Kuteževo s krepitvijo in
delitvijo oskrbnih in zaposlitvenih funkcij.

Cilj prostorskega razvoja na področju gospodarstva
Za vzpostavitev pogojev za razvoj policentrične strukture urbanega sistema, gospodarskega razvoja in večje
konkurenčnosti države in racionalne rabe prostora je potrebno usklajeno prostorsko načrtovanje trase
bodoče daljinske cestne povezave V. in Jadransko-jonskega koridorja (AC Reka – Trst/Ljubljana, ki se na
območju Divače/Postojne navezuje na avtocesto Ljubljana - Koper) in poselitve v občini Ilirska Bistrica
oziroma usklajevanje razvojnih potreb RS in občine Ilirska Bistrica.
Gospodarske cone se prednostno razvija v:


Območju PLS Podgrad, kjer se razvija gospodarska cona Hrušica kot večja gospodarska cona v
zadostnem obsegu za zagotovitev dolgoročnih potreb regionalnega gospodarstva ob državni
cesti Podgrad – Obrov.



Območju PLS Jelšane ob meji z Republiko Hrvaško in sicer kot večjo gospodarsko cono v
zadostnem obsegu za zagotovitev dolgoročnih potreb regionalnega gospodarstva ob glavni
državni cesti G1-6 in bodoči novi daljinski povezavi V. in Jadransko-jonskega koridorja v vseh
variantah bodoče trase ter v neposredni bližini glavne železniške proge E 65.

Ohranjajo in notranje se razvijajo še gospodarske cone v:



Območju SRP mesta Ilirska Bistrica ob vozlišču prometnih poti (glavna železniška proga E 65 in
glavna državna cesta G1-6).
Območju PLS Knežak – Bač kot manjše gospodarske cone za potrebe lokalnega gospodarstva.

Cilj prostorskega razvoja na področju turizma
Občina spodbuja razvoj obstoječih turističnih programov in razvoj novih oblik turistične ponudbe na območju
občine v skladu s Strategijo razvoja turizma z izvedbenimi programi v občini Ilirska Bistrica.
Prednostna območja za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti so:
1. Turistična destinacija Ilirska Bistrica - Snežnik z:


Nosilnim turističnim projektom razvojem mesta Ilirska Bistrica s starim mestnim jedrom kot
izhodiščem za turistično ponudbo v območju občine.



Dopolnilnimi turističnimi projekti in sicer območjem reke Reke, športno-rekreacijskim območjem
Črne Njive, Podtaborsko steno, Gradom Turnom, graščino Dolnji Zemon, Novim gradom in
gradom Kalc ter Novokrajsko jamo in Gomanci z Dletvom.



Ostalo spremljevalno ponudbo.

2. Turistična destinacija Sviščaki in Mašun z:


Nosilnim turističnim projektom Sviščaki in Mašun in



Ostalo spremljevalno ponudbo.

3. Turistična destinacija Brkini z:
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Nosilnim turističnim projektom Mola s turistično in športno-rekreacijsko ponudbo in grad Prem z
ohranjeno kulturno zgodovinsko dediščino in izjemno lego v krajini ter zgodovinskim pomenom
– naselje Prem z gradom Prem.
Dopolnilnimi turističnimi projekti in sicer športno-rekreacijsko območje Klivnik ter Dolino
Posrtvice in Šmagurke ter Bolnišnico Zalesje s poudarkom na kulturni krajini.
Ostalo spremljevalno ponudbo.

6. Mreža turističnih tematskih in rekreacijskih poti na Slovensko – Hrvaškem obmejnem območje z razvojem
lokalnih turističnih središč (v nadalj.:LTS) in vzpodbujanjem razvoja ustreznih dopolnilnih dejavnosti in
naravne in kulturne dediščine na območju poti, ki naj se v največji možni meri izogne območjem varovalnih
gozdov in gozdnih rezervatov ter območjem mirnih con in sicer so to:


Evropska pešpot,



Pot prijateljstva Snežnik - Snežnjik,



Notranjska pešpot,



Tranzverzala vezistov,




Učna pot Jelšane,
Gozda učna pot Sviščaki,



Mašunska učna pot,



Kettejeva pot



Pot partizanska bolnica Zalesje,




Brkinska sadna pot,
Po poteh kontrabanta,



Kolesarka pot,



Tematska pot Sv. Katarina – križev pot,



Učna pot rastlinstva-Podstenjšek,




Arheološka učna pot Gradišče-Sv. Ahac- Dolnji Zemon-Stražica - Sv. Katarina,
Arheološka pot Podtabor,



Pot spomina - Hrib svobode,



Motokros – Dobropolje,



Učna pot poznavanje ptic- Mola,




Pot po gradovih
Pot po kmečkih turizmih,



Pot po naravnih znamenitostih,



Pot po kulturnih znamenitostih,



Pot Ilirska Bistrica - Po sledeh naravne in kulturne dediščine,




Pot z imenom Skrivnostni svet zgornje Pivke,
Pot z imenom Potep po deželi šeg in običajev,



Pot z imenom Po poteh bogastva Snežniških gozdov.
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3.2.

POMEMBNEJŠI PROJEKTI

Pomembnejši projekti v okviru OPN Ilirska Bistrica:
Na področju poselitve:
Razvoja občinskega središča mesta Ilirske Bistrice kot regionalnega središča:





Širitev območja stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo,
Novogradnja razbremenilne lokalne ceste z značajem mestne zbirne ceste in sicer bo cesta
potekala od državne ceste Ilirska Bistrica-Pivka do glavne državne ceste G1-6 Prem – Ilirska
Bistrica –Jelšane,
Novogradnja ceste in sicer delna prestavitev ceste Ilirska Bistrica – Grda Draga.

Razvoj drugih lokalnih središč z ustreznimi prostorskimi možnostmi za razvoj gospodarskih in družbenih
dejavnosti.

Na področju gospodarstva::


Širitev gospodarske cone Podgrad (Hrušica),



Vzpostavitev in širitev načrtovane gospodarske cone Jelšane.

Na področju turizma:
Razvoj in vzpostavitev prepoznavne turistične destinacije Ilirska Bistrica s pomočjo izvedbe nosilnih,
dopolnilnih in drugih turističnih projektov:
1. Turistična destinacija Ilirska Bistrica - Snežnik z:


Nosilnim turističnim projektom razvojem mesta Ilirska Bistrica s starim mestnim jedrom kot
izhodiščem za turistično ponudbo v območju občine.



Dopolnilnimi turističnimi projekti in sicer območjem reke Reke, športno-rekreacijskim območjem
Črne Njive, Podtaborsko steno, Gradom Turnom, graščino Dolnji Zemon in gradom Kalc
ter Novokrajsko jamo in Gomanci ter Dletvom.
Ostalo spremljevalno ponudbo.



2. Turistična destinacija Sviščaki in Mašun z:


Nosilnim turističnim projektom Sviščaki in Mašun in



Ostalo spremljevalno ponudbo.

3. Turistična destinacija Brkini z:





Nosilnim turističnim projektom Mola s turistično in športno-rekreacijsko ponudbo in grad Prem z
ohranjeno kulturno zgodovinsko dediščino in izjemno lego v krajini ter zgodovinskim pomenom
– naselje Prem z gradom Prem.
Dopolnilnimi turističnimi projekti in sicer športno-rekreacijsko območje Klivnik ter Dolino
Posrtvice in Šmagurke s poudarkom na kulturni krajini.
Ostalo spremljevalno ponudbo.
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6. Mreža turističnih tematskih in rekreacijskih poti na Slovensko – Hrvaškem obmejnem območje z razvojem
lokalnih turističnih središč (v nadalj.:LTS) in vzpodbujanjem razvoja ustreznih dopolnilnih dejavnosti in
naravne in kulturne dediščine na območju poti, ki naj se v največji možni meri izogne območjem varovalnih
gozdov in gozdnih rezervatov ter območjem mirnih con in sicer so to:


Evropska pešpot,



Pot prijateljstva Snežnik-Snježnik,



Notranjska pešpot,



Tranzverzala vezistov,




Učna pot Jelšane,
Gozda učna pot Sviščaki,



Mašunska učna pot,



Kettejeva pot



Pot partizanska bolnica Zalesje,




Brkinska sadna pot,
Po poteh kontrabanta,



Kolesarka pot,



Tematska pot Sv. Katarina – križev pot,



Učna pot rastlinstva-Podstenjšek,




Arheološka učna pot Gradišče-Sv. Ahac- Dolnji Zemon-Stražica-Sv.Katarina,
Arheološka pot Podtabor,



Pot spomina - Hrib svobode,



Motokros – Dobropolje,




Učna pot poznavanje ptic- Mola,
Pot po gradovih



Pot po kmečkih turizmih,



Pot po naravnih znamenitostih,



Pot po kulturnih znamenitostih,




Pot Ilirska Bistrica - Po sledeh naravne in kulturne dediščine,
Pot z imenom Skrivnostni svet zgornje Pivke,



Pot z imenom Potep po deželi šeg in običajev,



Pot z imenom Po poteh bogastva Snežniških gozdov.
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