
 

                                                                
 
 

 

 

Zelena shema slovenskega turizma - POROČILO O SPREMLJANJU INDIKATORJEV  

 

Občina Postojna je imela v letu 2017 približno 16.194 prebivalcev. Meri 270 km2, kar jo po 

površini med slovenskimi občinami uvršča na 13. mesto. Najvišjo točko v občini predstavlja Suhi 

vrh s 1313 m nadmorske višine. V destinaciji pokriva narava 94,4% ozemlja občine, 

naravovarstvena območja pa 87,7% njene celotne površine.  

Vsi ogledi naravne in kulturne dediščine so v destinaciji vodeni in nadzorovani. Še posebej to velja 

za jame, katerih ogled je zelo številčen (Postojnska jama). Prav tako se v destinaciji zavedamo 

povečanega negativnega vpliva turizma, zato je občina pričela izvajati različne projekte 

preusmerjanja turistov. Vključena je v projekt Izboljšanje stanja naravovarstveno 

najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju, 

kjer bomo z urejeno infrastrukturo usmerjali obiskovalce izven območja najbolj ogroženih 

habitatov ter skušali ohraniti ogrožen favno in floro na Planinskem polju.  

V destinaciji naj bi bil delež odplak, ki se pred odvajanjem očistijo vsaj do sekundarne stopnje 

približno 65%, delež trdnih odpadkov pa 45%. Kakovost zraka je v destinaciji odlična, saj je zaradi 

odsotnosti težke industrije, praktično njegov edini večji onesnaževalec promet. Poleg tega kar 

67,4% ozemlja občine Postojna prekriva gozd, ki ohranja zrak čist in kakovosten ter hkrati blaži 

hrup katerega povzročata avtocesta in promet. Zaradi izredne geostrateške pozicije naše 

destinacije, pripotuje k nam še vedno največ obiskovalcev z osebnim avtomobilom. Imamo tudi 

lastno letališče. Pristanišče Koper, od koder prihajajo križarke in obiskovalci v Postojno v večjem 

številu,  pa je od nas oddaljeno le 50 km. 

V destinaciji nimamo nobenih znamenitosti, ki bi bile vpisane na Unescov seznam svetovne 

dediščine, imamo pa 156 zgodovinskih stavb, 76 spomeniških objektov, 33 zaščitenih naselij in 6 

vodnjakov, ki so večinoma zidani s tradicionalnimi arhitekturnimi elementi. V Postojni se nahaja 

tudi Notranjski muzej Postojna s stalno razstavo Muzej krasa, ki predstavlja edinstveno točko za 

predstavitev klasičnega krasa. V destinaciji leži tudi naselje Strmica, ki je kot tradicionalna 

kulturna krajina ostala nespremenjena vse od predvojnega obdobja.  

Skupno se v destinaciji nahaja 66 nastanitvenih objektov (5 hotelov, 2 hostla, 2 kampa, 5 

turističnih kmetij in 52 ponudnikov sob). Največ obiskovalcev nas obišče v obdobju od maja do 

septembra. Zaradi velikega števila urejenih pohodnih poti, postaja v zadnjem času naša destinacija 

vedno bolj zanimiva za pohodnike. V Postojni ima izhodiščno točko tudi vedno bolj priljubljena 

pot Via Dinarica, ki privablja k nam številne goste iz celega sveta. Poleg tega imamo v destinaciji 

tudi preko 100 km označenih in urejenih kolesarskih poti, ki prav tako vsako leto privabljajo 

vedno več kolesarjev. V prihodnje pa imamo v načrtu tudi povezovanje s sosednjimi regijami in 

destinacijami, z namenom še dodatne razširitve kolesarskih poti.  

 


