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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 
 

V občini Postojna imamo 1.195,81 ha zavarovanih površin, kar 
predstavlja 4,43% ozemlja občine Postojna.  
 
 
 
Natančen opis in podrobne informacije v priloženem dokumentu: 

 Analiza stanja_občina Postojna_NARAVA_2021 
 
 
 

Pozitivni vplivi turizma: 

 pridobljena finančna sredstva za ureditev zaščitenih območij 

 velika površina varovanih območij,  

 ohranjena narava in ogroženih živalski vrst zaradi vse večje 
osveščenosti  

 visoka zavest lokalnega prebivalstva o ohranjanju naravnega 
okolja  

 aktivna društva, ki skrbijo za ohranjanje in promoviranje 
naravnih danosti povezovanje lokalne skupnosti ter ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine 

Negativni vplivi turizma: 

 krčenje oziroma uničenje habitatov avtohtonih živalskih vrst, 
spremembe v zastopanosti rastlinskih in živalskih vrst (hrup, lov, 
ribolov, nabiranje rastlin, odmetavanje smeti, teptanje tal...) 

Občina Postojna je z občinskim odlokom 
(Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter naravnih znamenitosti na 
območju občine Postojna) leta 1984 
(Primorske novice - uradne objave, št.29/84) 
zavarovala območje Planinskega polja v svoji 
občini (668 ha - Planinska jama, Planinsko 
polje, Markova jama v Nartu, Škratovka, izviri 
v Malnih, Unška koliševka), medtem ko 
logaški del še vedno ni zavarovan.  
 
Za ostala zavarovana področja, kot naprimer 
Natura 2000 veljajo zakoni RS in zakoni in 
directive na ravni Evropske unije.  
 

Biotska 
raznovrstnost 

Občina Postojna in celotna Notranjska se lahko pohvalita z res pestro 
biotsko raznovrstnostjo.  
Oktobra 2021 je priznani kustos biolog Slavko Polak izdal katalog 
»Biotska raznovrstnost Notranjske«, kjer so v besedi in fotografiji opisani 
sesalci, ptice, plazilci, dvoživke, ribe, metulji, hrošči, stenice, kobilice, 
kačji pastirji, ostale žuželke, stonoge, pajkovci, raki, školjke in polži, glive, 
ostale rastline, rastline dvokaličnice in enokaličnice in kukavičnice.  
 

 Na Planinskem polju je najbolj severozahodno rastišče travniške 
modre čebulice (Scilla litardierei), ki je endemit dinarskih kraških polj. 

 Tu gnezdijo ogrožene ptice, kot naprimer kosec (Crex crex), pisana 
penica (Sylvia nisoria), rjavi srakoper (Lanius collurio) in vodomec 
(Alcedo atthis).  

 Na Planinskem polju živi svetovno ogrožena vrsta metulja strašničin 
mravljiščar (Maculinea teleius) ter dve vrsti, ki sta ogroženi v 
evropskem merilu, to sta petelinček (Zerynthia polyxend) in travniški 
postavnež (Euphydryas aurinia). 

Več podrobnih informacije v priloženem dokumentu: 

Pozitivni vplivi turizma: 

 pridobljena finančna sredstva za ureditev zaščitenih območij 

 velika površina varovanih območij,  

 ohranjena narava in ogroženih živalski vrst zaradi vse večje 
ozaveščenosti  

 visoka zavest lokalnega prebivalstva o ohranjanju naravnega 
okolja  

 aktivna društva, ki skrbijo za ohranjanje in promoviranje 
naravnih danosti povezovanje lokalne skupnosti ter ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine 

Negativni vplivi turizma: 

 krčenje oziroma uničenje habitatov avtohtonih živalskih vrst, 
spremembe v zastopanosti rastlinskih in živalskih vrst (hrup, lov, 
ribolov, nabiranje rastlin, odmetavanje smeti, teptanje tal...) 

 vnos tujerodnih, invazivnih vrst 
 
 

Občina Postojna je z občinskim odlokom 
(Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter naravnih znamenitosti na 
območju občine Postojna) leta 1984 
(Primorske novice - uradne objave, št.29/84) 
zavarovala območje Planinskega polja v svoji 
občini (668 ha - Planinska jama, Planinsko 
polje, Markova jama v Nartu, Škratovka, izviri 
v Malnih, Unška koliševka), medtem ko 
logaški del še vedno ni zavarovan.  
 
Za ostala zavarovana področja, kot naprimer 
Natura 2000 veljajo zakoni RS in zakoni in 
directive na ravni Evropske unije.  
 
Mednarodna konvencija o biotski 
raznovrstnosti ter zaveza njenega varstva in 



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) 

 Analiza stanja_občina Postojna_NARAVA_2021 ohranjanja – Slovenija je podpisnica 
konvencije o biotski raznovrstnosti.  

Hidrologija Spodnja Pivka, kamor spada občina Postojna, je zaokrožena in v 
marsičem močno individualizirana pokrajina, vendar ne pripada samo 
enemu samemu porečju niti ne enemu samemu povodju. Reka Pivka je 
izvirni krak Ljubljanice in sodi v Črnomorsko povodje. Porečju Vipave 
(Jadransko povodje) pripadajo potok Lokva, ki ponikne pod Predjamskim 
gradom, Belska voda ter Šmihelske in Stranske Ponikve. V porečje Reke 
(jadransko povodje) se podzemeljsko odteka potok Rakulščica z manjšimi 
pritok. 
 
V občini Postojna prevladuje kraški vodonosnik z apnenčasto podlago, 
kar omogoča podzemno pretakanje voda preko razširjenih razpok in 
kanalov v različnih smereh proti izvirom na obrobju. Na zahodnem delu 
doline Pivke se stika s flišnimi kamninami in mlajšimi rečnimi nanosi, ki 
zaradi svoje slabše prepustnosti predstavljajo lokalno hidrološko 
pregrado in povzročijo površinski tok. Debelina nanosov je majhna, pod 
njim se namreč sklenjeno še naprej razteza kraški vodonosnik vse do 
Vipavske doline. Voda se razteka proti izvirom na Planinskem polju 
(Malenščica, Unica, Škratovka) in v Rakovem Škocjanu (Kotliči, 
Prunkovec), proti izvirom Vipave v Vipavski dolini ter proti kraškim 
izvirom ob reki Pivki. Vode na območju južno od izvirov Pivke deloma 
odtekajo proti izvirom v povodju reke Reke. 
 
Več podrobnih informacije v priloženem dokumentu: 

 Analiza stanja_občina Postojna_2021 

Pozitivni vplivi turizma: 

 pridobljena finančna sredstva za ureditev zaščitenih območij 

 vedno večja osveščenost o pomembnosti zaščite vodnih virov  

 razvoj raznovrstnih dejavnosti, na manj dostopnih področjih 

 kraški svet je postal ena glavnih turističnih atrakcij (kar je 
hkrati tudi negativno) 

Negativni vplivi turizma:  

 večja onesnaženost vodotokov 

 velika onesnaženost kraškega podzemlja 

 poplavna nevarnost ob močnem deževju 

 slabša dostopnost in druga infrastruktura na manj dostopnih 
območjih 

 

Varstvo vodnih virov za javno oskrbo s pitno 
vodo opredeljuje Zakon o vodah (Ur. l. 
67/2002). 
 
Poteg tega so v občini Postojna območja 
varstva vodnih virov, ki so bila določena na 
podlagi Odloka o zaščitnem območju 
vodnega izvira Malni in vodnega zajetja pri 
Planini pri Rakeku (Ur. list, št. 13/71), Odloka 
o varstvenih pasovih Nanoških vodnih virov 
in ukrepih za zavarovanje kakovosti in količin 
pitnih voda (Ur. list, št. 37/97) ter Odloka o 
varstvu krajevnih vodnih virov v Občini 
Postojna (Ur. list, št. 50/98). 
 
 
 
 

Geologija Za občino Postojna je značilna pestra in raznolika geološka zgradba, saj 
obravnavano območje pripada Zunanjim Dinaridom. Glavne tektonske 
enote so Pivška kotlina, ki jo zaradi kamninske dvojnosti delimo na 
Zgornjo (apnenci) in Spodnjo Pivko (fliš), dva ravnika – krpi apnenca – 
Prestranski in Slavinski ravnik, ki prekinjata flišno ozemlje, in Visoke 
dinarske planote (Nanos, Javornik, Hrušica in Snežnik), ki obrobljajo 
ravninski svet. Območje prečkajo trije večji prelomi (Idrijski, Predjamski 
in Raški), kar se odraža v pestri potresni dejavnosti. Obravnavamo 
območje sestavljata dva tipa površja: kraški in fluvialno-denudacijski 
relief. Kraški relief se pojavlja v Zgornji Pivški kotlini, na Planinskem polju 
in visokih dinarskih planotah. Fluvialno-denudacijski relief pa je značilen 
za Spodnjo Pivško kotlino. Glavna razlika med obema tipoma je v 
topnosti matične kamnine, ki pripomore k delovanju drugačnih procesov 
na vsakem od tipov reliefa. 
 
Območje današnje občine Postojna je bilo zaradi ugodne lege poseljeno 
že v starejši kameni dobi, saj so arheologi v Pivški kotlini odkrili 
najstarejša najdišča prvih človekovih ostankov na Slovenskem. Do danes 
so odkrili devet paleolitskih najdišč, ki jih predstavljajo kraške jame in 

Pozitivni vplivi turizma: 

 pridobljena finančna sredstva za ureditev zaščitenih območij 

 vedno večja osveščenost o pomembnosti zaščite vodnih virov  

 razvoj raznovrstnih dejavnosti, na manj dostopnih področjih 

 kraški svet je postal ena glavnih turističnih atrakcij (kar je 
hkrati tudi negativno) 

 naravna in kulturna dediščina se ustrezno zavaruje za 
zanamce 

 
Negativni vplivi turizma:  

 večja onesnaženost vodotokov 

 velika onesnaženost kraškega podzemlja 

 poplavna nevarnost ob močnem deževju 

 slabša dostopnost in druga infrastruktura na manj dostopnih 
območjih 

 

Občina Postojna je z občinskim odlokom 
(Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter naravnih znamenitosti na 
območju občine Postojna) leta 1984 
(Primorske novice - uradne objave, št.29/84).  
 
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVDK 1) 
in Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
39/06-UPB, Zakon o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, št. 96/04-UPB  
 



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) 

spodmoli, med katerimi so po številu arheoloških najdb najpomembnejši 
Betalov spodmol, Postojnska in Otoška jama, Jama v Lozi in Parska 
golobina. 
 
Več podrobnih informacije v priloženem dokumentu: 

 Analiza stanja_občina Postojna_2021 

Pokrajina in 
razgledi 

Občina Postojna leži v jugovzhodni Sloveniji pretežno na dinarskem 
območju oz. na prehodu med dinarskim in submediteranskim (ob 
sredozemskim) območjem, v Notranjsko – Kraški regiji. Meji na občine 
Logatec, Cerknica, Pivka, Divača, Vipava in Ajdovščina. Občina se 
razprostira od visoke dinarske planote Trnovski gozd, Nanos in Hrušica 
preko Postojnskih vrat do visokih dinarskih planot Javorniki in Snežnik, ki 
ju na primorski strani obdaja Pivško podolje, na celinski strani pa 
Notranjsko podolje. Tako imenovana Postojnska vrata (612m) so naravna 
zareza med razčlenjenima in gozdnatima kraškima planotama Javorniki 
na vzhodu in Hrušico na zahodu in predstavlja najnižji, zgodovinsko 
pomemben prehod oziroma prometno povezavo iz osrčja srednje 
Evrope, proti severnemu delu Jadranskega morja in v Padsko nižino. 
Najnižjo točko v občini predstavlja Planinsko polje (446 m), najvišjo pa 
Suhi vrh na Nanoški planoti (1.313 m). 
 
Postojnska regija je pravo malo bogastvo hribov, gora, gričev in raznih 
pohodnih ter učnih poti. Pohodniki se vedno znova radi vračajo po nove 
izkušnje in čudovite razglede, ki se jim kot nagrada ponujajo ob 
osvojenih vrhovih.  
 
Več podrobnih informacije v priloženem dokumentu: 

 Analiza stanja_občina Postojna_2021 

Pozitivni vplivi turizma: 

 ureditev sprehajalnih poti in drobne infrastrukture 

 vedno večja ozaveščenost o skrbi za naravo in sobivanju z 
naravo 

 razvoj raznovrstnih dejavnosti na manj dostopnih območjih 

 obnova obstoječih objektov na podeželju, namenjenih turizmu 
in drugim gospodarskim dejavnostim 

 
Negativni vplivi turizma:  

 onesnaževanje okolja 

 vznemirjanje gozdnih živali  

 degradacija krajine zaradi večjega turističnega obiska na 
območjih 

 urbanizacija podeželskih območij 
 

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVDK 1) 
in Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
39/06-UPB, Zakon o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, št. 96/04-UPB, Zakon o 
gozdovih ZG-G (Uradni list RS, št. 77/16 z dne 
2. 12. 2016)   
* vedno gre za sodelovanje različnih inštitucij, 
preden se kakorkoli posega v naravo.  

Paleontologija V območju občine Postojna je zaradi specifične prehodnosti prostora iz 
Furlanije prek Vipavske doline ter iz morja prek doline reke Reke in Krasa 
v osrednjo Slovenijo prisotna številna, raznovrstna in tudi v slovenskem 
prostoru izredno pomembna arheološka dediščina. Postojnska vrata 
(612m) so najugodnejši naravni prehod med Sredozemljem in srednjo 
Evropo v vzhodnem obrobju Alp. Tako kot ljudje, so po tej poti že v 
preteklosti stopale številne živali, katerih ostanki so nema priča bogate 

zgodovine.  
Notranjski muzej Postojna s stalo razstavo Muzej krasa predstavlja najbolj 
celovito razstavo o krasu v Evropi – bogata zbirka okostij ledenodobnih 
živali, fosilov itd.  
 
 
 
 

Pozitivni vplivi turizma: 

 pridobljena finančna sredstva za ureditev muzejskih zbirk 

 ohranjanje in zaščita pred nezakonitim odstranjevanjem najd 

 vedno večja osveščenost o pomembnosti zaščite najdb  

 naravna in kulturna dediščina se ustrezno zavaruje za 
zanamce 

 
Negativni vplivi turizma:  

 velika onesnaženost kraškega podzemlja 

 nezakonito odstranjevanje najdb s strain obiskovalcev 
 
 

Občina Postojna je z občinskim odlokom 
(Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter naravnih znamenitosti na 
območju občine Postojna) leta 1984 
(Primorske novice - uradne objave, št.29/84).  
 
 
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVDK 1) 
in Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
39/06-UPB, Zakon o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, št. 96/04-UPB. 



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) 

2. Okolje & 
podnebje 

   

Naravni viri  Glavni vir je LES 
Gozdovi so prevladujoče naravno življenjsko okolje v občini Postojna, saj 
poraščajo je 181,98 km2, kar pomeni 67,4 % njenega ozemlja (povprečna 
gozdnatost v Sloveniji je 58 %).  
 
Zaradi različnih razlogov se površina gozdov v občini povečuje že več 
desetletij. Polovica vseh gozdov je v zasebni lasti, druga polovica pa so 
državni gozdovi ter gozdovi drugih pravnih oseb. 

 Površina gozda: 18.197,98 ha 

 Lesna zaloga: 261 m3/ha 

 Letni prirastek: 7,31 m3/ha 

 Letni možni posek: 4,18 m3/ha 

 Letni možni posek: 76.135 m3 
 
 
 
 

Na področju gozdarstva je potrebno:  

 spodbujati gradnjo novih gozdnih prometnic in ureditev 
statusa gozdnih cest;  

 preprečevati velike prostorske posege predvsem v strnjeno 
gozdno matico in uničevanje za krajinsko sliko in ekološko 
stanje pomembnih gozdnih zaplat na kmetijskih zemljiščih;  

 gospodariti z gozdovi v skladu z načrti za gospodarjenje z 
gozdovi;  

 zagotoviti večnamensko rabo gozda, skladno z drugimi 
usmeritvami;  

 v zasebnih gozdovih vzpodbujati združevanje lastnikov gozdov 
zaradi zagotavljanja učinkovitejšega gospodarjenja z gozdom;  

 vzpodbujati lastnike gozdov pri uvajanju novih tehnologij za 
predelavo lesne biomase in pridobivanja stranskih gozdnih 
proizvodov kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji;  

 vzpodbujati gozdarstvo kot osnovni element urejanja krajine 
in zagotavljanja obnovljivih virov energije. 

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
39/06-UPB, Zakon o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, št. 96/04-UPB, Zakon o 
gozdovih ZG-G (Uradni list RS, št. 77/16 z dne 
2. 12. 2016)   

Oskrba z vodo  Spodnja Pivka, kamor spada občina Postojna, je zaokrožena in v 
marsičem močno individualizirana pokrajina, vendar ne pripada samo 
enemu samemu porečju niti ne enemu samemu povodju. Reka Pivka je 
izvirni krak Ljubljanice in sodi v Črnomorsko povodje. Porečju Vipave 
(Jadransko povodje) pripadajo potok Lokva, ki ponikne pod Predjamskim 
gradom, Belska voda ter Šmihelske in Stranske Ponikve. V porečje Reke 
(jadransko povodje) se podzemeljsko odteka potok Rakulščica z manjšimi 
pritok. 
V občini Postojna prevladuje kraški vodonosnik z apnenčasto podlago, 
kar omogoča podzemno pretakanje voda preko razširjenih razpok in 
kanalov v različnih smereh proti izvirom na obrobju. Na zahodnem delu 
doline Pivke se stika s flišnimi kamninami in mlajšimi rečnimi nanosi, ki 
zaradi svoje slabše prepustnosti predstavljajo lokalno hidrološko 
pregrado in povzročijo površinski tok. Debelina nanosov je majhna, pod 
njim se namreč sklenjeno še naprej razteza kraški vodonosnik vse do 
Vipavske doline. Voda se razteka proti izvirom na Planinskem polju 
(Malenščica, Unica, Škratovka) in v Rakovem Škocjanu (Kotliči, 
Prunkovec), proti izvirom Vipave v Vipavski dolini ter proti kraškim 
izvirom ob reki Pivki. Vode na območju južno od izvirov Pivke deloma 
odtekajo proti izvirom v povodju reke Reke. 
 
Več podrobnih informacije v priloženem dokumentu: 

 Analiza stanja_občina Postojna_2021 

 velika onesnaženost kraškega podzemlja in s tem potencilano 
vodnih virov 

 
Več podrobnih informacije v priloženem dokumentu: 

 Analiza stanja_občina Postojna_2021 
 

Varstvo vodnih virov za javno oskrbo s pitno 
vodo opredeljuje Zakon o vodah (Ur. l. 
67/2002). 
 
Poteg tega so v občini Postojna območja 
varstva vodnih virov, ki so bila določena na 
podlagi Odloka o zaščitnem območju 
vodnega izvira Malni in vodnega zajetja pri 
Planini pri Rakeku (Ur. list, št. 13/71), Odloka 
o varstvenih pasovih Nanoških vodnih virov 
in ukrepih za zavarovanje kakovosti in količin 
pitnih voda (Ur. list, št. 37/97) ter Odloka o 
varstvu krajevnih vodnih virov v Občini 
Postojna (Ur. list, št. 50/98). 

 
 
 



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) 

Odpadne vode Kanalizacijsko omrežje v mestu Postojna je vzpostavljeno, tako da se 
bodo novi objekti lahko nanj priključili in ne bo prihajalo do 
nekontroliranega odtoka v podtalnico. Obstoječa čistilna naprava v Stari 
vasi je kapacitete 15.000 PE in je polno obremenjena. Že v fazi 
projektiranja je bila predvidena njena razširitev, tako da se v primeru 
novogradenj na območju mesta Postojna razširitev lahko tudi izvede. Pri 
širitvi proizvodnih površin na območju Loga lahko nastajajo industrijske 
odpadne vode, ki jih je potrebno odvesti v kanalizacijo in ustrezno očistiti 
na čistilni napravi, skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/05, 
45/07). Odpadne industrijske vode je potrebno pred izpustom v javno 
kanalizacijo zajeti in predhodno očistiti. Upravljavec naprave, ki proizvaja 
odpadno industrijsko vodo, mora izvajati ukrepe za zmanjševanje emisije 
snovi in toplote in ravnanje z odpadnimi vodami skladno s predpisi, ki 
urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz posameznih vrst 
naprav. Skladno z zgoraj omenjeno Uredbo je za obratovanje naprave, ki 
odvaja industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo, ali neposredno v 
površinske vode ali posredno v podzemne vode, potrebno pridobiti 
okoljevarstveno dovoljenje. Ob upoštevanju zakonskih predpisov in ob 
ustrezni komunalni ureditvi območja ne pričakujemo bistvenih vplivov na 
kakovost podtalnice. 
 
Glede na dejstvo, da vodovarstveni pasovi vodnega vira Malni še niso 
natančno določeni in zakonsko opredeljeni, je težko predvideti ukrepe za 
odvajanje komunalne odpadne vode. Tako je možno predvideti začasne 
ureditve. Ravnanje z odpadno komunalno vodo iz nastanitvenih ter 
gostinskih objektov je potrebno nujno urediti z zbiranjem v nepredušno 
zaprti greznici, ki ima opravljen atest, potrjen s strani pristojne 
organizacije, ali pa jih očistiti na mali (rastlinski) čistilni napravi. 
Upravljavec objekta, kamor sodi tudi greznica, mora zagotoviti redno 
črpanje greznice, ki ga vrši pristojna javna služba. V kolikor se kasneje z 
natančnejšo opredelitvijo vodovarstvenih pasov za vodni vir Malni 
izkaže, da predvideni objekti segajo v varstveni pas s strogim režimom 
varovanja in bi dejavnost lahko imela bistveni vpliv na vodni vir, potem 
naj se gradnja bungalovov ne izvede. 
 
Več podrobnih informacije v priloženem dokumentu: 

 Analiza stanja_občina Postojna_2021 
 
 
 
 
 
 

 Glavni izziv je ozaveščenost o pomembnosti zmanjševanja 
odpadnih voda (preprečevanje je cenejše kot odvajanje in 
čiščenje) 

 Pomembnost zavedanja vpliva na okolje – onesnaženost 
kraškega podzemlja 

 Zavedanje deležnikov v turizmu, da kjer je to mogoče, se 
odpadne vode ponovno uporabi (zalivanje vrtov itd.) 

 

Ravnanje z komunalnimi odpadnimi in 
padavinskimi vodami je predpisano z 
veljavno zakonodajo. 
 
Uredba o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/05, 45/07). 
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Upravljanje z 
odpadki 

Podjetje PUBLICUS, d.o.o. izvaja v občini Postojna gospodarsko javno 
službo ravnanja z odpadki.  
www.publikus.si 
 
V sistem ločenega zbiranja odpadkov so vključeni vsi povzročitelji 
odpadkov (gospodinjstva, podjetja in ostali ter organizatorji prireditev), 
ločevanje odpadkov je obvezno tako za gospodinjstva kot tudi za pravne 
osebe, industrijo, javne ustanove, gostinske obrate, lokale, turistične 
ustanove, hotele, kmečke turizme in posledično za vse obiskovalce in 
turiste. Zanje veljajo enaka pravila ločevanja odpadkov. 
Ločeno zbrane odpadke gospodinjstva odlagajo v zabojnike na svojih 
zbirnih mestih in na ekoloških otokih (ti so opremljeni z zabojniki za 
papir, embalažo in steklo,) medtem ko koncesionar s ostalimi 
povzročitelji iz gospodarstva, gostinstva, turizma in drugimi sklepa 
pogodbe o ravnanju z odpadki in jih oskrbi z ustreznimi zabojniki za 
ločevanje odpadkov in te potem redno prazni. V času turistične sezone 
te zabojnike po potrebi tudi ustrezno povečuje. 
Za obiskovalce in turiste so po mestu nameščeni tudi koši za ločeno 
zbiranje papirja, plastike in ostanka komunalnih odpadkov ter ločeni 
koški za pasje iztrebke. Prav tako velja pravilo ločenega zbiranja 
odpadkov na javnih prireditvah. 
Občina in koncesionar redno opozarjata na problematiko in na različne 
načine skrbita za osveščanje občanov. 

 odpadki (zlasti nevarni odpadki) v jamah in na drugih lokacijah 
v naravi 

 še vedno številna nelegalna odlagališča odpadkov (v gozdovih 
in blizu vodnih virov) 

 masovni turizem predvsem v bližini glavnih turističnih 
znamenitosti v višku sezone prinese povečano onesnaženje, 
več smeti (ki visijo iz kant)  

 ljudje so vedno bolj ozaveščeni o pomembnosti ločevanja 
odpadkov in pomembnosti varovanja okolja (sanacija divjih 
odlagališč v naravi) 

 

 
 

Odlok o zbiranju in obdelavi določenih vrst 
komunalnih odpadkov ter odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov v Občini Postojna 
(Uradni list RS, št. 69/19) 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o zbiranju in obdelavi določenih vrst 
komunalnih odpadkov ter odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov v Občini Postojna 
(Uradni list RS, št. 46/20). 
Pravilnik o sofinanciranju ravnanja z 
azbestnimi odpadki v Občini Postojna 
Javni razpis za sofinanciranje ravnanja z 
azbestnimi odpadki v Občini Postojna (2021) 
 

Energija  Elektro Primorska – primarni ponudnik električne energije v občini 

 Lesna biomasa (drva, sekanci, peleti) 

 Geotermalna energija – toplotne črpalke (zrak, zemlja, podtalnica) 

 Solarne elektrarne – za slednjo se odločajo predvsem posamezniki in 
določena manjša zasebna podjetna 

Priložnosti uporabe naravnih virov (sonce in/ali veter) 
Dosledno uresničevanje LEKa (loklanega energetskega koncepta), 
saj predlagani ukrepi pripomorejo k izboljšanju energetske oskrbe 
z energijo, zmanjševanju emisij snovi v zrak in toplogrednih plinov 
ter k izboljšanju življenjskega okolja prebivalcev. 

Lokalni energetski koncept občine Postojna, 
2012 
Ostala veljavna zakonodaja RS. 

Hrup Hrup na območju občine Postojna je predvsem posledica cestnega in v 
manjši meri železniškega prometa. Na območju občine je industrija in 
obrtna dejavnost prisotna v Industrijski coni LIV in aktivnem delu 
poslovno-proizvodne cone Prestranek. V občini najdemo tudi naslednje 
poslovne cone: poslovna cona Kazarje, poslovno – obrtna cona Veliki 
Otok in poslovna cona ob bivšem Transavtu. V prihodnosti se načrtuje 
razvoj poslovno – proizvodne cone v Prestranku. Na teh območjih, kjer 
živi in je hrupu izpostavljenih več prebivalcev, na raven hrupa vplivajo, 
poleg proizvodno - obrtnih dejavnosti, tudi gostinsko - zabaviščna 
dejavnost, kmetijska mehanizacija, v času gradbenih del pa gradbena 
mehanizacija. Pomemben vir hrupa predstavlja tudi vojaško vadišče 
Poček, kjer sicer prihaja do obremenjenosti s hrupom zaradi vojaških vaj, 
je pa vadbišče oddaljeno od poselitvenih območij. Glavne vire hrupa na 
območju občine Postojna predstavljajo avtocestni odsek A1 Unec – 
Postojna, odsek hitre ceste pri Razdrtem H4, odsek glavne ceste G1 
Postojna – Pivka ter odsek regionalne ceste Postojna - Razdrto.  
 

 dvigovanje okoljske osveščenosti (uporaba okolju prijaznih 
sredstev z namenom zmanjševanja hrupa – kolo, skiro itd.) 

 manjše vznemirjanje živali  

 v višku sezone pride do večje obremenitve prometnic in 
posledično večjega hrupa in onesnaženosti 

 v višku sezone je več prireditev na prostem, ki povzročijo 
dodaten hrup 
 

Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki 
na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. 
l. RS, št. 118/05) 

http://www.publikus.si/
https://www.publikus.si/uploads/files/slike/Lo%C4%8Devanje%20odpadkov/odlok-postojna.pdf
https://www.publikus.si/uploads/files/slike/Lo%C4%8Devanje%20odpadkov/odlok-postojna.pdf
https://www.publikus.si/uploads/files/slike/Lo%C4%8Devanje%20odpadkov/odlok-postojna.pdf
https://www.publikus.si/uploads/files/slike/Lo%C4%8Devanje%20odpadkov/odlok-postojna.pdf
https://www.publikus.si/uploads/files/slike/Lo%C4%8Devanje%20odpadkov/odlok-postojna.pdf
https://www.publikus.si/uploads/files/slike/Lo%C4%8Devanje%20odpadkov/0-sprememba-odloka-postojna-10.4.2020.pdf
https://www.publikus.si/uploads/files/slike/Lo%C4%8Devanje%20odpadkov/0-sprememba-odloka-postojna-10.4.2020.pdf
https://www.publikus.si/uploads/files/slike/Lo%C4%8Devanje%20odpadkov/0-sprememba-odloka-postojna-10.4.2020.pdf
https://www.publikus.si/uploads/files/slike/Lo%C4%8Devanje%20odpadkov/0-sprememba-odloka-postojna-10.4.2020.pdf
https://www.publikus.si/uploads/files/slike/Lo%C4%8Devanje%20odpadkov/0-sprememba-odloka-postojna-10.4.2020.pdf
https://www.publikus.si/uploads/files/slike/Lo%C4%8Devanje%20odpadkov/0-sprememba-odloka-postojna-10.4.2020.pdf
https://www.publikus.si/uploads/files/slike/Lo%C4%8Devanje%20odpadkov/pravilnik-o-sofinanciranju-azbest-27.6.2019.pdf
https://www.publikus.si/uploads/files/slike/Lo%C4%8Devanje%20odpadkov/pravilnik-o-sofinanciranju-azbest-27.6.2019.pdf
https://www.postojna.si/objava/261007
https://www.postojna.si/objava/261007
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Že desetletja je prebivalcem postojnske občine delovanje vojaškega 
vadišča Poček trn v peti. Nad hrupom, tresljaji in preostalimi motečimi 
elementi vojaških vaj se pritožujejo predvsem lastniki zemljišč v okolici 
vadišča in prebivalci bližnjih naselij Žeje, Rakitnik, Matenja vas in 
Prestranek, kljub temu pa je hrup in prisotnost vojske (težka oklepna 
vozila) videti na območju celotne občine Postojna. 
 
V mestu Postojna se nahajata dva glavna prireditvena prostor – Titov Trg 
ali parkirišče pred PTC Primorka, ki imata za posledico emisije hrupa. 
Prireditveni prostori so predvsem posledica turizma in so najbolj pogosto 
v uporabi v občini v poletnih mesecih ali ob večjih praznovanjih 
(praznovanje novega leta, občinski praznik itd.). Uredba o načinu 
uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. 
l. RS, št. 118/05) opredeljuje prireditveni prostor kot območje na 
prostem, določeno v prostorskih aktih občine za občasno izvajanje 
prireditev oziroma shodov, ali območje javnih površin, ki je primerno za 
potek oziroma izvajanje shoda ali prireditve na prostem.  
 
Več podrobnih informacije v priloženem dokumentu: 

 Analiza stanja_občina Postojna_2021 

Osvetlitev Glede na obstoječe površine gospodarskih in obrtnih območij v občini 
Postojna se v sklopu proizvodnih objektov nahajajo zunanje površine, ki 
so osvetljene (gospodarske in obrtne cone Prestranek, Epic in Veliki 
otok). Prav tako na območju občine najdemo javno infrastrukturo, ki je 
opremljena z javno razsvetljavo. Uredba v 5. členu tudi določa ciljne 
vrednosti za razsvetljavo cest in javnih površin. Letna poraba elektrike 
vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo 
občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, 
izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej 
občini, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh. Število prebivalcev s 
stalnim ali začasnim prebivališčem v občini Postojna v letu 2020 znaša 
16.518 posameznikov (vir: SI-stat).  
 
Več podrobnih informacije v priloženem dokumentu: 

 Analiza stanja_občina Postojna_2021 

 dvigovanje okoljske osveščenosti (Predjamski grad, kot ena 
največjih turističnih znamenitosti v destianciji je v nočnem 
času ni osvetljen 

 odlična vidnost neba v nočnem času 

 manjše vznemirjanje živali (manjše nočno osvetljevanje) 
 
 

Lokalni energetski koncept občine Postojna, 
2012 
 
Ostala veljavna zakonodaja RS. 

Zrak Navedite težave na področju kakovosti zraka v destinaciji.  
Glede na klimatske podatke lahko značilnosti podnebja na ozemlju občine 

Postojna v grobem razdelimo na predele Nanosa, Javornikov, Hrušice ter 

Slavinskega ravnika ter osrednji ravninski del. Podnebje na visokih kraških 

planotah je odvisno od nadmorske višine in lege. Padavinski režim na vseh 

planotah kaže na prepletanje celinskih in sredozemskih vplivov. Zimske 

padavine so večinoma v obliki snega. V kraških kotanjah s toplotnim 

obratom leži sneg do poletja. V občini Postojna je prisotno zmerno celinsko 

Na kratko navedite vprašanja in izzive na področju kakovosti 
zraka, zlasti povezane s turizmom in načinom njihovega 
reševanja. 

 dvigovanje okoljske ozaveščenosti 

 lega na križišču glavnih prometnic, odlična izhodiščna 

točka a zato je zrak dodatno obremenjen in oneznažen 

 zaradi pogostega vetra (burja) zelo čist zrak  

 

Navedite načine zaščite z ustreznimi 
upravljavskimi shemami. 
 
Zavedanje o pomembnosti čistega zraka, 
oziroma preprečevanja onesnaženosti je 
izredno pomembno.  
Ker sovpada z različnimi industrijami in 
področji je del (projekti in aktivnosti) 
namenjen zavarovanju čistega zraka v 
različnih strateških dokumentih, od 
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podnebje, na njenem jugu pa se mešajo šibki vplivi sredozemskega 

podnebja. Na podnebje pomembno vpliva razporeditev kraških planot. V 

povprečju temperature kažejo na hladna poletja in precej mrzle zime, ki jih 

nekoliko blažijo vdori sredozemskega toplejšega zraka. Največ padavin v 

občini pade na območju Javornikov, ki tudi v Slovenskem merilu sodi med 

bolj namočene predele, saj letno pade cca. 3.000 mm padavin. Padavine 

so razporejene čez celo leto s tremi padavinskimi viški novembra (primarni 

maksimum), oktobra ter junija. Potrebno je omeniti pojav žleda, saj Pivško 

podolje leži v t.i. žlednem pasu, ki ga večkrat spremlja uničujoč snegolom. 

Zlasti v zimskem času se kaže prehodnost območja občine med primorsko 

in celinsko Slovenijo. Takrat se pojavijo velike razlike v temperaturi in tlaku 

med morjem in celino, kar sproži vdore hladnega zrak na toplo morje. Burja 

se spušča z visokih kraških planot, še najbolj pa hladen zrak prodira skozi 

Postojnska vrata. Najbolj pogosta je januarja, najbolj silovita pa na 

Razdrtem. Zaradi močne vetrovnosti je manj megle. 

 

Več podrobnih informacije v priloženem dokumentu: 

 Analiza stanja_občina Postojna_2021 

 

 
 

Lokalnega energetskega koncepta, 
občinskega prostorskega načrta, Vizija in 
strategija občine Postojna, Strategija razvoja 
turizma v občini Postojna ter Celostna 
prometna strategija.  
Ostala veljavna zakonodaja RS. 

3. Kultura    

Snovna 
dediščina 

Občina Postojna ima zelo bogato kulturno dediščino. Večino naselij v 
občini je zavarovanih kot naselbinska dediščina, imamo kar nekaj gradov, 
veliko je zavarovanih stavb profane in sakralen dediščine ter memoriale 
in arheološke dediščine. Občina Postojna je že v letu 1984 sprejela tudi 
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih 
znamenitosti na območju Občine Postojna, s katerim je zavarovala 
najpomembnejše kulturne, arheološke, arhitekturne in umetnostne, 
etnološke, zgodovinske in tehnične spomenike. Poleg tega je tudi Zavod 
za varstvo kulturne dediščine na območju Občine Postojna prepoznal 
preko 370 pomembnejših objektov kulturne dediščine, ki jih vodi v 
centralnem registru kulturne dediščine in so na ta način tudi zavarovani 
in zaščiteni. Posebej velja omeniti Predjamski grad, ki predstavlja državni 
spomenik in je v lasti države, ki je bil podeljen v upravljanje podjetju Park 
Postojnska jama d.d. 
 
Občina se trudi na več načinov skrbeti z svojo dediščino, tako z 
omenjeno zakonodajo in predpisi, na eni strani, poleg tega pa tudi s 
spodbudami in javnimi razpisi omogočamo lastnikom objektov finančno 
pomoč in sofinanciramo obnovo objektov kulturne dediščine. Občina, 
kot lastnica, nekaterih spomenikov kulturne dediščine se trudi, da 
spomenike vzdržuje in obnavlja. Dobro sodelujemo tudi z Zavodom za 
varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica in se tako pri načrtovanju, 

Pozitivni vplivi turizma: 

 učinkovita, skupna promocija krajev na avtohton način 

 povezovanje lokalne skupnosti, krepitev socialnega kapitala 

 pridobljena finančna sredstva za ureditev in ohranjanje 
kulturne dediščine 

 vzdrževanje, ohranjanje in obnavljanje dediščine ter 
preprečevanje njene ogroženosti 

 zagotavljanje javne dostopnosti dediščine ter omogočanje 
njenega proučevanja in raziskovanja  

 dvigovanje ozaveščenosti 
 
Negativni vplivi turizma: 

 sprememba in izguba lokalne identitete ter vrednot (kot 
posledica prilagajanja tradicij modernim zahtevam turizma) 

 

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni 
list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – 
ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – 
ZNOrg) 
 
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter naravnih znamenitosti na 
območju občine Postojna, Uradne objave 
(Primorske novice), št. 29/84-337, Ur.l. RS, št. 
30/91-1261 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0485
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3529
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4131
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1367
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
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kot pri sami izvedbi z njimi vedno posvetujemo, da se dela izvajajo 
strokovno in v korist dediščine. 
 
Več podrobnih informacije v priloženem dokumentu: 

 Analiza stanja_občina Postojna_NEPREMIČNA KULTURNA 

DEDIŠČINA_2021 

Nesnovna 
dediščina 

Na območju Občine Postojna nimamo nobenega primera registrirane 
nesnovne kulturne dediščine, vendar imamo občani Občine Postojna 
kljub temu spoštljiv odnos do nesnovne kulturne dediščine.  
 
Predvsem na podeželju se nekateri običaji še vedno ohranjajo ter celo 
oživljajo, kot npr. ohranjanje starih kmečkih opravil-košnja po starem, 
prireditev gozdar kmet nekoč in danes, furmanski praznik, zborovsko 
petje itd.. Občina vse te prireditve sofinancira na podlagi razpisa za 
sofinanciranje delovanja društev. 
 
Prireditve, na katerih se predstavlja in ohranja nesnovna dediščina, so v 
Postojni dobro zastopane. Za tovrstne prireditve je poleg dobre 
organizacije potrebno tudi znanje o običajih in navadah, ki so se odvijali 
nekoč in se danes predstavljajo kot dediščina tega prostora. Za to so 
zaslužni posamezniki in društva, ki si prizadevajo za kulturni kapital, da 
se ga ohrani, predstavi in ceni.  
 
Več podrobnih informacije v priloženem dokumentu: 

 Analiza stanja_občina Postojna_NESNOVNA DEDIŠČINA_2021 

Pozitivni vplivi turizma: 

 učinkovita, skupna promocija krajev na avtohton način 

 povezovanje lokalne skupnosti, krepitev socialnega kapitala 

 pridobljena finančna sredstva za ureditev in ohranjanje 
kulturne dediščine 

 vzdrževanje, ohranjanje in obnavljanje dediščine ter 
preprečevanje njene ogroženosti 

 zagotavljanje javne dostopnosti dediščine ter omogočanje 
njenega proučevanja in raziskovanja  

 dvigovanje ozaveščenosti 
Negativni vplivi turizma: 

 sprememba in izguba lokalne identitete ter vrednot (kot 
posledica prilagajanja tradicij modernim zahtevam turizma) 

 

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni 
list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – 
ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – 
ZNOrg) 
 
Unescova Konvencija o varovanju nesnovne 
kulturne dediščine iz leta 2003. 

4. Socialno – 
ekonomski viri 

   

Lokalno 
prebivalstvo 

Občina Postojna je del primorsko-notranjske statistične regije. Meri 270 
km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 13. mesto.  
Statistični podatki za leto 2020 kažejo o tej občini tako sliko: Sredi leta 
2020 je imela občina približno 16.442 prebivalcev (od tega 49,2% žensk 
50,8% moških). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami 
uvrstila na 31. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo 
povprečno 61 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša 
kot v celotni državi (104 prebivalca na km2). Gibanje prebivalstva je 
pozitivno, indeks povečanja 2020 od leta  2010 je 4,9%.  
 
V občini Postojna je 64,1 % prebivalcev starih med 15 in 64 let, kar je 
malce pod  slovenskim povprečjem. Mladih do 14 leta je 16,8% (Slovenija 
15,1%), starejših od 64 let pa 19,2%, kar znaša malo manj od slovenskega 
povprečja (Slovenija 20,2%). 
 
Prebivalstvo Občine Postojna se počasi stara. V letu 2018 je delež 

prebivalcev starejših od 60 let predstavljal 25,4% vseh prebivalcev Občine 

Pozitivni vplivi turizma: 

 povečanje prihodka občinskega proračuna 

 povečana blaginja za lokalno prebivalstvo 

 zaposlitvene možnosti 

 urejena infrastruktura (tako za domače prebivalstvo, kot tuje 
obiskovalce) 

 možnost povečanja dohodka tudi določenim dejavnostim, ki s 
turizmom niso neposredno povezane (športne dvorane, 
lokalna hrana in izdelki …) 

 krepitev lokalne zavesti in skupnosti nasploh 
Negativni vplivi turizma: 

 neskladja med tradicionalno rabo zemljišč in lastninskimi 
pravicami 

 nelagodje domačega prebivalstva zaradi povečanega obiska 
turistov 

 kulturna nesoglasja in vznemirjenja zaradi vedenja turistov ter 
domačega prebivalstva 

Strategija razvoja turizma v občini Postojna 
2018-2023 
VISOP (Vizija in strategija občine Postojna) 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0485
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-5551
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0278
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3529
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4131
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1367
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887


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) 

Postojna, v letu 2019 25,7% in v letu 2020 26,0% vseh prebivalcev občine.  

Kljub temu predstavlja 57,1% posameznikov v starostni skupini od 25-65 

let.  

Po podatkih statističnega urada za leto 2020 je 44,4% aktivnega 

prebivalstva zaposlenega v občini Postojna. Največ in sicer 22,3% 

prebivalstva se vozi na delo v občino Ljubljana (1.582 prebivalcev), nato 

sledijo občine Pivka (4,5%), Koper (3,5%), Cerknica (3,3%) in Sežana 

(2,9%).  

 

Več podrobnih informacije v priloženem dokumentu: 

 Analiza stanja_občina Postojna_2021 

 ekonomska neenakost (dohodek iz turizma se v nezadostni 
meri vrača nazaj v turistični sektor, oziroma se neenakomerno 
porazdeli) 

 

Zasebni sektor 
 

V občini Postojna se nahaja najbolj svetovno znana in hkrati tudi najbolj 

obiskana turistična zanimivost v Sloveniji – Postojnska jama. Leto 2020 so 

v Postojnski jami zaključili z dobrimi 8,4 milijona evri prihodkov ter tako 

ustvarili skoraj 2,6 milijona evrov izgube. Park Postojnska jama  - 

Postojnska jama in Predjamski grad sta bila namreč zaradi epidemije v letu 

2020 zaprta skupaj 149 dni, kar je daleč najdaljše zaprtje Postojnske jame 

sploh v njeni dvestoletni zgodovini turističnega delovanja.  

 

Tako je Postojnska jama v letu 2020 gostila le 129.251 obiskovalcev (slabih 

15% obsega iz leta 2019), skupno pa je Park Postojnske jame v letu 2020 

zabeležil 253.288 obiskov, kar pomeni 18,5 % obseg v primerjavi z letom 

2019. Po drugi svetovni vojni je bilo število obiskovalcev Postojnske jame 

manjše le v letih 1946, 1947 in 1952.  

 

Obisk največjih turističnih atrakcij v občini Postojna temelji na tujih 

tranzitnih gostih in s tem predstavlja neizkoriščen potencial za hitrejšo 

rast ustvarjenih prihodkov v celotni Občini in odpiranje novih delovnih 

mest. Upravljalec plačuje koncesijsko dajatev, ki se deli med občino 

Postojna, občino Pivka in državo ter predstavlja stabilen vir financiranja 

razvoja občine Postojna. 

 

V letu 2020 je bila zaradi epidemije ena slabših turistična sezona tudi v 

destinaciji Postojna. Po podatkih Občine je bilo v letu 2020, 

v občini Postojna, zabeleženih 43.646 nočitve, kar je za 73,8% manj kot 

v letu 2019 in 26.970 prihodov gostov, kar je za 76,8% manj kot v letu 

2019. 

 

Pozitivni vplivi turizma: 

 povečanje prihodka občinskega proračuna 

 povečana blaginja za lokalno prebivalstvo 

 zaposlitvene možnosti 

 urejena infrastruktura (tako za domače prebivalstvo, kot tuje 
obiskovalce) 

 možnost povečanja dohodka tudi določenim dejavnostim, ki s 
turizmom niso neposredno povezane (športne dvorane, 
lokalna hrana in izdelki …) 

 krepitev lokalne zavesti in skupnosti nasploh 
Negativni vplivi turizma: 

 neskladja med tradicionalno rabo zemljišč in lastninskimi 
pravicami 

 nelagodje domačega prebivalstva zaradi povečanega obiska 
turistov 

 kulturna nesoglasja in vznemirjenja zaradi vedenja turistov ter 
domačega prebivalstva 

 ekonomska neenakost (dohodek iz turizma se v nezadostni 
meri vrača nazaj v turistični sektor, oziroma se neenakomerno 
porazdeli) 

 

Strategija razvoja turizma v občini Postojna 
2018-2023 
VISOP (Vizija in strategija občine Postojna) 
 
Ostala veljavna zakonodaja RS. 
 
 
 
 



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) 

V letu 2020 je bilo v občini Postojna zabeleženo 55.354 eur turistične 

takse, kar je za 71,7% manj kot v letu 2019 (195.316 eur).  

 

Ponudniki nastanitev v letu 2020: 

 hoteli in hostli: 583 ležišč ( 5 hotelov in 1 mladinski hostel) 

 sobe in apartmaji: 620 ležišč (45 ponudnikov; 8 manj kot leta 

2019) 

 turistične kmetije: 127 ležišč (4 ponudniki; 1 manj kot leta 2019) 

 kampi: 95 ležišč v bungalovih kampa Pivka jama, 200 šotorišč 

Kamp Pivka jama + 20 šotorišč Kamp Mirjam Razdrto (2 

ponudnika) 

Skupno: 1.425 ležišč + 220 šotorišč 

 

V obdobju leta 2014 – 2019 se je v občini Postojna pojavilo 747 novih 

ležišč, oziroma se je njihovo število povečalo za 101,1%. Zaradi epidemije 

v letu 2020 pa je bilo na voljo 1.425 ležišč, kar je za 4,1% manj, kot v letu 

2019. 

 
Več podrobnih informacije v priloženem dokumentu: 

 Analiza stanja_občina Postojna_2021 

 


