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1 UVOD 
 

Kljub 200-letni tradiciji turizma in visokih prihodkih iz naslova 

turizma ima občina Postojna še številne priložnosti za trajnostni 

razvoj. Turizem zaradi narave svoje dejavnosti in potencialov območja 

pomeni priložnost za boljši gospodarski razvoj, zato je Občina 

gospodarsko pa tudi etično dolžna udejanjati svoj potencial na 

področju turizma celovito, trajnostno in sistematično ter s tem 

izboljšati okoliščine za razvoj turistične dejavnosti čim več 

gospodarskim subjektom ter omogočiti obiskovalcem celovitejšo ponudbo 

območja, prebivalcem pa večjo blaginjo. 

 

Ne glede na številne pozitivne učinke turizma v destinaciji, kot so 

razvoj lokalnega gospodarstva, dvig življenjskega standarda in 

kvalitete bivanja, nove poslovne priložnosti in povečan obseg naložb, 

ne smemo zanemariti dejstva, da turistična ponudba temelji predvsem 

na edinstvenem ekosistemu oziroma naravnih danostih kraškega sveta, 

bogati naravni dediščini, zato je ohranjanje kvalitete naravnega 

okolja osnova delovanja turističnega sistema in uspešne, zdrave 

lokalne skupnosti.  

 

Prav zaradi povečanih pritiskov na naravno in družbeno okolje, ki jih 

je prinesla rast turizma v preteklih letih, se je Občina Postojna že 

s sprejeto Strategijo razvoja turizma 2018–2023 zavezala k strateško 

premišljenemu razvoju destinacije ter k premišljenemu pristopu 

reševanja številnih izzivov, predvsem zaradi potrebe po še bolj 

uravnoteženem trajnostnem razvoju destinacije. Občina Postojna je del 

destinacije Zeleni kras, ki prav tako sledi trajnostnim načelom 

turističnega razvoja destinacije.  

 

Pri nadaljnjem razvoju turizma in lokalne skupnosti ne smemo 

dopustiti, da bi število turistov in vrsta turizma ogrozila našo 

naravno dediščino, ki je temelj našega bivalnega okolja in turistične 

ponudbe. Stanje v naravi je potrebno ohranjati ali celo izboljšati, 

pogoje za sodoben način življenja in turizem pa sonaravno razvijati. 

Ne želimo cenenega turizma, ki temelji na stalnem nižanju cene, in 

posledičnega životarjenja turističnih ponudnikov.  

 

Ime Postojna se prvič omenja v 13 stoletju pod imenom „Arnsperg“, ki 

ga lahko iz nemškega jezika prevedemo kot „orlov hrib“. Postojna je 

obenem drugo pojmovanja za orla belorepca, ki je nekoč gnezdil na 

Soviču in je tudi upodobljen na našem grbu. Orli so ptice višin, 

dobrega pregleda in življenja v sozvočju z naravo.  

 

Postojno skozi bogato zgodovino zaznamujejo geografska lega, 

raznolikost naravnih bogastev, kraška pokrajina ter ljudje, ki smo 
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znali na tem področju ustvariti ugodno okolje za bivanje v povezanosti 

z naravo. Prav posebej smo ponosni na svetovno prepoznan in cenjen 

unikaten jamski svet z našo kraljico Postojnsko jamo in Predjamskim 

gradom, ki skupaj s številnimi manj poznanimi, a prav tako čudovitimi 

jamami, tvorijo edinstveno svetovno znamenitost. »Tu je nov svet, to 

je paradiž!« je leta 1818 zaklical Luka Čeč ob prvem odkritju 

Postojnske jame. In ta dogodek je za vedno zaznamoval Postojno in jo 

umestil na svetovni zemljevid turističnih znamenitosti. 

 

Postojna je pomembno gospodarsko, prometno infrastrukturno in 

turistično križišče, ki ima trajnostno zasnovane povezave v občini in 

zunaj nje.  

Analiza stanja destinacije, oziroma Občine Postojna, opredeljuje 

različne vplive turizma na prijetnost bivanja v destinaciji tako za 

domačine, kot obiskovalce. Želimo si trajnostnega razvoja, še posebej 

turizma, saj je namen le tega prispevati k blaginji lokalne skupnosti 

in ponujati pristna doživetja za obiskovalce. 
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2 VPLIVI TURIZMA NA VIRE V 

DESTIANCIJI 
 

 

Občina Postojna leži v jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču 

primorskega in celinskega sveta, na severni strani pivške kotline in 

spada v Primorsko-notranjsko statistično regijo. Zaradi ugodnih 

prometnih poti in lege med Ljubljano, Trstom, Gorico in Reko je že od 

nekdaj upravno in gospodarsko središče Notranjske. 

 

Občina meri 270.268.878 m2. Po podatkih Statističnega urada Republike 

Slovenije za leto 2019 se Občina Postojna po številu prebivalcev med 

slovenskimi občinami uvršča na 31. mesto -  gostota prebivalstva je 

61 na km2, kar pomeni da je naseljenost tu precej manjša kot v celotni 

državi (povprečje za Slovenijo je 103 prebivalcev na km2).  

 

Celotna občina leži na področju kraškega sveta, je zelo bogata z naravo 

in kulturno dediščino, gospodarsko je prvenstveno usmerjena v turizem 

in turizmu kompatibilne panoge. Skoraj 70% občine pokriva gozd, 

kmetijska zemljišča niso izrazito kvalitetna, na možnost pridelave 

vpliva tudi razmeroma visoka nadmorska višina, izrazita panoga je 

kmetijstvo in živinoreja. Narava je razmeroma dobro ohranjena, 

problemov z ekološko spornimi gospodarskimi programi občina nima, 

velik del občine pa obsega osrednje vadbišče slovenske vojske Poček, 

ki pa predstavlja svojevrsten ekološki problem. 

 

 

2.1. Narava in okolje 

2.1.1. Zavarovana območja in biotska raznovrstnost  

 V občini Postojna imamo 23.687,204 ha vseh naravovarstveno 

pomembnih območij skupaj (Natura 2000, EPO, NV in ZO), kar 

predstavlja . 87,78 % površine občine. 1.195,81 ha pa je zavarovanih 

površin, kar predstavlja 4,43% ozemlja občine Postojna.  

Natančen opis in podrobne informacije v dokumentu – ANALIZA 

STANJA_občina Postojna_NARAVA_2021. 

 

Zavarovana območja in kako so ta dostopna turistom: 

Občina Postojna je z občinskim odlokom 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.  
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Na področju krajinskega parka planinsko polje občasno (v poletnih 

mesecih) potekajo vodeni ogledi namenjeni spoznavanju za to okolje 

značilnih rastlin in živali in ogledi naravnih zanimivosti, sicer pa 

poti še niso označene, ni informativnih tabel ali točk. Izjema sta 

samo Ravbarjev stolp in razvalina gradu Hošpek (Haasberg)na  obrobju 

polja, ki sta opremljena z informativnimi tablami. Pri gradu Hošpek 

je postavljeno tudi servisno stojalo za hiter servis ali popravilo 

navadnih koles. V sklopu projekta Kras.Re.Vita bo okrog Planinskega 

polja postavljenih 19 informativnih tabel. Sprehajalne poti še niso v 

celoti urejene. Kljub temu je začrtana pešpot, ki bo potekala po že 

obstoječih poteh skozi dve zanki (logaška zanka: 6,8 km, postojnska 

zanka: 4,7 km). Na pešpot bo na postojnski trsani možno vstopiti na 

dveh točkah – pri Ravbarjevem stolpu, kjer je predvidena tudi ureditev 

parkirišča, druga vstopna točka pa bo nasproti podružnične osnovne 

šole v Planini, kjer je prav tako predvidena ureditev parkirišča. 

Kljub temu na Planinskem polju še ni urejenih (dovolj) parkirnih mest 

in postajališč za avtodome  –  slaba infrastruktura. 

 

Na zgornjem toku reke Unice je zelo uveljavljen tudi ribolovni turizem 

– muharjenje po načelu ulovi in spusti. Ogled Planinske jame je možen 

le z vodenim spremstvom, ki ga opravlja Jamarsko društvo Planina.  

 

 Na Planinskem polju je najbolj severozahodno rastišče travniške 

modre čebulice (Scilla litardierei), ki je endemit dinarskih 

kraških polj. 

 Sicer pa 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). 

 

Kljub temu so prvi koraki k razvoju trajnostnega turizma in 

nadaljnjemu varovanju zaščitenih območij narejeni. Na posameznih, manj 

občutljivih območjih, se ureja turistična infrastruktura (v sklopu 

projekta Kras.re.Vita). Vstopne točke v krajinski park se označuje z 

informacijami o ohranjanju naravnega okolja, itd. Obiskovalce se 

usmerja na manj občutljiva območja, kar omogoča spoštovanje in 

ohranjanje narave, živalstva in rastlinstva, preprečuje degradacija 

naravnega okolja, povečuje skrb za njegovo ohranitev in kakovost ter 

spremlja vplive turizma na ekosisteme, naravne znamenitosti ter 

živalske in rastlinske vrste in njihove habitate.  
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Glavne zasluge za to ima projekt KRAS.RE.VITA, sklad ESRR. Gre za 

operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-

2020, katerega glavni tematski cilj je »Ohranjanje in varstvo okolja 

ter spodbujanje učinkovite uporabe virov« in prednostna os: »Boljše 

stanje okolja in biotske raznovrstnosti. Naziv prednostne naložbe: 

»Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje 

ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi 

infrastrukturami«.  

 

Kratek opis projekta Kras.Re.Vita:  

Vrednost projekta znaša skoraj 4,9 milijona evrov, sofinanciran pa bo 

v vrednosti 4,7 milijonov evrov. Od tega bo 80 odstotkov sredstev 

prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa 

Slovenija. Okoli 160.000 evrov, in sicer do polne vrednosti projekta, 

bodo zagotavljali partnerji v projektu. Vodilni partner projekta je 

Javni zavod Notranjski regijski park. Drugi partnerji v projektu so 

Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic 

Slovenije, Zavod Znanje Postojna (OE Notranjski muzej Postojna) ter 

občini Postojna in Logatec. Cilj projekta je izboljšati stanje ciljnih 

habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območju Notranjski trikotnik, 

ki zajema območji Cerkniškega jezera in Planinskega polja. Z 

različnimi ukrepi se bo neposredno na terenu izboljšalo stanje in 

revitaliziralo kulturno krajino na 232 hektarjih površine. V okviru 

projekta se bo na Cerkniškem polju obnovilo dvojni okljuk Stržena na 

Belem Bregu, ki je bil v preteklosti reguliran, na Planinskem polju 

pa se bo zasulo osuševalni jarek in odkopalo zasute naravne depresije. 

S tem se bo izboljšalo stanje habitatnega tipa presihajoča jezera in 

vrst kostanjevka ter mala tukalica. 

 

Z vzpostavitvijo rednega gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči bo 

poskrbljeno za habitatne tipe vlažni travniki z modrim stožkovjem, 

bazična nizka barja in hidrofilna visoka steblikovja ter za vrste 

kosec, pisana penica, veliki pupek in travniška morska čebulica. Z 

ureditvijo kala se bo izboljšal habitat hribskega urha. Za navadnega 

netopirja bo izveden ukrep čiščenja gvana in vzpostavitev lažjega 

dostopa do porodniške kolonije. V okviru projekta bodo razbremenjeni 

najobčutljivejši deli projektnega območja zaradi pritiskov 

obiskovanja, in sicer z vstopnimi točkami, učnimi potmi, ornitološkimi 

opazovalnicami, vstopnimi mesti za čolnarje in parkirišči za 

obiskovalce. Vzporedno z izvajanjem konkretnih aktivnosti na terenu 

se bo s komunikacijskimi aktivnostmi dvignila naravovarstvena zavest 

lokalne in širše javnosti.  

 

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje 

evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in je eden od 

prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja 
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območij Natura 2000 (2015–2020): Zaključek aktivnosti partnerjev 

Občine Postojna in Zavoda Znanje Postojna, OE Turizem je 31.12.2021 

(vir: mop.gov.si). 

 

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...) 

 

2.1.2. Hidrologija in geologija 

Varstvo vodnih virov za javno oskrbo s pitno vodo opredeljuje Zakon o 

vodah (Ur. l. 67/2002). Vodovarstvena območja se določijo, da se vodno 

telo zavaruje pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, 

ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost voda ali na njeno 

količino.  

 

Zaradi različne stopnje varovanja se v vodovarstvenem območju lahko 

oblikujejo notranja območja z različnimi stopnjami varovanja. Na 

vodovarstvenem območju se lahko omejijo ali prepovejo dejavnosti, ki 

bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih virov.  

 

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). 

 

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 
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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. 

 

 

Reke - Območje občine sestavljajo 3 večji vodotoki: Pivka, Nanoščica 

in Unica. 

 

Reka Pivka in njen poplavni svet povezuje kamninsko razgiban svet v 

enotno območje. Pivško podolje je neke vrste ločnica med Črnim in 

Jadranskim morjem. Njen največji pritok je Nanoščica. Sklenjen 

površinski tok reke Pivke se začne ob visokih vodah pri Zagorju v 

občini Pivka. Njen glavni izvir je v kraški globeli zahodno od Zagorja. 

Iz porečja Pivke odtekajo vode po dveh poteh. Visoke se prelivajo na 

površje in napolnijo strugo reke Pivke, ki teče sklenjeno od Zagorja 

do ponorov pri Postojnski jami. Nizke pa se pretakajo podzemno 

neposredno proti Planinskemu polju. Dolžina celotnega podolžnega 

profila znaša 26 km, od tega je več kot polovica toka nestalnega. 

Poplave na reki Pivki povzročajo tako kraške kot tudi površinske vode 

in so sezonske. Zaledja reke Pivke ne moremo natančno določiti zaradi 

pojava bifurkacije. Voda se namreč v izvire odvaja iz različnih 

zakraselih območij, zato razvodnice ne določimo po slemenih vzpetin, 

otežen pa je tudi izračun specifičnega odtoka. Struga se napolni le 

ob močnejših deževjih, ko se aktivirajo tudi občasni izviri. Spomladi 

in poleti ob višku padavin Pivka tudi poplavlja. V povprečju nastane 

okoli 5 poplav na leto, prevladujejo pa kratkotrajne poplave, ko voda 

vztraja na poplavljenem območju največ tri dni. Z namenom preprečitve 

poplav so v preteklem obdobju regulirali ves zgornji tok Pivke, vendar 

kljub melioracijami niso mogli odpraviti poplav. Glede na meritve 

parametrov, ki so se ugotavljali pri izvajanju Monitoringa kakovosti 

površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2006, letne povprečne 

vrednosti fizikalno-kemijskih parametrov na merilnem mestu v Postojni 
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niso presegale mejnih vrednosti, predpisanih z Uredbo o stanju 

površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09). Za vodotok je bilo ugotovljeno 

dobro kemijsko stanje. 

 

Reka Nanoščica izvira v narivu gore Nanos, izpod katere v več povirjih 

izvirih vodotoki. Najpomembnejši izvir je Globoščak, z leve strani pa 

se v Nanoščico stekajo še potoki Žabovec, Podnanoščica (Šmihelski 

potok) in številni manjši potoki iz Zagonskih brd ter z desne potok 

Mrzlek pod Hraščami. Z južnega obrobja območja, na stiku z Orehovškim 

krasom, dobi Nanoščica močan pritok Korentan. Reka Nanoščica se pred 

Postojno zlije z reko Pivko. Vode severno od Nanoščice odtekajo v 

Vipavo in nato v Jadransko morje, zaradi tega je v tem primeru mogoče 

določiti razvodnico med povodjema. Na aluvialnih ravnicah ob Nanoščici 

najdemo podtalnico tik pod površjem, zato so tu razvita obsežna 

močvirja. Kraški izviri na obrobju kotline pa ob obilnem deževju 

izdatno zalivajo območje ter tako prispevajo k rednim poplavam, kar 

je sicer značilnost celotne Pivške kotline. Zaradi vododržnosti 

gostota rečne mreže doseže 1,52 km/km2 (Vir: Površinski vodotoki in 

..., 1994), kar je nad slovenskim povprečjem, ki znaša 1,23 km/km2 . 

Na vodozbirnem zaledju je po podatkih postaje Mali Otok v obdobju 

1971–2000 v povprečju na leto padlo 1904 mm padavin in izhlapelo 663 

mm, kar pomeni, da je letno odteklo 1241 mm padavinske vode. Specifični 

odtok je znašal 33 l/s/km2 , povprečni letni pretok pa 1,57 m3 /s, 

kar je glede na skromnost vodozbirnega zaledja (47,32 km2 ) veliko. 

Specifični odtok tako preseže slovensko povprečje, ki za enako obdobje 

znaša 27 l/s/km2.  Reka Nanoščica ni bila vključena v Monitoring 

kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2006, zato za njeno 

kemijsko in biološko stanje ni javno dostopnih podatkov. 

 

Unica je kraška reka, ki izgublja vodo v številnih ponorih. Izvira v 

Planinski jami, kjer se v največjem evropskem podzemnem sotočju 

združita reki Pivka in Rak. Po 1,5 km toka pridobi vodo iz pritoka 

Malenščica in hudournika Škratovke. Na jugovzhodnem robu polja Unica 

ponikne v številnih ponorih: Mrčonovi ključi, Milavcovi ključi, Žrnki, 

Ribce, Dolenja loka, Laška žaga. Poplave so najpogostejše jeseni in 

trajajo povprečno mesec na leto. Ob višjih vodah se ojezeri tudi 

severni del Planinskega polja, voda pa odteka v t. i. Putikovi štirni 

(Vir: Torkar, 2010). Unici se po nekaj kilometrih površinskega toka 

iz zatrepne doline pridruži reka Malenščica, ki skupaj z njo ponikne 

v podzemlje.  Pritok Malenščica ima stalne in izdatne izvire, ki Unici 

doprinesejo do 10 % pretoka. Ob daljši suši premorejo kar 1,1 m3 /s 

pretoka, medtem ko lahko pretok Unice upade na nekaj 100 l/s. 

Monitoring kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2006 je 

pokazal, da letne povprečne vrednosti fizikalno-kemijskih parametrov 

na merilnem mestu Hasberg za Unico in Malni za Malenščico kmalu po 
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izviru niso presegale mejnih vrednosti, predpisanih z Uredbo o stanju 

površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09).  

 
Slika: Mreža vodotokov v občini Postojna (Atlas okolja, 2018) 

 

 
Fotografija: Urejeno obrežje reke Pivke pri Postojnski jami 2018, arhiv Občine Postojna 

 

 

Vode  
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V Okoljskem poročilu za Občinski prostorski načrt občine Postojna 

iz leta 2010, str. 53 so podani splošni okoljski in varstveni 

cilji za površinske vode:  

 izboljšanje kakovosti površinskih voda z uvrstitvijo v višji 

kakovostni razred 

 upoštevaje naravne zakonitosti vodnega režima  

 ohranjanje prehodnih koridorjev ob vodotokih in sonaravno 

urejanje vodotokov  

 zmanjšanje poplavne ogroženosti urbanih površin in 

infrastrukture (protipoplavni ukrepi) zagotovitev čiščenja 

odpadnih voda 

 dograditev omrežja za odvajanje odpadnih vod, prednostno na 

območjih brez urejenega omrežja 

 ureditev čiščenja odpadnih vod z naravnimi samočistilnimi 

sistemi (rastlinske čistilne naprave) za razložena naselja in 

poselitvena območja, ki so oddaljena od zbiralnikov odpadnih vod 

 sanacija obstoječega in ureditev novega odvodnjavanja meteornih 

voda iz utrjenih površin 

 

Kakovost podzemnih voda  

Občina Postojna ima z namenom varstva in ukrepov za zavarovanje vodnih 

zajetij sprejet Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini 

Postojna (Ur. l. RS, št. 50/98). Zavarovanje se nanaša na izvire izpod 

Nanosa, izvire med Hruševjem in Prestrankom, izvire v Podgori in pri 

Planini. Za omenjene vodne vire so določeni najožji varstveni pas z 

najstrožjim režimom varovanja, ožji pas s strogim režimom varovanja 

in širši varstveni pas s higiensko-tehničnim režimom zavarovanja.  

 

Za ta območja so z Odlokom določeni režimi upravljanja. Za območje 

Nanoških vodnih virov je občina Postojna skupaj z občinama Divača in 

Vipava sprejela Odlok o varstvenih pasovih Nanoških vodnih virov in 

ukrepih za zavarovanje kakovosti in količin pitnih voda (Ur. l. RS, 

št. 37/97). V jugovzhodnem delu občine na območju Javornikov leži 

vodni vir Malni, ki predstavlja 98 % vse pitne vode v občini in nima 

zakonsko opredeljenih vodovarstvenih območij. Od leta 2006 aktivnosti 

v zvezi z določitvami vodovarstvenih pasov virov pitne vode ter njihovo 

zakonsko zaščito potekajo na Ministrstvu za okolje, ki je do sedaj 

predlagalo 5. vodovarstvenih pasov za zaščito omenjenega vodnega vira.  

 

Monitoring kemijskega stanja podzemnih voda država zagotavlja v skladu 

z Zakonom o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 

57/12, 92/13) in podzakonskima aktoma Uredbo o stanju podzemne vode 

(Ur. l. RS, št. 25/09, 68/12) in Pravilnikom o monitoringu stanja 

podzemne vode (Ur. l. RS, št. 31/09). V letu 2005 je bil izdan 
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Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemne vode (Ur. l. RS, 63/02), 

ki je ozemlje Republike Slovenije razmejil na 21 vodnih teles podzemne 

vode. 

 

Območje občine Postojna tako spada na področje vodnega telesa z 

medzrnsko poroznostjo Kraška Ljubljanica, znotraj katerega sta bili 

vzpostavljeni dve merilni mesti mreže državnega monitoringa in sicer 

na izviru Malenščice ter izviru Veliki obrh. Na osnovi statistično 

obdelanih rezultatov monitoringa kakovosti podzemne vode ter 

ugotavljanja skladnosti pitne vode, ki izvira iz vodnega telesa Kraška 

Ljubljanica, se ocenjuje, da je bilo kemijsko stanje vodnega telesa v 

letu 2006 dobro. Na vodnem telesu Kraška Ljubljanica v obdobju od leta 

1998 do leta 2005 za noben parameter podzemne vode ni ugotovljen 

dolgoročni trend zniževanja ali rasti. Na merilnih mestih Malenščica 

in Veliki Obrh je kakovost podzemne vode v letih 2006 ustrezala 

predpisom, saj je bila povprečna vrednost vseh merjenih parametrov 

podzemne vode nižja ali enaka standardu kakovosti. 

 

V zaledju vodnega zajetja Malni so najbolj tvegane in ogrožajoče 

dejavnosti za onesnaženje vode: 

 vojaške dejavnosti na OSVAD Postojna (vadbišče Poček) 

 izlivanje gnojevke iz gnojišč in točkovno izlivanje gnojevke v 

naravo ter škropljenje kmetijskih površin ob neprimernem času 

oz. razmerah v naravi, ki so v nasprotju s predpisi in dobro 

kmetijsko prakso 

 komunalne odplake mimo čistilnih naprav, neposredni iztoki 

premalo očiščenih voda 

 neposredno iz čistilnih naprav v kras in razlivanje komunalnih 

odplak v primerih poplavljanja čistilnih naprav ob razlivanju 

visoki kraških voda 

 odpadki (zlasti nevarni odpadki) v jamah in na drugih neustreznih 

lokacijah 

 neustrezen in pomanjkljiv sistem zaščite pred odcejanjem vode z 

AC Postojna – Unec 

 

Kakovost pitne vode    

Občina Postojna ima z namenom varstva in ukrepov za zavarovanje vodnih 

zajetij sprejet Odlok o varstvu krajevnih vodnih virov v Občini 

Postojna (Ur. l. RS, št. 50/98). Zavarovanje se nanaša na izvire 

izpod Nanosa, izvire med Hruševjem in Prestrankom, izvire v Podgori 

in pri Planini. Za omenjene vodne vire so določeni najožji varstveni 

pas z najstrožjim režimom varovanja, ožji pas s strogim režimom 

varovanja in širši varstveni pas s higiensko-tehničnim režimom 

zavarovanja. Za ta območja so z Odlokom določeni režimi upravljanja. 

Za območje Nanoških vodnih virov je občina Postojna skupaj z občinama 
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Divača in Vipava sprejela Odlok o varstvenih pasovih Nanoških vodnih 

virov in ukrepih za zavarovanje kakovosti in količin pitnih voda (Ur. 

l. RS, št. 37/97).  V jugovzhodnem delu občine na območju Javornikov 

leži vodni vir Malni, ki predstavlja 98 % vse pitne vode v občini in 

nima zakonsko opredeljenih vodovarstvenih območij. Od leta 2006 

aktivnosti v zvezi z določitvami vodovarstvenih pasov virov pitne 

vode ter njihovo zakonsko zaščito potekajo na Ministrstvu za okolje, 

ki je do sedaj predlagalo 5. vodovarstvenih pasov za zaščito 

omenjenega vodnega vira. Veliko nevarnost za onesnaženje vodnega vira 

Malni predstavlja vojaško vadišče Poček. Leta 1997 je ZRC SAZU, 

Inštitut za raziskovanje krasa, pri raziskavi vpliva dejavnosti v 

zvezi z vadiščem Poček ugotovilo povišano vsebnost težkih kovin 

(nikelj, kadmij, baker in cink) v izviru Malni in povišano vsebnost 

kadmija, broma in joda v tleh na tem območju. Voda iz izvira Malni 

se črpa naprej v čistilno napravo Malni 70 m nad izvirom, kjer se 

surova voda prečisti v postopkih usedanja, filtriranja in 

dezinfekcije. Tako pripravljena zdravstveno ustrezna pitna voda se 

od tu ponovno črpa do pretočnega objekta okoli 150 m višje. Od tam 

voda odteka gravitacijsko do rezervoarjev na Soviču nad Postojno in 

del naprej v rezervoar nad Pivko. 

 

Centralni vodovod Postojna - Pivka je povezan z vodovodom Nanoških 

virov, kar omogoča sočasno medsebojno napajanje. Izvir Korentan 

trenutno ni vključen v vodovodni sistem. Naselja, ki imajo lastni 

vodovodni sistem, so Malo in Veliko Ubeljsko, Razdrto in del Šmihela. 

 

Za izvire pod Nanosom, izvir pri Planini (Lepena) velja, da so zmerno 

ranljivi glede na njihovo lokacijo in geološke značilnosti ter malo 

ogroženi zaradi obstoječih dejavnosti v prostoru. Za območje vodnega 

vira Korentan je značilna dobra zakraselost in številne vrtače, ki so 

razporejene vzdolž glavnih tektonskih struktur. Območji Hrušiškega 

kamnoloma in dobro prepustne razpoklinske cone na vzhodnem robu vasi 

Hruševje sta s stališča ranljivosti neugodni. Pri kamnolomu je 

problematična predvsem majhna debelina varovalnega pokrova nad 

zakraselim apnencem. S stališča obremenjenosti so v zaledju izvira 

razmere zelo ugodne, saj gre za redko poseljeno območje. Na kraških 

tleh tako ležita le naselji Orehek in Hruševje. Nevarnost 

predstavljajo predvsem nelegalna odlagališča odpadkov. Karta 

ogroženosti povzema pričakovane verjetnosti škodljivih posledic 

onesnaženja. Za vodni vir Korentan so bila kot najbolj ogrožena območja 

izpostavljena kamnolom Hruševje, odsek regionalne ceste Razdrto-

Postojna ter posamezna območja s kraškimi objekti ob kolovoznih poteh 

znotraj zaledja. 
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Tabela: Notranji nadzor  pitne vode za leto 2019 po pripravi za posamezno oskrbovalno 

območje   

 
Legenda: (N): število vzorcev; občasna MB: Koliformne bakterije, Escherichia coli, Enterokoki, Clostridium 

perfringens (vključno s sporami), Število kolonij pri 22°C in 37°C; paraziti: Cryptosporidium in ciste 

parazitov iz rodu Giardia; redna KEM: pH vrednost, električna prevodnost pri 20 °C, preostali prosti klor, 

vonj, barva, motnost, Amonij, Nitrit, oksidativnost in/ali TOC, Aluminij; občasna KEM: Priloga 1, del B, 

Pravilnika o pitni vodi  

Vir: Kovod Postojna (Poročilo o skladnosti pitne vode v letu 2019 za vodovodna sistema Postojna-Pivka in 

Suhorje) 

 

 

Povzetek   

 Kakovost pitne vode je dobra. V letu 2019 in 2020 je bila skoraj 

100% odvzetih vzorcev skladnih z določili Pravilnika o pitni 

vodi.  

 Kemijsko stanje površinskih voda je bilo v letu 2018 ocenjeno 

kot dobro. Ravno tako tudi trend zadnjih 5 let. 

 Iz rezultatov poročil preskušanj pitne vode na vodovodnem 

sistemu Postojna – Pivka vseh oskrbovalnih območjih je mogoče 

povzeti, da je priprava pitne vode s strokovnim delom in 

požrtvovalnostjo zaposlenih ustrezna in zadošča zahtevam 

pravilnika. K stabilni pripravi ter varni in kakovostni 

distribuciji pitne vode je pripomogla uresničitev pomembnega 

infrastrukturnega projekta, ki se je zaključil v sredini leta 

2018 (več kot 41 milijonov evrov vreden projekt za oskrbo s pitno 

vodo za cca 21.000 prebivalcev). 

 V jesenskem času je surovo načrpana voda bolj obremenjeno z 

raztopljenimi organskimi snovmi. 

 Analize težkih kovin v vodi ustrezajo kriterijem dobrega 

kemijskega stanja.  

 Kemijsko stanje podzemnih voda je v vseh parametrih dobro. 

Nobeden izmed kontroliranih parametrov ne presega mejnih 

vrednosti niti ga ni mogoče zaznati kot problematičnega. 

Vrednosti so zelo nizke in iz poročil vzorčenja pitne vode je 

mogoče razbrati, da se vrednosti posameznih kontroliranih 

parametrov gibljejo pod detekcijo kalibrirane oz. akreditirane 

vrednosti merilnika. Kar se ocenjuje le kot prisotno v sledeh. 

 

Odpadne vode 
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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. 

 

Povzetek 

 V občini se nahajata 2 čistilni napravi nad 50PE v lasti Občine. 

Prva čistilna naprava CČN Postojna 21.000 PE in druga KČN 

Hruševje za 400PE .  

 V letu 2020 se je na čistilni napravi čistilo 991644 m3 odpadne 

vode. Povprečna učinkovitost čiščenja po vrednosti KPK znaša 

95,53  %. 
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 Največja ČN  je CČN Postojna in ima terciarno stopnjo čiščenja. 

Kapacitete ČN so zadostne tudi za v prihodnje.  

 V občini je 5  zavezancev za izvajanje obratovalnega monitoringa 

industrijskih odpadnih voda (podatki leto 2020), od tega se 

industrijska odpadna voda odvaja na komunalno čistilno napravo 

CČN Postojna iz 5 industrijskih naprav.  

 Večji onesnaževalci: Liv Hidravlika in kolesa, d.o.o. - kovinsko 

predelovalna panoga, Postojnske mesnine - klavniške odpadne 

vode, Publicus Ljubljana - deponijske odpadne vode, Zdravstveni 

dom dr. Franca Ambrožiča Postojna in Bolnišnica Postojna; 

industrijske odpadne vode predstavljajo skupaj 3% glede na 

prodano vodo, oziroma 1% glede na vso očiščeno vodo. 

 

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 spodmoli, med katerimi so po številu arheoloških najdb 

najpomembnejši Betalov spodmol, Postojnska in Otoška jama, Jama v Lozi 

in Parska golobina. 

Vir: http://geo.ff.uni-

lj.si/sites/geo.ff.unilj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.  

 

Geomorfološke značilnosti 

V grobem lahko območje občine Postojna razdelimo v tri geografska 

območja. Severni del predstavljata visokogorski kraški planoti Hrušice 

in Nanosa, ki sta del niza visokih kraških planot, ki ločuje celinski 

del Slovenije od sredozemskega. Jugovzhodni del zavzema gozdnata in 

povsem neposeljena visoka kraška planota Javorniki, ki se naprej proti 
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jugu prevesi v območje Snežnika. Od Nanosa in Hrušice jo loči okrog 4 

km širok pas nižjega sveta pri Postojnskih vratih. Preostali del 

ozemlja občine sodi v Pivško podolje, to je pokrajin ob reki Pivki, 

ki jo obdajajo omenjene visokogorske kraške planote. Vanjo sodi tudi 

nižinski svet ob reki Nanoščici. Krajinsko sliko občine Postojna 

sestavljajo tipične kraške oblike reliefa, strnjeni gozdovi, prostrani 

travniki, grmovne in drevesne živice, obcestne vasi in strnjene vasi 

v zaraščanju. Območje občine je reliefno zelo pestro ter močno 

razgibano, kar je posledica prisotnosti različnih površinskih 

dejavnikov. V največji meri sta prisotna fluvialni ter kraški relief. 

Najvišjo nadmorsko višino v občini ima Suhi vrh na Nanoški planoti 

(1313 m), ki se vleče naprej proti Hrušici na okoli 1000 metri nad 

morjem do Javornikov v JV delu občine, ki segajo do 1268 metrov nad 

morjem. Osrednji del občine predstavlja pretežno nižinski svet, ki se 

vleče v smeri od jugozahoda proti severovzhodu, to je od Razdrtega pa 

do najnižjega dela na Planinskem polju (445 metrov nad morjem). 

 

Območje Javornikov je v 9/10 prekrito z apnenci kredne starosti, 

dolomita je malo. 2/3 površja Nanosa in Hrušice pokrivajo apnenci, 

četrtino dolomit ostalo pa fliš. Vse tri planote je izoblikovalo 

površinsko delovanje vodotokov, ki so zniževali nagubane predele in 

zasipavali doline, zato se je površje uravnavalo, na kar kažejo precej 

izenačene višine kopastih vrhov. Ko je rečna erozija odstranila 

nepropustne kamnine so se na površju prikazale prepustne kamnine, 

predvsem apnenci. 

 

Raztapljanje apnenca je ustvarilo vrsto kraških pojavov, pokrajina pa 

je dobila značilno kraško podobo – v grobem uravnano, a v drobnem 

razjedeno. Kljub veliki namočenosti so kraške planote skoraj brezvodna 

pokrajina. Zaradi kraškega površja je razvodnica na vseh treh planotah 

nejasna. 

 

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.  

 

Kosti živali v jamah – neme priče preteklosti 

V kraških jamah je nešteto kosti različnih živalskih vrst, tudi veliko 

takih, ki na območju Slovenije še vedno živijo. V sedimentih jam pa 

najdemo tudi kosti živali, ki so tu živele v davni preteklosti. Vrste, 

prilagojene izrazito hladnemu podnebju, so danes razširjene le še v 
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skrajnih arktičnih pokrajinah. Nekatere vrste iz izrazito toplih 

obdobij so preživele v savanah ter gozdovih Afrike in Azije. V jamah 

so tudi kostni ostanki živalskih vrst, ki so že zdavnaj izumrle.  

 

Kraške jame si za bivališča in zatočišča izbirajo živali, kot so 

medvedi, jazbeci, lisice in kune. V jame prinašajo ostanke svojega 

plena, v jamah pa pogosto tudi same poginejo. Kraške jame, zlasti 

brezna, so lahko tudi naravne pasti. Živali v navpična brezna občasno 

padejo po naključju in tam poginejo. Kostni ostanki se v jamah dobro 

ohranijo, na površini pa so navadno podvrženi hitremu preperevanju.  

 

Kosti v kraških jamah sproti zasipavajo sedimenti, kot so grušč in 

prst na dnu kraških brezen ali pa naplavine ob bregovih kraških rek 

ponikalnic. Prek sedimentov se v jamah odlagajo tudi raztopljeni 

apnenci v obliki sig in kapnikov. Kosti se tako v tisočletjih sprimejo 

v tako imenovano kostno brečo in so podvržene počasnemu procesu 

fosilizacije, pri katerem organski material v kostnih in drugih 

ostankih nadomestijo anorganski minerali in se tako ostanki spremenijo 

v fosile. 

 

Novi zemeljski vek, imenovan kenozoik, se je začel pred 65 milijoni 

let po kataklizmičnem padcu asteroida na Zemljo in izumrtju 

dinozavrov. Delimo ga na dve obdobji, in sicer na starejši terciar in 

kvartar, v katerem živimo zdaj. Obdobji kvartarja sta pleistocen, 

trajal je približno 2,7 milijona let, in holocen. Pleistocen imenujemo 

tudi obdobje ledenih dob in zanj je bilo značilno burno in nenehno 

menjavanje hladnih in toplih obdobij. Podnebnim spremembam se je 

prilagajalo rastlinstvo in hkrati z njim tudi živalstvo. Holocen ali 

sedanjost je toplejše obdobje, ki se je začelo pred približno 11.500 

leti in traja še danes. 

 

Pedološke značilnosti 

Pedološka zgradba območja Nanosa, Hrušice in Javornikov je dokaj 

enakomerna. Na krednih in jurskih apnencih so se razvile rahlo bazične 

rjave pokarbonatne prsti in deloma še rendzine na strmejših predelih. 

Na slabše topni dolomitni podlagi je prst plitvejša in navadno bolj 

kisla kot na apnencu. Zaradi zakraselosti površja je debelina 

prepereline zelo neenakomerna. Marsikje so na površju vidne skale, 

drugod pa sežejo prsti v špranjah in žepih tudi več metrov globoko. V 

nižinskem predelu občine, to je v Pivškem podolju, se prepletata dva 

glavna tipa talne podlage. Ob  vodah najdemo oglejene prsti, ki jih 

poraščajo mokrotni travniki. Za oglejene tipe tal je značilno, da so 

nasičena z vodo in slabo zračna, zato v njih vladajo redukcijske 

razmere. Značilno sivo ali sivkasto barvo tlom daje reducirano železo. 

V delu tal, kjer prihaja do občasne prezračenosti, pa se pojavi 

značilna sivo rjava lisavost ali marmoracija. Za višje, sušnejše 

površje pa sta prav tako značilni rendzina in rjava pokarbonatna tla. 
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Na Spodnji Pivki in v Postojnski kotlini ovirata večjo rodovitnost 

visoka talna voda z močvirji in logi ter poplavna območja. Na kraški 

Zgornji Pivki pa je obdelovanje tal težavno predvsem zaradi plitve 

prsti.  

Na območju občine Postojna ni prisotnih nahajališč kovinskih in 

energetskih mineralnih surovin. V občini Postojna se nahaja en 

pridobivalni prostor, za katerega je država podelila rudarsko pravico 

za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine. To je kamnolom 

tehničnega kamna-dolomit v Šmihelu pod Nanosom (Bukovje). 

 

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 

 

Negativni vplivi turizma:  

 večja onesnaženost vodotokov 

 velika onesnaženost kraškega podzemlja 

 poplavna nevarnost ob močnem deževju 

 slabša dostopnost, slaba telekomunikacijska in druga 

infrastruktura na manj dostopnih območjih 

 

2.1.3. 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.  
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Nanos (1.313 m) 

Velika kraška planota, ki ločuje osrednji del Slovenije od Primorja. 

Njegov najvišji vrh je Suhi vrh, s 1.313 m. Iz Nanosa se razteza 

čudovit pogled v smeri slovenskega dela Alp ter v smeri Snežnika in 

Primorja. Planota je kot pohodniška točka dostopna tudi za družine z 

majhnimi otroki. Od vrste planinskih poti, ki vodijo na njegov vrh je 

najbolj priljubljena tista, ki se prične v Razdrtem.  

 

Nanos predstavlja priljubljeno točko za kolesarje. Spoznavanje planote 

s kolesom je zelo zanimivo, saj je pobočje primerno za ljudi z 

različnimi kondicijskimi sposobnostmi. Vsak posameznik si lahko izbere 

zase primerno pot. Pot na Nanos po položni poti traja 2 uri 20 min, 

po strmi poti pa približno eno uro, oziroma odvisno od hitrosti vašega 

koraka. 

 

Tik pod Plešo (najbolj izrazitim vrhom Nanosa) se nahaja Vojkova koča. 

Ta obiskovalcem nudi možnost okrepčila in prenočitve.  

 

 
 Fotografija: Nanos, avtor Tomaž Penko 
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Fotografija: Nanos, avtor Matej Kavčič 

 

Koča Mladika na Pečni rebri (733 m) 

Pot na kočo Mladiko, z izhodiščno točko v Postojni, je predvsem med 

prebivalci Postojne in okolice priljubljena sprehajalna pot. Koča 

Mladika velja za prijetno razgledno in izletniško točko, stoji pa na 

južnem pobočju, malo pod vrhom Pečne rebri. Z nje se razteza čudovit 

razgled na Postojno in njeno širšo okolico.  

 

V koči je od pomladi 2020 na voljo tudi domača hrana in pijača. Dostop 

je mogoč z avtomobilom, s kolesom ali peš. Sprehod do koče traja 

približno 30 minut, ob počasnejši hoji pa lahko tudi dlje. 

 
 Fotografija: Koča Mladika, arhiv Koče Mladike 
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Fotografija: Koča Mladika, arhiv Koče Mladike 

 

Sovič z ruševinami gradu Postojna (677 m) 

Povsem nezahteven, toda zelo zanimiv mestni grič Sovič s čudovitim 

razgledom na mesto Postojna.  

 

Nahaja se nad najstarejšim delom Postojne, ki se imenuje Majlont. Na 

vrh Soviča boste prišli najhitreje prav skozi Majlont in sicer tako, 

da za Inštitutom za raziskovanje krasa nadaljujete pot po Vegovi ulici. 

Nanj se lahko odpravite tudi po t. i. Borojevićevi poti, krožni poti, 

ki poteka med drevesnimi krošnjami. Poimenovana je po generalu avstro-

ogrske vojske Svetozaru Borojeviću, ki se je med svojim bivanjem v 

Postojni (med 1. sv. vojno) vsak dan sprehodil od mestnega središča 

prek Majlonta čez pobočje Soviča vse do svojega štaba v Grand hotelu 

Adelsbergerhof (današnji Hostel Proteus).  

Na vrhu Soviča stojijo ruševine gradu Postojna (Adelsberg), 

imenovanega tudi Stari grad, vojaški rovi. 

 

V letu 2021 je Občina na Soviču uredila dve razgledišči, počivališče 

in zbirališče ter uredili prehajalno in učno pot z didaktičnimi igrali 

in interpretativnimi tablami. Ker je območje zavarovano se drevesa 

niso sekala, pot se ni širila in ni asfaltirana. Sprehod na 677 metrov 

visok primestni hrib predstavlja tako naravno kot zgodovinsko 

vrednost, je prostor za rekreacijo, sprostitev i stik z naravo.  
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Fotografija: Pogled na Sovič, v ozadju Nanos, avtor Ivan Majc 

 
Fotografija: Z razglednih ploščadi se z vrha Soviča odpira čudovit razgled na mesto, vse do Postojnske jame 

in Nanosa, avtor Veronika Rupnik Ženko  
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Fotografija: Borojevićeva pot na Soviču, avtor Boštjan Martinjak 

 

Sveti Lovrenc (1.019 m) 

Vzpon na sveti Lovrenc je mogoč po več različnih pešpoteh, najbolj 

priljubljena pa je iz vasice Studeno.  

 

Na sedlu, tik pod vrhom, je manjša pred kratkim obnovljena cerkvica 

sv. Lovrenca. Z vrha se razprostira čudovit razgled v smeri 

postojnskega in cerkniškega (Snežnik, Slivnica, Vremščica).  

 

Pohodnikom so na vrhu na razpolago klopi, kjer si lahko odpočijejo in 

okrepčajo z dobrotami iz nahrbtnika. Hoja na sveti Lovrenc traja 

približno 1 uro.  

 

 
 Fotografija: razgled iz sv. Lovrenca, avtor Ivan Majc 
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Fotografija: Cerkvica sv. Lovrenc, avtor Ivan Majc 

 

Planinska gora (873 m)  

Planinska gora se nahaja na vzhodnem robu Hrušice z izhodiščno točko 

v Planini (pri cerkvi svete Marjete).  

 

Sprehod na goro poteka po kolovozu čez travnike in gozd ter po idilični 

panoramski kamniti cesti s številnimi romarskimi znamenji.  

 

Ob poti stoji cerkev sv. Marije, ki je bila zgrajena leta 1657. Zahodno 

od cerkve pelje cesta na vrh gore, katerega označuje kamnita miza. V 

mesecih, ko gozd še ni poraščen se z vrha pogled razprostira na 

Javornike, Slivnico in celotno Planinsko polje. Pohod na goro traja 

približno 1 uro. 

 

  
Fotografija: Pogled na Planinsko goro iz Planinskega polja, avtor Tomaž Penko 

 

Občina Postojna je izredno razgibana tako, da se v njej ne manjka 

številnih razgledišč in pohodnih poti.  
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Sama Via Dinarica – pohodniško doživetje po neodkrite dinarskem 

gorovju – se začne prav v Postojni in nadaljuje preko Predjame na Sv. 

Lovrenc, Planinsko goro, Planino in naprej proti Cerkniškemu jezeru.  

 

Izredno zanimivo doživetje je Jamborna pot, ki je speljana po dejanski 

poti kjer so nekdaj prevažali jambore in drug ladijski les v tržaško 

pristanišče – gre za najstarejšo povezavo čez znamenita Postojnska 

vrata. Gre za označeno traso med Planino in Razdrtim – 18 točk z 

zanimivimi in poučnimi informativnimi tablami, poleg tega so kraji ob 

Jamborni cesti sami odlično izhodišče za številne krožne pohodniške 

izlete vseh zahtevnostnih stopenj.  

 

 
Slika: Jamborna cesta 

 

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 

  

2.1.4. Hrup in osvetlitev 

Hrup 
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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.  

 

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.  

 

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 
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kWh. Število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini 

Postojna v letu 2019 znaša 16.518 posameznikov (vir: SI-stat 

podatkovni portal, podatki za leto 2020). Podatki o porabi elektrike 

vseh svetilk, ki so na območju občine vgrajene v razsvetljavo občinskih 

cest in razsvetljavo javnih površin za občino Postojna je za leto 2012 

znašala 1.253.729 kWh (vir: Lokalni energetski koncept občine 

Postojna, 2012). Tako znaša poraba električne energije za potrebe 

osvetljevana javnih površin na prebivalca v letu 2012 79,6 kWh, kar 

pomeni preseženo ciljno vrednost, predpisano z Uredbo. Občina mora 

tako aktivneje pristopiti k zamenjavi svetilk z varčnimi žarnicami. 

Skladno z zgoraj omenjeno Uredbo morajo upravljavci obstoječe 

razsvetljave poslati ministrstvu načrt razsvetljave. V načrtu 

razsvetljave mora upravljavec obstoječe razsvetljave navesti tudi 

podatke o letu, v katerem namerava prilagoditi posamezne svetilke in 

o letu, v katerem namerava prilagoditi porabo elektrike oziroma 

električno moč svetilk razsvetljave. Občina Postojna ima omenjeni 

načrt izdelan. 
Vir: http://opn.si/postojna/Dokumenti/OP/372_OP%20POSTOJNA_dopolnitv.pdf 

 

Občina Postojna ima v OPN jasno predeljene jasne usmeritve in 

omilitvene ukrepe za varovanje pred elektromagnetnim sevanjem in 

svetlobnim onesnaženjem (Elektromagnetno sevanje in svetlobno 

onesnaženje, str. 152 – 159).  

 

Občina se zaveda tudi pomena gospodarjenja z energijo v občini 

Postojna, zato je že leta 2012 sprejela Lokalni energetski koncept 

(LEK), ki podrobno obravnava stanje svetlobnega onesnaženja v občini 

in predlaga ukrepe  ter načrt za izboljšanje stanja.  

 

Občina Postojna in družbo Petrol sta v letu 2018 sklenila javno-zasebno 

partnerstvo za izvedbo energetske prenove stavb v lasti Občine 

Postojna. Projekt je pripravljen in bo izveden v skladu z določili 

Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-

2020, Ministrstva za infrastrukturo ter vključuje kohezijska sredstva 

iz finančne perspektive 2014-2020. Celotna naložba je vredna 3,5 

milijona evrov. 

Občina Postojna je v maju 2018 že prejela sklep od odobritvi 

nepovratnih kohezijskih sredstev za sofinanciranje izvedbe investicije 

v energetsko sanacijo sedmih javnih stavb v višini 1,2 milijona evrov. 

Prek sistema energetskega pogodbeništva bo celovito ali delno 

obnovljenih 11 objektov ter prenovljena javna razsvetljava, celotna 

naložba pa znaša 3,5 milijona evrov. Občina Postojna na področju 

učinkovite rabe energije izvaja projekt energetske prenove občinskih 

stavb, ki se izvaja večinoma po modelu javno-zasebnega partnerstva. 

Zasebni partner investira v energetsko prenovo objekta in zagotavlja 

določene prihranke ob enakem ali višjem udobju v prostorih, javni 
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partner pa ga s temi prihranki v pogodbeni dobi poplača. Po poteku 

pogodbenega obdobja vsi prihranki pri stroških za oskrbo z energijo 

ostanejo javnemu parterju. Zasebni partner bo v času trajanja 15-letne 

koncesije zagotovil tudi upravljanje in vzdrževanje novo vgrajenih 

oziroma saniranih energetskih naprav ter sistemov. 

Ob podpisu pogodbe je župan Občine Postojna Igor Marentič izpostavil, 

da je tovrstna naložba zelo pomembno za občino, »saj pomeni referenčni 

primer javno-zasebnega partnerstva na projektih, kjer lokalna 

samouprava tega zaradi omejenih finančnih sredstev ne bi zmogla«. 

Dodal je še, da so strokovne službe projekt pripravljale dalj časa, 

ob sklepnem dejanju, torej podpisu pogodbe, pa je poudaril še, da s 

tovrstnimi projekti za več let rešujemo energetsko pomanjkljivo 

infrastrukturo, ki bo zaradi tega učinkovitejša in manj obremenjujoča 

za okolje. 

Rok Vodnik, član uprave Petrola je ob tem poudaril: »Ponosni smo, da 

se je Občina Postojna odločila in naredila novi velik korak v smeri 

zelenega pametnega mesta in da je prepoznala družbo Petrol kot 

primernega in zanesljivega partnerja na tem zahtevnem področju. Petrol 

je pomemben in prepoznan igralec v državi na področju pametnih 

tehnologij in pametne infrastrukture v mestih ter partner pri 

energetsko učinkovitem vodenju mest in urbaniziranih naselij. Projekt 

v Postojni predstavlja za Petrol kompleksen proces zelene digitalne 

preobrazbe infrastrukture v mestih ter odlično referenco pri 

pridobivanju novih tovrstnih poslovnih priložnosti v širši regiji.« 

Pozitivni vplivi turizma: 

 dvigovanje okoljske osveščenosti 

 odlična vidnost neba v nočnem času 

 manjše vznemirjanje živali (manjše nočno osvetljevanje) 

 

Negativni vplivi turizma:  

 dodatno svetlobno onesnaženje (zaradi večjega prihoda turistov) 

 več prireditev, ki povzročajo dodaten hrup 

 večja obremenitev prometnic in posledično večji hrup in 

onesnaženost   

 

2.1.5. Zrak in promet 

Zrak 

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 
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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 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. 

 

Mrežo meritev onesnaženosti zraka v Sloveniji sestavljajo avtomatska 

merilna mreža ekološkometeoroloških postaj državne mreže za 

spremljanje kakovosti zraka (DMKZ), ki jo vodi Agencija RS za okolje 

(ARSO), ter dopolnilne avtomatske merilne mreže, v katerih izvajajo 

meritve drugi izvajalci (TE Šoštanj, TE Trbovlje, mestne občine 

Ljubljana, Maribor, Celje, Krško).  

 

Mreža je gostejša na območjih v bližini večjih virov onesnaženosti 

zraka. V krajih, ki niso zajeti v okviru stalnih mrež, kamor spadajo 

tudi naselja na območju občine Postojna, potekajo občasne meritve 

onesnaženosti zraka z avtomatsko mobilno ekološko-meteorološko postajo 

ARSO.  

 

Območje občine Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve OPN Občine 

Postojna Stran 100 od 123 Naročnik: Občina Postojna Izdelal: Ipsum, 

okoljske investicije, d.o.o. Postojna je skladno s Sklepom o določitvi 

podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Ur. l. RS, 

št. 58/11) razporejeno na območje z oznako SI4 (območje Goriške, 

Notranjskokraške in Obalno-kraška regije). Stanje zraka na določenem 

območju se določa po kriterijih Uredbe o kakovosti zunanjega zraka 

(Ur. l. RS, št. 9/11). Območje občine Postojna ni v državni mreži 

spremljanja kakovosti zraka, zanjo tudi ne obstajajo natančni podatki 

o stanju zraka. Najbližje merilno mesto je v Ljubljani, ki je od 

obravnavane lokacije oddaljeno približno 40 kilometrov zračne razdalje 

in sodi v drugo območje onesnaženosti zraka (območje Mestne občine 

Ljubljana, območje SIL), zato ti podatki za obravnavano območje niso 

reprezentativni. Vsekakor je stanje zraka posledica emisij zaradi 
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cestnega prometa, ogrevanja objektov ter v manjši meri obrtnih in 

industrijskih dejavnosti v širši okolici posega. Kakovost zraka je 

odvisna tudi od dotoka onesnaženih mas iz drugih smeri ter same 

vremenske situacije (inverzija, smer in jakost vetrov..).  

 

Žveplov dioksid (SO2) 

Emisija SO2 iz kotlovnic je v Sloveniji majhna, saj za gorivo v glavnem 

ne uporabljajo več premoga ampak lahko kurilno olje, ki ima precej 

manjšo vsebnost žvepla kot premog in plin.  

 

Občina Postojna spada na območje z letnimi emisijami od 100 do 500 ton 

SO2, kar jo uvršča med nižje in srednje onesnažena območja s tem 

polutantom v Sloveniji. Večje urbano središče predstavlja mesto 

Postojna in Prestranek. Ostala poselitev je pretežno prisotna v 

manjših naseljih, ki so raztresena v ravninskem delu.  

 

Ocenjujemo, da emisije žveplovega dioksida iz domačih kotlovnic in 

posameznih industrijskih objektov ne predstavljajo velike obremenitve 

zraka. Poleg tega je območja občine dobro prevetreno in se zrak dovolj 

pogosto redči ter menja, da ne pride do povečanih koncentracij 

onesnaževal v ozračju.  

Največji vir dušikovih oksidov (NOX) je promet ter veliki 

termoenergetski objekti, ki uporabljajo za gorivo premog. V izpušnih 

plinih znaša delež NO med 80 % in 90 %, v zraku pa NO oksidira v NO2. 

Stopnja oksidacije dušikovega monoksida, emitiranega iz prometa v 

višje okside raste z oddaljenostjo od izvora (koncentracija pa zaradi 

razredčenja pada). Odvisna je tudi od meteoroloških razmer, predvsem 

sončnega sevanja in temperature, letnega obdobja in seveda lokacije. 

Najvišje koncentracije NO2 so bile leta 2012, tako kot prejšnja leta, 

izmerjene na mestnih prometnih merilnih mestih v Mariboru in na 

lokaciji Ljubljana Bežigrad. Najvišje povprečne mesečne koncentracije 

NO2 in NOX so bile skoraj povsod dosežene v zimskih mesecih, ko so 

pogoji za disperzijo, zlasti ob stabilnem vremenu s temperaturnimi 

inverzijami, najslabši in ostane onesnažen zrak na območju prometnih 

poti. Občina Postojna po podatkih spada med srednje onesnažena območja 

zaradi emisij NO2 (od 500 do 1000 ton/leto). Glavni vir emisij 

predstavlja promet po avtocestnem odseku Unec-Razdrto ter lokalnih 

cestah v občini (Planina-Predjama, Postojna-Razdrto, Postojna-Pivka). 

Prometne študije kažejo na porast prometa po vseh cestah v državi. V 

zadnjih desetih letih pa se je izboljšalo tudi izgorevanje v motorjih 

in kvaliteta pogonskih goriv ter olj. Emisijski faktorji za škodljive 

snovi iz motornih vozil so se v zadnjih desetih letih precej znižali, 

tako da povečanje prometa v zadnjih letih ne pomeni avtomatsko tudi 

trenutno večje onesnaženosti zraka.  
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Glavni vir emisij ogljikovega monoksida je promet, zato so bile 

najvišje koncentracije izmerjene na merilnih mestih, ki so blizu 

prometnih cest in parkirišč. Koncentracije CO v letu 2012 so bile tako 

kot prejšnja leta pod spodnjim ocenjevalnim pragom za varovanje 

zdravja. 8 urna dopustna in mejna vrednost nista bili preseženi na 

nobenem merilnem mestu. Letni potek je bil izrazit z nižjimi 

koncentracijami poleti in višjimi pozimi. Občina Postojna je v 

pretežni meri hribovita in ne sodi med bolj osončene kraje v Sloveniji. 

Naselja ležijo na ravnini ali na rahlo dvignjenih predelih, višje 

ležečih predelih poselitev ni prisotna. Skozi občino poteka relativno 

gost promet, ki je povezan Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve 

OPN Občine Postojna Stran 101 od 123 Naročnik: Občina Postojna Izdelal: 

Ipsum, okoljske investicije, d.o.o. predvsem z avtocestnim odsekom. 

Vse to pomeni, da koncentracije ozona v občini ne predstavljajo večje 

težave.  

 

Delci PM10 so definirani kot delci v zraku, ki jih prepušča filter s 

50 % neprepustnostjo za delce z aerodinamskim premerom 10 µm. Delci 

PM2,5 pa so delci, ki jih prepušča filter s 50 % neprepustnostjo za 

delce z aerodinamskim premerom 2,5 µm. Zakonodaja med drugim 

predpisuje dovoljene vrednosti koncentracij za varovanje zdravja, kjer 

mejna dnevna koncentracija znaša 50 µg/m3. Ugotovljeno je, da največji 

vir delcev predstavljajo emisije iz prometa. Na merilnih mestih, ki 

so označeni kot mestno – prometno merilno mesto prevladujejo predvsem 

grobi delci (odrgnjenost pnevmatik, ponovno dvignjen prah s cest). 

Koncentracije delcev PM10 in PM2,5 so bistveno višje v zimskem obdobju. 

Porazdelitev koncentracij delcev v zraku je močno odvisna od smeri 

vetra. Koncentracije onesnaževal, katerih glavni izvor je promet, 

imajo značilen dnevni hod z maksimumom zjutraj in zvečer (popoldanska 

prometna konica se na onesnaženosti zraka odrazi pozneje, ko se 

hitrosti vetra že zmanjšajo). Koncentracije so opazno višje ob 

delavnikih, ko je promet gostejši, kot ob koncu tedna. Delci 

predstavljajo velik problem predvsem v mestnih središčih, kjer je 

vzrok promet in industrija. Po študijah, ki so bila izvedene, pa imajo 

delci negativen vpliv na zdravje ljudi, ker prodrejo globoko v pljuča 

(vir: Projekt SILAQ – Meritve PM10 in PM2,5 delcev, ARSO, 2007). 
Vir: http://opn.si/postojna/Dokumenti/OP/372_OP%20POSTOJNA_dopolnitv.pdf 

 

Promet 

Strateška prometna lega občine Postojna na izrazito prehodnem območju 

je ključni razvojni dejavnik tega območja. Skozi Postojnska vrata so 

že v daljni preteklosti potekale pomembne prometne poti (npr. 

jantarjeva pot), danes pa skoznje poteka nič manj pomemben krak 

slovenskega avtocestnega in železniškega križa. Zaradi slabših 

naravnih danosti so se v preteklosti na tem območju razvile s prometom 

povezane gospodarske dejavnosti, razmahnilo se je npr. prevozništvo 

oz. furmanstvo. Navezanost prebivalstva na promet se odraža tudi 
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danes, za regijo pa sta med drugim zaradi dobrih prometnih povezav 

značilna izrazito visoka stopnja motoriziranosti prebivalstva in 

množičen individualni cestni promet. Po podatkih Statističnega urada 

republike Slovenije je bilo v letu 2020 v občini Postojna registriranih 

12.858 vozila (število vseh prebivalcev občine Postojna v letu 2020 

je 16.518) kar kaže na visoko stopnjo motoriziranosti, kar privede do 

povečane prometne obremenitve prometnic, še posebej v poletnem času. 

 

Motorizacija prebivalstva povzroča povečanje individualnega cestnega 

prometa, kar vodi v vedno večjo prometno obremenitev cestnega omrežja, 

ta nato zmanjšuje varnost in kvaliteto življenja prebivalstva. Rešitev 

je spodbujanje prebivalstva k uporabi javnega potniškega prometa, ki 

je že prisoten, dobrodošli pa so novi pristopi. Na območju občine 

Postojna je ta organiziran z medkrajevnimi potniškimi vlaki in 

avtobusi. 

 

V občini so napredek v smeri trajnostne mobilnosti naredili leta 2010, 

ko so uvedli brezplačen mestni avtobusni prevoz s tremi progami, v 

sklopu katerega je tudi sicer šolski prevoz. Z vzpostavitvijo javnega 

mestnega prometa so povezali po ureditveni zasnovi mesta Postojna 

precej vidno delitev med površinami, namenjenimi poselitvi, in 

površinami, namenjenimi raznim dejavnostim. Mestni avtobus Furman je 

bil med uporabniki dobro sprejet; po prilagoditvah voznih redov se 

povečuje tudi njihovo število, prisoten je trend rasti. 

 

Dokaj pogosta je zaradi pripadnosti povezavi med Ljubljano in Sežano 

oz. Koprom ter odcepom pri Pivki proti Ilirski Bistrici (oz. Reki) 

tudi železniška povezava. Velika glavnina železniškega potniškega 

prometa pripada povezavi med večjima občinskima središčema Postojno 

in Pivko, saj na delovni dan iz smeri Pivke proti Postojni odpelje 

okoli 20 vlakov. 

 

Od pomladi 2020 so v Postojni na voljo tudi navadna in električna 

mestna kolesa –POSbikes. Sistem POSbikes je subvencionirani sistem za 

avtomatizirano izposojo mestnih koles, ki vključuje 64 koles, od tega 

je 32 električnih, na 7 postajah v mestu Postojna. Z vzpostavitvijo 

sistema izposoje si je Občina Postojna želela izboljšati pogoje za 

kolesarjenje ter promovirati in vzpodbujati kolesarjenje občanov po 

mestu brez uporabe ali nakupa lastnega kolesa. Sistem je preprost za 

uporabo in dopolnjuje linijo javnega prevoza FURMAN in tako prispeva 

k razvoju trajnostnega in energetsko učinkovitega ter zdravju in 

okolju prijaznega prevoza občanov po mestu. V prihodnjih letih bo več 

postajališč tudi izven mesta. Sezonski paket za navadno kolo znaša 20 

eur, sezonski paket za navadno in električno kolo znaša 25 eur. Kolesa 

si je možno izposoditi tudi le za en dan.  
 

Celostno prometno strategijo Občine Postojna 
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Občina Postojna je v letu 2017 sprejela Celostno prometno strategijo 

Občine Postojna. Ena poglavitnih posebnosti izdelave celostne prometne 

strategije je, v primerjavi z ostalimi prometnimi strategijami, v 

sooblikovanju ukrepov skupaj s splošno javnostjo oz. prebivalci občine 

in drugimi deležniki iz področja prometa. Vključevanje javnosti namreč 

pomembno vpliva na prepoznavanje potovalnih navad občanov in 

obiskovalcev občine za reševanje izzivov na področju urejanja prometa 

in oblikovanje dokumenta. 

 

Občina Postojna bo zato spodbujala uporabo trajnostnih načinov 

mobilnosti, za katere bo z vlaganjem v ustrezno javno infrastrukturo 

zagotovila boljše pogoje. Cilj je doseči uravnotežen razvoj in 

enakovredno dostopnost vseh oblik prometa za vse občane. 

Dokument Celostne prometne strategije Občine Postojna:  

https://www.postojna.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/105/CPS/CPS%20POSTOJNA%203.pdf 

 

Pozitivni vplivi turizma: 

 dvigovanje okoljske ozaveščenosti 

 lega na križišču glavnih prometnic, odlična izhodiščna točka  

 usmeritev k mehki mobilnosti (električna vozila, električne 

polnilnice) 

 razvoj kolesarskega turizma in pohodništva 

 

Negativni vplivi turizma:  

 dodatno onesnaženje zraka in okolja (večja obremenjenost cest) 

 moteč promet, ki ga povzroča naval turistov v poletnem času 

 pomanjkanje parkirnih mest 

 

 

2.2. Kultura 

2.2.1. Kulturna 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. 
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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, 

kot pri sami izvedbi z njimi vedno posvetujemo, da se dela izvajajo 

strokovno in v korist dediščine. 

 

Natančen opis in podrobne informacije v ANALIZA STANJA_občina 

Postojna_NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA_2021 

 

2.2.2. 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.  

 

2.2.3. Prireditve 

Na območju Postojne se organizira veliko število različnih prireditev, 

spodbudno dejstvo pa je, da se jih veliko odvija ravno iz področja 

nesnovne dediščine. S tem se ohranjajo lokalne navade in tradicije, 

prireditve pa se lahko vsebinsko tudi spreminjajo in prepletajo z 

drugimi področji, saj je nesnovna dediščina živa in je odzivna na 

zunanje vplive. Smiselno je graditi in povezovati obstoječi turizem s 

prireditvami, saj večinoma potekajo v poletni, turistični sezoni. 

Potrebno je delati na učinkoviti in skupni promociji prireditev, 

ostalih turističnih točk in dejavnosti, saj pride v Postojnsko jamo 

in Predjamski grad veliko turistov, ki lahko od kraja odnesejo več 

kot le ogled njenega podzemlja.  
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Občina Postojna je turistično najbolj prepoznavna po Postojnski jami 

in Predjamskemu gradu. A turizem niso le elementi kulturne in naravne 

dediščine, kot so cerkve, kozolci, jame in jezera. Za obiskovalce 

postajajo čedalje pomembnejše izkušnje in znanje, ki ga pridobijo v 

določenem kraju. Le-te lahko spozna in pridobi preko nesnovne 

dediščine, kamor vključujemo navade, šege, prireditve, obrti, veščine 

ter z njimi povezana orodja in znanja. Nesnovna dediščina se je 

prenašala iz roda v rod, zato je pomembno, da se ohrani in predstavi 

ljudem, ki je ne poznajo.  

 

Zelo pomembna oblika prenosa znanja so tradicionalne prireditve, 

povezane z lokalno in regionalno dediščino, ki jih organizirajo 

različna društva. Na ta način se društva poistovetijo z dediščino 

svojega kraja in jo prenašajo na prihodnje generacije.  

 

Leta 2003 je UNESCO v Parizu sprejel Konvencijo o varstvu nesnovne 

dediščine, v kateri opredeljuje nesnovno dediščino kot »prakse, 

predstavitve, izraze, znanja, veščine in z njimi povezana orodja, 

predmete, izdelke in kulturne prostore, ki jih skupnosti, skupine in 

včasih tudi posamezniki prepoznavajo kot del svoje kulturne dediščine. 

Skupnosti in skupine nesnovno kulturno dediščino, preneseno iz roda v 

rod, nenehno poustvarjajo kot odziv na svoje okolje, naravo in 

zgodovino. Nesnovna kulturna dediščina zagotavlja občutek za 

identiteto in neprekinjenost s prejšnjimi generacijami, s čimer 

spodbuja spoštovanje do kulturne raznolikosti in človeške 

ustvarjalnosti.« (Vir: Jerin, A., Pukl, A., Židov, N., 2012. Priročnik 

o nesnovni kulturni dediščini. Ljubljana, Slovenski etnografski muzej, 

str. 5).  

  

V Sloveniji se vodi Register žive kulturne dediščine. To je seznam, 

ki je razdeljen v šest zvrsti: ustno izročilo in ljudsko slovstvo, 

uprizoritve in predstavitve, šege in navade, znanja o naravi in 

okolju, gospodarska znanja in veščine itd. (Vir: Jerin, A., Pukl, A., 

Židov, N., 2012. Priročnik o nesnovni kulturni dediščini. Ljubljana, 

Slovenski etnografski muzej, str. 5). V njem so vpisane enote, ki 

prispevajo h kulturni raznolikosti in so izrazit dosežek 

ustvarjalnosti, obenem pa predstavljajo pomemben vir za razumevanje 

zgodovinskih procesov, pojavov ter njihove povezanosti s sedanjo 

kulturo. Na seznamu tako najdemo poleg omenjenega pasijona še 

oglarstvo, izdelovanje belokranjskih pisanic, klekljanje idrijske 

čipke, kurentovanje idr. Prva vpisana enota je bil Škofjeloški pasijon 

leta 2008, do avgusta leta 2015 je bilo vpisanih 42 enot in 119 

nosilcev nesnovne kulturne dediščine (Vir: Jerin, A., Pukl, A., Židov, 

N., 2012. Priročnik o nesnovni kulturni dediščini. Ljubljana, 

Slovenski etnografski muze). 
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Natančen opis in podrobne informacije v ANALIZA STANJA_občina 

Postojna_ NESNOVA 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) 

 

 

2.3. Socialno-ekonomski in sociokulturni viri 

2.3.1. Lokalno prebivalstvo  

V »Viziji in strategiji Občine Postojna« je zapisano, da je na osnovi 

analize obstoječega stanja ugotovljeno, da je Postojna že sedaj 

prijetno okolje za bivanje. Lokalno prebivalstvo pa še vedno ostaja 

precej kritično do gospodarskega razvoja Občine Postojna, možnostih 

zaposlovanja in ustvarjanju novih delovnih mest.  

 

Zato smo kot vizijo razvoja zapisali: »Z ustvarjanjem blaginje za 

Postojnčanke in Postojnčane do trajnostnega razvoja Občine. Po letih 

intenzivnih vlaganj v infrastrukturo bomo zato posebno pozornost 

namenili gospodarskemu razvoju Postojne in ustvarjanju pogojev za 

nastanek novih delovnih mest na tistih področjih, kjer imamo 

kakovostne temelje za rast. Področje celovitega razvoja turizma, 

uporaba naravnih danosti na področju gozdarstva in lesarstva, 

izkoriščanje odličnega geografskega položaja, predelovalnih in 

storitvenih dejavnosti, tradicije ter energetske samooskrbe. Naša 

skupna odločitev je, da želimo aktivno ustvarjati prihodnost. 

Prepričani smo, da je zapisana vizija razvoja Občine Postojna do leta 

2035 naša skupna vizija in pot po kateri želimo dosegati našo 

blaginjo«.  

Vir:http://www.postojna.si/files/other/news/105/70645Vizija%20in%20strategija%20ob%C4%8Dine%20

Postojna%20VISOP.pdf 
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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%.  

 

Tabela: Število prebivalstva v občini Postojna med leti 2010-2020  

 
Vir: SURS 

 

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%). 

 

Tabela: Prebivalstvo po starostnih skupinah v občini Postojna in Sloveniji v letu 

2020 

 
Vir: SURS 

 

Prebivalstvo Občine Postojna se počasi stara. V letu 2018 je delež 

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

Občine 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

št. prebivalcev 15.675 15.724 15.757 15.821 15.922 16.026 16.124 16.194 16.207 16.189 16.442

      rast v % 0,3% 0,2% 0,4% 0,6% 0,7% 0,6% 0,4% 0,1% -0,1% 1,6%

STAROSTNA SKUPINA 0-14 let 15-64 let 65 + let SKUPAJ

Št. prebivalcev občina Postojna 2.755 10.538 3.149 16.442

Delež v % 16,8% 64,1% 19,2% 100,0%

Št. prebivalcev Slovenija 315.802 1.356.055 424.004 2.095.861

Delež v % 15,1% 64,7% 20,2% 100,0%
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Tabela: Št. prebivalcev po starostnih skupinah v občini Postojna po letih 

 
Vir: SURS 

 

V letu 2020 je bilo v Občini Postojna 13.687 prebivalcev starejših od 

15 let, kar je za 2,5% več kot leta 2014. Od tega jih je bilo v letu 

2020 58,2% aktivnih (leta 2014 55,7% aktivnih). V letu 2020 je bilo 

med aktivnim prebivalstvom 92,8% zaposlenih in 7,2% nezaposlenih. V 

letu 2014 pa je bilo med aktivnimi 86,7% zaposlenih in 13,3% 

nezaposlenih. V letu 2020, se je v primerjavi z letom 2014, rahlo 

povečalo število upokojencev (za 0,5%), opaziti pa je precejšnji upad 

števila šolajočih (za 12,4% v letu 2020 v primerjavi z letom 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAROSTNA SKUPINA Št. preb. Delež v % Št. preb. Delež v % Št. preb. Delež v %

0-4 let 918 5,7% 862 5,3% 874 5,3%

5-9 let 1.015 6,3% 1.014 6,3% 999 6,1%

10-14 let 770 4,8% 835 5,2% 882 5,4%

15-19 let 706 4,4% 736 4,5% 743 4,5%

20-24 let 648 4,0% 631 3,9% 682 4,1%

25-29 let 907 5,6% 856 5,3% 863 5,2%

30-34 let 1.168 7,2% 1.130 7,0% 1.134 6,9%

35-39 let 1.324 8,2% 1.343 8,3% 1.333 8,1%

40-44 let 1.295 8,0% 1.259 7,8% 1.298 7,9%

45-49 let 1.040 6,4% 1.070 6,6% 1.134 6,9%

50-54 let 1.184 7,3% 1.161 7,2% 1.106 6,7%

55-59 let 1.123 6,9% 1.124 6,9% 1.114 6,8%

60-64 let 1.176 7,3% 1.111 6,9% 1.131 6,9%

65-69 let 1.019 6,3% 1.066 6,6% 1.069 6,5%

70-74 let 613 3,8% 670 4,1% 774 4,7%

75-79 let 530 3,3% 544 3,4% 511 3,1%

80-84 let 367 2,3% 374 2,3% 390 2,4%

85 + let 404 2,5% 403 2,5% 405 2,5%

Skupaj 16.207 100,0% 16.189 100,0% 16.442 100,0%

2018 2019 2020
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Tabela: Število prebivalstva v občini Postojna po statusu aktivnosti med leti 2014 

in 2020 

 
Vir: SURS 

 

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%).  

 
Tabela: Število zaposlenega prebivalstva glede na občine v 2017 

 
Vir: SURS 

 

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 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Prebivalci stari 15+ let 13.352 13.443 13.456 13.502 13.504 13.478 13.687

Aktivni - Skupaj 7.432 7.572 7.640 7.729 7.787 7.783 7.966

Aktivni - delež v % 55,7% 56,3% 56,8% 57,2% 57,7% 57,7% 58,2%

Zaposleni 6.446 6.627 6.759 6.893 7.123 7.161 7.389

Zaposleni - delež v % 86,7% 87,5% 88,5% 89,2% 91,5% 92,0% 92,8%

Brezposelni 986 945 881 836 664 622 577

Brezposelni delež v % 13,3% 12,5% 11,5% 10,8% 8,5% 8,0% 7,2%

Neaktivni - Skupaj 5.920 5.871 5.816 5.773 5.717 5.695 5.721

Neaktivni - delež v % 44,3% 43,7% 43,2% 42,8% 42,3% 42,3% 41,8%

Učenci, dijaki in študenti 1.114 1.121 1.031 1.019 981 1.011 976

Učenci, dijaki in študenti - delež v % 18,8% 19,1% 17,7% 17,7% 17,2% 17,8% 17,1%

Upokojenci 3.924 3.972 3.981 3.962 3.944 3.940 3.942

Upokojenci - delež v % 66,3% 67,7% 68,4% 68,6% 69,0% 69,2% 68,9%

Drugi neaktivni 882 778 804 792 792 744 803

ZAPOSLITVE po 

občinah
Postojna Ljubljana Pivka Koper Cerknica Sežana Logatec

ostale 

občine
Skupaj

št. preb. 3.150 1.582 320 247 236 207 171 1.178 7.091

delež v % 44,4% 22,3% 4,5% 3,5% 3,3% 2,9% 2,4% 16,6% 100,0%
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 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) 

2.3.2 Zasebni sektor in lokalno gospodarstvo 

Primorsko-notranjska regija, v katero spada občina Postojna, je med 

gospodarsko šibkejšimi regijami v Sloveniji.  V letu 2019 je prav v 

Primorsko-notranjska regiji BDP najmanj zvišal v primerjavi z ostalimi 

regijami (2,4%). Nekoliko slabša je bila le še obalno kraška regija 

(2,2%).   

 

V letu 2019 je bil povprečen BDP prebivalca 23.165 eur. Primorsko-

notranjska regija je dosegla le 69,7% slovenskega povprečja.  

 
Bruto domači proizvod na prebivalca in na zaposlenega1), statistične regije, 

Slovenija, 2019 

 
 

Bruto domači proizvod po statističnih in kohezijskih regijah, Slovenija, 2019 
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Vir: SURS 

Gospodarska struktura regije temelji predvsem na orodjarskih 

podjetjih, ki izdelujejo polizdelke in na turizmu. 

Podjetniška dejavnost je relativno šibka, nekoč močna lesna industrija 

je zamrla.  

 

Občina Postojna spada v Primorsko-notranjsko regijo. Podjetniki 

Primorsko-notranjske regije so v letu 2020 poslovali pozitivno, 

ugotovili so neto podjetnikov dohodek v višini 7.657 tisoč evrov. V 

primerjavi z letom 2019 se je znižal za 6,9 %. Med občinami so v letu 

2020 najboljše poslovali podjetniki v občini Postojna, ustvarili so 

največ neto podjetnikovega dohodka, v višini 2.546 tisoč evrov. Z 

vidika področij dejavnosti so na ustvarjen rezultat najbolj vplivali 

podjetniki s področja prometa in skladiščenja, zabeležili so 1.601 

tisoč evrov neto podjetnikovega dohodka. Največ neto dodane vrednosti 

je bilo ustvarjene pri podjetnikih občine Postojna, 11.145 tisoč 

evrov. Po ustvarjeni neto dodani vrednosti med področji dejavnosti 

najbolj izstopa področje gradbeništva s 7.290 tisoč evri. 

 

Podatke iz letnih poročil za leto 2020 je AJPES izpostavi Postojna 

predložilo 1.134 družb s sedežem v Primorsko-notranjski regiji, 1,6 % 

več kot leto poprej. 

 Družbe občine Postojna so se v letu 2020 po ugotovljenem čistem 

dobičku povzpele na prvo mesto, ustvarile so 20.997 tisoč evrov 

čistega dobička, kar predstavlja 32,1 % delež doseženega dobička 

družb regije. 

 Največ, 49,6 % čiste izgube je bilo ugotovljene pri družbah 

občine Postojna v znesku 5.302 tisoč evrov. 

Mio. EUR Struktura (%) EUR Indeks

SLOVENIJA 48.393 100 23.165 100

Vzhodna Slovenija 21.016 43,4 19.147 82,7

  Pomurska 1.796 3,7 15.705 67,8

  Podravska 6.135 12,7 18.887 81,5

  Koroška 1.321 2,7 18.694 80,7

  Savinjska 5.393 11,1 20.954 90,5

  Zasavska 701 1,4 12.287 53

  Posavska 1.475 3 19.456 84

  Jugovzhodna Slovenija 3.341 6,9 23.096 99,7

  Primorsko-notranjska 853 1,8 16.154 69,7

Zahodna Slovenija 27.377 56,6 27.614 119,2

  Osrednjeslovenska 18.011 37,2 32.620 140,8

  Gorenjska 4.276 8,8 20.790 89,7

  Goriška 2.443 5 20.707 89,4

  Obalno-kraška 2.646 5,5 22.894 98,8

2019
. na prebivalca
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 Z vidika občin je bilo največ, in sicer skoraj tretjino neto 

dodane vrednosti ustvarjene pri podjetnikih občine Postojna v 

znesku 11.145 tisoč evrov. 

 

Izbrani podatki o gospodarskih družbah in samostojnih podjetnikih v 

Občini Postojna za leto 2020:  

 389 gospodarskih družb / dejavnosti: trgovina, vzdrževanje, 

popravila motornih vozil, gozdarstvo in obdelava lesa, izdelki 

iz gume in plastične mase, gostinstvo in turizem, predelava 

plastike, mehanska obdelava. 

 407 samostojnih podjetnikov / dejavnosti: predelovalne 

dejavnosti, trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil, 

gradbeništvo.  

 5 zadrug 

 32 pravne osebe javnega prava 

 70 nepridobitnih organizacij – pravne osebe zasebnega prava 

 210 društev 

 87 drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane oziroma s 

predpisom določene dejavnosti 
Vir: Letno poročilo Ajpes – Informacija o poslovanju gospodarskih služb, samostojnih podjetnikov posameznikov 

in zadrug v primorsko-notranjski regiji v letu 2020.  

Občina Postojna je v letu 2020 aktivno delovala na vseh sferah 

gospodarskega področja. Tako je s subvencijami spodbujala 

podjetništvo, priskočila na pomoč v kriznem obdobju ob epidemiji, 

nemoteno je potekala prodaja zemljišč v obrtnih conah in urejanje 

urbanistične dokumentacije za gospodarska območja občine, intenzivno 

pa je potekalo sodelovanje z Regionalno razvojno agencijo (RRA) Zeleni 

kras in Podjetniškim inkubatorjem Perspektiva. 

Na pomoč s subvencijami – V letu 2020 je Občina objavila javne razpise 

za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 

dejavnosti in razvoj, za spodbujanje projektov inovacij, 

subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij in spodbujanje 

investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov 

za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti. Višina 

sredstev namenjenih za dodeljevanje finančnih spodbud je lani znašala 

119 tisoč evrov. 

Ker pa so se v letu 2020 zaradi epidemije določena podjetja znašla v 

težki situaciji, je bil sprejet Pravilnik o dodeljevanju finančnih 

spodbud za blaženje posledic epidemije.  Na tej podlagi smo objavili 

javni razpis, za izvedbo katerega je bilo na voljo dodatnih 250 tisoč 

evrov.   
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Aktivno na področju urbanizma in nepremičnin – v letu 2020 je Občina 

izvedla prodajo več zemljišč tako v Obrtni coni (OC) Prestranek kot 

OC Veliki Otok. V letu 2021 pa so uspeli v industrijski coni Veliki 

otok prodati še tri parcele in je ostala na razpolago le še ena. 

Občina Postojna trenutno vodi dva postopka priprave in sprejema OPPN 

za gospodarske cone. Za območje IC Prestranek - sever obsega ureditev, 

potrebno za sanacijo opuščenih površin dela bivše cone Javor v sodobno 

poslovno-proizvodno cono. Predmet OPPN IC Prestranek – pod mostom pa 

je predvsem prostorska ureditev in sanacija obravnavanega 

neizkoriščenega in delno opuščenega prostora ter ureditev prometne, 

komunalne in energetske infrastrukture, katero za pričetek gradnje 

potrebuje novi lastnik. 

V Občini Postojna se zaznava večje povpraševanje tako po prostih 

zemljiščih kot tudi po prostih objektih, ki bi omogočali selitev 

sedeža podjetij v občino Postojna.  

S podjetništvom z roko v roki - za dodatno spodbudo podjetnikom in 

ostalim poslovnim subjektom je Občina v letu 2021 z RRA Zeleni Kras 

sklenila pogodbo o izvajanju podpornih aktivnosti za pospeševanje 

razvoja podjetništva v občini Postojna. Med drugim subvencioniramo 

obrestne mere podjetniškim kreditom, nudimo celovito podporo fizičnim 

osebam, podjetnikom in ostalim poslovnim subjektom, ki se želijo 

podati v svet podjetništva ali potrebujejo podporo pri razvoju in 

realizaciji novih podjetniških idej. 

Aktivnosti pa intenzivno potekajo tudi v Podjetniškem inkubatorju 

Perspektiva. V letu 2020 je pridobil nov program Slovensko inovativno 

okolje 2020-2022, v okviru katerega je bilo v delo inkubatorja lani 

vključenih 700 udeležencev, izvedenih 27 dogodkov, več intenzivnih 

individualnih programov inkubiranja ter en predinkubacijski program v 

okviru natečaja Naša perspektiva 2020. S pomočjo naštetega so 

nastala tri nova podjetja, ki so še nadaljnje vključena v programe 

inkubatorja z namenom pospeševanja njihove rasti, 15 podjetij pa 

nadaljuje aktivnosti v predinkubacijskem  procesu. V letu 2020 je 

inkubator pristopil tudi k sistematičnem spodbujanju podjetnosti 

mladih in se sedaj v sodelovanju s Šolskim centrom Postojna ter obema 

postojnskima šolama intenzivno pripravljajo za sodelovanje v 

nacionalnem tekmovanju POPRI (tekmovanje v podjetniških idejah 

mladih). 
Vir: https://www.postojna.si/objava/364939 

 

2.3.3 Turistični 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 

https://www.postojna.si/objava/364939
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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.  

 

Število obiskovalcev po posameznih znamenitostih navajamo v 

nadaljevanju, pri čemer v rubriko Ostalo štejemo število obiskovalcev 

Jame pod gradom, Pivke in Črne jame, Otoške jame ter Tajnih prostorov 

Hotela jama.  

  
Vir: Letno poročilo 2020, Park Postojnska jama 

 

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. 
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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. 

 

Gostinska ponudba: 

 V sami Postojni poleg ponudbe v hotelih, deluje še 11 gostinskih 

obratov, na širšem območju destinacije  pa še približno 10 

večjih.  

 Gostinska ponudba je v destinaciji relativno dobro zastopana, 

ponudba je pestra in usmerjena k različnim ciljnim skupinam 

(lokalno prebivalstvo, obiskovalci). 

 V Postojni deluje tudi trgovina z lokalnimi, ekološko 

pridelanimi živili in vini (Guštarna).  

 

Nastanitvena in gostinska ponudba sta bogati in usmerjeni k različnim 

ciljnim skupinam, je pa v tem sektorju možno razbrati različne 

pristope med lokalnimi agregati ustvarjalcev turističnih ponudb. Del 

ponudnikov namreč stremi k ekološkemu in sonaravnemu razvoju 

turistične ponudbe, drugi del pa k ekonomsko donosnejšim oblikam 

turizma. 

 

Ponudniki dejavnosti: 

 Ponudba dejavnosti povezanih s turizmom se razvija vzporedno s 

povečevanjem obiska. V destinaciji Zeleni Kras je v registru 

turističnih vodnikov 38 posameznikov (podatek za leto 2020), ki 

suvereno zagotavljajo kakovostno vodenje po celotni destinaciji 

in tudi širše.  

 Kot zelo tržna izkazala ponudba opazovanja medveda in trekinga, 

pa tudi ponudba Pustolovskega parka Postojna.  
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 V letu 2020 pa so v ospredje stopile vse aktivnosti v naravi – 

še posebej kolesarjenje in pohodništvo.  

 Sekundarna turistična ponudba z dobro osnovno infrastrukturo, 

dobrimi pogoji za turistično infrastrukturo in posledično 

bogatimi možnostmi za turistično superstrukturo ponuja številne 

možnosti na področju rekreacije in športa. V občini so se razvile 

mnoge učne poti, kot so Jamborna cesta, učna pot Od izvira do 

štirne. Urejena je nova učna pot na mestnem griču Sovič.  Za 

fizično aktivnejše so primerne kolesarske poti Grajska, Junior, 

Nanos, Dežela presihajočih jezer, Veliki Javornik in Sv. 

Trojica, poleg tega skozi Postojno poteka tudi alpska gorska pot 

Via Alpina.  

 V občinskem središču se je razvil športni park Postojna z 

nogometnim igriščem, atletsko stezo ter igrišči za tenis, 

odbojko in košarko, prav tako so v občini na voljo različne 

storitve, kot so fitnes, bowling Epicenter Postojna ter možnost 

panoramskih poletov na letališču Rakitnik.  

 Nedvomno je na tej točki pomembno omeniti tudi pester nabor 

dogodkov in tradicionalnih prireditev, kot so Furmanski praznik, 

Krompirjeva noč, Festival Zmaj ‘ma mlade, Kulturni utrip 

poletja, Teden kitare, Gozdar kmet nekoč in danes, Dnevi 

srednjeveških vitezov itd. 

 

2.3.4 Javni sektor 

Destinacija razume trajnostni razvoj, razvoj namenjen lokalnemu 

prebivalstvu in razvoj turizma kot enega izmed orodij za doseganje 

večjega blagostanja domačega prebivalstva. Zato javni sektor naložbe 

v infrastrukturo izvaja v prvi vrsti za zadovoljevanje potreb 

lokalnega prebivalstva (lokalne ceste, vodov, kanalizacija, 

izobraževanje, zdravstvo, oskrba …), ki služi tudi razvoju  

turističnih dejavnosti. 

 

Občina Postojna je zaradi zavedanja o pomembnosti turizma, kot ene 

glavnih gospodarskih panog naše regije, ki lahko pripomore k splošnemu 

razvoju, poleti 2016 v sklopu javnega zavoda Zavod Znanje Postojna 

ustanovila organizacijsko enoto Turizem. Glavne naloge in zadolžitve 

delovanja organizacijske enote turizem so razvoj, promocija in trženje 

turizma ter vzpostavitev večje prepoznavnosti občine Postojna, kot 

celostne turistične destinacije.  

 

Organizacijska enota turizem deluje na območju občine Postojna kot 

lokalna turistična organizacija za izvajanje javne službe pospeševanja 

turizma, oblikovanje celovite turistične ponudbe, spodbujanje razvoja 

turistične infrastrukture, promocije celovite turistične ponudbe in 

informiranja obiskovalcev. Zaradi smotrnosti turističnega razvoja 
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širšega območja Zeleni kras se povezuje s turističnim gospodarstvom, 

turistično društveno dejavnostjo in drugimi lokalnimi skupnostmi 

znotraj primorsko notranjske regije in širše, s katerimi sooblikuje 

turistično ponudbo. 

 

V svojem delu in programski usmeritvi organizacijska enota turizem 

podpira delovanje različnih akterjev s področja turizma in skrbi za 

promocijo dejavnosti. Skrbi za koordinirano promocijo zasebnega 

sektorja  na področju turizma in jih ažurno seznanja s pomembnimi 

informacijami za njihov razvoj in delovanje. Poleg tega vzpostavlja 

možnost doseganja stabilnega prihodka ponudnikov turističnih storitev 

in drugih, s turizmom povezanih dejavnosti. OE Turizem je zelo aktivna 

tudi pri oblikovanju vsebin in pridobivanju projektov, ki bodo 

dolgoročno sooblikovali ali pomagali vzpostaviti podlage za nadaljnji 

razvoj turistične destinacije. 

 

Celostno pa je OE Turizem zavezana k razvijanju kakovostne turistične 

ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev 

občine Postojna in bo zanimiva ter privlačna za tuje obiskovalce in 

jih dolgoročno s svojo izjemnostjo privabljala s ciljem podaljšanja 

bivanja  v občini in regiji ter seveda k obisku 360 dni na leto.  

 

Občina se zaveda, da lahko uspešno lokalno skupnost gradi le skupaj 

z domačini. Zato je od leta 2019 dalje pomemben del sooblikovanja 

lokalnega življenja participativni proračun – razporejanje dela 

proračunskega denarja, da pri odločanju o njegovi uporabi aktivno 

sodelujejo občani in občanke.  

 

Samo v zadnjih 4 letih, kljub epidemiji v letu 2020, je Občina 

Postojna izpeljala številne projekte iz različnih področij – z 

namenom izboljšanja kvalitete življenja domačinov. 

Vir: Brošura »Lepa in urejena občina Postojna 2019-2020«; https://www.postojna.si/objava/384577 

   

Ceste in komunalna infrastruktura 

 Med letoma 2014 in 2020 je bilo na različnih odsekih v 

občini urejenih dobrih 40 kilometrov cest, po krajevnih 

skupnostih pa je bila izdelana ustrezna komunalna 

infrastruktura v skupni dolžini dobrih 50 kilometrov. 

Dodatni varnosti občanov je namenjenih več novih pločnikov, 

podhodov, grbin in otokov za umirjanje prometa ter dodatna 

razsvetljava. Za vse našteto je bilo iz občinskega 

proračuna namenjenih dobrih dva milijona evrov sredstev. 

Občina Postojna je na pobudo občanov zgradila dve 

parkirišči na območju Kidričevega naselja v Postojni, s 
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čimer smo pridobili 37 parkirnih mest, ki jih občina 

oddaja.  

 

Okolje 

 Gradnja kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v Grobišču 

– Vzporedno z gradnjo transportnega vodovoda Postojna – 

Pivka se je izvajala obnova vodovodnega sistema v naselju 

Grobišče in graditev fekalne in meteorne kanalizacije, 

obnova javne razsvetljave ter polaganje cevovodov podzemni 

potek elektro instalacij. 

 Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop – 

Namen projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 

1. sklop (občini Postojna in Pivka) je novogradnja in 

hidravlična izboljšava/rekonstrukcija obstoječih 

vodovodnih sistemov v občinah Postojna in Pivka. Projekt 

obsega izgradnjo 62 kilometrov cevovodov, 6 vodohranov, 4 

črpališč/prečrpališč, 2 zajetij vode, 2 vodarn, 1 pretočne 

celice in 1 regulacijskega objekta. 

 Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. Sklop – 

Hkrati z izvedbo 1. sklopa v občinah Postojna in Pivka se 

izvaja Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – II. 

sklop – projekt št. 3 – Logatec, kjer je občina Postojna 

soudeležena pri gradnji povezave vodovodnih sistemov 

Postojna in Logatec med Lipljami in Lazami. 

 Kanalizacija Hrašče – gradnja tlačnega voda od Hrašč do 

Zaloga – Vzporedno z obnovo vodovodne povezave vodarna 

Korotan–Hrašče–Zalog smo med Hraščami in Zalogom zgradili 

tlačni kanalizacijski vod za povezavo naselja Hrašče s 

centralno čistilno napravo Postojna. 

 Postavitev treh polnilnic s šestimi polnilnimi mesti za 

električna vozila v Postojni 

 Projekt »Užitni in čutni parki« V parkih bodo ekološko 

zasajene izključno užitne rastline, ki bodo obiskovalcem 

ponujale svež prigrizek. Pri tem bodo lahko prepoznavali 

že pozabljene rastline ter spoznavali, da lahko prelepo 

okolje v parku ustvarimo tudi z ne-parkovnimi, užitnimi 

avtohtonimi rastlinami. 

 Zapiralna dela na nevarnih odpadkov Stara vas. Na območja 

odlagališča se je uredilo površinsko tesnjenje in odvajanje 

padavinskih voda ter nadgradilo obstoječe plinjake z 

biofiltri. 
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 Projekt Visfrim - na postojnskem delu se je uredilo vodotok 

Belščica zaradi zagotavljanja poplavne varnosti. Poleg tega 

so bile oblikovane smernice in orodja za boljšo osveščanje 

javnosti o poplavah in poplavnih območjih.  

 Projekt Grevislin - glavni cilj projekta je bil razvijati 

trajno stno celostno območje z jasno dolgoročno strategijo 

na področju upravljanja zelene infrastrukture, krepiti 

ozaveščenost in ukrepe za trajnostni čezmejni razvoj. 

Urejena je nova pešpot ob reki Pivki, izvedle so se 

delavnice za širšo javnost o pomenu varovanja narave, 

biotski raznovrstnosti, ki jo lahko vidimo v mestu 

Postojna, trajnem kmetovanju in trajni uporabi naravnih 

virov. V sklopu projekta je bila prva tako urejena Gozdne 

učne poti na Soviču. 

 Projekt POSbikes – v občini Postojna je vzpostavljen sistem 

izposoje javnih koles. Občani mesta Postojna in tuji 

obiskovalci si lahko na 7 lokacijah izposodijo 64 koles, 

od katerih je 32 električnih.  

 

Zdravstvo 

 Obnova in odprtje prostorov nujne medicinske pomoči – 

Skupaj z Zdravstvenim domom dr. Franca Ambrožiča in občino 

Pivka smo leta 2018 dokončali obnovo prostorov nujne 

medicinske pomoči.  

 Novo reševalno vozilo - Občina Postojna je prispevala 

sorazmerni delež za novo reševalno vozilo nujne medicinske 

pomoči v Postojni.  

 Center za krepitev zdravja -  Center združuje vrsto 

preventivnih ter povezovalnih aktivnosti za občanke in 

občane občin Postojna in Pivka.  

 Pristajališče za helikopterje 

 Pro bono zobna ambulanta - Občina Postojna se je zavezala 

za sofinanciranje mesečnih stroškov delovanja zobne 

ambulante, ki jih na podlagi zahtevkov nakazuje na račun 

Slovenske filantropije. 

 

Zaščita in reševanje 

 Gradnja gasilsko-reševalnega centra v Postojni - Septembra 

je bil dokončan gasilsko-reševalni center Postojna, ki bo 

namenjen prostovoljnemu gasilskemu društvu Postojna, 

gasilski zvezi, garažam reševalcev zdravstvenega doma – 
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nujne medicinske pomoči, garažam Meditransa – nenujne 

medicinske pomoči, vozilom patronažne službe zdravstvenega 

doma, civilni zaščiti in jamarskim reševalcem. 

 Dozidava objekta PGD Studenec 

 Nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin – 

avtolestve s pregibnim lestvenikom in košaro 

 Nakup gasilskih vozil za gašenje požarov v naravi za PGD 

Planina, PGD Studenec in PGD Postojna 

 

Socialni in humanitarni programi 

 Projekt »Moja kuhinja« – zagotavljanje toplih obrokov za 

socialno ogrožene 

 Projekt »Nice to meet you« – izziv vključevanja migrantov 

v družbo 

 Nov bibliobus 

 Postojna – »Prostovoljstvu prijazno mesto« 

 Brezplačni prevozi za starejše – zavod Sopotniki 

 Obnova nekdanjega materinskega doma na Vilharjevi ulici 12 

v Postojni 

 

Izobraževanje in mladina 

 Celovita energetska sanacija sedmih javnih stavb v lasti 

občine Postojna - Sanirane so bile ali še bodo občinska 

stavba, Vrtec Postojna – enoti Pastirček in Zmajček, OŠ 

Antona Globočnika – matična šola in podružnična šola v 

Bukovju, OŠ Miroslava Vilharja ter telovadnica OŠ 

Prestranek. 

 Gradnja prizidka iz mobilnih enot k vrtcu Pastirček v 

Postojni 

 Rekonstrukcija podružnične osnovne šole v Planini 

 Postavitev otroških igrišč po krajevnih skupnostih 

 Vgradnja dvigala v Osnovni šoli Miroslava Vilharja v 

Postojni 

 Obnova sanitarij na Glasbeni šoli Postojna 

 Sofinanciranje počitniških dejavnosti za otroke in mladino 

 Postojna je postala »Otrokom prijazno Unicefovo mesto« 

 Naj mladi prostovoljec/ prostovoljka občine Postojna 

 

Šport 
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 Rekonstrukcija Zelene dvorane v Postojni - Objekt je bil 

temeljito preurejen, toplotno dodatno zaščiten in je 

akustično primeren za izvajanje vseh dejavnosti balinarske 

dvorane in medgeneracijskega centra. 

 Ureditev športnih površin ob vojašnici na Ljubljanski cesti 

- Postojna je pridobila urejeno nogometno igrišče s 

pripadajočimi garderobami, ki bo letos dopolnjeno z 

ustrezno razsvetljavo. Lani smo dodatno uredili še igrišče 

za mali nogomet z umetno travo in garderobami. 

 Javno drsališče v središču Postojne 

 Tlačilni poligoni v občini - Izdelanih je bilo šest 

tlačilnih poligonov (Postojna, Bukovje, Planina, Dilce, 

Prestranek, Orehek). 

 

Pozitivni vplivi turizma: 

 večje zanimanje za podjetništvo (turizem, kmetijstvo oz. 

predelava hrane) 

 povezovanje ponudnikov in dopolnjevanje ponudbe  

 prepoznavnost regije 

 

Negativni vplivi turizma: 

 nezadostno sodelovanje turističnih ponudnikov pri 

oblikovanju celovite turistične ponudbe z namenom zadržanja 

tranzitnih turistov in razvoja ponudbe za stacionarne goste 

in ustvarjanja novih delovnih mest 

 sezonske zaposlitve  

 pomanjkljiva promocija turistične destinacije  in manjših 

ponudnikov  

 nepovezanost turističnih deležnikov v občini Postojna  

 pomanjkljiva turistična infrastruktura 

 konservativna  miselnost ljudi 

 preslaba vključenost znamenitosti v ponudbo nacionalnih 

turističnih agencij 
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3 RAZVOJ, KI VPLIVA NA TURIZEM 

DESTIANCIJE 
 

 

3.1. Okoljska tveganja  

V destinaciji sta predvsem dva večja dejavnika, ki vplivata na 

okoljska tveganja in sicer promet ter vojaško vadbišče Poček.  

 

3.1.1. Promet  

Obstoječe državno cestno omrežje je primerno razvejano, toda v 

slabem stanju. Preko občine poteka AC povezava Koper – 

Ljubljana. Predviden je tudi novi AC krak do Republike Hrvaške, 

vendar njegova natančna lokacija še ni znana. Posledično je 

relativno velika ogroženost zaradi izliva nevarnih snovi ob 

morebitni prometni nesreči.  

 

3.1.2. Vojaško vadbišče Poček  

Vojaško vadbišče je eden od večjih onesnaževalcev vodnih virov 

in tal, ter največji onesnaževalec s hrupom v občini Postojna. 

Konflikti se pojavljajo predvsem v območju največjega 
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slovenskega vadišča Poček, ki se skoraj v celoti nahaja v 

posebnem območju Natura 2000, v njem pa se nahaja tudi več 

naravnih in nekaj enot kulturne dediščine. Območje je 

nadpovprečno obremenjeno zaradi hrupa, uporabe vojaških vozil 

(izlivi goriva) in vsebnosti svinca v strelivu, ki se uporablja 

na največjem slovenskem vojaškem vadišču. Vojaške dejavnosti na 

tem vadišču, ki se nahaja znotraj varovanih območij, 

predstavljajo možen vpliv predvsem na zveri in ptice z vidika 

onesnaževanja in hrupa, pa tudi na pitno vodo, predvsem z vidika 

odlaganja svinca. V tem kontekstu je zelo pereč problem 

skladišča orožja in drugih bojno sredstev na tem območju, saj 

bi lahko že najmanjša nesreča imela velike okoljske posledice. 

V prihodnosti je nujna ocena obremenjenosti okolja in priprava 

skupne strategije, v kateri bi bili enakovredno obravnavani tako 

naravovarstveni in turistični kot vojaški vidik območja Poček. 

 

  

3.2. Nevarnost naravnih nesreč  

Na razvoj destinacije vplivajo lahko tudi naravne nesreče, ki 

zmanjšajo obisk turistov za bodisi krajši ali daljši čas. 

Naravne nesreče so izjemni naravni dogodki, ki jih ljudje 

občutimo kot grožnjo za naša življenja in/ali premoženja in pri 

katerih je družba ali njen del izpostavljen takšni nevarnosti 

in izgubam ljudi ter premoženja, da pride do motenj v delovanju 

družbe. Kjer ni ljudi, ni naravnih nesreč, so samo naravni 

dogodki, ki po svojih zakonitostih potekajo že vse od nastanka 

Zemlje. Naravne nesreče so lahko vremenske ujme (toča, suša, 

vihar, žled, pozeba, tornado,…), poplave, potresi, zemeljski 

plazovi (skalni podori, snežni plazovi), epidemije nalezljivih 

bolezni, rastlinske bolezni, rastlinski škodljivci (npr. 

kobilice), itd.. V destinaciji ni nevarnosti naravnih nesreč kot 

so vulkani, orkani, cunamiji.  

 

Med najpogostejšimi naravnimi nesrečami v občini Postojna so 

izredne poplave na kraških poljih. Predlagani ukrepi v izogib 

škodi zaradi tega so izogibanje gradnji na teh območjih (to 

domačini upoštevajo – naselili so se na območja, ki jih redne 

poplave ne dosežejo), preventivno informiranje o možnostih 

poplav pred samo gradnjo, razbremenilniki količine vode na 

območju in podobno. Naravni nesreči, ki lahko v prihodnosti 

najbolj ogrožata naše kraje sta žled in poplave; nevarna je tudi 

burja pozimi (v suhem vremenu vetrna erozija; s snežnimi 
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padavinami pa gradi snežne zamete in s tem vpliva na vidljivost). 

Na območju se pojavljajo tudi potresi, suša, toča in požari.  

 

Skupna ocena škode po žledolomu in poplavah 2014 znaša 653 

milijonov EUR (podatek za celo Slovenijo), od tega za poplave 

škoda znaša 20,2 milijonov EUR, posledice žleda iz leta 2014 so 

vidne še danes. Konkretno na tem primeru lahko vidimo, kaj vse 

moramo dosledno upoštevati pri načrtovanju rabe prostora ter pri 

občinskem in regionalnem planiranju. Tako bo vpliv naravnih 

nesreč na človeka, družbo in njene prvine, npr. infrastrukturo 

manjši, saj je že prilagoditev nanje preventiva (izzivi v 

prihodnosti tudi za gradbenike, prostorske načrtovalce in druge 

strokovnjake, ki sodelujejo pri urejanju prostora). 

 

V občini Postojna na pojavnost naravnih nesreč najbolj vplivajo 

lega na meji med sredozemskim in celinskim podnebnim tipom, 

kraški tip površja ter stik kraškega in nekraškega površja. Na 

območju občine so najpogostejša naravna nesreča poplave, v 

preteklih letih pa je bil v medijih največkrat omenjen žled, ki 

je pozimi leta 2014 za seboj pustil veliko škodo po celi 

Sloveniji, najbolj pa je prizadel ravno naše konce.  

 

3.2.1. Poplave  

V Sloveniji je približno 3000 km2 poplavnih zemljišč, kar 

predstavlja okrog 15 % državnega ozemlja. Delež stavb v občini 

Postojna, ki stojijo na poplavnih območjih in so zato poplavno 

ogrožene, znaša 1–3 %. Poplavni svet na celotnem Notranjskem 

pokriva okrog 2 %. Planinsko polje od tega zavzema 950 ha, Pivška 

kotlina 750 ha, dolina notranjske Reke pa 700 ha. V nadaljevanju 

bomo pozornost posvetili predvsem poplavam v Pivški kotlini in 

na Planinskem polju. Pivka je skupno ime za pokrajino na zahodnem 

vznožju visoke alpsko-dinarske pregrade. Reka Pivka teče na 

območju obeh občine Postojna in Pivka in ju tako združuje tudi 

v smislu naravnih nesreč.  Pokrajino reke Pivke povečini 

sestavlja eocenski fliš. V Pivški kotlini je 15,5 km2 poplavnega 

sveta, kar je več kot 16 % površine. Poplave so obsežnejše v 

Spodnji Pivki (8,8 km2 ) kot na Zgornji Pivki (6,4 km2 ), 

največje poplavno območje je ob Pivki (7,5 km2 ), manjše ob 

Nanoščici, ostalo (2,2 km2 ) pa so občasno ojezerjene plitve 

kraške kotanje (npr. Petelinjsko in Palško jezero). Površinske 

vode, ki pritekajo s fliša, imajo hudourniški značaj, vendar so 
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njihova porečja majhna. Na Zgornji Pivki so vse poplave kraškega 

tipa, ob Nanoščici pa najdemo poplavne ravnice ob meandrih.  

 

Poplave so najpogostejše jeseni in spomladi, najmanj jih je 

poleti. V povprečju trajajo 3 dni. Glavni vzrok poplav so 

jesenska deževja. Petelinjsko jezero je ojezerjeno v povprečju 

6 mesecev, Palško pa 3 mesece. Človek je ob Pivki že tako 

prilagodil svoje dejavnosti, da poplave redko povzročajo večjo 

škodo, čeprav so ob najvišjih vodah pod vodo tudi vrtovi, 

kmetijska zemljišča, ceste; vendar pa so naselja dovolj 

odmaknjena, da jih poplave ne dosegajo. Na poplavnem območju je 

malo njiv, a dosti mokrotnih travnikov. Na Pivki so prve 

regulacije začeli izvajati v začetku 20. stoletja, po letu 1936 

so z njimi nadaljevali, ko so gradili avtocesto Ljubljana–Koper 

pa so sledile regulacije še ob Spodnji Pivki in Nanoščici.  

 

Planinsko polje leži pretežno na dolomitu in je pretočnega tipa. 

Voda se površinsko pretaka čez slabo prepustni dolomit do 

apnenca na drugi, ponorni strani. Površina polja je 11 km2 in 

leži na 445 m n. v. Planinsko polje je navadno poplavljeno 2 

meseca na leto, najpogosteje novembra in decembra. Poselitev se 

je prilagodila vsakoletnim poplavam. Poplavna voda prekrije 

približno 6 km dolgo in 2 km široko dno polja (pri vodostaju na 

445 m je poplavljene okrog 2 km2 površine, pri 448 m pa okrog 9 

km2 ). V geološki preteklosti naj bi bile poplave višje kot 

dandanes. Nedavne raziskave so pokazale, da so na Planinskem 

polju sledi paleopoplav, ki so segle do nadmorske višine 495 m. 

Modeliranje obsega poplav je (ob upoštevanju današnje oblike 

površja) pokazalo, da bi poplave do te višine imele prostornino 

okoli 602 milijonov m3 , poplavljenega bi bilo okoli 17 km2 

površja. Tudi Planinska jama je bila v razvojnih fazah večkrat 

poplavljena vsaj do nadmorske višine od 480 do 495 m. Vzrok za 

poplave na Planinskem polju je v širših hidrogeoloških razmerah. 

Pri Planini se namreč stekajo vode iz kraškega porečja 

Ljubljanice. Največje poplave na Planinskem polju so bile leta 

1801 (sicer tudi prve zabeležene večje poplave; voda je segala 

do kapele ob takratni glavni cesti) in 1851/1852 (trajale so od 

novembra 1851 do začetka zime 1852, vzrok za njihov nastanek je 

bilo poplavljanje reke Reke). Zadnje velike poplave na tem 

območju so bile v obdobju od 8. do 27. februarja 2014. Takrat 

so neugodne vremenske razmere s padavinami, taljenjem snega in 

žledom povzročile izredno obsežno ojezeritev Planinskega polja. 
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8. februarja je vodostaj na Planinskem polju dosegel 310 cm, do 

13. februarja se je gladina vode dvignila za 326 cm, v povprečju 

za 65 cm na dan. Na omenjeni postaji je bil presežen najvišji 

vodostaj v dolgoletnem obdobju opazovanj 1926–2013, najvišja 

višina 826 cm je bila dosežena 24. februarja. Povratna doba tega 

dogodka je bila ocenjena na več kot 100 let.  
Vir: http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-

lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf (str. 96-99) 

 

 
Fotografija: Planinsko polje velja za eno glavnih poplavnih ogroženih območij Občine Postojna, arhiv 

Občine Postojna 

 

3.2.2. Žled  

Žled je naravni pojav, ki se redno pojavlja; vsako leto po 

dvakrat ali večkrat, do večjih katastrof pa pride na vsaki dve 

oz. 3–4 leta. Žled se pojavlja pozimi ob odjugah ob prehodu 

toplih vremenskih front. Dežne kapljice se pri prehodu skozi 

hladen zrak ob tleh podhladijo in primrznejo na površino 

rastlin, objektov in drugih predmetov. Tako nastane ledena 

obloga. Tanka (1–2 mm) ne povzroči škode, vsakih nekaj let pa 

lahko doseže 5 cm in več. Tako se zaradi obremenitve podirajo 

drevesa in objekti. Če je ledena obloga debelejša od 5 cm, je 

to katastrofalen žled, ki povzroči veliko škode. Pri ledeni 

oblogi nad 10 cm se poškodbe stopnjujejo (polomljeno drevje s 

premerom prek 30 cm, poškodovane ograje, daljnovodni stebri). 

Žled se običajno pojavlja med 500 in 1000 m n. v. predvsem v 

kotlinah, dolinah, na kraških poljih, če se v njih zadržujejo 

jezera hladnega zraka, v jugozahodni in južni Sloveniji ter 

http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf
http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf


                                                                                                                                         

 

 

60 

 

visokih kraških planotah. Nastane v nekaj urah ali dnevu, 

vztraja pa več dni. Za pojavljanje žleda na Slovenskem je 

pomembno predvsem to, da se notranji del Slovenije v hladni 

polovici leta zelo ohladi in da pride v kraških kotlinah ter v 

bolj zaprtih, pretežno v dinarski smeri vrezanih dolinah do 

ekstremno nizkih temperatur.  

 

Žled je postojnsko in pivško območje v preteklosti že prizadel. 

Prvi doslej znani zapisi o velikem žledolomu na Pivškem segajo 

v leto 1896 in 1899. O hudi nesreči na Notranjskem pišejo v 

januarski številki revije Dom in svet (l. 1900), in sicer o 

žledolomu 14.–15. decembra 1899, ki je prizadel Pivko in Vremsko 

dolino – na območju je bilo uničenih 95 % dreves. Največjo škodo 

so sicer zabeležili v naslednjih obdobjih: 15.–16. februarja 

leta 1976, 17.–19. novembra leta 1975, 18.–21. decembra leta 

1953 in leta 1896. Žled je na območju Postojne (z gozdno površino 

13.875 ha) v letu 1976 poškodoval 150 ha gozdov oziroma 3500 m3 

iglavcev in 500 m3 listavcev, na celotnem območju gozdnega 

gospodarstva Postojna pa je bilo poškodovanih 80.631 m3 gozda. 

Konec januarja in v začetku februarja 2014 je Slovenijo, še 

posebej pa občini Postojna in Pivka, močno prizadel žled. V 

Sloveniji je bilo med 30. 1. in 3. 2. 2014 brez elektrike 120.000 

gospodinjstev, zaradi ledenega oklepa pa je na nekaterih 

območjih bila prekinjena povezava. Zaradi lomljenja dreves in 

poledice so bile zaprte številne ceste po državi. Zaradi žleda 

je zastal železniški promet na primorski progi Ljubljana–Divača. 

Proga je bila v celoti uničena. Organiziran je bil nadomestni 

avtobusni prevoz.  V Slovenijo in tudi na proučevano območje je 

prispela mednarodna pomoč – z dobavljanjem agregatov so 

prebivalcem pomagale številne države že naslednji dan (Avstrija, 

Nemčija, Češka republika, Italija, Madžarska, Poljska, Romunija, 

Slovaška, Srbija, ZDA …). Žled je poškodoval 40 % slovenskih 

gozdov. Gozdovi Postojnskega GGO so bili med bolj prizadetimi; 

debelina ledu na tem območju je znašala do 9 cm in žled je 

poškodoval 75 % gozdov (slabih 60.000 ha). Zaprtih je bilo 830 

km gozdnih cest. V letu 2014 je bilo posekane 37 % poškodovane 

lesne mase (765.000 m3 ). V novembru 2014 in začetku leta 2015 

je bila v Sloveniji in tudi na območju Postojne izvedena velika 

prostovoljna akcija, kjer se je pogozdovalo uničena območja. 

Najodmevnejša akcija »Obnovimo slovenske gozdove« je združila 

prostovoljce, pripravljena pa je bila v sodelovanju z Zavodom 

za gozdove Slovenije (ZGS) in Zvezo tabornikov Slovenije (ZTS). 
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Poleg omenjene je potekala še akcija pogozdovanja, v kateri so 

z OE Postojna ZGS sodelovali otroci Vrtca Postojna in drugi 

prostovoljci. 

 

Po žledolomu so gozdove prizadeli še podlubniki, ki prizadenejo 

predvsem smreke. Te so bile po žledolomu precej poškodovane, 

zato so jih lažje napadli. Najbolj intenziven razmah napada 

podlubnika ocenjujejo na postojnskem, ljubljanskem, kranjskem 

in tolminskem območju; razmah teh škodljivcev je najbrž največji 

po 2. svetovni vojni in leta 2016 še vedno traja. Skupaj z 

žledolomom in drugimi vzroki je bilo leta 2015 zaradi sanitarnih 

razlogov potrebno posekati kar 65 % poseka vsega lesa v državi. 
Vir:http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-

lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf (str. 99-100) 

 

 
Fotografija: Posledice žledoloma so vidne še danes, a se stanje počasi ponovno vzpostavlja, arhiv Občine 

Postojna 

 

3.2.3. Potresi 

Ozemlje Slovenije je po številu in moči potresov zelo aktivno 

seizmično območje, saj leži na južnem robu evrazijske 

geotektonske plošče in na severozahodu sredozemsko-himalajskega 

pasu, ki je eden najaktivnejših na Zemlji. Ker se tektonske 

plošče (Afriška, Evrazijska, Jadranska) premikajo v različne 

smeri, pride do napetosti in do posledičnih narivov, prelomov, 

ugrezanj, dvigov, vse to pa lahko povzroči potres. Ozemlje 

severne Pivške kotline spada h geotektonski enoti Visokega 

krasa, ki je sestavljena iz dveh pokrovov: zgornji pokrov Nanosa 

in Hrušice je bolj narinjen čez fliš kot spodnji nagubani pokrov 

http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf
http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf
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postojnskega krasa. Postojna leži na stiku dveh litoloških enot. 

Severni, severozahodni in severovzhodni del mesta (ki je 

starejši), so zgrajeni na zgornjekrednem plastovitem apnencu, 

ki je glede na mehanske lastnosti klasificiran kot trdna tla 

brez pričakovanih ojačitev nihanja tal. Južni (novejši) del 

mesta je zgrajen na eocenskem flišu, ki pokriva skoraj vso 

Postojnsko kotlino ter se podaljšuje v Vipavsko dolino in proti 

Pivki. Fliš je na debelo prekrit s preperino, zato lahko na njem 

pričakujemo večje učinke potresa. To dokazuje tudi novejša 

raziskava, ki je s pomočjo meritev električne upornosti tal 

merila debelino alohtonih sedimentov. Rezultati so pokazali, da 

ob preperevanju fliša ostane v preperini groba peščena frakcija, 

glede na manjšo pojavnost pa sklepa, da so to alohtone flišne 

naplavine, ki so bile presedimentirane iz flišnega zaledja.  

 

Zgornja Pivška kotlina je v glavnem oblikovana v apnencih 

zgornjekredne starosti, zahodno od Pivke pa jo omejuje pas 

apnencev spodnjeeocenske starosti in srednjeeocenskega fliša, 

kjer se menjavajo plasti laporovca, glinavca in peščenjaka. 

Skalno dno Zgornje Pivke je razmeroma ravno na nadmorski višini 

od 535 do 545 m, prekriva ga tanka plast drobnozrnatega gradiva. 

Potresno nevarnost prikažemo s projektnim pospeškom tal, ki nam 

pove največji pospešek tal na zemeljskem površju. Na območju 

občine Postojne ta znaša 0,200 (določen za povratno dobo 475 

let). Moč potresov lahko doseže VI. stopnjo po lestvici EMS na 

celotnem območju občine Postojna, na manj naseljenem 

severozahodnem delu območja pa VII.‒VIII. stopnjo. 

Najizrazitejše potresno območje je z VIII. stopnjo v smeri 

Pivka‒ Postojna‒Slavnik, kjer se intenziteta zmanjša na VII. 

stopnjo. Območje občine Postojna spada v najvišji, 5. razred 

potresne ogroženosti. Hipocentri v občini Postojna so po navadi 

plitki.  
Vir: http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-

lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf 

 

http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf
http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf
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3.2.4. Burja 

Burja je sunkovit padajoči veter, pogost na prehodu iz 

celinskega podnebja v sredozemsko, ki nastane zaradi razlik v 

tlaku in temperaturi zraka. Na Postojnskem je najpogostejši 

pojav burje ter močnega južnega in zahodnega vetra. Sunki burje 

presegajo hitrosti nad 100 km/h ter učinki so vidni v pokrajini 

in v življenju ljudi: poškodbe na objektih in morebitne 

porušitve, motena preskrba z električno energijo, moten promet, 

porušitve dreves, lomljenje vej … Še posebej je nevarna pozimi, 

ko gradi snežne zamete in vpliva na vidljivost. Burjo na 

Postojnskem uvrščamo med redno sezonsko vremensko dogajanje in 

zato območje občine ni posebej ogroženo; preventiva pri močnem 

vetru ostaja le opozarjanje prebivalcev in pozivanje k umikanju 

lažjih stvari, ki bi jih veter/burja lahko nekontrolirano 

premikala. Med pomembnejše primere burje v bližnji preteklosti 

uvrščamo burjo med 28. januarjem in 14. februarjem 2012 (ARSO 

je zaradi orkanske burje, mrzlega in vetrovnega vremena večkrat 

razglasil rdečo, tj. najvišjo stopnjo ogroženosti). Učinki so 

se na območju Postojne videli predvsem v kmetijstvu, prizadete 

so bile obdelovalne površine. Na merilnem mestu v Postojni so 

11. februarja izmerili najmočnejši sunek 87 km/h, sicer pa so 

sunki v omenjenem časovnem obdobju bili dokaj konstantni ‒ za 

primerjavo: v Ilirski Bistrici so izmerili sunek 113 km/h. 
Vir:http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-

lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf (str. 102) 

 

http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf
http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf
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3.2.5. Suša 

Hidrološka suša je dolgotrajen pojav, ki ni izrazito vezan na 

letni čas, se pa običajno izrazito stopnjuje. Najpogosteje se 

suše pojavijo poleti, kar sovpada z dolgotrajnimi obdobji 

podpovprečnih količin padavin in visokimi temperaturami zraka. 

Med sušami presahnejo struge manjših vodotokov. Posledica sušnih 

obdobij je povečana nevarnost požarov v naravi, njihovo gašenje 

pa je zaradi hitre širitve težko in dolgotrajno. Na obravnavanem 

območju se suša pojavlja sezonsko, tako da jo je mogoče 

napovedati, vendar pa območje pred to vrsto nesreče ni posebej 

ogroženo. O večji suši poročajo v letu 2012, ko je prizadela 

8000 ha travnatih površin in 120 ha njiv ter njive s sadnim 

drevjem na Pivškem – zaradi suše je bila škoda na vseh kulturah 

približno 60 %, pri zelenjavi 90 %. Ukrep, ki se predvideva za 

manjšanje učinkov suše je, da se že preventivno aktivno iščejo 

novi vodni viri in obnova starih, opuščenih virov voda.  
Vir:http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-

lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf (str. 103) 

 

3.2.6. Požari v naravi 

Postojna velja za zelo požarno ogroženo območje – prevladujejo 

požari v naravi. Zgodaj spomladi, poleti in jeseni se pojavljajo 

sušna obdobja, takrat število požarov v naravi drastično 

poskoči, a najpogostejši vzrok požarov je človek (sploh ob 

železniški progi od Unca proti Pivki zaradi posledic odpadlih 

zavornih oblog iz vlakovnih kompozicij). Sušne razmere poslabša 

burja, ki dodatno izsušuje vegetacijo.  
Vir:http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-

lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf (str. 103) 

 

http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf
http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf
http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf
http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf
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Fotografija: Območje večje požarne ogroženosti v Občini Postojna, arhiv Občine Postojna 

 

3.2.7. Toča in poletne nevihte 

Toča poleg poletnih neviht pogosto povzroči gmotno škodo na 

objektih, v kmetijstvu in gozdarstvu. Sicer je vezana na pojav 

neviht, a toča je največkrat lokalno omejena na le nekaj 

kvadratnih kilometrov. Statistično gledano se pogostost 

daljših nalivov (15 min, 30 min) v Postojni veča, v obdobju 

od 1961–1990 pa narašča tudi pogostost toče na Notranjskem. 

Na Postojnskem je pogosta v poletnih in zgodnjih jesenskih 

mesecih ob neurjih in nevihtah, največ škode naredi v 

kmetijstvu, predvsem sadjarstvu.  O močnih nevihtah s točo 

poročajo 25. junija 2016 na območju Pivke, 27. junija 2016 

zgodaj popoldne med Ilirsko Bistrico in Postojno; škoda 

lokalno, po vaseh, je bila predvsem na kmetijskih pridelkih. 
Vir:http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-

lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf (str. 103) 

 

3.2.8. Občinski program varnosti  

Občinski program varnosti (v nadaljevanju: OPV) je temeljen 

strateški dokument, v katerem so opredeljena izhodišča za 

zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev 

občine.  

 

Namen OPV je določiti enotne kriterije za zagotavljanje javne 

varnosti v občini in opredeliti ukrepe, ki zagotavljajo javno 

varnost na območju občine. Pojem javna varnost lahko opredelimo 

kot dobrino, ki jo lahko pridobivamo in uživamo na družbeno 

organiziran način, ki mora biti v določeni količini na razpolago 

http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf
http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf
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vsem članom družbe, ki ima to posebno značilnost, da se 

zagotavlja vedno le na javnopraven, na državo naslonjen in zato 

arbitraren način, ki jo lahko zagotavljamo samo in izključno 

prek države. Pomeni tudi stanje, v katerem so izključeni 

materialni protipravni akti, s katerimi se rušijo ali ogrožajo 

temeljne svoboščine in pravice občanov, osnovni elementi 

družbene ureditve ali druge zaščitene vrednote. 

 

Namen OPV je tudi načrtno zagotavljati kvaliteto javnega 

prostora v občini. Kvaliteten javni prostor pomeni predvsem 

zadovoljstvo občanov z okoljem, kjer živijo in delajo ter z 

okoljem kjer se šolajo in igrajo njihovi otroci. Kvaliteten 

javni prostor tudi pomeni zadovoljivo stopnjo javne varnosti in 

javnega reda; to pa konkretno pomeni, da so občinske ceste, 

ulice, parki in drugi odprti prostori čisti, varni in urejeni. 

OPV predstavlja pomemben in izhodiščni dokument za področje 

delovanja občinske redarske službe. V njem so opredeljena 

izhodišča za zagotavljanje varnosti v občini, cilji in ukrepi 

za zagotovitev teh ciljev, konkretni nosilci oziroma odgovorne 

službe za dosego želenih ciljev ter opredelitev finančnih 

posledic. V dokumentu so opredeljene tudi zakonske osnove za 

vzpostavitev in delo redarske službe ter za sodelovanje s 

Policijo pri zagotavljanju javne varnosti ter javnega reda in 

mira. 

 

Namen OPV je tudi vzpostaviti partnerski odnos med policijo in 

občinskim redarstvom pri zagotavljanju javne varnosti v lokalni 

skupnosti oziroma pri izvajanju vseh pristojnosti občinskih 

redarjev, ki so opredeljene v 3. členu Zakona o občinskem 

redarstvu. 

 

Celoten strateški dokument »Občinski program varnosti« je 

dostopen na povezavi: https://www.postojna.si/objava/78638 

 

»Navodila za ukrepanje občinskih redarjev ob naravnih nesrečah 

in drugih nesrečah« so natančno opredeljena navodila ukrepanja 

občinskih redarjev Medobčinskega redarstva občin Postojna, 

Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke ob naravnih in drugih 

nesrečah – izrednih dogodkih in se zagotavlja izvajanje 

dejavnosti v primeru poplav, plazov, požarov, potresov, nesreč 

z nevarnimi snovmi, pomanjkanja pitne vode, primeru jedrske 

https://www.postojna.si/objava/78638
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nesreče, množičnih pojavih kužnih bolezni, velikih prometnih 

nesrečah in drugih pojavih in izrednih dogodkih. 
https://www.postojna.si/files/other/news/105/70655Priloga%208.pdf 

 

3.3. Podnebne spremembe 

V letu 2021 smo skupaj z Umanotero, Slovensko fundacijo za 

trajnostni razvoj pripravili »Analizo ranljivosti turizma v 

občini Postojna zaradi podnebnih sprememb«.  

 

3.3.1. Glavne značilnosti podnebja   

Občina Postojna spada v območje zalednega zmernega sredozemskega 

podnebja in v območje zmernega celinskega podnebja zahodne in 

južne Slovenije. Meja med obema podnebnima podtipoma poteka 

približno po sredini občine. Zaledno zmerno sredozemsko podnebje 

prevladuje na zahodnem in v osrednjem kotlinskem delu občine, 

medtem ko je reliefno bolj razgiban severni in vzhodni del 

proučevanega območja še vedno v območju zmernega celinskega 

podnebja zahodne in južne Slovenije.  Za ozemlje občine Postojna 

lahko rečemo, da na njem prevladuje submediteranski padavinski 

režim. Povprečne temperature najhladnejšega meseca so večinoma 

med –3 °C in 4 °C, najtoplejši mesec pa doseže med 15 °C in 22 

°C. Oktobrske temperature so povsod višje od aprilskih, medtem 

ko je letna količina padavin močno neenakomerna. Podnebje 

nižjega gorskega sveta je osredotočeno na vzpeti del, kjer so 

temperature najhladnejšega meseca nižje od –3 °C. 

 

Na podnebne spremembe vplivajo predvsem emisije toplogrednih 

plinov ter snovi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča. Na 

emisije toplogrednih plinov se lahko vpliva tudi z ustreznim 

prostorskim načrtovanjem, medtem, ko je ravnanje s snovmi, ki 

povzročajo tanjšanje ozonskega plašča vezano predvsem na uporabo 

halonov ter klorofluoroogljikovodikov oziroma naprav in opreme, 

ki jih vsebujejo.  

 

Emisije toplogrednih plinov je mogoče zmanjševati zlasti z 

zamenjavo tehnologij, zamenjavo goriv in surovin ter z 

zmanjšanjem obsega ali opustitvijo nekaterih dejavnosti. Tudi 

na Krasu so emisije  povezane predvsem z obsegom in načinom 

proizvodnje in porabe energije. Poleg emisij zaradi kurjenja 

goriv se toplogredni plini sproščajo tudi iz nekaterih 

industrijskih procesov, v kmetijstvu, pri ravnanju z odpadki ter 

v prometu, kar povečuje kompleksnost problematike. Dodatna 

https://www.postojna.si/files/other/news/105/70655Priloga%208.pdf
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značilnost je torej velika razpršenost virov neposrednih in 

posrednih emisij, tako da je njihovo zmanjševanje odvisno od 

množice odločitev individualnih porabnikov (NPVO). 

 

3.3.2. Sončevo obsevanje   

Dolžino Sončevega obsevanja merijo na klimatološki postaji v 

Postojni, kjer je bilo v obdobju 1981–2010 letno 1953 ur s 

soncem, kar je velik porast v primerjavi z referenčnim obdobjem 

1961–1990, ko je Sonce sijalo le 1883 ur letno. 

 

Povprečna letna temperatura v obdobju 1961–1990 je bila na 

klimatološki postaji Postojna 8,4 °C, v obdobju 1971–2000 8,7 

°C, v obdobju 1981–2010 pa se je srednja letna temperatura 

dvignila na 9,1 °C.  V obdobju 1981–2010 je bil najbolj osončen 

mesec julij, ko je Sončevo obsevanje trajalo povprečno kar 272 

ur. Najmanj Sončevega obsevanja Postojna prejme decembra, ko 

Sonce sije povprečno 72 ur. V celotnem 30-letnem obdobju je 

najmanj Sončevega obsevanja prejel december 1995, in sicer 31 

ur, medtem ko je bil najbolj osončen mesec obdobja 1981–2010 s 

319 sončnimi urami julij 1994. 
Vir: http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-

lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf (str. 26) 

 

3.3.3. Temperaturne razmere   

Na območju občine Postojna, oziroma kar na Notranjskem je 

potrebno biti še posebej pozoren na temperaturne razpone, in 

sicer predvsem na dnevne minimume ter maksimume, saj prav ti 

odločilno vplivajo na vegetacijo. Brez poznavanja temperaturnih 

ekstremov bi lahko podatke prehitro aplicirali na območja, ki 

imajo sicer podobne srednje temperature, a so rastni pogoji 

ravno zaradi poteka temperatur na njih pomembno različni. 

Najtoplejši mesec v obdobju 1981–2010 je bil julij s povprečno 

temperaturo 18,8 °C, najhladnejši pa januar, ki je tudi edini 

mesec, katerega povprečna temperatura je pod lediščem (–0,2 

°C). V referenčnem obdobju 1961–1990 je bila na klimatološki 

postaji Postojna srednja vrednost za julij še 17,7 °C, za januar 

pa –0,9 °C, kar kaže na trend naraščanja temperature zraka.  

Nasploh je na Notranjskem v nadmorskih višinah med 400 in 700 

m povprečna mesečna temperatura januarja pod lediščem, v višjem 

svetu so pod 0 °C vsi trije zimski meseci (december, januar, 

februar). 
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Od leta 1950, odkar potekajo meritve na klimatološki postaji 

Postojna brez prekinitev, je bila najnižja zabeležena 

temperatura –30,5 °C, in sicer 16. februarja 1956. Najvišja 

temperatura do konca leta 2014 je bila izmerjena 4. avgusta 

2013, znašala je 36,4 °C. Najnižja temperatura se lahko v vseh 

mesecih spusti v bližino 0 °C ali pod ledišče – najnižja 

julijska temperatura leta 1960 je bila namreč 2,3 °C, avgusta 

1961 pa 1,5 °C. Pričakovati je, da bodo taki dogodki zaradi 

segrevanja ozračja in vse pogostejših vročinskih valov junija, 

julija ter avgusta v prihodnosti še redkejši.  

 

Najtoplejši mesec v obdobju 1981–2010 je bil julij 2006, ko je 

povprečna mesečna temperatura znašala 22,4 °C. Najnižja 

povprečna temperatura v juliju je bila leta 1984, in sicer 16,7 

°C. Najhladnejši mesec v obdobju 1981–2010 je bil januar 1985 

s povprečno temperaturo –4,7 °C, najtoplejši januar s povprečno 

temperaturo 3,8 °C pa je bil leta 1988. 
Vir: http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-

lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf (str. 26) 

 

3.3.4. Padavine   

Območje občine Postojna prejme okoli 1500 mm padavin letno, 

nihanja od povprečja pa so posledica mikrolokacije. V primerjavi 

z ostalo Slovenijo je takšna količina padavin relativno velika, 

kar ni presenetljivo, saj leži proučevano območje na alpsko-

dinarski pregradi, ki povzroča močne orografske padavine. 2009). 

V nekaterih delih te pregrade lahko pade nad 2000 mm padavin 

letno, kar bi na območju občine Postojna potrdila le kratek čas 

delujoča padavinska postaja Planina-Hasberg, ležeča na 468 m, ki 

prejme 2011 mm padavin letno. Kljub kratkemu nizu jo 

izpostavljamo, saj je količina padavin višja v primerjavi s 

sosednjimi postajami v istih letih. Medtem ko je na padavinski 

postaji Razdrto letna količina padavin v 30-letnem nizu le enkrat 

presegla mejo 2000 mm (na postaji Postojna se to sploh ni 

zgodilo), je na postaji Planina-Hasberg to mejo v obdobju 2001–

2010 presegla kar šestkrat.  Najmanj padavin je februarja, največ 

padavin pa jeseni, oktobra in novembra. Podobno sliko dobimo 

tudi za postaje, ki zaradi krajšega obdobja meritev tu niso 

omenjene.  

 

Na območju občine Postojna prevladuje zmerno sredozemski 

(submediteranski) padavinski režim. Poudariti pa velja, da so 
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padavine pri nas zelo variabilne in se njihova višina, predvsem 

pa razporeditev, iz leta v leto zelo spreminjata. 
Vir: http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-

lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf (str. 29) 

 

3.3.5. Snežna odeja   

Tako debelina snežne odeje kot tudi število dni s snegom sta 

močno odvisna od lokalnih razmer. Na območju občine Postojna 

podatke o snežni odeji beleži klimatološka postaja Postojna. V 

obdobju 1981–2010 je bilo v Postojni v povprečju 38 dni s snežno 

odejo. Zavedati pa se je potrebno, da se leta med seboj pomembno 

razlikujejo. Leta 2010 je bilo namreč kar 77 dni s snežno odejo, 

leta 1989 pa sta bila taka dneva le dva. Snežna odeja se dalj 

časa ohrani v hribovitih predelih, predvsem na osojah. Sneg 

hitreje skopni predvsem na območjih vdora toplega zraka ter burje 

čez Postojnska vrata, kar se pozna na malce višjih temperaturah 

kot v ostalih nižinskih delih. Ne glede na to, da trajanje snežne 

odeje od leta do leta močno niha, lahko ugotovimo, da od 60. let 

20. stoletja naprej število dni s snežno odejo pada. Vsakih 10 

let imamo letno 4 dni s snežno odejo manj. Podobno je tudi z 

maksimalno višino snežne odeje, saj se tudi ta počasi znižuje, 

a so pri tej spremenljivki leta med seboj še bolj neprimerljiva. 

To lahko ilustriramo s podatki za Postojno, kjer se je do 90. 

let vsako desetletje vsaj enkrat izmerilo debelino snežne odeje 

nad 70 cm, leta 1952 rekordnih 94 cm. V zadnjih dvajsetih letih 

pa je najvišja snežna odeja segala le 60 cm visoko. 
Vir: http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-

lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf (str. 29) 

 

3.3.6. Žled   

Žled je naravni pojav in hkrati lahko tudi nesreča (kot že 

omenjeno v zgornjem poglavju), ki največjo škodo povzroča na 

infrastrukturi, znotraj katere je najbolj ogroženo električno 

omrežje, ter drevju. Žled se pojavlja, ko skozi hladne plasti 

zraka pri tleh začne padati dež, ki se že v zraku ohladi pod 0 

°C, a zamrzne šele, ko pade na tla. Takšne razmere so pri nas 

najpogostejše na območju prepletanja kontinentalnih in 

maritimnih podnebnih vplivov, kjer se stekajo tople vlažne 

zračne mase iznad morja ter hladne iznad celine. Občina Postojna 

se nahaja ob visokih dinarskih planotah, ki so od žleda najbolj 

ogrožen del Slovenije, saj v jugozahodni Sloveniji skoraj ni 
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leta, ko se ne pojavi vsaj šibkejši žled. Do zadnjega žledoloma, 

ki je povzročil večjo škodo, pa je prišlo februarja 2014.  
Vir: http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-

lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf (str. 30) 

 

3.3.7. Vetrovne razmere  

Na lokalne vetrovne razmere najbolj vpliva relief. V dolinsko-

kotlinskem delu občine Postojna, kjer se nahaja tudi 

klimatološka postaja Postojna, je veter šibkejši in manj pogost 

kot na hribovitem obodu. Na klimatološki postaji Postojna so 

zato v obdobju 2001–2014 kar pri 10,8 % meritev hitrosti vetra 

zabeležili brezvetrje, kar pomeni, da je bila hitrost vetra 

manjša od 0,3 m/s. Še v nadaljnjih 79,2 % meritev je bila hitrost 

vetra manjša od 3 m/s. V okolici kotline veter, predvsem po 

grebenih, stalno presega hitrosti, izmerjene v nižinskem svetu. 

Zaradi lege Postojne na primorski strani dinarske pregrade pod 

Postojnskimi vrati je v obdobju 2001– 2014 močno prevladoval 

severo-severovzhodni veter, to je burja. Burjo, ki je 

najmočnejša pozimi, se je proučevalo predvsem prek ukrivljenosti 

drevesnih krošenj, kar je bilo proučevano tudi na grebenu Volovja 

reber in na Vremščici. Na Vremščici, ki leži zahodno od Pivke, 

so bila najdena drevesa, ki so bila poškodovana tudi s 6. stopnjo 

po Borschovi lestvici, a prevladovale so 2., 3. in 4. stopnja 

deformacije zaradi vetra. Volovja reber, ležeča na 

severozahodnem pobočju Snežnika, je imela drevesa deformirana do 

4. stopnje, velika večina območja pa je drevesa imela deformirana 

le do 2. stopnje. Pričakujemo lahko torej, da bi na najvišjih 

delih obeh proučevanih občin, ki presegajo 1000 m, našli predvsem 

drevesa s 4. stopnjo deformacije, medtem ko bi ostali malce nižji 

deli grebenov imeli deformacijo drevesnih krošenj 2. ali 3. 

stopnje. Višjo stopnjo deformacije bi morda lahko pričakovali le 

za obronke Nanosa na severozahodnem delu proučevanega območja. 

Analize kažejo, da je burja najpomembnejši veter tudi na 

proučevanem območju, čeprav ne dosega tolikšne moči kot na 

Trnovskem. 
Vir: http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-

lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf (str. 30) 

 

3.3.8. Trend segrevanja ozračja 

Srednje letne temperature na klimatološki postaji Postojna med 

leti 1962 in 2014 kažejo trend postopnega segrevanja ozračja in 

sicer 0,0435 °C letno oz. 2,2 °C/50 let.  Do leta 1987 so bile 
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tako srednje letne temperature pod 8,5 °C povsem običajne, v 

zadnjih 27 letih pa je do takih temperaturnih razmer prišlo le 

še v letih 1991 in 1996. Prav tako so se najvišje povprečne letne 

temperature pojavile ob koncu proučevanega obdobja, najvišjo 

povprečno letno temperaturo (11,1 °C) je Postojna tako 

zabeležila leta 2014, ko je srednja letna temperatura prvič 

presegla mejo 10,5 °C. Prvič je mejo 10 °C srednja letna vrednost 

temperature v Postojni sicer presegla leta 1994, naslednjič pa 

šele leta 2000. Danes to ni več ekstremen, pač pa povsem normalen 

letni potek temperatur, saj se v zadnjih osmih letih povprečna 

letna temperatura ni dvignila do 10 °C, le leta 2010. 
Vir: http://geo.ff.uni-lj.si/sites/geo.ff.uni-

lj.si/files/Dokumenti/Publikacije/zgrt_2015_postojna_pivka_splet.pdf (str. 31) 

 

Naraščanje temperature zraka se bo v občini Postojna nadaljevalo 

tudi v prihodnosti. Vročinski valovi bodo pogostejši, daljši in 

močnejši. Število vročih dni se bo povečalo. 

 

3.3.9. Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 

V Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov so 

vključeni ukrepi, katerih instrumenti za njihovo izvedbo so na 

celotnem območju EU harmonizirani ter imajo znatne in merljive 

učinke zmanjšanja emisij TGP.  

V nadaljevanju so povzeti inštrumenti za doseganje zmanjševanja 

emisij toplogrednih plinov, ki jih bodo občine uresničevale i s 

prostorskim načrtovanjem, LEK-i, ukrepi znotraj strategij 

regionalnega razvoja, prometnimi strategijami in mehko 

mobilnostjo ter sodobnimi strategijami na področju ravnanja z 

odpadki : 

 spodbujanje soproizvodnje toplote in električne energije, 

 spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih 

virov, 

 spodbujanje povečanja rabe obnovljivih virov, 

 spodbujanje učinkovite rabe energije pri porabnikih, 

 energetske lastnosti stavb, 

 strategija prostorskega in regionalnega razvoja, izgradnja 

ustrezne prometne infrastrukture ter prometne ureditve, 

 zmanjšanje onesnaženosti zunanjega zraka zaradi prometa, 

 ravnanje z odpadki. 
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3.4. Tveganja za zdravje in varnost 

Občina Postojna, oziroma kar celotna destinacija Zeleni Kras je 

na srečo še vedno precej varna destinacija, saj je stopnja 

pojavnosti kriminala zelo nizka.  V Občini Postojna je bilo v 

letu 2020 obsojenih 40 polnoletnih in mladoletnih oseb (v 

Sloveniji 5.007). Večjih goljufivih turističnih ravnanj v 

destinaciji ni. 

 

Občina Postojna ima seveda sprejet »Občinski program varnosti« 

(v nadaljevanju: OPV), ki je temeljen strateški dokument, v 

katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in 

kvalitetnega življenja prebivalcev občine.  

 

Namen OPV je določiti enotne kriterije za zagotavljanje javne 

varnosti v občini in opredeliti ukrepe, ki zagotavljajo javno 

varnost na območju občine. Pojem javna varnost lahko opredelimo 

kot dobrino, ki jo lahko pridobivamo in uživamo na družbeno 

organiziran način, ki mora biti v določeni količini na razpolago 

vsem članom družbe, ki ima to posebno značilnost, da se 

zagotavlja vedno le na javnopraven, na državo naslonjen in zato 

arbitraren način, ki jo lahko zagotavljamo samo in izključno 

prek države. Namen OPV je tudi načrtno zagotavljati kvaliteto 

javnega prostora v občini. Kvaliteten javni prostor pomeni 

predvsem zadovoljstvo občanov z okoljem, kjer živijo in delajo 

ter z okoljem kjer se šolajo in igrajo njihovi otroci. Na 

področju električne varnosti ni zaslediti problemov v 

destinaciji.  

Kvaliteten javni prostor tudi pomeni zadovoljivo stopnjo javne 

varnosti in javnega reda; to pa konkretno pomeni, da so občinske 

ceste, ulice, parki in drugi odprti prostori čisti, varni in 

urejeni.  

 

OPV predstavlja pomemben in izhodiščni dokument za področje 

delovanja občinske redarske službe. V njem so opredeljena 

izhodišča za zagotavljanje varnosti v občini, cilji in ukrepi za 

zagotovitev teh ciljev, konkretni nosilci oziroma odgovorne 

službe za dosego želenih ciljev ter opredelitev finančnih 

posledic. V dokumentu so opredeljene tudi zakonske osnove za 

vzpostavitev in delo redarske službe ter za sodelovanje s 

Policijo pri zagotavljanju javne varnosti ter javnega reda in 

mira. 
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Namen OPV je tudi vzpostaviti partnerski odnos med policijo in 

občinskim redarstvom pri zagotavljanju javne varnosti v lokalni 

skupnosti oziroma pri izvajanju vseh pristojnosti občinskih 

redarjev, ki so opredeljene v 3. členu Zakona o občinskem 

redarstvu. 

 dvig kakovosti življenja in dela občanov ter dvig stopnje 

varnosti javnega prostora v posamezni občini 

 varnost cestnega prometa 

 varstvo javnega reda in miru 

 varstvo občinskih javnih poti in rekreacijskih površin 

 pretočnost intervencijskih poti 

 varnost zgradb in drugih objektov kulturne dediščine 

 varstvo okolja 
Vir: http://www.postojna.si/files/other/news/105/70650Ob%C4%8Dinski%20program%20varnosti.pdf 

 

Na področju ocene varnostnih razmer v Občini Postojna bomo 

izpostavili predvsem tri področja: protipožarno zaščito z 

organiziranostjo gasilskih društev, delovanje policije ter vpliv 

vojaškega vadbišča Poček.  

 Na področju protipožarne zaščite so v Občini organizirana 

gasilska društva po krajevnih skupnostih, na nivoju Občine 

pa je PGD Postojna zadolžena za opravljanje obvezne lokalne 

javne službe ter je z vladno uredbo tudi zadolžena za 

izvajanje zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi 

snovmi, nesrečah v cestnem prometu in na vodi. Zaradi 

značilnosti kraške pokrajine spada Postojna med najbolj 

ogrožena področja v Sloveniji.  

 Društvo je skozi celotno obdobje skrbelo za ustrezno 

opremljenost, posebej se izpostavlja pomanjkanje lestve za 

reševanje iz zgradb višjih od treh nadstropjih ter 

prostorska stiska.  

 V Občini Postojna delujejo še naslednja prostovoljna 

gasilska društva: PGD Vel. Ubeljsko, PGD Hruševje, PGD 

Razdrto, PGD Šmihel Landol, PGD Studeno, PGD Planina, PGD 

Postojna, PGD Slavina, in PGD Studenec.  

 Vadbeni center Poček predstavlja varnostno tveganje v tako 

občutljivem biotopu kot je kraška pokrajina in krajinski 

park Natura 2000, kamor je neposredno umeščen.  

 Leta 2004 je bil podpisan dogovor o uskladitvi interesov 

glede uporabe in upravljanja vojaške infrastrukture na 

območju Občine Postojna, po katerem naj bi Občina Postojna 
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vsako leto prejela do 260.000 EUR, pomoč pri urejanju 

komunalne infrastrukture, prenos več nepremičnin, ipd., 

vendar se dogovor skozi opazovano obdobje ni uresničeval.  

 Leta 2009 sta Občina in MORS sklenila dodatek, po katerem 

se celotna sredstva z dogovorom v višini 260.000 EUR letno 

nameni za financiranje gasilskega doma v Postojni, kar pa 

ni bilo realizirano.  

 Vlada je leta 2014 prejela OSVAD, s katero je predvidela 

povečanje aktivnosti na Počku. Omenjeni dokument je 

Občinski svet po sklepu z dne 8.7.2014 predal v presojo 

Ustavnemu sodišču.  

 V obdobju 2004–2013 so bila na osnovi dogovora iz leta 2004 

pridobljena naslednja sredstva: vlaganje v infrastrukturo 

v višini 1.489 T EUR, prenos nepremičnin v višini 2.085 T 

EUR in pokrivanje stroškov projektiranja gasilskega doma v 

Postojni v višini 33 T EUR v letu 2013.  

 V letu 2010 je bil izveden posvetovalni referendum o 

vojaškem poligonu Poček, na katerem je za ukinitev 

glasovalo 69,64 % udeležencev.  

 Kljub intenzivnemu pogajanju do danes ni dosežen dogovor o 

potencialnem skupnem koriščenju poligona Poček tudi v 

civilne namene (adrenalinski park, testne vožnje, ipd.). 

Vojska ne informira ustrezno občanov ter jim ne predstavlja 

delovanja in aktivnosti na samem Počku (rezultati ankete).  

 V letu 2017 je Ustavno sodišče razveljavilo uredbo o 

osrednjem vojaškem vadišču Poček, saj vlada pri njegovem 

umeščanju v prostor ni upoštevala dveh negativnih mnenj 

agencije za okolje. 

 Novembra 2020 so se začela nova pogajanja med Občino 

Postojna in MORS-om. Občina Postojna je izpostavila odprto 

vprašanje dolgo pričakovane Uredbe VVO. Vzporedno s 

sprejemanjem Uredbe, MORS vodi postopek priprave novega DPN 

za Poček. Ta je v fazi izbire izvajalca priprave Celovite 

presoje vplivov na okolje (CPVO). Predstavniki MORS so 

povedali, da si želijo, da bi občina sodelovala s 

predstavniki MORS in pripravljavcem že v fazi izdelave 

CPVO, kasneje pa tudi s svojim predstavnikom pri izvajanju 

monitoringa. 

 V obdobju 2010–2014 so bile na vadbišču Poček izvedene 

naslednje aktivnosti: 98.176 oseb na vadbiščih, 1.270 
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streljanj; v letu je bilo 2014 terenskih usposabljanj v 

mesecu dni 175, v letih 2011–2014 pa 109 taborjenj.  

 Po podatkih Policijske uprave Koper je bilo na območju PP 

(občina Postojna in Pivka) v letu 2018 obravnavanih 448 

kaznivih dejanj, v letu 2019 pa 405. Z namenom izboljšanja 

varnostnih razmer je bila ustanovljena tudi Medobčinska 

redarska služba, ki ureja prometne razmere ter druga z 

zakonom določena področja.  

 

V zadnjih letih je bilo veliko dela opravljenega na  področju 

prometa z izgradnjo številnih krožišč, kolesarskih in pešpoti - 

tako v mestu, kot na podeželju, nameščenih je bilo več merilcev 

hitrosti - na "občutljivih mesti" - predvsem v okolici šol, več 

ovir za zniževanje hitrosti, sklicanih je bilo več sestankov s 

pristojnimi državnimi institucijami in strokovnjaki zaradi 

pereče prometne problematike in so bili sprejeti konkretni 

ukrepi. V poletnih mesecih - v času turistične sezone so še vedno 

pogoste  prometne nesreče, saj destinacija leži ob zelo pomembnih 

državnih cestah, toda zgoraj navedeni ukrepi so pripomogli k 

zmanjšanju števila le teh.  

 

Obiskovalci se v času počitnikovanja radi prehranjujejo v 

restavracijah, kjer sicer lahko pride do pokvarljive hrane, kar 

pa ni ravno pogosto oz. takšnih primerov v destinaciji v zadnjih 

letih sploh ni bilo zaznati. Kakovost hrane redno preverja 

pristojna inšpekcijska služba. 

 

 

3.5. Prostorski razvoj 

Prostorski razvoj, ki vpliva na destinacijo, a upravljanje 

destinacije nanj (v glavnem) ne more vplivati, je v destinaciji 

prisoten, saj občina nima neposrednega vpliva na izgradnjo 

določene  prometne infrastrukture, kot so naprimer državne 

ceste. Še posebej prometna cestna povezava pa je povzročitelj 

onesnaženja, večjega števila število prometnih nesreč, veliko 

hrupa, svetlobnega onesnaženja.  

 

Kljub temu je Okoljskem poročilu za Občinski prostorski načrt 

občine Postojna iz leta 2010 jasno navedena ocena vplivov na 

okolje (str. 11 – 17) z upoštevanjem vseh specifikacij okolja. 

Namen okoljskega poročila je določiti in oceniti vplive na 

okolje na podlagi obstoječega stanja okolja in predvidenih 
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vplivov nanj ter podati omilitvene ukrepe in predloge v zvezi s 

potekom izvedbe plana. 

 Na območju občine nekaj območij predlagane spremembe 

namenske rabe prostora nahajata na posebnem varstvenem 

območju (območje Natura 2000), kar pomeni, da je potrebno 

okoljsko poročilo izdelati v skladu s predpisi, ki urejajo 

področje ohranjanja narave. 

 Okoljsko poročilo obravnava 5 območij med katerimi so 

območja načrtovanega širjenja stanovanjskih površin, 

površin posebnih (turističnih) območij, proizvodnih 

območij, prometne infrastrukture, površine centralnih 

dejavnosti, zelenih površin ter razpršene poselitve. 

 Z ustreznimi metodami so bile vrednotene vse predvidljive 

posledice plana na okolje, naravne vire, varstvo 

človekovega zdravja in kulturno dediščino. V poročilu so 

obravnavani vsi posegi, ki lahko sami, kumulativno ali 

sinergijsko z drugimi plani, pomembno vplivajo na okolje. 

Lestvica vrednotenja vplivov predvidenih posegov pri 

posameznih sestavinah okolja je odvisna od tega, kakšen 

vpliv bi lahko predvideni posegi imeli na posamezni element 

okolja. V primeru opisne ocene A ali B so novi posegi 

sprejemljivi brez omilitvenih ukrepov, pri opisni oceni C 

pa je za sprejemljivost posegov potrebno izvesti omilitvene 

ukrepe. Ocena D pomeni bistven vpliv izvedbe enega ali več 

posegov na posamezno sestavino okolja, njihovi vplivi tudi 

z izvedbo omilitvenih ukrepov nebi pripomogli k 

izpolnjevanju okoljskih ciljev v taki meri, da postane 

izvedba posegov sprejemljiva. Takšne ocene okoljsko 

poročilo ne podaja za noben vpliv izvedbe plana na 

posamezne sestavine okolja. 

 

3.5.1. Ocena vplivov na okolje 

Naselja pod vznožjem Hrušice in Nanosa  

Lokacije predvidenih posegov za potrebe stanovanjske gradnje se 

držijo poselitvenih območij obravnavanih naselij in so 

načrtovane na najboljših in ostalih kmetijskih površinah. 

Predlagane pobude ne posegajo na strnjena kmetijska zemljišča. 

Stanovanjske dejavnosti nimajo večjega neposrednega vpliva na 

tla. Sprememba namembnosti na predlaganih površinah bo imela 

vpliv na tla med samo izgradnjo, kasneje pa lahko nastanejo 

posredni vplivi. Ker v naseljih na obravnavanem območju 
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kanalizacijsko omrežje še ni vzpostavljeno oziroma ne obratuje, 

je skladno s predpisi obvezna izgradnja lastnih objektov za 

čiščenje odpadnih vod. Vpliv na tla zaradi spremembe namembnosti 

na predlaganih območjih med gradnjo bo kratkoročen, po koncu 

gradnje pa trajen, saj gre za spremembo obstoječe rabe. Na 

območju motela Erazem se načrtuje ureditev golf igrišča, čemer 

bo šlo za neposreden poseg v tla, saj bo potrebna priprava tal 

in ureditev igrišča. Pri obratovanju igrišča je potrebno 

dodajati tudi gnojila za vzdrževanje travnatih površin. Pri tem 

naj se ravna preudarno in se gnoji z minimalnimi količinami 

kolikor je potrebno za vzdrževanje zelenic. Večina predvidenih 

posegov v sklopu obravnavanih naselij se ne nahaja ob vodotokih 

niti v poplavnem območju. Izjema je širitev pokopališča Liplje, 

ki se nahaja znotraj poplavnega območja reke Unice. Vendar 

hidravlično hidrološka študija ni ugotovila večjih negativnih 

vplivov na poplavni režim. Posamezni predlogi OPN so predvidenih 

v 3. vodovarstvenem pasu vzhodno od naselja Belsko. Skladno z 

občinskimi predpisi je novogradnja znotraj širšega varstvenega 

pasu mogoča, vendar morajo biti usklajene z možnostjo 

priključevanja objektov na kanalizacijo. Ostale pobude se ne 

nahajajo znotraj ali na meji vodovarstveni območij virov pitne 

vode, zato za njih niso potrebne posebne omejitve. Obravnavano 

območje predstavlja pomemben življenjski prostor velikih zveri 

in tudi prehranjevalni habitat številnih vrst netopirjev ter 

metuljev. Na območju nekaterih predlaganih sprememb rabe je 

prisoten habitatni tip, ki se ohranja v ugodnem stanju 

(mezotrofni do evtrofni gojeni travniki). Vpliva na velike zveri 

na obravnavanem območju ni pričakovati. Škodljive vplive za 

netopirje lahko predstavlja neprimerna razsvetljava in poseganje 

v prehranjevalne habitate in zatočišča. Travniške površine na 

katere se posega sicer predstavljajo pomemben prehranjevalni 

habitat za ptice in metulje, ponekod ob vodah tudi za netopirje. 

Glede na majhen obseg dejanskih novih sprememb rabe, pa vrste 

zaradi tega ne bodo bistveno prizadete.  

 

Naselja se nahajajo v območju kompleksnega varstva kulturne 

dediščine. Usmeritve za posege znotraj območij nacionalne 

prepoznavnosti nalagajo upoštevanje kulturno varstvenih pogojev. 

Pri tem je potrebno ohranjati značilno naselbinsko, krajinsko in 

arhitekturno tipologijo in morfologijo naselij ter kvalitetne 

poglede na prostorske dominante. V sklopu naselij, ki so 
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opredeljena kot območja naselbinske dediščine, so predvidene 

posamezne spremembe namenske rabe. Pri poseganju v območja 

naselbinske dediščine se varuje predvsem naselbinsko zasnovo, 

ohranja se zgodovinski značaj naselja in varuje naselbinsko 

zasnovo ter odnose med posameznimi stavbami in odprtim 

prostorom. K onesnaževanju zraka bo med gradnjo prispevala 

predvsem gradbena mehanizacija, ki bo delovala na gradbišču, in 

transportna vozila, ki bodo odvažala in dovažala material. 

Posamezni objekti bodo, glede na trenutno stanje oskrbe z 

energenti za ogrevanje, najverjetneje ogrevani z individualnimi 

centralnimi sistemi ogrevanja na lahko kurilno olje ali drva. V 

času obratovanja ne pričakujemo prekomernih emisij škodljivih 

snovi v zrak zaradi širitev in obratovanja novih objektov. 

Širitev poselitvenih območij ne bo predstavljala novega vira 

hrupa, saj gre za manjše in med seboj ločene posege. Povečana 

raven hrupa bo tako prisotna le v času urejanja območja in 

gradnje objektov. S širitvijo poselitvenih območij v občini se 

raven hrupa v naravnem in življenjskem okolju ne bo bistveno 

spremenila. Zaradi novih dejavnosti bodo sicer nastajale dodatne 

količine komunalnih odpadkov, vendar v celoti gledano ne bodo 

bistveno pripomogli k onesnaženosti okolja. 

Vpliv umestitve predlaganih posegov na območju mesta Postojna na 

okolje ocenjujemo kot nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi 

omilitvenih ukrepov) (C). 

 

Naselja okoli porečja Nanoščice  

V sklopu obravnavanega območja gre v večji meri za spremembo 

namembnosti iz najboljših in ostalih kmetijskih zemljišč v 

stanovanjske površine. Lokacije predvidenih posegov za potrebe 

stanovanjske gradnje se držijo poselitvenih območij. Predlagane 

pobude ne posegajo na strnjena kmetijska zemljišča. Ker v 

naseljih na obravnavanem območju kanalizacijsko omrežje še ni 

vzpostavljeno, je skladno s predpisi obvezna izgradnja lastnih 

objektov za čiščenje odpadnih vod (greznice, čistilne naprave). 

Vpliv na tla zaradi spremembe namembnosti na predlaganih 

območjih med gradnjo bo kratkoročen, po koncu gradnje pa trajen, 

saj gre za spremembo obstoječe rabe. Odstranjeni rodovitni sloj 

tal naj se namensko uporabi za sanacijo degradiranih površin. 

Pridelovalna funkcija kmetijskih zemljišč pri širitvi poselitve 

ne bo bistveno prizadeta, saj so predvideni posegi manjših 

površin ter ne segajo na strnjena kmetijska zemljišča. 
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Obravnavano območje je bogato s površinskimi vodotoki, od 

katerih večina ni stalnih. Predlagana območja sprememb namenske 

rabe se ne nahajajo v bližini njihovih strug, niti vanje ne 

posegajo. Prav tako se vse pobude nahajajo izven poplavnega 

območja reke Nanoščice. Izjema je le območje posebnih površin v 

Zagonskem mlinu. Na območju Zagonskega mlina že stojijo objekti, 

ki se nahajajo znotraj območja poplav. OPN tu dovoljuje le 

prenovo objektov, ne pa tudi novogradenj. V primeru gradnje 

objektov je potrebno izdelati hidravlično hidrološko analizo 

poplavne varnosti območja. Predlagane spremembe namenske rabe 

niso predvidene v vodovarstvena območja virov pitne vode. 

Območje ob Nanoščici predstavlja pomemben življenjski prostor 

velikih zveri, številnih vrst netopirjev in metuljev ter 

bukovega kozlička. Poleg tega pa je tudi pomembno gnezditveno in 

prehranjevalno območje za številne ogrožene ptice. Na območjih 

predlagane spremembe rabe se nahaja habitatni tip, ki se 

prednostno ohranja (mezotrofni do evtrofni gojeni travniki). 

Predvideni posegi v območju bodo imeli kratkotrajen oziroma 

začasen vpliv na naravo v času gradnje. Zaradi neposrednega 

prekrivanja nekaterih sprememb rabe z Natura območjem za ptice, 

bodo te ptice izgubile del potencialnega gnezditvenega habitata, 

vendar zaradi zelo majhne površine glede na celotno SPA območje 

ne pričakujemo večjih negativnih vplivov na varstveni status 

vrst. Vse predvidene širitve namenske rabe v obravnavanih 

naseljih se izogibajo vplivnim območjem ter enotam kulturne 

dediščine. Tako lahko zaključimo, da vpliv izvedbe OPN v 

omenjenih naseljih ne bo imel vpliva na pojavnost enot in območij 

kulturne dediščine v prostoru. K onesnaževanju zraka bo med 

gradnjo prispevala predvsem gradbena mehanizacija, ki bo 

delovala na gradbišču, in transportna vozila, ki bodo odvažala 

in dovažala material. Posamezni objekti bodo, glede na trenutno 

stanje oskrbe z energenti za ogrevanje, najverjetneje ogrevani 

z individualnimi centralnimi sistemi ogrevanja na lahko kurilno 

olje ali drva. V času obratovanja ne pričakujemo prekomernih 

emisij škodljivih snovi v zrak zaradi širitev in obratovanja 

novih objektov. Širitev poselitvenih območij ne bo predstavljala 

novega vira hrupa, saj gre za manjše in med seboj ločene posege. 

Povečana raven hrupa bo tako prisotna le v času urejanja območja 

in gradnje objektov. S širitvijo poselitvenih območij v občini 

se raven hrupa v naravnem in življenjskem okolju ne bo bistveno 

spremenila. Zaradi novih dejavnosti bodo sicer nastajale dodatne 
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količine komunalnih odpadkov, vendar v celoti gledano ne bodo 

bistveno pripomogli k onesnaženosti okolja. 

Vpliv umestitve objektov v naseljih okoli porečja Nanoščice v 

prostor z vidika vplivov na okolje ocenjujemo kot nebistven vpliv 

(B). 

 

Mesto Postojna 

Stanovanjska, posebna in centralna območja dejavnosti ne bodo 

bistveno vplivala na kakovost tal. Zaradi omenjenih posegov se 

tudi ne bo zmanjšala pridelovalna funkcija kmetijskih zemljišč. 

Pri gradnji in kasneje pri obratovanju objektov ni pričakovati 

večjih vplivov na onesnaženje tal. Odstranjeni sloj tal naj se 

namensko uporabi za sanacijo degradiranih površin. Umestitev 

Evropskega muzeja Krasa na območju Otoške gmajne je predvidena 

v območje gozdov in predstavlja alternativo lokaciji v Rakovem 

Škocjanu. Načrtuje se gradnja muzejskega objekta, parkirišč in 

približno 4 km učnih poti. Objekti ne bodo vkopani temveč je 

predvidena gradnja na površini. Pri takšni gradnji se izvede 

poseg v tla na način, da se zravna teren in temelji približno 

meter globoko. Ureditev parkirišč bo zahtevala odkop nosilne 

zemljine, uravnavanje terena in asfaltiranje površine. Kljub 

temu ocenjujemo, da umestitev predlaganih dejavnosti predstavlja 

minimalni obseg poseganja v tla. Predvidena širitev proizvodnih 

dejavnosti v Velikem otoku sega na območje kmetijskih zemljišč. 

Tla so ponekod mokrotna, zato bo ureditev površin zahtevala 

nasutje terena z gramoznim materialom. Obstoječa cona je 

komunalno opremljena, nova cona pa naj bi se priključila na 

obstoječo komunalno infrastrukturo. Širitev območja Kazarje je 

predvideno kot navezava na obstoječe središče Epicenter. Izvedba 

območja ne bo imela bistvenega vpliva na kakovost tal. Delno je 

območje že pozidano, na novo se bodo uredile stanovanjske in 

zelene površine ter turistična nastanitev ob rekreacijskem 

parku. Izgradnja novih objektov ima trajen vpliv na tla, saj se 

spremenijo fizikalne lastnosti tal. Za območja sprememb namenske 

rabe med Reško in Titovo cesto se določajo stanovanjske površine 

z večstanovanjsko in individualno gradnjo (pod Kremenco), 

stanovanja za posebne namene ter ureditev peš in kolesarskih 

povezav s centrom mesta. Ob Titovi cesti je možna gradnja 

objektov namenjenih centralnim, poslovnim dejavnostim in 

stanovanjem. Ob izvozu z avtoceste je predvidena ureditev 

prometnega terminala ter parkirišča za tovornjake. Območje 
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posebnih dejavnosti ob Reški cesti se nameni za turistične 

objekte, osrednji turistični informacijski center z dopolnilno 

gostinsko ponudbo, avtobusno postajališče za potrebe javnega 

prometa ter gradnjo garažne hiše za turistične obiskovalce. 

Reliefne značilnosti v občini Postojna omejujejo kmetijsko rabo 

površin, hkrati pa onemogočajo nadomeščanje izgubljenih 

kmetijskih površin zaradi gradnje. V primeru obravnavanih 

prostih površin na območju mesta Postojna gre za območje, kamor 

se mesto prostorsko lahko še širi. Izvedba poselitve 

predlaganega območje med Reško in Titovo cesto je možna, ob 

upoštevanju določenih omilitvenih ukrepov, ki bodo zmanjšali 

negativne posledice izvedbe posegov na kmetijska zemljišča ter 

njihovo pridelovalno funkcijo. 

 

Večina predlaganih posegov je načrtovanih izven poplavnih 

predelov in odmaknjeno od površinskih vodotokov, tako da njihova 

umestitev na kakovost površinskih vodotokov in poplavno 

ogroženost ne bo imela vpliva. Izjema je predvidena širitev 

zelenih površin v sklopu ureditve predela Kazarje, ki se deloma 

nahaja znotraj razlivnih površin reke Pivke. Gradnja objektov v 

tem predelu ni predvidena. V območju med Titovo, Reško cesto ter 

avtocesto se nahajajo posamezni vodotoki, nekateri od njih niso 

stalni. Površinski vodotoki z območja se stekajo v smer proti 

jugu in se izlivajo v potok Stržen, ta pa naprej v reko Pivko. 

Pred pričetkom vsakršne gradnje je potrebno na območju 

zagotoviti ustrezno zaščito omenjenih vodotokov, da nebi prišlo 

do onesnaženja. Nekatere širitve segajo znotraj vodnega vira 

Malni in sicer v predlagani 4. vodovarstveni pas. Vplive 

omenjenih posegov znotraj vodnega vira je težje oceniti, ker ni 

določenih varstvenih režimov. Glede na to, da je večina 

predvidenih posegov znotraj 4. oziroma širšega vodovarstvenega 

pasu, kjer so predvideni blažji varstveni režimi, pa je skladno 

z obstoječo zakonodajo vplive vseeno možno deloma opredeliti. 

Posege je potrebno načrtovati na način, da bo možen priklop na 

obstoječe kanalizacijsko omrežje.  

 

Ker gre za najbolj urbanizirano območje, ki ima že visoko stopnjo 

antropogenih motenj, pričakujemo da vpliva na velike zveri in 

netopirje ne bo. Na območju Velikega Otoka se pojavljajo tudi 

nekatere zavarovane vrste metuljev, območje pa je tudi delno 

znotraj varstvenega območja, pomembnega za ptice. Na območjih 
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predlagane spremembe rabe se nahaja več habitatnih tipov, ki se 

prednostno ohranjajo. Najpogosteje se pojavlja habitatni tip 

mezotrofni do evtrofni gojeni travniki. Na območju predlagane 

spremembe rabe Otoška gmajna se nahaja gozdni habitatni tip 

ilirski bukovi gozdovi. Ob primerni izbiri dejavnosti in 

upoštevanju nekaterih omilitvenih ukrepov v zvezi z Evropskim 

parkom Krasa življenjski prostori ogroženih rastlinskih in 

živalskih vrst in prednostni habitati ne bodo ogroženi. Ob 

širitvi proizvodne cone na Velikem Otoku je potrebno upoštevati 

ukrepe za preprečevanje onesnaževanja in s tem vpliva na 

organizme. Tu so prisotna tri Natura območja s številnimi 

kvalifikacijskimi vrstami in habitatnimi tipi. Nekateri izmed 

posegov ležijo v posameznih naravovarstvenih območjih, pri čemer 

je potrebno upoštevati zakonske predpise in omilitvene ukrepe. 

Tako ne pričakujemo bistvenih vplivov na spremembo lastnosti in 

naravovarstveno vrednost teh območij. Izmed vseh predlaganih 

območij sprememb namenske rabe v objekte ali območje kulturne 

dediščine sega le pobuda za umestitev evropskega muzeja krasa 

ter pobudi za spremembo namembnosti v stanovanjsko območje 

zahodno od Velikega otoka, ki segata znotraj vplivnega območja 

naselbinske dediščine Veliki otok-vas. Zaradi umestitve 

omenjenih stanovanjskih površin se veduta na naselje in pogledi 

z njega ne bo bistveno spremenila. Znotraj območja, predlaganega 

za umestitev evropskega muzeja krasa, se nahajata dve enoti 

arheološke dediščine ter evidentirano predlagano arheološko 

najdišče Podrisovec z vplivnim območjem. Možna je predstavitev 

celote in posameznih zaščitenih elementov spomenika ter 

dostopnost javnosti na način, ki ne ogroža spomenika. Pri tem so 

dopustni le zavarovalni posegi s soglasjem in po konservatorskem 

programu Zavoda za varstvo kulturne dediščine. 

 

Umestitev predvidenih dejavnosti ne bo imelo vpliva na 

prekomerne emisije škodljivih snovi v ozračje. Novozgrajeni 

objekti na obravnavanih območjih bodo imeli vpliv na kakovost 

zraka predvsem zaradi ogrevanja v zimskem času, zaradi prometa, 

potencialno pa tudi zaradi proizvodnje. V času urejanja novih 

območij za proizvodno dejavnost bo hrup predvsem posledica 

uporabe različne gradbene mehanizacije in transporta, povezanega 

z gradnjo. Zaradi gradbenih del v dnevnem času v neposredni 

bližini stanovanjskih objektov je lahko dnevni kazalec hrupa 

zaradi obratovanja gradbišča pri teh objektih presežen. 
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Investitor mora v takem primeru na Ministrstvo za okolje in 

prostor podati vlogo za začasno ali občasno čezmerno obremenitev 

okolja s hrupom. Pri širjenju novih zazidalnih površin bodo 

nastajali gradbeni odpadki v času gradnje novih objektov. S 

širitvijo različnih dejavnosti v naseljih ter na njihovem robu 

se bo hkrati povečala tudi količina nastalih komunalnih 

odpadkov, zato je potrebno poskrbeti za upravljanje z dodatno 

količino odpadkov. Pri proizvodnih procesih v predelovalnih 

dejavnostih lahko nastajajo tudi nevarni odpadki, s katerimi je 

potrebno ravnati skladno z zakonodajo. Ob upoštevanju veljavnih 

zakonskih predpisov ter navedenih omilitvenih ukrepov 

ocenjujemo, da ne bo prišlo do bistvenih vplivov na okolje zaradi 

novih proizvodnih dejavnosti ter z njimi povezanimi novimi 

količinami odpadkov. 

Vpliv umestitve predlaganih posegov na območju mesta Postojna na 

okolje ocenjujemo kot nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi 

omilitvenih ukrepov) (C). 

 

Naselja južno od avtoceste 

Posegi v sklopu obravnavanega območja, ki imajo lahko največji 

vpliv na tla, je proizvodna cona v Prestranku. Gradnja 

stanovanjskih objektov nima bistvenega vpliva na tla. Vsakršna 

gradnja pomeni trajen vpliv na tla, saj se spremenijo fizikalne 

lastnosti tal. Odstranjeni rodovitni sloj tal naj se namensko 

uporabi za sanacijo degradiranih površin. Ker na obravnavanih 

območjih ni vzpostavljeno kanalizacijsko omrežje, je skladno z 

veljavno zakonodajo obvezna izgradnja lastnih objektov za 

čiščenje odpadnih vod (greznice, čistilne naprave). Po izgradnji 

objektov in ustrezni komunalni ureditvi območja večjih vplivov 

na tla ne bo. Severno in južno od naselja Prestranek posamezne 

površine predstavljajo krčitve zazidljivih zemljišč in spremembo 

namenske rabe nazaj v kmetijska zemljišča.  Pri umeščanju 

proizvodnega območja v Prestranku je pri posegih v tla potrebno 

upoštevati veljavno okoljsko zakonodajo, ki se nanaša na vplive 

in emisije v tla zaradi vrste dejavnosti. Na območju smučišča 

Kalič se predvideva obnova obstoječih ter  ureditev novih 

gostinskih in nastanitvenih objektov. Večjih posegov v tla ne 

bo. Smučišča se ohranjajo v obstoječem obsegu. V naseljih, kjer 

kanalizacijsko omrežje še ni vzpostavljeno je potrebno komunalne 

odpadne vode iz novih objektov začasno zadržati v pretočnih 

greznicah oziroma malih čistilnih napravah. Ravnanje z 
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komunalnimi odpadnimi in padavinskimi vodami je predpisano z 

veljavno zakonodajo. Posegi tudi ne segajo v bližino vodotokov, 

tako da bistvenega vpliva njihove izvedbe na površinske vodotoke 

ne gre pričakovati. V obravnavanem območju se nahaja vodni vir 

Korantan, ki ima zakonsko opredeljene varstvene pasove virov 

pitne vode, in vodni vir Malni, ki teh pasov nima zakonsko 

opredeljenih. Gre za vodni vir iz katerega se s pitno vodo 

oskrbuje večina prebivalstva občine. Znotraj tega vodnega vira 

so predvidene širitve stanovanjskih območij in zelenih površin, 

znotraj vodnega vira Korantan pa stanovanjske površine ter 

zelene površine na predelu obstoječega kamnoloma v Hruševju. 

Območje slednjega je predvideno kot prireditveni prostor in 

hkrati kot sanacija kamnoloma. Glede na strokovne podlage za 

varovanje lokalnih vodnih virov lahko zaključimo, da posegi, ob 

upoštevanju določenih omejitev, ne bodo bistveno vplivali na 

kakovost vodnega vira Korantan. 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. Od naštetih predvidenih dejavnosti na Kaliču 

imajo na vir pitne vode lahko največji vpliv odpadne komunalne 

vode iz gostinskih ter nastanitvenih objektov, zato je nujno 

potrebno ustrezno urediti odvajanje ter čiščenje tovrstnih voda. 

V Prestranku se predlagano območje proizvodnih dejavnosti nahaja 

med glavno cesto ter železnico in meji na Natura območje, kjer 

so kvalifikacijske vrste ptice. Večina posegov se nahaja znotraj 

območja zveri, saj gre za območje, ki zavzema večji odstotek 

celotnega območja občine Postojna. Na območjih predlaganih 

sprememb rabe so prisotni tudi prednostni habitatni tipi. V 

večini primerov gre za habitatni tip mezotrofni do evtrofni 

gojeni travniki, na območju Kaliča pa habitatni tip ilirski 

bukovi gozdovi. Travniške in gozdne površine so sicer pomemben 

prehranjevalni habitat številnih živalskih skupin, vendar glede 

na majhen obseg novih stavbnih zemljišč in predvidene gradnje, 

nobena izmed vrst zaradi tega ne bo bistveno prizadeta. V 

obravnavanem območju se nahajajo tri Natura območja in eno 

zavarovano območje. Nekatere predlagane spremembe namenske rabe 

segajo na predlagano zavarovano območje regijskega parka 

Snežnik, na štirih ekološko pomembnih območjih ter na območju 

naravnih vrednot. Ob upoštevanju zakonskih predpisov in 

omilitvenih ukrepov ne pričakujemo bistvenih vplivov na  
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naravovarstvena območja. Ker se posamezne širitve nahajajo v 

območjih arheološke dediščine je potrebno v skladu z zakonskimi 

predpisi pred posegom opraviti predhodne raziskave. Pri 

umeščanju novih zazidljivih površin v območja naselbinske 

dediščine je pri tem potrebno ohranjati zgodovinski značaj 

naselja in varovati naselbinsko zasnovo ter odnose med 

posameznimi stavbami in odprtim prostorom. 

 

Izvedba predvidenih posegov ne bo imela bistvenih vplivov na 

onesnaženje zraka. Umestitev površin za pridobivanje energije v 

Razdrtem ter Rakitniku kvečjemu pripomoreta k zmanjšanju emisij 

v ozračje, saj gre za pridobivanje energije iz obnovljivih virov. 

V naselju Stara vas južno od avtoceste in v njeni neposredni 

bližini ter severno od železnice je predvidena umestitev novih 

stanovanjskih površin. Zaradi izjemno gostega prometa po 

avtocesti in zaradi železniškega prometa je mejna raven hrupa 

(III. območje varstva pred hrupom, stanovanjske površine) na teh 

območjih skoraj zagotovo presežena. Ta odsek avtoceste tudi ni 

protihrupno urejen saj gre za nove pobude. Ob obstoječem prometu 

po avtocesti so mejne vrednosti kazalcev hrupa lahko presežene 

tudi v 100 in več metrskem pasu od avtoceste. Pred umestitvijo 

novih območij je potrebno izvesti meritve hrupa in predvideti 

ustrezne protihrupne ukrepa za zaščito obeh območij. Pri 

širjenju novih zazidalnih površin bodo nastajali gradbeni 

odpadki v času gradnje novih objektov. S širitvijo različnih 

dejavnosti v naseljih ter na njihovem robu se bo hkrati povečala 

tudi količina nastalih komunalnih odpadkov, zato je potrebno 

poskrbeti za upravljanje z dodatno količino odpadkov. Pri 

proizvodnih dejavnostih na območju Prestranka v proizvodnih 

procesih v predelovalnih dejavnostih lahko nastajajo tudi 

nevarni odpadki, s katerimi je potrebno ravnati skladno z 

zakonodajo. Ob upoštevanju veljavnih zakonskih predpisov ter 

navedenih omilitvenih ukrepov ocenjujemo, da ne bo prišlo do 

bistvenih vplivov na okolje zaradi novih proizvodnih dejavnosti 

ter z njimi povezanimi novimi količinami odpadkov. Vpliv 

umestitve predlaganih posegov v naseljih južno od avtocestnega 

odseka skozi občino Postojna na okolje ocenjujemo kot nebistven 

vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) (C).    
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Zgornja tabela prikazuje vplive predvidenih posegov v prostor na 

posamezne elemente okolja. Skupna ocena se nanaša na vplive 

predvidenih posegov na elemente okolja znotraj posameznih 

poselitvenih območji. Skupna ocena je dodeljena na podlagi 

vplivov enega ali več posegov, ki zahtevajo previdnost pri 

poseganju v prostor in kjer je nujno upoštevati omilitvene 

ukrepe. 

 

 

 

 

 

 


