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1 ZAVAROVANA OBMOČJA 
 

V Občini Postojna se nahaja 24 zavarovanih območij in dve območji 

predlagani za zavarovanje. Zavarovana območja so lahko kot naravni 

spomenik (NS) ali pa kot naravni rezervat (NR). Sprememba namenske 

rabe je predlagana za šest zavarovanih območij. 

 

Tabela: Pregled zavarovanih območij v občini Postojna 

Ev. št. Ime območja Status Pravna podlaga 

70 Osamelec bukovo – jelovega 

gozda na Pugledu 
NS 

Odlok o razglasitvi 

kulturnih in 

zgodovinskih 

spomenikov ter 

naravnih znamenitosti 

na območju občine 

Postojna. 

 

(Primorske novice - 

uradne objave, 29/84) 

84 Izviri v Malnih NS 

92 Bisernica NS 

180 Markov spodmol NS 

196 

Nanos – južna in zahodna 

pobočja z vrhovi Pleše, 

Grmade in Ture 

KP 

216 Planinsko polje KP 

221 Planinska jama NS 

234 Predjamski jamski sistem NS 

302 Strane - tisovec NS 

332 Unška koliševka NS 

664 
Orehek – lipa ob poti proti 

graščini 
NS 

902 Vodna jama v Lozi NS NS 

1019 Volčja jama NS 

1414 Škratovka NS 

241 

(1488) 

Postojnski jamski sistem - 

Lekinka 
NS 

 

241 

(2244) 

Postojnski jamski sistem – 

Otoška jama 
NS 
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241 

(2246) 

Postojnski jamski sistem – 

Črna jama 
NS 

2268 Javorniška jama (jama) NS 

241 

(2304) 

Postojnski jamski sistem – 

Pivka jama 
NS 

241 

(2384) 

Postojnski jamski sistem – 

Magdalena jama 
NS 

241 Postojnski jamski sistem – 

Postojnska jama 
NS 

 
Vplivno območje Regijskega 

parka Škocjanske jame 
RP 

Legenda: NS=naravni Spomenik; NR=naravni rezervat; KP=krajinski park; 

RP = regijski park 

 

Tabela: Pregled predlaganih zavarovanih območij v občini Postojna 

Ev. št. Ime območja Status Pravna podlaga 

199 
Snežniški regijski park  RP 

 

 

1804 Trnovski gozd RP 

Legenda: RP=regijski park 

 

Prikaz zavarovanih območij v občini Postojna 
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2 POSEBNA VARSTVENA OBMOČJA 
 

2.1. Območja Natura 2000 

Na območju Občine Postojna se nahaja 10 posebnih varstvenih območij 

(Natura 2000 območij).  Od Natura 2000 območij so na obravnavanem 

območju tri posebna ohranitvena območja (SCI) in sedem posebnih 

območij varstva (SPA): 

 

Tabela: Natura 2000 območja in kvalifikacijske vrste ter habitatni 

tipi na območju Občine Postojna 

Koda Ime območja Kvalifikacijske vrste in habitatni tipi 

SI3000232 

SCI 

Notranjski 

trikotnik 

1014 ozki vrtenec (Vertigo angustior) 

1059 strašničin mravljiščar (Maculinea teleius) 

1078* črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) 

1089 bukov kozliček (Morimus funereus) 

1093* navadni koščak (Austropotamobius torrentium) 

1167 veliki pupek (Triturus carnifex) 

1186* človeška ribica (Proteus anguinus) 

1193 hribski urh (Bombina variegata) 

1303 mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 

1308 širokouhi netopir (Barbastella barbastellus) 

1310 dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersi) 

1316 dolgonogi netopir (Myotis capaccinii) 

1321 vejicati netopir (Myotis emarginatus) 

1323 veliki navadni netopir (Myotis bechsteinii) 

1324 navadni netopir (Myotis myotis) 

1352* volk (Canis lupus) 

 

1354* rjavi medved (Ursus arctos 

1355  vidra (Lutra lutra) 

1361 navadni ris (Lynx lynx) 

1393 (Drepanocladus vernicosus) 

4019 drobnovratnik (Leptodirus hochenwarti) 

4056 drobni svitek (Anisus vorticulus) 

4096 močvirski meček (Gladiolus palustris) 

4101 travniška morska čebulica (Scilla litardierei) 

3140 Trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami 

parožnic (Chara spp.) 

3150 Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez 

Magnopotamion ali Hydrocharition 

3180* Presihajoča jezera 

3260 Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno 

vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho-

Batrachion 

3270 Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez 

Chenpodion rubri p.p. in Bidention p.p. 

6410 Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na 

karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh 

(Molinion caeruleae) 

6430 Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne 

združbe z visokim steblikovjem 

6510 Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7150 Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze 

Rhynchosporion 

7230 Bazična nizka barja 

8310 Jame, ki niso odprte za javnost 

91K0 Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-

Fagion)) 

91L0 Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-

Carpinion) 

 

SI3000126 

SCI 

Nanoščica 1059 strašničin mravljiščar (Maculinea teleius) 

1060 močvirski cekinček (Lycaena dispar) 

1065 travniški postavnež (Euphydryas aurinia) 

1078* črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) 

1163 kapelj (Cottus gobio) 

1303 mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 
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6410 Travniki s prevladujo stožko (Molinia spp.) na 

karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh 

(Molinion caeruleae) 

6510  Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja 

(mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in Fraxinus 

excelsior 

 

SI3000255 

SCI 

Trnovski gozd 1014 ozki vrtenec (Vertigo angustior) 

1059 strašničin mravljiščar (Maculinea teleius) 

1060 močvirski cekinček (Lycaena dispar) 

1065 travniški postavnež (Euphydryas aurinia) 

1078* črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) 

1087* alpski kozliček (Rosalia alpina) 

1089 bukov kozliček (Morimus funereus) 

1092 primorski koščak (Austropotamobius pallipes) 

1093* navadni koščak (Austropotamobius torrentium) 

1107 soška postrv (Salmo marmoratus) 

1163 kapelj (Cottus gobio) 

1167 veliki pupek (Triturus carnifex) 

1186* človeška ribica (Proteus anguinus) 

1193 hribski urh (Bombina variegata) 

1215 laška žaba (Rana latastei) 

1303 mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 

1304 veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum) 

1305 južni podkovnjak (Rhinolophus euryale) 

1307 ostrouhi netopir (Myotis blythii) 

1308 širokouhi netopir (Barbastella barbastellus) 

1310 dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersi) 

1316 dolgonogi netopir (Myotis capaccinii) 

1323 veliki navadni netopir (Myotis bechsteinii) 

1352* volk (Canis lupus) 

1354* rjavi medved (Ursus arctos) 

1361 navadni ris (Lynx lynx) 

1474 Bertolonijeva orlica (Aquilegia bertolonii) 

1547 primorska košeničica (Genista holopetala) 

1902 lepi čeveljc (Cypripedium calceolus) 

1903 Loeselijeva grezovka (Liparis loeselii) 

4014 močvirski krešič (Carabus variolosus) 

4019 drobnovratnik (Leptodirus hochenwarti) 

4071 Zoisova zvončica (Campanula zoysii) 

4089 Scopolijev repnjak (Arabis scopoliana) 

4108 kranjski jeglič (Primula carniolica) 

4117 rebrinčevolistna hladnikija (Hladnikia 

pastinacifolia) 

 

5130 Sestoji navadnega brina (Juniperus communis) na 

suhih traviščih na karbonatih 

6170 Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih 

tleh 

6230* Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim 

volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh v montanskem 

pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope) 

62A0 Vzhodna submediteranska suha travišča 

(Scorzoneretalia villosae) 

6410 Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na 

karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh 

(Molinion caeruleae) 

6430 Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne 

združbe z visokim steblikovjem 

6520 Gorski ekstenzivno gojeni travniki 

8160* Srednjeevropska karbonatna melišča v 

submontanskem in montanskem pasu 

8210 Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih 

razpok 

8310 Jame, ki niso odprte za javnost 

9180* Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na 

pobočnih gruščih 

91K0 Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-

Fagion)) 

9340 Gozdovi s prevladujočima vrstama Quercus ilex in 

Quercus rotundifolia 

9410 Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do 

alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea) 

9530* (Sub-)mediteranski gozdovi črnega bor 

 

SI5000002 Snežnik - Pivka A078 beloglavi jastreb (Gyps fulvus) 

A239 belohrbti detel (Dendrocopos leucotos) 

A030 črna štorklja (Ciconia nigra) 

A236 črna žolna (Dryocopus martius) 

A108 divji petelin (Tetrao urogallus) 

A104 gozdni jereb (Bonasa bonasia) 

A246 hribski škrjanec (Lullula arborea) 
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A080 kačar (Circaetus gallicus) 

A223 koconogi čuk (Aegolius funereus) 

A122 kosec (Crex crex) 

A109 kotorna (Alectoris graeca) 

A220 kozača (Strix uralensis) 

A120 mala tukalica (Porzana parva) 

A217 mali skovik (Glaucidium passerinum) 

A084 močvirski lunj (Circus pygargus) 

A307 pisana penica (Sylvia nisoria) 

A234 pivka (Picus canus) 

A091 planinski orel (Aquila chrysaetos) 

A224 podhujka (Caprimulgus europaeus) 

A247 poljski škrjanec (Alauda arvensis) 

A113 prepelica (Coturnix coturnix) 

A275 repaljščica (Saxicola rubetra) 

A255 rjava cipa (Anthus campestris) 

A081 rjavi lunj (Circus aeruginosus) 

A338 rjavi srakoper (Lanius collurio) 

A280 slegur (Monticola saxatilis) 

A232 smrdokavra (Upupa epops) 

A103 sokol selec (Falco peregrinus) 

A072 sršenar (Pernis apivorus) 

A241 triprsti detel (Picoides tridactylus) 

A215 velika uharica (Bubo bubo) 

A214 veliki skovik (Otus scops) 

A383 veliki strnad (Miliaria calandra) 

 

SI5000016 Planinsko polje A122 kosec (Crex crex) 

A307 pisana penica (Sylvia nisoria) 

A338 rjavi srakoper (Lanius collurio) 

 

SI5000017 Nanoščica - 

porečje 

A122 kosec (Crex crex) 

A338 rjavi srakoper (Lanius collurio) 

A297 srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus) 

 

SI5000021 Trnovski gozd – 

južni rob in Nanos 

se preimenuje v 

Vipavski rob 

A078 beloglavi jastreb (Gyps fulvus) 

A236 črna žolna (Dryocopus martius) 

A073 črni škarnik (Milvus migrans) 

A339 črnočeli srakoper (Lanius minor) 

A246 hribski škrjanec (Lullula arborea) 

A080 kačar (Circaetus gallicus) 

A109 kotorna (Alectoris graeca) 

A234 pivka (Picus canus) 

A091 planinski orel (Aquila chrysaetos) 

A224 podhujka (Caprimulgus europaeus) 

 

A281 puščavec (Monticola solitarius) 

A255 rjava cipa (Anthus campestris) 

A338 rjavi srakoper (Lanius collurio) 

A280 slegur (Monticola saxatilis) 

A232 smrdokavra (Upupa epops) 

A103 sokol selec (Falco peregrinus) 

A072 sršenar (Pernis apivorus) 

A215 velika uharica (Bubo bubo) 

A383 veliki strnad (Miliaria calandra) 

A233 vijeglavka (Jynx torquilla) 

 

SI3000231 Javorniki - 

Snežnik 

1059 strašničin mravljiščar (Maculinea teleius) 

1060 močvirski cekinček (Lycaena dispar) 

1065 travniški postavnež (Euphydryas aurinia) 

1078* črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) 

1087* alpski kozliček (Rosalia alpina) 

1088 strigoš (Cerambyx cerdo) 

1089 bukov kozliček (Morimus funereus) 

1167 veliki pupek (Triturus carnifex) 

1186* človeška ribica (Proteus anguinus) 

1303 mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros) 

1308 širokouhi netopir (Barbastella barbastellus) 

1352* volk (Canis lupus) 

1354* rjavi medved (Ursus arctos) 

1361 navadni ris (Lynx lynx) 

4019 drobnovratnik (Leptodirus hochenwarti) 

4072 dinarska smiljka (Cerastium dinaricum) 

4089 Scopolijev repnjak (Arabis scopoliana) 

3180* Presihajoča jezera 

4060 Alpske in borealne resave 

4070* Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron 

hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) 

5130 Sestoji navadnega brina (Juniperus communis) na 

suhih traviščih na karbonatih 

6170 Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih 

tleh 
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6410 Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na 

karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh 

(Molinion caeruleae) 

6430 Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne 

združbe z visokim steblikovjem 

6510 Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis) 

8120 Karbonatna melišča od montanskega do alpinskega 

pasu (Thlaspietea rotundifolii) 

8210 Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih 

razpok 

8310 Jame, ki niso odprte za javnost 

9180* Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na 

pobočnih gruščih 

9410 Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do 

alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea) 

62A0 Vzhodna submediteranska suha travišča 

(Scorzoneretalia villosae) 

91K0 Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-

Fagion)) 

 

SI3000174 Mrzla jama pri 

Prestranku 

1078* črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) 

1186* človeška ribica (Proteus anguinus) 

8310 Jame, ki niso odprte za javnost 

 

SI3000197 Slavinski Ravnik 1078* črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria) 

4019 drobnovratnik (Leptodirus hochenwarti) 

8310 Jame, ki niso odprte za javnost 

91K0 Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-

Fagion)) 

 

Na vplivnem območju Natura območij Javorniki-Snežnik, Mrzla jama pri 

Prestranku in Slavinski Ravnik spremembe namenske rabe niso 

predvidene. 
 

Območje Nature 2000 v občini Postojna 

Območja NATURA 2000 so določena na podlagi direktive o pticah 

(Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto 

živečih ptic) - SPA območja, in direktive o habitatih (Direktiva Sveta 

92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 

prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst) - SCI območja. Predloge 

območij, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi direktive o 

habitatih, je Evropska komisija potrdila leta 2008. (ARSO, 2014) 

 

V Občini Postojna, ki ima skupno površino 26.987 ha, vsebuje 18.758 

ha površine območja Nature 2000 (maj, 2013). To predstavlja 69,51 % 

deleža površine občine, ki je pokrita z Naturo 2000. Za slovenske 

razmere (37 % RS je pokrite z Naturo 2000) je Občina Postojna 

nadpovprečno pokrita z območji Nature 2000. 
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Prikaz območja Nature 2000 v Občini Postojna 

 

3 EKOLOŠKA POMEMBNA OBMOČJA 
 

Na območju Občine Postojna  se delno ali v celoti nahaja 15  ekološko 

pomembnih območij (epo). 

 

Tabela: Ekološko pomembna območja na območju občine Postojna 

Koda Ime območja Oznaka in opis območja 

57500 Mrzla jama pri 

Prestranku 

Občasno izvirna jama severozahodno od Prestranka, življenjski 

prostor človeške ribice. Območje je habitat ogroženih in 

zavarovanih vrst npr. dvoživk in metuljev. 15 metrov dolga 

vodoravna jama z občasno vodo, življenjski prostor človeške 

ribice. Površje nad jamo je gozdnato. Del ekološko pomembnega 

območja pa so tudi travniki in močvirje. Na območju je nekaj 

potokov in kalov, ki so habitat dvoživk. Gozdni rob je habitat 

črtastega medvedka. 

31300 Notranjski trikotnik Kraški svet med Pivško kotlino, Cerkniškim in Planinskim poljem 

s presihajočimi jezeri in podzemnimi jamami, ki so habitat 

človeške ribice in hrošča drobnovratnika. Mokrišča so pomembna 

za ptice. Notranjski trikotnik označuje območje s podzemnim 

svetom porečja kraške Ljubljanice med Pivško kotlino, Cerkniškim 

in Planinskim poljem s presihajočimi jezeri in podzemnimi 

jamami, ki so habitat človeške ribice, hrošča drobnovratnika in 

številnih drugih vrst podzemeljskih živali, ki po številu vrst 

prav tu predstavljajo najbolj vročo točko podzemeljske biotske 

pestrosti na svetu. Kompleksen preplet raznolikih življenjskih 

okolij kot so travišča, mokrišča, vodni in obvodni habitati ter 

presihajoča jezera z vodotoki nudi dom številnim vrstam rastlin, 

mehkužcev, metuljev, kačjih pastirjev, dvoživk, rib in rakov 

ter vidri. V gozdovih živijo medved, volk in ris, številne vrste 

hroščev in netopirjev. 

54500 

 

Porečje Nanoščice Dolina reke Nanoščice, življenjski prostor ogroženih rastlinskih 

in živalskih vrst. Nanoščica izvira v več povirnih krakih v 

flišni Pivški kotlini. Zanjo je značilen meandrast tok z 

obsežnimi trstišči, poplavnimi travniki in logi. Območje ima 

velik ornitološki pomen, saj je tu registriranih 63 vrst ptičev 

od katerih je 21 vrst ogroženih kot npr.: kosec, vodomec, 
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prepelica, … Poleg tega je območje življenjski prostor ogroženih 

vrst metuljev, netopirjev in rastlin. 

55200 Slavinski ravnik Kraški ravnik zahodno od Pivške kotline, ki je razčlenjen z 

vrtačami, obdajata dve v dinarski smeri potekajoči slemeni. 

Zaradi zakraselosti je območje bogato s kraškimi pojavi (kraško 

polje, ponikalnica, jame…). Jame imajo bogato jamsko favno in 

so habitat drobnovratnika. Poraščajo ga ilirski bukovi gozdovi. 

Območje je tudi življenjski prostor metulja črtastega medvedka. 

51200 Snežnik - Pivka Javorniki in Snežnik, območje ogroženih rastlinskih in 

živalskih vrst. Območje sestavljata dve dokaj različni naravno 

geografski enoti Javorniki in Snežnik, visoki kraški planoti 

sklenjeno poraščeni z dinarsko bukovo-jelovimi gozdovi in eno 

največjih sklenjenih gozdnih območij pri nas, ki se navezuje 

še na sosednja gozdna območja, Kočevsko in Gorski Kotar. 

Celoten masiv je močno zakrasel. Je del dinarskega sistema in 

hkrati blizu Alpam, kar pogojuje njegovo zanimivost s 

fitogeografskega stališča. V območje spada tudi zahodni del 

Pivškega podolja, kjer se zaradi posebnih geoloških in 

geomorfoloških razmer pojavljajo presihajoča jezera. Obronke 

planot pokrivajo obsežna travišča, ki se mestoma že zaraščajo. 

Ohranjeni gozdovi, travišča in drugi habitati so življenjski 

prostor številnih redkih in ogroženih vrst (ptic, metuljev, 

hroščev, dvoživk, netopirjev, rastlin). Območje je osrednji 

življenjski prostor velikih zveri (medved, volk, ris). 

51300 Trnovski gozd in Nanos Globoki kras s številnimi jamami in brezni ter ostanki 

ledeniškega delovanja. Specifične geomorfološke in klimatske 

razmere ter antropološki dejavniki pogojujejo obstoj različnih 

habitatnih tipov območja. Območje porašča velika sklenjena 

gozdna površina, ki je življenjski prostor in selitveni 

koridor velikih zveri (medved, volk in ris). V vršnih delih 

ter na južnih in zahodnih obronkih so obsežna travišča s pestro 

floro, med katerimi so tudi redke in ogrožene rastlinske vrste 

kot npr. Ranunculus wraberi (R), Arabis scopoliana (R) ter 

endemita Hladnikia pastinacifolia (R) in Campanula 

marchesettii. Tu živi tudi pet endemičnih vrst stenic kot npr. 

Nanosius chloroticus, ki ima tu locus typicus. V strmem predelu 

s prepadnimi stenami na zahodnih obronkih Nanosa dobro uspeva 

črnika, ki sodi med ogrožene vrste hrastov pri nas (R). Ugodni 

rastiščni pogoji omogočajo rast še drugim mediteranskim 

vrstam, ki skupaj z črniko gradijo združbo Orno-Quercetum 

ilicis sub.cotinetosum. Združba daje videz mediteranske makije 

in predstavlja ekstrazonalen fragment te sicer prave 

mediteranske združbe. Gozdovi, travišča in skalne stene so 

tudi življenjski prostor različnih vrst ptic, med katerimi so 

nekatere zelo redke in ogrožene, npr. planinski orel, divji 

petelin, hribski škrjanec... 

80000 Osrednje območje 

življenjskega prostora 

velikih zveri 

Osrednje območje življenjskega prostora rjavega medveda, volka 

in risa z največjimi sklenjenimi območji gozda pri nas.  

Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri rjavega 

medveda, volka in risa obsega Trnovski gozd, Nanos, Hrušico, 

Krimsko hribovje in Menišijo, Javornike, Snežnik, Bloke, 

zahodni del Suhe Krajine, celotno območje Kočevske vse do Kolpe 

in zahodni del Bele Krajine. Večji del tega prostora prekrivajo 

gozdovi, ki tvorijo največje sklenjeno območje gozda pri nas. 

Najbolj razširjen gozdni habitatni tip v tem prostoru so 

Ilirsko – bukovi gozdovi. Poleg velikih zveri so najbolj 

razširjene živalske vrste vezane na gozdni in obgozdni prostor 

iz naslednjih skupin: netopirji, ptice, hrošči in metulji. Ker 

se osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri 

pretežno prekriva z osrednjim dinarskim krasom, so za ta 

prostor značilne tudi jamske živali iz kraškega podzemlja. 
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50131 Postojnski jamski 

sistem 

Sistem šestih jam, ki so med seboj povezane z aktivnimi rovi 

podzemeljske Pivke, tako da lahko govorimo o Postojnski jami 

v širšem pomenu besede, ki je dolga okoli 17 km. Sistem 

sestavljajo Postojnska jama, Otoška jama, Magdalena jama, Črna 

jama, Pivka jama in jama Lekinka, ponorni rov Črnega potoka, 

ki ima še nepremagano zvezo z Otoško jamo. Jama ima bogato 

vodno in kopno favno in precej vrst ima tu klasično nahajališče 

(npr. hrošč drobnovratnik). 

50128 Magdalena jama 1395 metrov dolga in 89 metrov globoka jama s stalnim tokom 

podzemeljske Pivke. Je del Postojnskega jamskega sistema in s 

tem del sistema podzemeljske Ljubljanice. 

50127 Pivka jama Jama je del Postojnskega jamskega sistema. Vhod v jamo je 65 

m globoko udorno brezno, kjer se na dnu pretaka podzemeljska 

reka Pivka. Do jame vodi 317 stopnic, vklesanih v živo skalo. 

50129 Črna jama Jama je del Postojnskega jamskega sistema. Vhod vanjo je skozi 

slikovito udorno brezno. Je svojevrstna jamska 

dvenadstropnica: zgornje nadstropje je suho, po spodnjem se 

pojavlja podzemeljska Pivka. Dolga je dobre 3 km in je pravi 

labirint rovov. Jama je edino znano nahajališče ogrožene vrste 

vrtinčarjev Dendrocoelum tubiliferum in klasično nahajališče 

ogrožene vrste nižjih rakov Elaphoidella jeanneli (Copepoda). 

50144 Fužina pri Stari vasi Občasno izvirna jama pri Postojni, življenjski prostor 

človeške ribice. 125 m dolga in 14 m globoka jama se odpira s 

tremi vhodnimi brezni, ki pripeljejo v vodoravni del jame. 

Pritočni tolmuni so v grušču predvsem pod vhodnimi brezni, 

odtočni sifon pa je na severozahodnem koncu rova. Jugovzhodni 

rov se konča s podorom. Jama je habitat človeške ribice. 

50147 Planinska jama S 6 km dolgimi, do 70 m visokimi in do 40 m širokimi vodnimi 

rovi je največja vodna jama v Sloveniji. Posebnost je njeno 

podzemeljsko sotočje dveh rek: Pivke, ki priteče iz Postojnske 

kotline in Raka, ki se steka iz Cerkniškega jezera in 

Javornikov. Združene vode izvirajo iz Planinske jame kot 

Unica. Življenjski prostor človeške ribice in druge jamske 

favne, zatočišče najmanj devetih vrst netopirjev. Je edino 

znano nahajališče za ogroženo vrsto strig Lithobius zveri, za 

ogroženovrsto ceponožnih rakov Elaphoidella franci,. Jama je 

tipsko nahajališče za endemno vrsto sladkovosnih trdoživnjakov 

Velkovrhia enigmatica. 

50149 Škratovka Vodna jama, občasni bruhalnik ob robu Planinskega polja, 

življenjski prostor človeške ribice. Na robu Planinskega 

polja, blizu graščine Haasberg so na stiku krednega apnenca 

in triasnega dolomita trije kraški izviri. Spodnji je stalen, 

srednji občasen, zgornji pa je občasni bruhalnik - jama 

Škratovka, ki je od Unice oddaljena 200 m. Jama je dostopna 

le ob suši, ob visoki vodi pa je zalita. Voda se v izvire 

podzemsko pretaka iz Rakovega Škocjana. Jama je dolga 165 m 

in globoka 22 m. Je habitat človeške ribice. 

50146 Jama na Kremenici Brezno, občasni ponor v Postojni, življenjski prostor človeške 

ribice. 46 m globoko brezno, občasni požiralnik v Postojni je 

habitat človeške ribice. 
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Prikaz ekološko pomembnih območij v občini Postojna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 NARAVNE VREDNOTE 
     

Na območju plana se nahaja večje število naravnih vrednot (nv). 

Prevladujejo geomorfološke podzemeljske in hidrološke naravne 

vrednote, številne so tudi drevesne naravne vrednote. Velika večina 

naravnih vrednot je državnega pomena. Na območju se nahaja tudi 13 

predlaganih naravnih vrednot, predvsem drevesnih zvrsti in tri 

pričakovane naravne vrednote. 

 

Tabela: Naravne vrednote - območja, na območju občine Postojna 

Evid. 

številka 
Ime Kratka oznaka Pomen  Zvrst 

1416 
Na Lokah - 

ponori 

Ponori Unice na Planinskem 

polju, jugovzhodno od Laz 

 

NVDP GEOMORF, HIDR 

2577 Sv. Jedert 

Kraški izvir ob severozahodnem 

robu Planinskega polja 

 

NVLP HIDR 
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2576 Smukovca 

Občasni kraški izvir ob 

severozahodnem robu Planinskega 

polja pri Grčarevcu 

 

NVLP HIDR 

2293 Kozja jama 

Udornica v zaledju Postojnske 

jame 

 

NVLP GEOMORF 

2471 
Dilce – lipa ob 

hiši št. 8 

Lipa izjemnih dimenzij ob hiši 

št. 8 v Dilcah 

 

 

NVLP DREV 

2409 
Jelka v odd. 19e 

GE Zagora 

Jelka izjemnih dimezij ob cesti 

na Hrušici 

 

NVLP DREV 

2520 

Cerje - 

drevesasti glog 

 

Drevesasti glog v Cerju 

 
NVLP DREV 

2309 

Hrenovice - lipa 

in lipovec ob 

kapelici 

Stara lipa in lipovec ob 

kapelici v Hrenovicah 

 

NVLP DREV 

3921 Korentan 

Kraški izvir in vodotok z 

močvirnimi travniki in trstišči 

na južnem robu Pivške kotline 

 

NVLP HIDR, EKOS 

2438 
Jelka pod 

Hotenskim vrhom 

Jelka velikih dimenzij pod 

Hotenskim vrhom na Hrušici 
NVLP DREV 

2414 

Goriče - lipa 

pri cerkvi sv. 

Petra 

Stara lipa ob cerkvi v Goričah NVLP DREV 

2296 
Jelka v odd. 20b 

GE Zagora 

Jelka izjemnih dimenzij ob 

cesti na Hrušici 

 

NVLP DREV 

2351 

Prestranek - 

hrast pri 

železniški 

postaji 

Hrast izjemnih dimenzij pri 

železniški postaji v Prestranku 
NVLP DREV 

2233 
Ledena jama pod 

Magdaleno goro 

Jama z breznom v zaledju 

Postojnske jame 

 

NVDP GEOMORFP 

2260 

Žeje - lipe ob 

cerkvi sv. 

Jurija 

Stare lipe velikih dimenzij ob 

cerkvi sv. Jurija v Žejah 
NVLP DREV 

2259 
Žeje - lipa pri 

hiši št. 1a 

Stara lipa pri hiši št. 1a v 

Žejah 
NVLP DREV 

2364 
Matenja vas - 

vaška lipa 

Stara lipa velikih dimenzij v 

Matenji vasi 

 

NVLP DREV 

665 

Orehek - lipa 

pri cerkvi sv. 

Florjana 

Stara lipa velikih dimenzij pri 

cerkvi sv. Florjana v vasi 

Orehek 

NVDP DREV 

670 
Velbanca pri 

Orehku 

Naravno okno na Slavinskem 

krasu 
NVLP GEOMORF 

664 
Orehek - lipa 

pri graščini 

Stara lipa izjemnih dimenzij  

pri graščini v Orehku 

 

NVDP DREV 

3650 

Prestranek - 

Matenja vas - 

nahajališče 

fosilov 

Nahajališče foraminifer med 

Prestrankom in Matenjo vasjo 
NVLP GEOL 

671 
Spodmol z 

vodnjakom 

Spodmol s kraškim izvirom na 

Slavinskem ravniku južno od 

vasi Orehek 
 

NVLP GEOMORF, HIDR 
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2494 

Orehek - stara 

drevesa v 

okolici graščine 

Stara drevesa v okolici 

graščine v Orehku 
NVLP DREV 

2329 

Šmihel pod 

Nanosom - lipa 

na Čoudru 

Stara lipa velikih dimenzij v 

Šmihelu pod Nanosom 
NVLP DREV 

2217 
Hruševje - vaški 

kal 

Kal v vasi Hruševje 

 
NVLP EKOS 

2467 

Hruševje - lipa 

ob cerkvi sv. 

Danijela 

Stara lipa velikih dimenzij ob 

cerkvi sv. Danijela v Hruševju 
NVLP DREV 

302 Strane - tisi 
Tisovec in tisa izjemnih 

dimenzij v Stranah pod Nanosom 
NVDP DREV 

1018 

Podkraj - 

Bukovje - 

naravni most 

Naravno okno/most ob cesti 

Podkraj – Bukovje 

 

NVLP GEOMORF 

2261 Žejski izviri 
Kraški izviri desnega pritoka 

Pivke vzhodno od Slavine 
NVLP HIDR, GEOMORF 

2582 
Andrejčkov 

studenec 

Kraški izvir na robu 

Planinskega polja pod Planinsko 

goro 

NVLP HIDR 

2275 
Studenec - lipa 

pred hišo št. 1a 

Lipa izjemnih dimezij pred hišo 

št. 1a  v Studencu 

 

NVLP DREV 

5453 Dvojna smreka 

Smreka izjemnih dimenzij na 

Hrušici 

 

NVLP DREV 

5452 Logaška smreka 

Smreka izjemnih dimenzij na 

Hrušici 

 

NVLP DREV 

2307 
Jelka pri Kozjih 

jamah 

Jelka izjemnih dimenzij ob 

cesti Postojna - Pivka jama 
NVLP DREV 

1415 Milavčevi ključi 
Ponor Unice na Planinskem polju 

jugovzhodno od Laz 
NVDP GEOMORF, HIDR 

1414 Škratovka 

Območje občasnih izvirov na 

Robu Planinskega polja pri 

gradu Haasberg 

NVDP HIDR 

2583 Majnik 

Eden od občasnih bruhalnikov 

pri gradu Haasberg 
 

NVLP HIDR 

1496 
Jakovica - 

maklen 

Maklen ob cesti na Jakovico na 

Planinskem polju 
 

NVLP DREV 

2570 
Jakovski grič - 

izvir 

Obzidan kraški izvir pod 

kapelico na Jakovskem griču pri 

Planinskem polju 

NVLP HIDR 

2248 

Predjama - lipa 

pri cerkvici 

Žalostne matere 

božje 

Lipa izjemnih dimenzij pri 

cerkvici Matere Božje v 

Predjami 

NVDP DREV 

2424 

Jelka ob cesti 

na Polšakovo 

kopišče 

Jelka velikih dimenzij na 

Hrušici 
NVLP DREV 

2071 
Laže - lipa pred 

asfaltno bazo 

Mogočna lipa ob cesti pred 

vasjo Laže 
NVLP DREV 

84 
Malni - izvir 

Malenščice 

Izviri Malenščice v zatrepni 

dolini Malni na pritočni strani 

Planinskega polja 

NVDP HIDR 

2579 
Studenec v 

Literbergu 

Kraški izvir pod Planinsko goro 

na robu Planinskega polja 
NVLP HIDR 
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2578 
Podgorčev 

studenec 

Kraški izvir pod Planinsko goro 

na robu Planinskega polja 
NVLP HIDR 

1000 Planinsko polje 
Pretočno kraško polje, del 

sistema kraške Ljubljanice 
NVDP 

GEOMORF, 

(GEOMORFP), 

(BOT), 

(HIDR), 

(ZOOL) 

198 Nanos 

Nanos z obronki, nahajališče 

krednih rudistov, iglokožcev, 

brahiopodov, nariv, brezna s 

stalnim ledom 

NVDP 

GEOMORF, 

GEOL, 

(GEOMORFP), 

(BOT), (ZOOL) 

243 
Predjamski 

jamski sistem 

Jamski sistem s ponornima 

jamama Lokve in Belščice, 

biospeleološko pomembna jama, 

kolonija netopirjev 

NVDP 

GEOMORFP, 

HIDR, GEOL, 

ZOOL 

241 
Postojnski 

jamski sistem 

Jamski sistem Postojnske jame 

(biospeleološko pomembna jama), 

Črne jame, Pivke jame, Otoške 

jame in Magdalene jame, 

pleistocens 
 

NVDP 

GEOMORFP, 

HIDR, ZOOL, 

GEOL 

332 Unška koliševka 
Udornica v zaledju Planinskega 

polja 
NVDP 

GEOMORF, BOT, 

(GEOMORFP) 

669 
Črmeliške 

ponikve 

Ponikve pri Črmelicah na 

Slavinskem ravniku vzhodno od 

Prestranka 

NVLP GEOMORF 

1497 
Planinska 

koliševka 

Velika udornica v zaledju 

Planinske jame 
NVLP 

GEOMORF, 

(GEOMORFP) 

1485 Babni dol 

Ponorno območje najvišjih voda 

Unice na severovzhodnem delu 

Planinskega polja 
 

NVDP GEOMORF, HIDR 

1492 Laškarjev kot 

Zatrepna dolina s kraškimi 

izviri Malenščice ob robu 

Planinskega polja 

NVDP GEOMORF, HIDR 

1326 
Veliki 

Bršljanovec 

Dobro ohranjen ostanek bukovo - 

jelovega gozda na Hrušici 

(gozdni rezervat) 
 

NVLP EKOS 

1500 

Planina - 

rastišče 

travniške morske                          

čebulice 1 

Rastišče travniške morske 

čebulice (Scilla litardierei) 

na Planinskem polju 

NVDP BOT 

2226 Jerodovci 
Občasno jezero v Pivški kotlini 
 

NVLP HIDR, GEOMORF 

2200 
Planina - Unec - 

drevored 

Ostanki lipovega drevoreda ob 

cesti Planina - Unec 
NVLP ONV, DREV 

1312 
Pleša - Mali 

Javornik 

Dobro ohranjen sestoj bukovo - 

jelovega gozda na Malem 

Javorniku (gozdni rezervat) 
 

NVLP EKOS 

4259 

Planina - 

rastišče 

travniške morske 

čebulice 2 

Rastišče travniške morske 

čebulice (Scilla litardierei) 

na Planinskem polju 

NVDP BOT 

4470 Unica 
Vodotok na Planinskem polju 
 

NVDP HIDR, EKOS 

8106 Globoščak 
Udornica v neposrednem zaledju 

Planinskega polja 
NVLP GEOMORF 

2365 Pivka Reka Pivka NVDP HIDR, GEOMORF 
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2262 Kafrna dolina 

Udorna vrtača v robu Pivške 

kotline severno od Velikega 

Otoka 

NVLP GEOMORF 

2290 Stranske ponikve 

Slepa dolina pri Stranah, stik 

eocenskega fliša in krednega 

apnenca, nahajališče rudistov 

NVLP 

HIDR, 

GEOMORF, 

GEOL, EKOS, 

(GEOMORFP) 

2580 Lebanove rupe 

Občasni bruhalniki v 

severozahodnem kotu Planinskega 

polja 

NVDP GEOMORF, HIDR 

2581 Brusove rupe 

Občasni bruhalniki v 

severozahodnem kotu Planinskega 

polja 

NVDP GEOMORF, HIDR 

2243 
Šmihel - 

tektonska krpa 

Tektonska krpa (dvojna) pri 

vasi Šmihel pod Nanosom 
NVDP GEOL, GEOMORF 

2387 
Šmihelske 

ponikve 

Slepa dolina s ponorno jamo z 

izrazitim tektonskim kontaktom 

pod Nanosom 

NVDP 

HIDR, 

GEOMORF, 

GEOL, EKOS, 

(GEOMORFP) 

2504 

Mrzli dol v 

zaledju 

Planinske jame 

Udorna vrtača v zaledju zatrepa 

Planinske jame in Malnov ob 

Planinskem polju 
 

NVLP GEOMORF 

2266 Stara apnenica 

Udornica v zaledju Postojnske 

jame 
 

NVLP GEOMORF 

2279 Ribnik 
Ponikalnica pri Bukovju na 

severnem robu Pivške kotline 
NVLP GEOMORF, HIDR 

2267 Nanoščica 

Levi pritok Pivke z močvirnimi 

travniki, življenjski prostor 

ogroženih rastlinskih in 

živalskih vrst 

NVDP 

HIDR, 

(GEOMORF), 

(BOT), (ZOOL) 

2268 
Javorniška 

koliševka 
Udornica pod Malim Javornikom NVDP GEOMORF 

2299 Črni potok 
Potok v Pivški kotlini, ki 

ponika v jami Lekinka 
NVDP 

HIDR, BOT, 

EKOS 

2321 Mrzlek 
Ponikalnica pri Bukovju na 

severnem robu Pivške kotline 
NVLP 

GEOMORF, 

HIDR, EKOS 

2604 
Planina - 

tektonski stik 

Tektonski stik pri kamnolomu v 

Planini 
NVDP GEOL 

2256 Drča dolina 

Udornica v zaledju Postojnske 

jame 
 

NVLP GEOMORF 

5500 Sajevško polje Robno kraško polje pri Sajevčah NVLP 

GEOMORF, 

(HIDR), 

(GEOMORFP) 

5501 

Poljanski vrh - 

nahajališče 

fosilov 

Nahajališče fosilnih školjk 

chondrodonta joanae na 

Poljanskem vrhu severovzhodno 

od Velikega Otoka 
 

NVLP GEOL 

Legenda:  NVDP = naravna vrednota državnega pomena;   NVLP = naravna 

vrednota lokalnega pomena 

 

Zvrsti naravnih vrednot:  

 DREV - drevesna naravna vrednota 
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 HIDR - hidrološka naravna vrednota 

 GEOL - geološka naravna vrednota 

 GEOMOFR - geomorfološka površinska naravna vrednota 

 GEOMORFP - geomorfološka podzemeljska naravna vrednota 

 EKOS -  ekosistemska naravna vrednota 

 BOT - botanična naravna vrednota 

 ZOOL - zoološka naravna vrednota 
 

Prikaz naravnih vrednot v občini Postojna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela: Naravne vrednote - območja, predlagane in pričakovane na 

območju občine Postojna 

Evid. 

številk

a 

Ime Pomen Zvrst 

p-1 Belščica pNVLP hidr 

p-2 Drevje v parku pNVLP drev 

p-3 Drevored ob Jamski cesti pNVLP drev 

p-4 Drevored ob  Kolodvorski cesti pNVLP drev 

p-5 Jelka pri Zidani bajti pNVLP drev 

p-6 Jelka in smreka v Vodnem dolu pNVLP drev 

p-7 Lipa pred cerkvijo Marijine zaroke pNVLP drev 

p-8 Lipovec pod Sovičem pNVLP drev 

p-9 Lokva, potok in slepa dolina pNVLP 
geom

orf 
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Legenda: pNVLP - predlagana naravna vrednota lokalnega pomena in pNV- 

pričakovana naravna vrednota 

Zvrsti naravnih vrednot:  drev - drevesna naravna vrednota; hidr - 

hidrološka naravna vrednota; geomorf - geomorfološka površinska 

naravna vrednota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 JAME 
 

Po podatkih ARSO je gostota jam na območju, ki pokriva območje občine 

Postojna zelo velika.  Število jam in brezni je prikazano v tabeli.   

Vse jame in brezna spadajo pod geomorfološka podzemeljska naravna 

vrednota (GEOMORFP). 

 

Tabela: Naravne vrednote – jame in brezna na območju občine Postojna 

Evid. 

številk

a 

Ime  Zvrst Pomen 

42775 Brezno na Zgonu GEOMORFP državni 

42776 Frančiška GEOMORFP državni 

42778 Spodmol pri Starem gradu GEOMORFP državni 

42779 Jama v Ivačevcih GEOMORFP državni 

42780 Jama pri Slavenski poti v Lozo GEOMORFP državni 

p-10 Orehek –lipa pred hišo št. 65 pNVLP drev 

p-11 
Slavina-divji kostanj pred cerkvijo 

Marijinega vnebovzetja 
pNVLP drev 

p-12 
Slavina-divji kostanj pred cerkvijo 

Marijinega vnebovzetja 
pNVLP drev 

p-13 Stara drevesa ob poti pod Sovičem pNVLP drev 

1 Visoki Kras pNV _ 

2 Idrijska prelomna cona pNV _ 

3 Karbonati pNV _ 
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42781 Požiralnik v Ivačevcih GEOMORFP državni 

42782 Brezno v Gradskem repu GEOMORFP državni 

42783 Brezno ob Selški poti v Lozo GEOMORFP državni 

42784 Jama v Pretržju GEOMORFP državni 

42807 Spodmol ob Slavinski poti v Lozo GEOMORFP državni 

42808 Spodmol ob Selški poti v Lozo GEOMORFP državni 

42968 Brezno pri drevesnici GEOMORFP državni 

42969 Brezno na goloseku GEOMORFP državni 

43067 Prva jama v Planinski koliševki GEOMORFP državni 

43068 Druga jama v Planinski koliševki GEOMORFP državni 

43075 Brezno pri Lazah P382 GEOMORFP državni 

43531 Brezno pod vodovodnim kanalom na Mačkovc GEOMORFP državni 

43532 Jama 1 v Bezgovcu GEOMORFP državni 

43533 Jama 2 v Bezgovcu GEOMORFP državni 

43534 Jama 3 v Bezgovcu GEOMORFP državni 

43535 Brezno v Štrukljevem jarku GEOMORFP državni 

43405 Brezno pri Ravberkomandi GEOMORFP državni 

43175 Brezence pri Planinski koliševki GEOMORFP državni 

43188 Brezno nad Mrzlim dolom GEOMORFP državni 

43214 Malo brezno v Lohači GEOMORFP državni 

43215 Veliko brezno v Lohači GEOMORFP državni 

43216 Zasuto brezno na Desnem klancu GEOMORFP državni 

43217 Balantinovo brezno GEOMORFP državni 

43218 Ozka luknja v Nartu GEOMORFP državni 

43219 Kevderc 2 nad Malni GEOMORFP državni 

43275 Brezno v Kmetovem talu GEOMORFP državni 

43276 Šuštarjev brezen 1 GEOMORFP državni 

43277 Šušterjev brezen 2 GEOMORFP državni 

43278 Brezen v Bukovčevem korenu GEOMORFP državni 

43279 Brezen na Planšicah GEOMORFP državni 

42890 
Brezno pri novem strelišču pod Ostrim 

vrhom 
GEOMORFP državni 

42891 Jama v Krajnikovem gaberniku GEOMORFP državni 

42892 Lisičina v Nartu GEOMORFP državni 

42893 Darkotova jama GEOMORFP državni 

42894 Ozko brezno nad Staro vasjo GEOMORFP državni 

42895 Zakopano brezno v Kobiljih Grižah GEOMORFP državni 

42896 Brezno pri Darkotovi jami GEOMORFP državni 
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42913 Brezno pod Pečnim vrhom GEOMORFP državni 

42914 Kevderc nad Malni GEOMORFP državni 

42917 Brezno pri Škrbcu GEOMORFP državni 

42935 Ozko brezno pod Lipovcem GEOMORFP državni 

45721 Brezno 1 ob Stranski cesti GEOMORFP državni 

45722 Brezno 2 ob Stranski cesti GEOMORFP državni 

45723 Brezno 3 ob Stranski cesti GEOMORFP državni 

45724 Jama pod nanoško cesto GEOMORFP državni 

45725 Brezno nad Černjavško dolino GEOMORFP državni 

45726 Brezno nad Stranskimi ponikvami GEOMORFP državni 

46139 Brezno pod plinovodom GEOMORFP državni 

46162 Brezno na Polšakovem kopišču GEOMORFP državni 

46290 Zguba jama GEOMORFP državni 

46026 Spodmol za Kolencovo hišo GEOMORFP državni 

46027 Jazbina nad cerkvijo GEOMORFP državni 

46028 Pečina nad Velikim Otokom GEOMORFP državni 

46029 Spodmol nasproti kasarne GEOMORFP državni 

46030 Jazbina 1 nad kasarno GEOMORFP državni 

46031 Jazbina 2 nad kasarno GEOMORFP državni 

46032 Jazbina 3 nad kasarno GEOMORFP državni 

46033 Brezence nad kasarno GEOMORFP državni 

46034 Spodmol z naravnim mostom GEOMORFP državni 

45442 Črnjavska jama GEOMORFP državni 

45509 Nova jama v Lozi GEOMORFP državni 

45511 Brezno pod Suhim vrhom GEOMORFP državni 

45678 Breznič GEOMORFP državni 

40347 Jama v Prehpasicah GEOMORFP državni 

40733 Kozja jama GEOMORFP državni 

40734 Predjamski sistem GEOMORFP državni 

40743 Volčja jama GEOMORFP državni 

40744 Beloglavka GEOMORFP državni 

40746 Požiralnik v Jelovcu GEOMORFP državni 

40747 Jamski sistem Postojnska jama GEOMORFP državni 

40748 Planinska jama GEOMORFP državni 

40749 Osojca GEOMORFP državni 

40761 Jama 1 pri Planinski jami GEOMORFP državni 

40779 Otoška jama GEOMORFP državni 
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40780 Jakobova luknja GEOMORFP državni 

40781 Ledena jama pod Magdaleno goro GEOMORFP državni 

40784 Markova jama GEOMORFP državni 

40800 Škratovka GEOMORFP državni 

40820 Magdalena jama GEOMORFP državni 

40837 Bizjakov spodmol v Slavni GEOMORFP državni 

40838 Spodmol 1 pod Babo GEOMORFP državni 

40839 Spodmol 2 pod Babo GEOMORFP državni 

40840 Spodmol na Taboru GEOMORFP državni 

40845 Vodna jama pri Uncu GEOMORFP državni 

40847 Lipeljska jama GEOMORFP državni 

40859 Brezno na Počivalniku GEOMORFP državni 

40865 Jama 2 pri Planinski jami GEOMORFP državni 

40878 Markov spodmol GEOMORFP državni 

40880 Požiralnik Lokve GEOMORFP državni 

40882 Golobinja 1 na Kaludrniku GEOMORFP državni 

40883 Golobinja 2 na Kaludrniku GEOMORFP državni 

40884 Golobinja 1 pod Ostrim vrhom GEOMORFP državni 

40885 Zakajeni spodmol GEOMORFP državni 

40886 Brezno s spodmolom nad Prestrankom GEOMORFP državni 

40887 Razpoka pri poti h Konjski glavi GEOMORFP državni 

40888 Pretrta jama pri Prestranku GEOMORFP državni 

40889 Ovčja jama GEOMORFP državni 

40890 Mrzla jama pri Prestranku GEOMORFP državni 

40891 Curka jama GEOMORFP državni 

40892 Bruhalnik pri Mrzli jami pri Prestranku GEOMORFP državni 

40893 Brezno za Bunkerjem GEOMORFP državni 

40894 Brezno pri Pretrti jami GEOMORFP državni 

40895 Jazbina pri Prestranku GEOMORFP državni 

40896 Polšja jama GEOMORFP državni 

40897 Jama Sv. Janeza pri Prestranku GEOMORFP državni 

40898 Spodmol pri jami Sv. Janeza GEOMORFP državni 

40899 Strmi spodmol GEOMORFP državni 

40900 Škrlivec 1 GEOMORFP državni 

40901 Škrlivec 2 GEOMORFP državni 

40903 Ponikve pri Sajevčah GEOMORFP državni 

40904 Požiralnik pred Markovim spodmolom GEOMORFP državni 



                                                                                                                                         

 

 

22 

 

40910 Golobinja 2 za Ostrim vrhom GEOMORFP državni 

40911 Vodna jama v Lozi GEOMORFP državni 

40471 Črna jama GEOMORFP državni 

40472 Pivka jama GEOMORFP državni 

40473 Betalov spodmol GEOMORFP državni 

40489 Brezno nad Žrnki GEOMORFP državni 

40490 Brezno nad jamo v Dolenjih Lokah GEOMORFP državni 

40550 Golobina 1 ob poti v Lozo GEOMORFP državni 

40551 Golobina 2 ob poti v Lozo GEOMORFP državni 

40572 Jama nad požiralnikom na Dolenjih Lokah GEOMORFP državni 

40583 Jama na poti GEOMORFP državni 

40603 Ponikve 2 pri Studenem GEOMORFP državni 

40611 Jama v borovcih GEOMORFP državni 

40042 Ruglovca GEOMORFP državni 

40052 Mačkovica GEOMORFP državni 

40102 Erjavščica GEOMORFP državni 

40147 Jama Koliševka GEOMORFP državni 

40166 Brezno v Kobiljih Grižah GEOMORFP državni 

40167 Velika Postojnska golobina GEOMORFP državni 

40172 Jama v Dolenjih lokah GEOMORFP državni 

40244 Brezno v borovcih GEOMORFP državni 

40250 Brezno v Železnikih GEOMORFP državni 

40251 Jama v Velikih Lokah GEOMORFP državni 

40253 Mala Postojnska golobina GEOMORFP državni 

40263 Spodmol pri Jernejevi jami GEOMORFP državni 

40264 Udor pri Prestranku GEOMORFP državni 

40265 Brezno v Lozi GEOMORFP državni 

40269 Fužina pri Stari Vasi GEOMORFP državni 

40272 Spodmol 1 pri Pretrti jami GEOMORFP državni 

40273 Spodmol 2 pri Pretrti jami GEOMORFP državni 

40274 Spodmol pri Ovčji jami GEOMORFP državni 

40289 Povlačeva jama GEOMORFP državni 

45191 Flamingovo brezno GEOMORFP državni 

45211 Brezno 1 na Kaliču GEOMORFP državni 

45212 Brezno 2 na Kaliču GEOMORFP državni 

45240 Kotlič ob preski GEOMORFP državni 

45317 Brezno v Stanu GEOMORFP državni 
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44866 Brezno v Fahtijah GEOMORFP državni 

44983 Godeškina jama GEOMORFP državni 

45017 Dimnica GEOMORFP državni 

45045 Brezno 1 v oddelku 2-d GGE Škocjan GEOMORFP državni 

45046 Brezno 2 v oddelku 2-d GGE Škocjan GEOMORFP državni 

45047 Brezno v oddelku 27-d GGE Planina GEOMORFP državni 

45051 Čarobni vrt GEOMORFP državni 

45134 Brezno 1 nad izvirom v Malnih GEOMORFP državni 

45135 Brezno 2 nad Izvirom v Malnih GEOMORFP državni 

45136 Jama nad Planinsko jamo GEOMORFP državni 

45161 Prvomajska jama GEOMORFP državni 

45162 Drugomajsko brezno GEOMORFP državni 

43878 Brezno pri Lazah P 360+9 GEOMORFP državni 

43883 Spodmol v Risovcu GEOMORFP državni 

44407 Brezno GEOMORFP državni 

44439 Laškarjevo brezno GEOMORFP državni 

43951 Štrukljev jarek GEOMORFP državni 

44107 Jama 4 v Bezgovcu GEOMORFP državni 

44108 Brezno v Globošaku GEOMORFP državni 

43592 Jama na AC pri Železniški postaji P 955+7 GEOMORFP državni 

43596 Jama na Jeršicah GEOMORFP državni 

43633 Kurovca GEOMORFP državni 

43657 Brezno 1 za Mesarjevim vrhom GEOMORFP državni 

43669 Spodmol 2 v Unški koliševki GEOMORFP državni 

43670 Brezno nad Hasberkom GEOMORFP državni 

43674 Jama pri Dolenjih Lokah GEOMORFP državni 

43843 Spodmol 3 v Unški koliševki GEOMORFP državni 

43856 Brezno ob Spudovem talu GEOMORFP državni 

41256 Spodmol nad Krkurjevcem GEOMORFP državni 

41606 Veliki Lončarevec GEOMORFP državni 

41607 Mali Lončarevec GEOMORFP državni 

41608 Kotova jama GEOMORFP državni 

41609 Čednikova kašča GEOMORFP državni 

41610 Jama nad Risovcem GEOMORFP državni 

41611 Jama 1 v Mejamah GEOMORFP državni 

41612 Jama 2 v Mejamah GEOMORFP državni 

41613 Jama 3 v Mejamah GEOMORFP državni 
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41614 Jama v Osredku GEOMORFP državni 

41615 Jama 1 nad Lekinko GEOMORFP državni 

41616 Jama 2 nad Lekinko GEOMORFP državni 

41617 Jama v Čančulovi dolini GEOMORFP državni 

41618 Jama v kamnolomu nad Lekinko GEOMORFP državni 

41619 Jama v Kukčjem lazu GEOMORFP državni 

41620 Repnik GEOMORFP državni 

41621 Brezno v Kumrovcih GEOMORFP državni 

41622 Jama v Kumrovcih GEOMORFP državni 

41623 Jama v Podlozi GEOMORFP državni 

41624 Jama za Tolstim vrhom GEOMORFP državni 

41625 Meglena jama GEOMORFP državni 

41626 Želetova jama GEOMORFP državni 

41627 Brezno v Preski GEOMORFP državni 

41628 Jama v Garzarolijevem gozdu GEOMORFP državni 

41629 Medvedja jama GEOMORFP državni 

41654 Rotarjev brezen GEOMORFP državni 

41655 Jenčkov brezen GEOMORFP državni 

41656 Žnidarjev brezen GEOMORFP državni 

41657 Brezen v Lenčkovi hrastnici GEOMORFP državni 

41658 Jama pri Orehovških ponikvah GEOMORFP državni 

41659 Jama v lozi pri Orehku GEOMORFP državni 

41669 Severni požiralnik na Ribcah GEOMORFP državni 

41670 Požiralnik pri Dolenjih lokah GEOMORFP državni 

41671 Južni požiralnik na Ribcah GEOMORFP državni 

41688 Ponikve pri Studenem GEOMORFP državni 

41702 Požiralnik v Cerkveniji GEOMORFP državni 

41735 Brezno na Počku GEOMORFP državni 

41738 Martinov spodmol GEOMORFP državni 

41739 Jama pri Stari žagi GEOMORFP državni 

41740 Razpoka pri Šebeniku GEOMORFP državni 

41741 Jama za Hramom GEOMORFP državni 

41742 Jama vrh Krivcev GEOMORFP državni 

41743 Jama pri Kumrovcih GEOMORFP državni 

41744 Brezno 2 pod Starim vrhom GEOMORFP državni 

41745 Brezno 1 pod Starim vrhom GEOMORFP državni 

41746 Brezno v Jernejčevem talu GEOMORFP državni 
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41747 Brezno pod Jelenškom GEOMORFP državni 

41748 Spodmol na Ravberkomandi GEOMORFP državni 

41749 Spodmol v Unški koliševki GEOMORFP državni 

41750 Jama v oddelku N od Jelenčka GEOMORFP državni 

41794 Jama za Škacovo senožetjo GEOMORFP državni 

41348 Grajska grota GEOMORFP državni 

41349 Spodmol nad Karnabotci GEOMORFP državni 

41350 Spodmol nad Dolom GEOMORFP državni 

41351 Brezno v Krivcu GEOMORFP državni 

41352 Spodmol z vodnjakom GEOMORFP državni 

41353 Golobja jama pod Vardo GEOMORFP državni 

41518 Rožička jama GEOMORFP državni 

41519 Spodmol pod Pekjatovim klancem GEOMORFP državni 

41520 Brezen na Klemenovi poti GEOMORFP državni 

41521 Brezen za Hramom GEOMORFP državni 

41522 Hram GEOMORFP državni 

41523 Brezno pri Hramu GEOMORFP državni 

41524 Šmihelske ponikve GEOMORFP državni 

41525 Stranske ponikve GEOMORFP državni 

41530 Jama ob Klemenovi poti GEOMORFP državni 

41548 Spodmol v koliševki GEOMORFP državni 

41549 Risnik GEOMORFP državni 

41551 Spodmol pod vrhom Strmca GEOMORFP državni 

41554 Brezno v Črmelaški ogradi GEOMORFP državni 

41556 Jama pri Stari apnenci GEOMORFP državni 

41562 Ovčarski spodmol pri Orehku GEOMORFP državni 

41563 Javorniško brezno 1 GEOMORFP državni 

41564 Basage GEOMORFP državni 

41569 Jama pri farovškem borovju GEOMORFP državni 

41570 Brezno na Šorcovem ravniku GEOMORFP državni 

41571 Spodmol v farovškem borovju GEOMORFP državni 

41572 Jama pri Krkurjevcu GEOMORFP državni 

41573 Spodmol v Selški lozi GEOMORFP državni 

41574 Spodmol v Ivačevcih GEOMORFP državni 

41576 Tomažev spodmol 2 GEOMORFP državni 

41577 Jama pod Pečno rebrijo GEOMORFP državni 

40918 Mala jama 1 pri Prestranku GEOMORFP državni 
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40919 Mala jama 2 pri Prestranku GEOMORFP državni 

40920 Ledenica pod Hrušico GEOMORFP državni 

40923 Ogrizkov spodmol GEOMORFP državni 

40924 Županov spodmol GEOMORFP državni 

40925 Konjska jama GEOMORFP državni 

40926 Jerglovec GEOMORFP državni 

40927 Skedenj GEOMORFP državni 

40928 Jama Sv. Petra GEOMORFP državni 

40929 Jernejeva jama GEOMORFP državni 

40930 Brezno v Hrenovških talih GEOMORFP državni 

40931 Simčevo brezno in Simčev spodmol GEOMORFP državni 

40932 Rjavčev spodmol GEOMORFP državni 

40959 Jama na Vrhu GEOMORFP državni 

40960 Žegnana jama GEOMORFP državni 

40961 Pivka jama pri Orehku GEOMORFP državni 

40969 Mesarjevo brezno GEOMORFP državni 

40977 Brlovka GEOMORFP državni 

41007 Jama na Studenski gmajni GEOMORFP državni 

41012 Lenčkova jama GEOMORFP državni 

41013 Brezen v Martinovih hrastnicah GEOMORFP državni 

41014 Jama v Skotovih hrastnicah GEOMORFP državni 

41015 Jama za Ravnicami GEOMORFP državni 

41017 Jama 1 v Grapi GEOMORFP državni 

41018 Jama 2 v Grapi GEOMORFP državni 

41026 Jama na Ublci GEOMORFP državni 

41027 Brezno na Ublci GEOMORFP državni 

41028 Jama dveh vhodov v Gozdnem talu GEOMORFP državni 

41029 Brezno v Gozdnem talu GEOMORFP državni 

41031 Jama v Hrenovških talih GEOMORFP državni 

41036 Mohorica GEOMORFP državni 

41037 Pekel 1 pri Ponikvah GEOMORFP državni 

41038 Pekel 2 pri Ponikvah GEOMORFP državni 

41039 Jama v podorni vrtači pri Prestranku GEOMORFP državni 

41040 Lampetov jarek GEOMORFP državni 

41041 Jama v kamnolomu pri Matenji Vasi GEOMORFP državni 

41050 Jožetov spodmol GEOMORFP državni 

41051 Brezno pri Turenču GEOMORFP državni 
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41052 Jama z dvojnim vhodom GEOMORFP državni 

41053 Požiralnik pod Kremenco GEOMORFP državni 

41054 Tomažev spodmol GEOMORFP državni 

41060 Brezno na Tolstem griču GEOMORFP državni 

41064 Brezno na Trešni ravni GEOMORFP državni 

41065 Jama na Počivalniku GEOMORFP državni 

41072 Brezno na Gulvrhu GEOMORFP državni 

41073 Spodmol pri podorni vrtači GEOMORFP državni 

41074 Markandelov spodmol GEOMORFP državni 

41080 Bruhalnik pred Markovim spodmolom GEOMORFP državni 

42169 Brezno v podorni vrtači za Vodnim dolom GEOMORFP državni 

42170 Mačkovec GEOMORFP državni 

42171 Hauptmanov kevderc GEOMORFP državni 

42172 Ciganska luknja GEOMORFP državni 

42715 Brezno v Deklevovi rebari GEOMORFP državni 

42716 Jama pod Volčjim vrhom GEOMORFP državni 

42218 Spdmol 1 v Ivačevcih GEOMORFP državni 

42220 Brezno ob Selški poti GEOMORFP državni 

42314 Luknja pod cesto GEOMORFP državni 

42332 Strmski brezen GEOMORFP državni 

42333 Moliška jama GEOMORFP državni 

42350 Bisernica GEOMORFP državni 

42351 Brezno pri Bisernici GEOMORFP državni 

42352 Brezno pri lovski koči GEOMORFP državni 

42353 Brezno južno od Krkurjevca GEOMORFP državni 

42354 Razpoka na vrh Kravjeka GEOMORFP državni 

42355 Jama pri Kravjeku GEOMORFP državni 

42431 Spodmol pri lipah GEOMORFP državni 

42432 Brezno na Rakulški gmajni GEOMORFP državni 

42433 Jama na Koški gmajni GEOMORFP državni 

42434 Spodmol v Slatnah GEOMORFP državni 

42439 Brezno 1 v Kosmaču GEOMORFP državni 

42440 Brezno 2 v kosmaču GEOMORFP državni 

42441 Brezno 3 v Kosmaču GEOMORFP državni 

42443 Spodmol pri Biljah GEOMORFP državni 

42444 Brezno pri Biljah GEOMORFP državni 

42445 Spodmol v Kosmaču GEOMORFP državni 
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42454 Jama pri Veliki dolini GEOMORFP državni 

42455 Špranja v Veliki dolini GEOMORFP državni 

42456 Vodna jama GEOMORFP državni 

42457 Brezno v grižnem čelu GEOMORFP državni 

42458 Jama na Turenču GEOMORFP državni 

42459 Brezno pod vasiščem GEOMORFP državni 

42470 Brezno pri Jančariji GEOMORFP državni 

42471 Pasja jama GEOMORFP državni 

42472 Jama v Velbanci GEOMORFP državni 

42473 Jama na križpotju GEOMORFP državni 

42474 Naravni most v Velbanci GEOMORFP državni 

42475 Jama na Presadnikih GEOMORFP državni 

42489 Brezno nad Praprotno ravnijo GEOMORFP državni 

41846 Spodmol 2 na vrhu Sevških griž GEOMORFP državni 

41867 Lekinka GEOMORFP državni 

41879 Brezno pri Šimčevem breznu GEOMORFP državni 

41948 Ponor pekel v Orehovških ponikvah GEOMORFP državni 

41958 Jama ob srednji poti GEOMORFP državni 

41959 Jama nad posestvom Prestranek GEOMORFP državni 

41960 Brezno južno od Velbance GEOMORFP državni 

41961 Brezno pri Plečetu GEOMORFP državni 

41962 Jama pod Koško potjo GEOMORFP državni 

41963 Jama ob Koški poti GEOMORFP državni 

41966 Brezno 1 nad Staro vasjo GEOMORFP državni 

41967 Brezno 2 nad Staro vasjo GEOMORFP državni 

41968 Brezno 3 nad Staro vasjo GEOMORFP državni 

41969 Brezno 4 nad Staro vasjo GEOMORFP državni 

41970 Golobinja 1 pod Grmačo GEOMORFP državni 

41971 Brezno pri Klaki GEOMORFP državni 

41972 Spodmol na Rakiški gmajni GEOMORFP državni 

41981 Golobinja 2 pod Grmačo GEOMORFP državni 

41982 Brezno nad Lazcem GEOMORFP državni 

42128 Spodmol 3 V Sevških grižah GEOMORFP državni 

46657 Brezno v kamnolomu v Lažah GEOMORFP državni 

46671 Brezno pod Bojanovim GEOMORFP državni 

46672 Brezenc pri Prestranu GEOMORFP državni 

46673 Jama pod Bojanovim breznom GEOMORFP državni 
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46674 Slejkov brezenc GEOMORFP državni 

46675 Aleševa ledenica na Nanosu GEOMORFP državni 

47253 Sj 1 (Sajevče) GEOMORFP državni 

47254 Sj 3 (Sajevče) GEOMORFP državni 

47261 Brezno ob žici kasarne GEOMORFP državni 

47262 Brezno na lužah GEOMORFP državni 

46721 Brezno pod Velikim Bršljanovcem GEOMORFP državni 

46820 Jama zahodno od Risnika GEOMORFP državni 

46821 Brezno v Slavinskih talih GEOMORFP državni 

46822 Jama v Sevških talih GEOMORFP državni 

46823 Spodmol pri jami GEOMORFP državni 

46824 Jama pri spodmolu GEOMORFP državni 

46838 Brezno na parceli 3894/20 GEOMORFP državni 

46839 Jama na parceli 3891/1 GEOMORFP državni 

46840 Brezno pod Jagrovim hribom GEOMORFP državni 

46935 Košutina grobnica GEOMORFP državni 

46937 Brezno v Medvejšku GEOMORFP državni 

46938 Jama v Medvejšku GEOMORFP državni 

46948 Tiskarna GEOMORFP državni 

46430 Brezno ob Korenovi poti GEOMORFP državni 

46464 Slejkovo brezno GEOMORFP državni 

46558 Blatno brezno vrh Peska GEOMORFP državni 

46573 Fritzov pihalnik GEOMORFP državni 

49324 Brezno križnega preloma GEOMORFP državni 

49325 Škratova arbitraža GEOMORFP državni 

49330 Bougde GEOMORFP državni 

49353 Okrogličarka GEOMORFP državni 

50354 Podrto brezno GEOMORFP državni 

50355 Palčičev meander GEOMORFP državni 

48427 Brezno ob Gorenjski cesti 1 GEOMORFP državni 

48428 Brezno ob Gorenjski cesti 2 GEOMORFP državni 

48429 Brezno ob Gorenjski cesti 3 GEOMORFP državni 

48430 Brezno ob Gorenjski cesti 4 GEOMORFP državni 

48431 Brezno ob Gorenjski cesti 5 GEOMORFP državni 

48432 Brezno ob Gorenjski cesti 6 GEOMORFP državni 

48433 Spodmol Pandrlica GEOMORFP državni 

50395 Jambreg GEOMORFP državni 
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49469 Brezno pri skladišču orožja GEOMORFP državni 

49470 Jama skale Tonke GEOMORFP državni 

50424 Brezno pod Presekanim gričem GEOMORFP državni 

50425 Viktorjev kevder GEOMORFP državni 

50430 Perkovo brezno na Pleši GEOMORFP državni 

50431 Brezno ob Faranski cesti GEOMORFP državni 

50432 Brezno na Zažganovcu GEOMORFP državni 

50434 Brezno pod Srnjakom GEOMORFP državni 

47536 Puhalnik pri Pivki jami GEOMORFP državni 

47544 Škalca GEOMORFP državni 

47556 Pasja jama GEOMORFP državni 

47569 Brezno 1 nad Stranskimi ponikvami GEOMORFP državni 

47570 Brezno 2 nad Stranskimi ponikvami GEOMORFP državni 

47571 Jama polžjih hišic za Stranskimi ponikvami GEOMORFP državni 

47572 Brezno 1 pod Nanoško cesto GEOMORFP državni 

47573 Jama v Lovretovi dolini GEOMORFP državni 

47574 Brezno pod cesto za Debeli vrh GEOMORFP državni 

47575 Brezno na Lovcah GEOMORFP državni 

47578 Jama v Grgurjevem kotu GEOMORFP državni 

47579 Spodmol v Grgurjevem kotu GEOMORFP državni 

47588 Bežajeva jama GEOMORFP državni 

47636 Jama 1 v Črnjavski dolini GEOMORFP državni 

47637 Jamski biseri GEOMORFP državni 

47638 Brezno v Zasadi GEOMORFP državni 

47665 Jama XY GEOMORFP državni 

47666 Les 3 GEOMORFP državni 

48632 Brezno pod Pasjo jamo GEOMORFP državni 

48712 Brezno pri Črni jami GEOMORFP državni 

49761 Brezence ob Unški koliševki GEOMORFP državni 

47739 Srnjakov skok GEOMORFP državni 

47752 Jama 1 nad Planinsko koliševko GEOMORFP državni 

47753 Jama 2 nad Planinsko koliševko GEOMORFP državni 

47754 Jelenov jezik GEOMORFP državni 

47757 Brezno v Prepovedancu GEOMORFP državni 

47758 Dvojno brezno pri pohojenem mahu GEOMORFP državni 

47780 Golobja jama GEOMORFP državni 

48792 Jama sv. Prvoaprilija GEOMORFP državni 
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47826 Zg 1 (Zagon) GEOMORFP državni 

47829 Podskalca GEOMORFP državni 

48832 Brezno za Poljšakovo kočo GEOMORFP državni 

47946 Brezno 1 pod Debelim vrhom GEOMORFP državni 

47947 Brezno 2 pod Debelim vrhom GEOMORFP državni 

49064 Nemgarjeva jama GEOMORFP državni 

49065 Robijeva jama GEOMORFP državni 

50048 Zagorska čurka pod Pasjo jamo GEOMORFP državni 

50053 Brezno brezmadežnega spočetja GEOMORFP državni 

48089 Obcestna jama pod Ostriškim vrhom GEOMORFP državni 

48150 Brezno pod granato GEOMORFP državni 

50187 Jama v Zagori GEOMORFP državni 

50188 Jama v Zagori 2 GEOMORFP državni 

 

Prikaz jam na območju občine Postojna 

 

Vir: https://www.katasterjam.si/Home/DetailedCaveMap 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naravne vrednote – jame v občini Postojna 

https://www.katasterjam.si/Home/DetailedCaveMap
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5.1. Postojnski jamski sistem 

Izjemna turistična znamenitost v svetovnem merilu, ki se nahaja v 

postojnski občini je zagotovo Postojnska jama - podzemni raj med 

kapniki. Gre za najbolj atraktivno jamo na svetu z veličastnimi 

kapniškimi skulpturami in pestrim živalskim svetom. S svojimi 24 km 

rovov, galerij in veličastnih dvoran sodi med najbolj raznolike jamske 

sisteme na svetu. Ob obisku si boste lahko ogledali najlepši stalagmit 

v Postojnski jami, na lastne oči pa se boste prepričali tudi o 

obstoju zmajevega mladiča – človeške ribice. Ena od posebnosti jame 

je tudi, da je to edina jama na svetu z dvotirno železnico. Ogled 

traja uro in pol, vodenje je na voljo v 4 jezikih, avto-vodenje pa v 

17. Del jame, ki je danes na ogled obiskovalcem, je leta 1818 odkril 

domačin, jamski vodnik Luka Čeč. Jama velja danes za najbolj obiskano 

evropsko jamo in hkrati najbolj obiskano turistično znamenitost v 

Sloveniji. V uro in pol trajajočem ogledu si obiskovalec lahko ogleda 

5 km turistično opremljenih rovov. Od tega si jih 3,7 km ogledajo z 

vlakcem. Za obiskovalce so priporočljiva topla oblačila, saj se 

temperatura v jami giblje od 8 – 10°C. Postojnska jama se ponaša z 

izjemnimi podzemnimi dvoranami. V eni od njih v božičnem času prirejajo 

največje žive jaslice v podzemnem svetu. Božično predstavo med kapniki 

ustvari več kot 500 nastopajočih!  

Vir: http://www.visit-postojna.si 

 

Postojnska jama je najbolj znan del Postojnskega jamskega sistema, ki 

je zavarovan z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih 

spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Postojna 

(ur.list srs št. 2/84). 

 

http://www.visit-postojna.si/si/postojna/torbarji/1486
http://www.visit-postojna.si/si/prireditve-in-dogodki-v-postojni/tradicionalne-prireditve-v-postojni/zive-jaslice-v-postojnski-jami
http://www.visit-postojna.si/
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K jamskemu sistemu Postojnske jame sodijo tudi njeni naravni 

zgodovinski vhodi - Otoška jama, Magdalena jama, Črna jama, Pivka 

jama, ter ponor Črnega potoka ali Lekinka. Jamo je ustvarila 

ponikalnica, reka Pivka, ki iz Postojnskega kraškega polja ponikne pod 

hrib Sovič in nadaljuje svoj podzemni tok proti podzemnemu sotočju z 

reko Rak v Planinski jami. Iz Planinske jame priteče na plano kot 

reka Unica.  

 

Jamski potapljači intenzivno raziskujejo sifone podzemnega toka med 

Pivko jamo in Planinsko jamo s ciljem, da bi preplavali povezavo med 

sistemoma Planinske in Postojnske jame. Med Postojnskim jamskim 

sistemom in Planinsko jamo je še najmanj 1.500 m neznanih rovov. S 

svojimi  20.570 metri rovov je postojnski jamski sistem najdaljši 

jamski sistem v Sloveniji. V svetovno znani Postojnski jami se pokaže 

tisto najlepše, kar je voda počasi ustvarjala milijone let. Stari 

podpisi v vhodnih rovih jame pričajo, da so bili prvi obiskovalci tu 

že v 13. stoletju. Od prvotnih nekaj sto metrov, ki so bili dostopni 

že pred dvestotimi leti, je danes za turistični ogled urejeno dobrih 

pet kilometrov. Leta 1872 je bila v jamo speljana prva jamska železnica 

na svetu, leta 1884 pa je bila jama kot druga na svetu tudi električno 

osvetljena.  

 

Poleg najrazličnejših kapniških oblik (stalagmiti, stalaktiti, zavese, 

cevčice…) je ena največjih znamenitosti Postojnske jame prav gotovo 

človeška ribica (Proteus anguinus), ki je največja in najbolj znana 

jamska žival, najdemo pa v jami tudi drugo vodno in kopno favno, saj 

postojnski jamski sistem spada med najbogatejše podzemeljske 

biodiverzitetne točke in med najbolj intenzivno preučevane jamske 

habitate na svetu. Tu je bila prvič najdena in opisana podzemeljska 

žival (hrošč drobnovratnik Leptodirus hochenwartii) in tu je vzniknila 

veda o biologiji podzemlja – speleobiologija. Tu je bila 

najintenzivneje vzorčevana in proučevana epikraška favna. Med vodnimi 

organizmi so najpestrejše zastopani maloščetinci, polži in raki. Med 

kopenskimi podzemeljskimi organizmi (troglobionti) so vrstno 

najpestrejši predstavniki hroščev in diplopodov, zanimive so tudi 

najdbe skakačev in paščipalcev. Z živim svetom v podzemlju se ukvarja 

posebna veda, speleobiologija, veja biološke znanosti, ki se je 

pričela prav tu, ko je jamski vodnik Luka Čeč v Postojnski jami leta 

1831 našel jamskega hrošča drobnovratnika (Leptodirus hohenwarti). 

 

Postojnsko jamo si letno ogleda več kot pol milijona gostov. Z več kot 

40 milijoni radovednežev z vsega sveta je v dvestoletni zgodovini ena 

najbolje obiskanih turističnih znamenitosti v Evropi in na svetu. 

 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Oto%C5%A1ka_jama
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Magdalena_jama&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crna_jama
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pivka_jama
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pivka_jama
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pivka_(reka)
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Postojnsko_polje&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sovi%C4%8D
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rak_(reka)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Planinska_jama
https://sl.wikipedia.org/wiki/Unica
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5.2. Planinska jama 

Nekdaj Malograjska jama je najdaljša slovenska vodna jama. Skoznjo se 

v sušnem obdobju lahko pretoči  manj kot 0,001 kubičnega metra vode 

na sekundo, po obilnejšem deževju pa tudi do 100 kubičnih metrov na 

sekundo. 

 

Vhod v jamo je v zatrepni dolini pod 65 m visoko pečino v jugozahodnem 

delu Planinskega polja. Sestavlja jo 6.656 m podzemnih rovov in je 

del Postojnskega jamskega sistema. S Postojnsko jamo jo povezuje 

podzemna reka Pivka, ki priteka v Pivški rokav Planinske jame, z 

Rakovim Škocjanom pa reka Rak, ki ponika v Tkalca jamo in podzemno 

priteka v Rakov rokav Planinske jame. Oba vodna toka se v Planinski 

jami, približno 500 m za vhodom, združita. Gre za eno največjih 

podzemnih sotočij v Evropi. Združen vodotok izvira iz jame kot Unica. 

 

Skupaj z Ravbarjevim stolpom jo je omenjal že Janez Vajkard Valvasor v 

Slavi vojvodine Kranjske. Prvi, ki je o njej izčrpno poročal in tudi 

prodrl naprej od sotočja pa je bil planinski kaplan Anton Urbas, leta 

1849. Po prvi svetovni vojni so Italijanski vojaki zgradili skoraj 

dva kilometra poti in sedem mostov, ki pa so žal vsi, razen prvih dveh 

že dotrajani ali porušeni. 

 

Poleg omenjenega edinstvenega podzemnega sotočja, ki velja za eno 

večjih v Evropi, jamo odlikujejo tudi velike podzemne votline, 

številna jezera, raznoliki kapniki in izjemna biotska raznovrstnost. 

V njej živi poleg 60 vrst vodnih tudi 40 vrst kopnih živali. Med vsemi 

je nedvomno najbolj znan endemit, človeška ribica (Proteus anguinus). 

Poleg bisera evropske favne najdemo tudi netopirje, različne rakce 

(jamske mokrice, jamske kozice, slepe postranice), hrošče 

(drobnovratnike, brzce, mrharčke) in vodne polžke. 

 

Jamarsko društvo Planina je bilo ustanovljeno leta 2001. Trenutno je 

v njem 20 članov, od tega je 5 vodičev z licenco. V jamo organizirano 

vodijo že od leta 1991. Poleg vodenja je njihovo poslanstvo tudi 

zaščita jame, saj je biološko in hidrološko izredno občutljiva, ker 

se skoznjo pretaka velika količina vode. Z obsežnejšim organiziranim 

raziskovanjem planinskega kraškega podzemlja se je začel 

ukvarjati Jamarski klub Planina, ki je bil ustanovljen leta 1967 kot 

sekcija Jamarskega kluba Luka Čeč Postojna. Raziskovalno delo je 

potekalo predvsem v Planinski jami, Mali jami pod Ravbarjevim stolpom, 

v breznih v okolici Planine in po jamah na obrobju Planinskega polja. 
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6 RASTLINSTVO IN HABITATNI TIPI 
 

Podatki o rastlinskih vrstah popisanih na območju občine Postojna so 

za območje Planinskega polja, kjer se pojavlja travniška morska 

čebulica (Scila litardierei) in za območje Nanosa, kjer se pojavljata 

Scopolijev repnjak (Arabis scopoliana) in navadna arnika (Arnica 

montana). Poleg tega še košutnik (Gentiana lutea) in kranjska sita 

(Eleocharis carniolica).  

 

Vrstno bogastvo rastlin je povezano predvsem s pestrostjo habitatnih 

tipov, ta pa je pogojena z različnimi dejavniki, od naravnogeografskih 

(razpon nadmorskih višin, obsevanost s soncem, geološka zgradba) preko 

florogenetskih do cisto antropoloških (intenzivnost vpliva na naravo, 

urbanizacija, ekstenzivnost kmetovanja...). Kazalec prikazuje vrstno 

bogastvo rastlinskih vrst  primerjalno po obdobjih, na podlagi 

razpoložljivih podatkov. Kazalec vključuje tudi še ogrožene vrste 

rastlin oz. njihov trend spreminjanja deleža v flori kvadranta v 

primerjalnih obdobjih. 

 

V spodnji tabeli so navedeni HT, ki se potrjeno pojavljajo na območju 

Občine Postojna, vendar seznam nikakor ni dokončen (podatki ZRSVN Nova 

Gorica). 

 

Tabela: Habitatni tipi na območju občine Postojna 

Ime habitatnega tipa 
Physis 

koda 
EU koda 

Prosto plavajoča vegetacija 

Prosto plavajoče združbe večinoma s hranili bogatih voda 

22.41 3150 

Kraška presihajoča jezera in polja 

Presihajoča jezera, ki se napolnijo z vodo večinoma jeseni, 

spomladi pa voda odteče. 

Dno je v suhi fazi poraslo s travišči ali ostane stalno vlažno 

in delno zalito z vodo skozi vse leto. Razvita je vodna ali 

amfibijska vegetacija. Vegetacijo različnih faz kartiramo, če je 

možno, kot ločene enote (22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 37, 38, 53, 54 

in 8). 

22.5 3180 

Rečna prodišča in bregovi 

Rečna prodišča sestavljena iz manjših prodnikov. 

24.2  

Vegetacija tekočih voda 24.4 3260 
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Sestoji zakoreninjenih vodnih rastlin,  vključno z mahovi in 

makroskopskimi algami. 

Enoletne združbe muljastih rečnih bregov 

Pionirske združbe visokih steblik na muljastih bregovih 

nižinskih rek z vrstami rodov Bidens, Rorippa, Chenopodium, 

Polygonum itd. 

24.52 3270 

Brinovje kot faza zaraščanja suhih travišč 

Srednjeevropska grmišča z brinom (Juniperus communis) v nižinah 

in montanskem pasu,večinoma na Primorskem krasu so sukcesijske 

faze na suhih traviščih iz razreda FestucoBrometea. Med brinjem, 

ki prevladuje, so zastopane vrste iz enote 34 oziroma 

pripadajočih podtipov. 

31.88 5130 

Evrosibirska pionirska vegetacija peščenih in kamnitih tal 

Odprta rastišča zahodne in srednje Evrope ter panonskega 

gričevja z rušnato pionirsko vegetacijo. Sestavljajo jo 

enoletnice ali sukulentne do polsukulentne vrste na preperelem 

površju kamnitih površin ali peščeni podlagi na karbonatnih ali 

silikatnih tleh, kjer se pogosto pojavlja erozija. Vključuje 

različne oblike in izolirane lokalne združbe sestavljene iz 

starih (reliktnih) in mladih vrst. Pojavlja se tudi na 

prodiščih, predvsem v nižinah. Porašča sekundarna rastišča, kjer 

vladajo podobne razmere. 

34.11 6110 

Evrosibirska suha in polsuha sekundarna travišča, pretežno na 

karbonatih 

Suha in polsuha sekundarna ekstenzivno gojena travišča s 

sklenjeno šopasto razraslo rušo na plitkih ali srednje globokih, 

pretežno karbonatnih tleh subatlantskega, subkontinentalnega in 

submediteranskega območja. Kasneje se pojavijo tudi visoke 

steblike, predvsem kobulnice. 

34.3  

Srednjeevropska suha in polsuha travišča s prevladujočo pokončno 

stoklaso  

Suha in polsuha sekundarna travišča srednje Evrope, v Sloveniji 

izven submediteranskega 

območja, pretežno na karbonatni podlagi, tudi na flišu in kisli 

peščeni podlagi. 

34.32 6210 

Vzhodnosubmediteranska (submediteransko-ilirska) suha in polsuha 

travišča 

Suha in polsuha travišča zahodnega Balkana vzdolž vzhodne 

Jadranske obale od Tržaškega Krasa do Črne gore v pasu 

listopadnih submediteranskih gozdov bukve, črnega gabra in 

puhavca ter kraškega gabra. Razvita so na karbonatih in flišu, v 

Sloveniji le v submediteranskem območju. Taka travišča se 

vzdržujejo z ekstenzivno košnjo ali pašo, vendar so večidel 

34.75 62A0 
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zaradi opuščanja rabe v zaraščanju. Faze zaraščanja obsegajo 

razvoj visokega steblikovja. 

Alpinska in subalpinska travišča s prevladujočim volkom 

Sklenjena travišča na globokih, kislih tleh v alpinskem in 

subalpinskem pasu s  prevladujočimi vrstami Nardus stricta, 

Festuca nigrescens, Festuca rubra agg., Poa violacea, Carex 

sempervirens, Anthoxanthum odoratum. 

36.31 6230 

Nižinska visoka steblikovja 

Gosti sestoji visokih ali srednjevisokih higrofilnih steblik, ki 

se v pasovih pojavljajo na s hranili bogatih naplavinah 

vodotokov v nižinah. Lahko so visoka steblikovja kot stadij 

zaraščanja na opuščenih vlažnih travnikih in pašnikih.  

37.1 6430 

Mokrotni mezotrofni in evtrofni travniki ali pašniki 

Travišča na zmerno ali zelo hranljivih naplavinah ali različno 

gnojeni travniki na mokrih ali vlažnih tleh, pogosto ali vsaj 

pozimi so poplavljeni. Ekstenzivna košnja ali paša. Razširjeni 

so v listopadnih in stepskih predelih Evrazije. 

37.2  

Oligotrofni mokrotni travniki z modro stožko in sorodne združbe 

Oligotrofni, negnojeni mokrotni travniki na tleh s spreminjajočo 

višino talne vode v zahodni, severni in srednji Evropi. 

Prevladujejo vrste Molinia coerulea, M. arundinacea, Deschampsia 

cespitosa idr. 

37.31 6410 

Oligotrofni mokrotni travniki 

Travniki na mokrih, vlažnih ali občasno vlažnih tleh v dolinah, 

kotlinah, ravnicah ali kraških poljih. Tla so mezotrofna ali 

oglejena oligotrofna. Košnja 1-2 krat letno, predvsem za steljo. 

37.3  

Nitrofilni gozdni robovi in vlažno obrečno visoko steblikovje 

Zeliščna vegetacija, ki obroblja gozdove, rečne in potočne 

bregove, kanale ipd., vendar le na globokih, s hranili, posebno 

še z dušikom, bogatih tleh.  

37.7 6430 

Mezotrofni do evtrofni gojeni travniki 

Mezofilni, zmerno do intenzivno gnojeni travniki na propustnih, 

bogatih, bolj ali manj svežih do vlažnih in rahlo kislih do 

nevtralnih tleh od nižin do submontanskega pasu. To so 

visokoproduktivni, floristično srednje bogati travniki.  

38.2 6510 

Bukovja 

Gozdovi v katerih prevladuje vrsta Fagus sylvatica s primesjo 

drugih listavcev. Mnogi montanski gozdovi so bukovo-jelovi ali 

bukovo-jelovo-smrekovi gozdovi in bi morali biti uvrščeni v 

41.1  
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enoto 43 (mešani gozdovi), vendar so obravnavani z dodatnimi 

priponami med ustreznimi listopadnimi gozdovi. 

Ilirska bukovja 

Bukovi gozdovi Dinaridov, ki segajo tudi v obrobje jugovzhodnih 

Alp in v subpanonsko gričevje. V zadnjih dveh območjih so v 

kontaktu s srednjeevropskimi bukovimi gozdovi. 

41.1C 91K0 

Hrastova belogabrovja 

Gozdovi z dominantnima vrstama Quercus robur ali Quercus petraea 

na dobro ali srednje hranljivih tleh z običajno dobro razvito 

zeliščno plastjo ter pogosto prisotnim belim gabrom (Carpinus 

betulus). Gozdove najdemo v območjih, kjer je podnebje preveč 

suho ali so tla preveč  suha ali mokra, da bi uspevala bukev. 

Lahko nastanejo kot posledica gospodarjenja in pospeševanja 

doba. 

41.2  

Ilirska hrastova belogabrovja 

Gozdovi doba (Quercus robur), gradna (Quercus petraea) ali 

ponekod cera (Quercus cerris) in belega gabra (Carpinus betulus) 

v porečjih Drave, Save, Mure v Sloveniji, Hrvaški, severni Bosni 

in Hercegovini, na Madžarskem južno od Blatnega jezera, južni 

Štajerski in Koroški, Furlanski nižini, severnih Apeninih in v 

kraških dolinah in na gričevjih zahodnega Balkanskega polotoka 

do Črne gore, Albanije in Makedonije. Podnebje je hladnejše kot 

v submediteranskem območju in toplejše kot v srednji Evropi. Na 

severu se mešajo s panonskimi hrastovimi gozdovi. Značilno je 

večje bogastvo vrst kot v srednjeevropskih hrastovih gozdovih.  

41.2A 91L0 

Javorovja, jesenovja, brestovja in lipovja 

Javorovi, jesenovi in lipovi gozdovi na vlažnih, hladnih 

rastiščih v grapah in na gruščnatih pobočjih, povsod tam, kjer 

bukev ni konkurenčna.  

41.4 9180 

Toploljubna in primorska hrastovja 

Gozdovi in gozdiči submediteranskega območja in zahodnih 

evrazijskih step in polstep v katerih prevladujejo listopadne in 

delno listopadne termofilne vrste hrastov. Pojavljajo se lahko 

lokalno v ugodnih mikroklimatskih ali edafskih razmerah in 

nadomestijo vednozelene hrastove gozdove v zmernem in pravem 

Mediteranu. Segajo na sever v srednjo in subatlantsko Evropo. 

41.7  

Termofilni gozdovi mešanih listavcev 

Sestoji z dominantnimi vrstami Ostrya carpinifolia, Carpinus 

orientalis ali raznimi vrstami rodov Acer, Fraxinus, Tilia in 

Celtis australis podgorskega in gorskega mediteranskega območja 

iz zveze Ostryo-Carpinion orientalis. 

41.8  

Obrečna vrbovja 44.1  
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Sestoji različnih vrst vrb vzdolž tekočih voda in občasno 

poplavljenih predelov 

Orogena obrečna vrbovja 

Obrečna grmišča na prodiščih hitro tekočih gorskih rek v Alpah 

in drugih gorstvih s podobnim podnebjem. Prevladujejo vrbe, 

ponekod je prisoten nemški strojevec (Myricaria germanica). 

44.11 3230 

Obrečna belovrbovja 

Drevesasta vrbovja z vrstama Salix alba in Salix fragilis na 

redno poplavljenih rastiščih vzdolž rek in ob drugih vodah v 

nižinah. 

44.13 91E0 

Srednjeevropska črnojelševja in jesenovja ob tekočih vodah 

Obrečni logi velikega jesena (Fraxinus excelsior) in črne (Alnus 

glutinosa) ali včasih sive jelše na občasno poplavljenih 

rastiščih, ki so prek poletja dobro prezračena. 

44.3 91E0 

Hrastovo-jesenovo-brestovi logi ob velikih rekah 

Logi trdih listavcev, Quercus robur, Fraxinus excelsior in vrste 

rodu Ulmus v srednjem toku velikih rek, poplavljeni samo ob 

velikih vodah. 

44.4 91F0 

Karbonatna melišča  

V glavnem karbonatna melišča ali drugačna plazišča s kamnitim 

drobirjem ali prodniki vse od kraških melišč dinarskega, 

predalpskega in alpskega območja. Rastišče je slabo poraščeno, 

nestabilno, največkrat pod strmim naklonom. 

61.2 8120 

Zahodnomediteranska in termofilna srednjeevropska melišča 

Melišča na toplih legah v Srednji Evropi, v glavnem v montanskem 

pasu na karbonatni podlagi, tudi v mediteranskih gorovjih, npr. 

v Pirenejih. 

61.3 8130 

Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok 

Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok od 

montanskega do alpinskega pasu. 

62.1 8210 

Jame 

Jame, jamski sistemi, podzemne vode in podzemni intersticielni 

prostori. 

65 8310 

 

V občini Postojna se s predvideno spremembo namenske rabe posega na 

štirih prednostnih habitatnih tipih.  

1. Na habitatni tip mezotrofni do evtrofni gojeni travniki (HT 6510) 

se posega v večjem številu naselij. Delež poseganja glede na 
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celotno površino kartiranega habitatnega tipa znaša manj kot 1 

%, poleg tega določen odstotek tega deleža predstavlja še 

kombinacija prednostnega habitatnega tipa z neprednostnim 

habitatnim tipom (mejice, sadovnjaki).  

2. V naseljih Rakitnik in Prestranek se v manjši meri posega tudi 

na habitatni tip vzhodnosubmediteransko (submediteransko-

ilirska) suha in polsuha travišča (HT 62A0).  

3. Na območju cone Veliki Otok se bo posegalo v manjši meri tudi 

na habitatni tip oligotrofni mokrotni travniki z modro stožko 

in sorodne združbe (HT 6410).  

4. Na širšem območju naselij Gabrje in Prestranek se bo posegalo 

tudi na habitatni tip srednjeevropska suha in polsuha travišča 

s prevladujočo vrsto Bromus erectus (HT 6210).  

 

Na habitatni tip ilirski bukovi gozdovi se bo posegalo na območju 

Velikega Otoka (Otoška gmajna),  kjer bodo krčitve gozda le na račun 

postavitve objekta in parkirišč. Prav tako se habitatni tip ilirski 

bukovi gozdovi nahaja na območju Kaliča, ki je trenutno v privatni 

lasti. Zaenkrat tam ni predvideno krčenje gozda. Vsi štirje prednostni 

habitatni tipi se bodo kljub posegom nanje ohranjali še naprej v 

ugodnem stanju. 

 

Planinsko polje je eno najbolj slikovitih kraških polj v Sloveniji. 

Njegova značilna podoba, ki mu jo dajeta sklenjen rob apnencev ter za 

vodo nepropustno dno po katerem teče reka Unica, nas očara že od 

daleč. Ko pa si ga ogledamo še od blizu, nas navduši tudi s svojim 

raznolikim živim svetom. Mozaični preplet mokrotnih travnikov, grmišč, 

šašja, vodnih površin ter zaplat posameznih dreves se zrcali v bogatem 

živalstvu in rastlinstvu, ki sta edinstvena v svetovnem merilu.  

Med življenjskimi okolji na Planinskem polju so posebej zanimivi 

travniki s prevladujočo modro stožko. Ti se pojavljajo na mestih, kjer 

so tla revna s hranili, značilno pa je tudi sezonsko nihanje talne 

vode, spomladi so pogosto poplavljeni, poleti pa suhi. Ime so dobili 

po vrsti trave – modri stožki (Molinia caerulea), ki na teh travnikih 

prevladuje in jim v času cvetenja nadene sivomoder sijaj.  Poleg nje 

so na ta specifična rastišča prilagojene tudi številne druge 

rastlinske vrste. Nekatere izmed njih s svojimi barvitimi cvetovi 

travnike mesečno spreminjajo v preproge različnih barv. Za bele 

odtenke  večinoma poskrbita veliki poletni zvonček (Leucojum aestivum) 

in severna lakota (Galium boreale), za temno rdeče zdravilna strašnica 

(Sanguisorba officinalis), za modre močvirski svišč (Gentiana 

pneumonanthe) in travniška morska čebulica (Scilla litardierei), za 

vijolične sibirska perunika (Iris sibirica) ter za rožnate ilirski 

meček (Gladiolus illyricus), navadni čistec (Betonica officinalis), 

robati luk (Allium angulosum) in nekatere orhideje.   
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Žal pa travniki s prevladujočo modro stožko v Sloveniji postajajo vse 

bolj redki. Tudi na Planinskem polju se je v zadnjih desetih letih 

njihov obseg več kot prepolovil. Razlogi za obstoječe stanje so 

predvsem gnojenje, paša z visoko obtežbo pašnih živali ter izsuševanje 

kmetijskih zemljišč. S prvima dvema posegoma se namreč poveča vnos 

hranil v tla,  z zadnjim pa se spremeni še vlažnostni režim rastišča. 

Posledično mnoge, na pusta in vlažna tla prilagojene, rastlinske vrste 

preprosto izginejo.  

 

Da bi stanje travnikov s prevladujočo modro stožko na Planinskem polju 

ohranili in celo izboljšali, sta se Občina Postojna in Zavod Znanje 

Postojna kot dva izmed šestih partnerjev vključila v projekt 

»Izboljšanje stanje naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in 

barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju - 

KRAS.RE.VITA«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada 

za regionalni razvoj in Republika Slovenija. V ta namen že odkupujemo 

zemljišča na osrednjem delu Planinskega polja. Poleg tega so že 

sklenjena pogodbena varstva z lastniki, ki svojih zemljišč sicer ne 

bi prodali, so pa proti plačilu pripravljeni izvajati kmetijsko 

prakso, prilagojeno ohranjanju travnikov tega tipa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ŽIVALSTVO 
 

Na območju občine Postojna so evidentirane črne točke za dvoživke (gre 

za odseke, kjer evidentirana selitev dvoživk do mrestišč). Ker na 

omenjenih območjih trenutno niso predvidena dela se za primer 

rekonstrukcij ali investicijsko vzdrževalnih del cest predlaga 

vzpostavitev zaščitnih ograj in prehodov za dvoživke na območjih 

evidentiranih črnih točk. 

 

Skoraj celotno območje občine Postojna pokriva ekološko pomembno 

območje Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri. To 

ekološko pomembno območje predstavlja obsežen kompleks habitata 

velikih zveri: rjavega medveda (Ursus arctos), volka (Canis lupus) in 

navadnega risa (Lynx lynx). Kvalifikacijske vrste več Natura območij 

so tudi netopirji (širokouhi/mulasti netopir, vejicati netopir, 
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dolgokrili netopir, dolgonogi, mali podkovnjak, južni podkovnjak, 

veliki podkovnjak, veliki navadni netopir). Monitoring netopirjev se 

je izvajal leta 2007. Konkretni podatki popisov netopirjev so tudi iz 

nekaterih jam na območju občine: Postojnski jamski sistem (dolgokrili 

netopir, veliki podkovnjak, mali podkovnjak); Predjamski jamski sistem 

(veliki podkovnjak, mali podkovnjak, širokouhi/mulasti netopir, 

navadni/ostrouhi netopir in dolgokrili netopir); Otoška jama (mali in 

veliki podkovnjak). Na območju občine Postojna so podatki o 

pojavljanju vidre (Lutra) in navadnega šakala (Canis aureus). 

 

Potencialen negativen vpliv bi se lahko pričakovalo na par štorkelj, 

ki gnezdi na Razdrtem, za kar je bila leta 2010 izdelana študija 

aktivnosti (Denac, 2010). Glede na to, da se območje nahaja v 

neposredni bližini predvidene vetrne elektrarne sklepamo, da tudi v 

tem primeru veljajo iste ugotovitve, ki jih povzemamo v nadaljevanju. 

Bela štorklja je v Razdrtem prvič gnezdila leta 2000. Ugotovljeno je, 

da je podatkov o smrtnosti bele štorklje zaradi trka z vetrnimi  

turbinami je neprimerno manj kot podatkov zaradi nesreč z električnimi 

žicami, kljub dejstvu, da se na tisoče štorkelj vsakoletno seli čez 

območja, kjer je smrtnost ujed zaradi trkov z vetrnimi turbinami zelo 

velika.  

 

Izpostavili bi tri posebno zanimive in pomembne ogrožene vrste:  

 drobnovratnik (Leptodirus hochenwarti) - Drobnovratnik je prava 

troglobiontska vrsta hrošča, brez oči in brez pigmenta. Je prva 

opisana jamska vrsta hrošča na svetu. Živi le v jamah na Krasu 

in Dinarskem krasu Slovenije. Manjši del areala sega še v Italijo 

in Hrvaško. V Sloveniji se pojavljajo tri podvrste. Hrošč živi 

v razpokah v jamah s temperaturo nižjo od 10°C, najdemo ga tudi 

v ledenicah in snežnih jamah. V jamah v Sloveniji je razmeroma 

pogosta vrsta. Po Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih 

in živalskih vrst v rdeči seznam velja za redko vrsto (R); 

 kosec (Crex crex) - Kosec je vrsta globalne varstvene pozornosti. 

Sicer velja za ptico kulturne krajine, za prebivalca ne samo 

mokrotnih travnikov, marveč tudi deteljišč in žitnih polj, pri 

nas ga najdemo skoraj samo na zelo mokrih in poplavljenih 

travnikih. Glavni vzroki ogrožanja so: širjenje njiv in 

urbanizacija, osuševanje travnikov in regulacije potokov, 

zgodnja košnja travnikov, način in hitrost košnje, vnos gnojil 

in dosejevanje travnikov in opuščanje rabe travnikov. Po 

Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst 

v rdeči seznam velja za močno ogroženo vrsto uvrščeno v 

kategorijo E2, ki je podkategorija kategorije E, v katero se 

uvrstijo vrste, katerih obstanek na območju Republike Slovenije 

ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej; 
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 širokouhi/mulasti netopir (Barbastella barbastellus) - 

Širokouhi/mulasti netopir naseljuje gozdnate rečne doline in 

pobočja. Večinoma se zateka v  drevesne dupline in v stavbe, v 

zelo mrzlem vremenu pa hibernira v jamah. V zahodni Evropi je 

eden najredkejših netopirjev, v večjem delu evropskega areala pa 

je zabeležen upad števila. Po Pravilniku o uvrstitvi ogroženih 

rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam velja za ranljivo 

vrsto (V). 

 

Med zanimivejšimi območji iz zoološkega vidika je prav zagotovo 

postojnsko-planinski jamski sistem. Tu je bilo samo v vodah najdenih 

več kot 190 živalskih vrst, od tega več kot 30 troglobiontskih (Sket 

1979).  

 

Vir: Sket, B. (1979): Jamska favna notranjskega trikotnika (Cerknica-

Postojna-Planina), njena ogroženost in naravovarstveni pomen. Varstvo 

narave 12: 45-59. 

 

Seznam vrst v območju ter njihov varstveni status 

Vrsta Latinsko ime Uredba Rdeči seznam 

Močvirska rovka Neomys anomalus  H V 

Povodna rovka Neomys fodiens H V 

Mali podkovnjak  Rhinolophus hipposideros Z, H E 

Širokouhi  netopir Barbastella barbastellus Z, H V 

Pozni netopir Eptesicus serotinus Z O1 

Dolgokrili netopir  Miniopterus schreibersi Z, H E 

Dolgonogi netopir  Myotis capaccinii Z, H E 

Vejicati netopir  Myotis emarginatus Z, H V 

Obvodni netopir Myotis daubentonii  Z, H O1 

Navadni netopir  Myotis myotis Z, H E 

Brkati netopir Myotis mystacinus Z O1 

Resasti netopir Myotis nattereri Z, H V 

Navadni mračnik Nyctalus noctula Z O1 

Belorobi netopir Pipistrellus kuhlii  Z O1 

Mali netopir Pipistrellus pipistrellus Z, H O1 

Beloprsi jež Erinaceus concolor Z O1 

Drevesni polh Dryomys nitedula  Z, H V 

Podlesek  Muscardinus avellanarius  Z, H O1 
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Volk Canis lupus Z, H E 

Divja mačka Felis silvestris Z, H V 

Navadni ris Lynx lynx Z, H E/Ex 

Vidra Lutra lutra Z, H V 

Hermelin Mustela erminea Z, H O1 

Mala podlasica Mustela nivalis Z, H O1 

Dihur Mustela putorius Z O1 

Prepelica Coturnix coturnix Z V 

Mali ponirek Tachybaptus ruficollis Z O1 

Siva čaplja Ardea cinerea Z O1 

Bela štorklja Ciconia ciconia Z, H V 

Črna štorklja Ciconia nigra Z, H V 

Planinski orel Aquila chrysaetos Z, H V 

Belorepec Haliaeetus albicilla Z, H E1 

Kačar Circaetus gallicus Z, H E2 

Kanja Buteo buteo Z O1 

Sršenar Pernis apivorus Z, H V 

Kragulj Accipiter gentilis Z V 

Skobec Accipiter nisus Z V 

Sokol selec Falco peregrinus Z, H E2 

Škrjančar Falco subbuteo Z V1 

Postovka Falco tinnunculus Z V1 

Kosec Crex crex Z, H E2 

Zelenonoga tukalica Gallinula chloropus Z V1 

Mokož Rallus aquaticus Z, H E2 

Mali martinec Actitis hypoleucos Z, H E2 

Grivar Columba palumbus Z O1 

Turška grlica Streptopelia decaocto Z O1 

Kukavica Cuculus canorus Z O1 

Koconogi čuk Aegolius funereus Z, H V1 

Mala uharica Asio otus Z O1 

Velika uharica Bubo bubo Z, H E2 
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Lesna sova Strix aluco Z O1 

Kozača Strix uralensis Z, H V 

Veliki skovik Otus scops Z, H E2 

Podhujka Caprimulgus europaeus Z, H E2 

Hudournik Apus apus Z O1 

Vodomec Alcedo atthis Z, H E2 

Črna žolna Dryocopus martius Z, H O1 

Pivka Picus canus Z, H V1 

Zelena žolna Picus viridis Z, H E2 

Vijeglavka Jynx torquilla Z, H V 

Veliki detel Dendrocopos major Z O1 

Mali detel Dendrocopos minor Z V 

Slegur Monticola saxatilis Z V 

Poljski škrjanec Alauda arvensis Z, H V1 

Hribski škrjanec Lullula arborea Z, H E25/V16 

Rjava cipa Anthus campestris Z, H E2 

Rumena pastirica Motacilla flava Z V 

Povodni kos Cinclus cinclus Z V 

Pogorelček Phoenicurus phoenicurus Z, H E2 

Repaljščica Saxicola rubetra Z, H E2 

Slavec Luscinia megarhynchos Z V 

Vrtna penica Sylvia borin Z V1 

Rjava penica Sylvia communis Z V 

Pisana penica Sylvia nisoria Z, H V 

Bičja trstnica Acrocephalus schoenobaenus Z V 

Srpična trstnica Acrocephalus scirpaceus Z, H E2 

Rjavi srakoper Lanius collurio Z, H V1 

Škrlatec Carpodacus erythrinus Z R 

Plotni strnad Emberiza cirlus Z V3/V14 

Rumeni strnad Emberiza citrinella Z V 

Veliki strnad Miliaria calandra Z V 

Martinček  Lacerta agilis Z, H E 
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Velebitska kuščarica  Lacerta horvathi Z, H V 

Zelenec  Lacerta viridis Z V 

Živorodna kuščarica  Lacerta vivipara Z V 

Pozidna kuščarica Podarcis muralis Z O1 

Slepec Anguis fragilis Z O1 

Črnica  Coluber viridiflavus Z V 

Smokulja  Coronella austriaca Z V 

Gož  Elaphe longissima Z V 

Belouška Natrix natrix Z O1 

Modras Vipera ammodytes Z V 

Navadni gad Vipera berus Z V 

Planinski močerad Salamadra atra Z, H O1 

Navadni močerad Salamandra salamandra Z O 

Veliki pupek Triturus carnifex Z, H V 

Navadni pupek Triturus vulgaris Z, H V 

Človeška ribica Proteus anguinus Z, H V 

Hribski urh Bombina variegata Z, H V 

Rosnica Rana dalmatina Z, H V 

Zelena žaba Rana kl. esculenta Z, H V 

Pisana žaba Rana lessonae Z, H V 

Sekulja Rana temporaria Z V 

Navadna krastača Bufo bufo Z, H V 

Zelena rega Hyla arborea Z, H V 

Ščuka Esox lucius H V 

Navadna mrena Barbus barbus H E 

Krap (samo prostoživeča 

oblika) 
Cyprinus carpio Z E 

Klenič  Leuciscus leuciscus  H E 

Nežica  Cobitis taenia / O1 

Menek Lota lota H E 

Babica Noemacheilus barbatulus / O1 

Kapelj Cottus gobio H V 

Črtasti medvedek Callimorpha quadripunctaria Z, H / 
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Travniški postavnež Euphydryas aurinia Z, H V 

Močvirski cekinček Licaena dispar Z, H V 

Strašnični mravljiščar Maculinea teleius Z, H V 

Rogač Lucanus cervus Z, H E 

Hrastov kozliček Cerambyx cerdo Z, H E 

Bukov kozliček Morinus funereus Z, H / 

Drobnovratnik Leptodirus hochenwartii Z, H R 

Navadni koščak Austropotamobius torrentium Z, H V 

Drobni svitek Anisus vorticulus Z, H / 

Ozki vretenec Vertigo angustior H / 

Legenda: Habitatna direktiva = Evropsko pomembna vrsta= Direktiva 

sveta Evrope 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 

živečih živalskih in rastlinskih vrst. 

Uredba = Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. 

RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08,  36/09, 102/11). 

 Z = zavarovana vrsta 

 H = vrsta katere habitat se varuje 

Rdeči seznam = Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in 

živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS, št. 82/02, 42/10). 

 E = prizadeta vrsta 

 V = ranljiva vrsta 

 O1 = vrsta zunaj nevarnosti 

 Ex? = domnevno izumrla vrsta 

 R = redka vrsta 

 

Človeška ribica ali močeril »Proteus anguinus« 

Človeška ribica ali beli močeril (Proteus anguinus) je edini 

predstavnik družine močerilarjev (Proteidae) v Sloveniji, obenem pa 

tudi edini evropski vretenčar, ki stalno živi v jamah. V površinskih 

vodotokih, ki pritečejo iz jam, jih praviloma dobimo le po obilnem 

deževju, ko narasle vode s sabo odnesejo človeške ribice, ki se niso 

uspele pravočasno umakniti na varno. V prerezu okrogel trup človeške 

ribice je bledo kožnate barve in se nadaljuje v razmeroma kratek 

veslast, od strani sploščen, rep. Od začetka topega gobčka do konca 

repa meri odrasla žival med 20 in 30 cm. Njeno telo je izrazito 

podaljšano, sprednji in zadnji par drobnih okončin pa je nameščen 

daleč vsaksebi. Na sprednjih nogah ima tri, na zadnjih pa le dva 

prstka. Za ploščato glavo hruškaste oblike so na obeh straneh telesa 

razvite rožnate zunanje škrge. Ta dihalni organ je značilen za ličinke 

dvoživk, a se pri močerilu ohrani celo življenje, čeprav se mu 

razvijejo tudi preprosta pljuča. Pojav, ko žival spolno dozori, na 
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videz pa je še vedno enaka ličinki, imenujemo neotenija. Samica po 

parjenju izleže okoli 1 cm velika jajca, ki jih posamič lepi na kamne 

po bregovih podzemskih strug. Včasih pa namesto jajc samica izleže 

nekaj živih ličink. To je dolgoživa žival, ki naj bi dočakala tudi 

100 let. Je plenilec, ki s kačastim zvijanjem telesa hitro plava in 

lovi jamske vodne nevretenčarje, pa tudi rakec ali ličinka žuželke, 

ki ju vodni tok s površine prinese v jamo, ji ne uide. Človeška ribica 

torej živi izključno v podzemeljskih vodah in je na življenje v popolni 

temi dobro prilagojena. Dogajanje v okolici zaznava s pomočjo voha in 

preko tresljajev, ki jih spremlja s čutilnimi organi razporejenimi v 

koži. Oči ima zakrnele in prekrite s kožo, saj ji v okolju brez 

svetlobe ne koristijo, vendar pa je na svetlobo občutljiva celotna 

površina njenega telesa. 

 

Je endemit dinarskega krasa, kar pomeni, da je njeno območje 

razširjenosti (areal) omejeno na vodna telesa v podzemlju kraškega 

sveta Dinaridov. Fran Erjavec jo je v svoji knjižici Žabe imenoval za 

enega od čudežev Kranjske dežele in ta naziv si človeška ribica, kot 

edini evropski jamski vretenčar in poleg tega še endemit, vsekakor 

zasluži. 

 

V Sloveniji je močeril zavarovan in kot ranljiva vrsta (V) uvrščen na 

Rdeči seznam. Poleg tega je Evropska Unija opredelila človeško ribico 

kot eno od kvalifikacijskih vrst Natura 2000, saj z varovanjem 

njenega habitata v okviru posebnih varstvenih območij Natura 2000, 

skupaj s človeško ribico varujemo tudi ostale prebivalce 

podzemeljskega sveta in njegovo biotsko pestrost ohranjamo našim 

potomcem. 
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8 GOZD 
 

Gozdovi so prevladujoče naravno življenjsko okolje v občini Postojna, 

saj poraščajo je 181,98 km2, kar pomeni 67,4 % njenega 

ozemlja (povprečna gozdnatost v Sloveniji je 58 %).  

 

Zaradi različnih razlogov se površina gozdov v občini povečuje že več 

desetletij. Polovica vseh gozdov je v zasebni lasti, druga polovica 

pa so državni gozdovi ter gozdovi drugih pravnih oseb. 

 

Razlike v nadmorskih višinah, razgibanost reliefa, kamninska podlaga 

in drugi dejavniki okolja so razlogi, da so gozdovi v občini Postojna 

zelo pestri in raznoliki. Ker so relativno lahko dostopni, je v njih 

zaznati tudi močan vpliv načrtnega gospodarjenja, ki ima zelo dolgo 

in zanimivo zgodovino. 

 

Prevladujejo jelovo-bukovi gozdovi, ki poraščajo najvišje ležeče 

predele Nanosa, Hrušice, Grmade ter Javornikov. V nižje ležečih 

predelih Postojnske kotline je več toplote pa tudi tla so večinoma 

bolj globoka, zato je število drevesnih vrst mnogo večje. Prevladujoči 

bukvi so primešani hrasti (graden, cer, puhasti hrast), gorski javor, 

divja češnja, beli gaber, maklen, smreka, lipovec in druge vrste. Na 

plitvih, skalovitih tleh ob vznožju Javornikov je veliko črnega gabra 

in malega jesena, ki sta značilni vrsti suhih in toplih rastišč. Mnogo 

nekdanjih pašnikov je bilo posajenih s črnim borom, ki se hitro širi. 

Ob Pivki, Nanoščici in Unici so med kmetijskimi površinami ohranjene 

gozdne zaplate hrasta-doba, črnih jelš ter vrbovij. Skupaj lahko v 

gozdovih občine Postojna najdemo več kot 30 različnih drevesnih vrst, 

kar je skoraj polovica vseh samoniklih drevesnih vrst v Sloveniji. 

 

Velika vrstna pestrost je značilna tudi za živalstvo. Največji so 

seveda rjavi medvedi, manj opazno živijo volkovi in risi. Jelenjad, 

srnjad in divji prašiči so najbolj številne lovne vrste. Pomembni del 

gozdnega ekosistema so tudi male zveri, npr. lisice in kune, pa 

glodalci, netopirji, ujede, sove in druge vrste ptic, pozabiti pa ne 

smemo niti številnih vrst žuželk in živali gozdnih tal. 

 

Pri gospodarjenju z gozdovi, ki ga strokovno usmerja postojnska 

območna enota Zavoda za gozdove Slovenije, je zato velik poudarek na 

ohranjanju sonaravne vrstne sestave in zgradbe gozdov ter njihove 

biotske pestrosti. Posebna pozornost je posvečena njihovim številnim 

ekološkim, socialnim in proizvodnim funkcijam, saj prav vsak izmed nas 
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od gozdov veliko pričakuje. Čistejšega zraka, blažjih vetrov in dobro 

očiščenih voda, ki se stekajo v naše zajetje v Malnih, smo deležni 

prav vsi. Da bi gozdovi dajali les in vse druge dobrine tudi prihodnjim 

rodovom, pri gospodarjenju upoštevamo tudi načelo trajnosti.  

Vir: https://www.postojna.si/objava/79763 (Špela Habič, Zavod za 

gozdove Slovenije, OE Postojna) 

 

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna usmerja 

gospodarjenje z vsemi gozdovi v občini Postojna v okviru osmih (8) 

gozdnogospodarskih enot. Polovica (50%) vseh gozdov v občini je v 

zasebni lasti, 47,3% gozdov je v lasti države, preostali gozdovi so v 

lasti Občine Postojna in drugih pravnih oseb. Velika večina gozdov 

(88,7%) je večnamenskih gozdov. Gozdni rezervat obsega le desetinko 

odstotka, 1,3 % je varovalnih gozdov. Preostalo so gozdovi s posebnim 

namenom z dovoljenimi ukrepi. 

 

Površina gozda: 18.197,98 ha 

Lesna zaloga: 261 m3/ha 

Letni 

prirastek: 
7,31 m3/ha 

Letni možni 

posek: 
4,18 m3/ha 

Letni možni 

posek: 
76.135 m3 

Vir: Gozdnogospodarski načrt za gozdnogospodarsko območje Postojna 

2011-2020. Zavod za gozdove Slovenije, OE Postojna. 

 

Podatki po gojitvenih razredih za občino Postojna 

Rastiščno-gojitveni razredi 
Površina 

(ha) 
Delež (%) 

Dinarska jelova bukovja na globokih tleh 4.924,64 27,1 

Dinarska jelova bukovja na globokih tleh 1.215,69 6,7 

Dinarska jelova bukovja na hladnih legah 121,50 0,7 

Bukovi gozdovi na rastišču dinarskih jelovih 

bukovij 
840,24 4,6 

Smrekovi gozdovi na rastišču dinarskih jelovih 

bukovij  
785,01 4,3 

Dinarsko podgorsko bukovje 222,55 1,2 

Toploljubni bukovi gozdovi  2.808,90 15,4 

Visokogorski bukovi gozdovi na boljših legah 492,01 2,7 

Gozdovi toploljubnih listavcev 1.371,04 7,5 

Gozdovi iglavcev na rastišču primorskega bukovja  969,01 5,3 

Podgorska gradnova bukovja  1.534,91 8,4 

Gozdovi iglavcev na rastišču podgorskih gradnovih 

bukovij 
1.244,43 6,8 

Varovalni gozdovi 231,13 1,3 

Gozdni rezervati 21,89 0,1 

https://www.postojna.si/objava/79763
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Gozdovi s posebnim namenom - z dovoljenimi ukrepi  1.415,03 7,8 

Vir: Gozdnogospodarski načrt za gozdnogospodarsko območje Postojna 

2011-2020. Zavod za gozdove Slovenije, OE Postojna. 

 

8.1. Pestrost gozdov 

Tako, kot je zanimiva vsa pokrajina v območju, so zelo zanimivi tudi 

gozdovi. Njihova prostranost je na Snežniško-Javorniški planoti 

izražena v polnem pomenu, saj v enem kosu poraščajo kar 40.000 ha 

površine. Javorniki v občini Postojna so najbolj severozahodni del te 

strnjene zaplate gozda. To je tudi največje strnjeno gozdno območje v 

Srednji Evropi, ki se nadaljuje na Kočevsko in v Hrvaško. Zaradi 

razgibanega reliefa, spremenljivega podnebja, pestrih talnih razmer 

na pretežno karbonatnih kamninah ter drugih okoljskih dejavnikov je 

za območje značilna velika raznolikost gozdnih združb in gozdnega 

živalstva. 

 

Gozdne zaplate v nižje ležečih predelih, kjer prevladujejo kmetijska 

krajina in naselja, so zelo pomembne za ohranjanje vitalnosti krajine. 

Na pogosto poplavljenih tleh ob Pivki, Nanoščici in Unici 

domujejo jelševja in vrbovja, ter ostanki nekoč širnih gozdov hrasta 

doba - dobovja. 

 

Jelševja in vrbovja 

Na najnižjih nadmorskih višinah parka, na dnu kraških polj in dolin, 

se gozd pojavlja le v obliki manjših zaplat. Zamočvirjene uleknine 

ter brežine potokov in rek so poraščene predvsem z drevesnimi vrstami, 

prilagojenimi na visoko podtalnico in pogoste poplave. 

 

V jelševjih močno prevladuje črna jelša, druge drevesne vrste so zelo 

redke. Pod njimi uspevajo različne vrste šašev, v pozni pomladi pa 

med šaši rumeno zacvetijo vodne perunike in druge, močvirskim tlom 

prilagojene rastline. Kako izgledajo ti gozdovi si lahko ogledamo na 

sprehodu ob Nanoščici, ob tem pa toplo priporočamo uporabo gumijastih 

škornjev. 

 

Bregove kraških potokov in rek obraščajo topoli in vrbe. Značilna 

vrbovja lahko spoznavamo ob naravoslovnih učnih poteh v Štivanskem 

logu pri Postojni. Vrbe dobro prenašajo poplave in tudi sušo, saj se 

v poletnih mesecih talna voda v prevotljenih kraških tleh zelo zniža. 

Bela vrba ima liste na obeh straneh porasle z dlačicami, ki 

preprečujejo prekomerno izhlapevanje vode. Ker je vrbov les zelo 

krhek, pogosto pride do odlomov vej, a drevesa z bujnim odganjanjem 

iz debel in korenin hitro nadomeščajo izgubljeno. Gosta zarast vrb in 

topolov upočasnjuje pretok poplavnih voda  ter s tem zmanjšuje 

poplavno ogroženost nižje ležečih območij. Hkrati gost koreninski 

splet dreves varuje brežine pred vodno erozijo. Vrbovja so tudi edini 

http://www.zgs.si/obmocne_enote/postojna/pestrost_gozdov/index.html#c1631
http://www.zgs.si/obmocne_enote/postojna/pestrost_gozdov/index.html#c1632
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življenjski prostor za mnoge živalske in rastlinske vrste. Izsekovanje 

rečnih obrežij se je pokazalo za hudo nespametno, zaradi posledično 

spremenjenega naravnega ritma življenjskih procesov ob vodah. Naravno 

obvodno rastje je potrebno ohranjati povsod tam, kjer še uspeva. 

 

Dobovja 

Na rodovitnih rečnih naplavinah na kraških poljih, pa tudi ob Pivki 

in Nanoščici, so nekoč prevladovale dobove hoste. Danes nas na to 

spominjajo le še manjše gozdne zaplate in posamezni hrasti, ki se 

bohotno razraščajo sredi travnikov. Tudi krajevna in ledinska imena, 

kot so Hrašče, Log, Dobje in druga, pričajo o nekdaj povsem drugačni 

podobi te krajine. 

 

Dob je dolgoživo drevo iz rodu hrastov, ki ob počasni in enakomerni 

rasti lahko doseže starost do 800 let. Zaradi obilice želoda so v 

dobovih hostah nekoč pasli svinje. Precejšen del hrastovih gozdov, je 

bil izsekan zaradi pridobivanja lesa za gradnjo ladij in za pilote, 

na katerih stojijo obmorska mesta. 

 

Gozdne zaplate v kmetijski krajini ugodno vplivajo na podtalnico in 

varujejo kmetijska zemljišča in naselja pred vetrovi. Otočki gozdov 

sredi polj so zelo pomembni tudi kot zatočišče mnogih živalskih vrst, 

ki sicer žive v gozdu ali na gozdnem robu. Zaplate, povezane z živimi 

mejami, omejki in obvodno drevnino, tvorijo življenjsko pomembno 

»ožilje« kulturne krajine, saj zagotavljajo pretok in izmenjavo snovi 

in energije med ekosistemi. V teh krajih je mogoče ob zgodnjih jutrih 

ali v mraku opazovati srnjad, kako se pase na travnikih, ob 

vznemirjenju pa si hitro poišče zavetje v bližnjem grmovju ali gozdu. 

Zlasti manjše živali nujno potrebujejo kritje grmovja in drevja za 

prehod od ene gozdne zaplate do druge. Živali v gozdnih ostankih sredi 

kmetijske krajine najdejo tu tudi hrano ter mesto za počitek in 

razmnoževanje. Le kje bi gnezdile ptice, če ne bi bilo drevja in 

grmovja? Zanemariti ne smemo niti estetskega učinka gozdnih zaplat in 

živic v kmetijski krajini, ki bi brez njih izgledala mnogo bolj pusto 

in neprivlačno. 

Iz doline Pivke navzgor proti grebenom in vrhovom Javornikov in 

Snežnika se gozdovi spreminjajo v rastlinskih pasovih, ki jih tu in 

tam prekinjajo posebnosti. Gozdovi, ki poraščajo zahodno vznožje 

gorskega hrbta, se zelo razlikujejo od onih, na vlažnejših vzhodnih 

pobočjih. Na zahodu prevladujejo nasadi črnega bora, hrastovo-

gabrovi gozdovi ter toploljubni listnati gozdovi, ki dobro prenašajo 

sušo ter uspevajo na plitvih, zelo kamnitih tleh. Vzhodna nižje ležeča 

pobočja so porasla z dinarskimi podgorskimi gozdovi. 

 

Črni bor 

Manjši del gozdov v občini Postojna, večinoma gre za gozdove na območju 

vadbišča Poček, ima podobno zgodovino kot Nizki Kras v zaledju 

http://www.zgs.si/obmocne_enote/postojna/pestrost_gozdov/index.html#c1633
http://www.zgs.si/obmocne_enote/postojna/pestrost_gozdov/index.html#c1633
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slovenskega Primorja. Tudi na Pivki so bili gozdovi nekoč močno 

izkrčeni za pašnike, mnogoštevilno prebivalstvo z množico domačih 

živali, od konj in oslov do koz, pa je deželo povsem izčrpalo in 

ogolilo. 

 

Sredi 19. stoletja so se tudi na Pivki začela velika pogozdovanja s 

črnim borom. Zemlje je bilo tako malo, da so jo morali v koših nositi 

iz vrtač na pobočja in jo polagati v jamice med skalovjem. Vanje so 

nato posadili sadike črnega bora. To je edina drevesna vrsta, čeprav 

ni avtohtona, ki je bila sposobna  preživeti hladne zime, poletno 

pripeko in povsem izsušena tla. Pogozdovanja so trajala dobrih sto 

let. Najstarejši borovi sestoji se sedaj že redčijo, v spodnjem sloju 

pa se pojavljajo domače drevesne vrste toploljubnih listavcev. Nasadi 

črnega bora so upočasnili vetrove, zlasti burjo, ki je divjala preko 

gole pokrajine in na opuščenih kmetijskih zemljiščih se je začelo 

zaraščanje s črnim borom, brinjem, drugim kraškim grmičevjem in 

pionirskimi drevesnimi vrstami. Sukcesija tudi v tem predelu počasi 

napreduje, a sedaj ponovno zelena pokrajina se lahko kaj hitro ponovno 

spremeni v kamnito goličavo. Velika nevarnost za gozdove so dokaj 

pogosti požari, ki jih največkrat povzroči malomarno odvržen cigaretni 

ogorek ali kakšna druga človeška neprevidnost. 

 

Hrastovo – gabrovi gozdovi 

Zahodna pobočja Javornikov so v spodnjem delu večinoma zelo suha in 

topla, zaradi plitvih tal pa tudi precej kamnita. Tod uspevajo gozdovi 

črnega gabra in hrastov, med katerimi sta najpogostejša cer in graden. 

Veliko je tudi malega jesena, nekaj manj mokovca. Črnega gabra v 

sestojih ni težko prepoznati. Njegova skorja je najtemnejša, posebnost 

pa je tudi njegova rast. Deblo črnega gabra ne raste vertikalno, kot 

pri vseh ostalih drevesnih vrstah, pač pa izrašča iz tal pravokotno 

na pobočje. Strmejše, kot je pobočje, bolj poševno rastejo črni gabri. 

 

Med 700 in 1.100 m prevladujejo dinarski jelovo - bukovi gozdovi, ki 

se zaradi vpliva različnih dejavnikov pojavljajo v različnih 

podzdružbah. V višjih nadmorskih višinah prehajajo v visokogorske 

bukove gozdove.  

 

Dinarsko jelovo – bukovi gozdovi 

Dinarske jelovo-bukove gozdove uvrščamo med naše najrodovitnejše 

gozdove. Ponekod se spustijo celo pod 600 m, pa tudi njihova zgornja 

meja ni povsod enako visoko. Čeprav se zdi, da so čez in čez enaki, s 

pozornejšim opazovanjem hitro opazimo razlike. Sestoji se spreminjajo 

glede na globino kraških tal, skalovitost, nagib pobočja, ekspozicijo 

in druge rastiščne dejavnike. Spreminjata se razmerje med jelko in 

bukvijo. V vrtačah z globljimi tlemi je več gorskega javorja in 

velikega jesena, v hladnejših legah je več smreke. Dokaj redko, le 

http://www.zgs.si/obmocne_enote/postojna/pestrost_gozdov/index.html#c1635
http://www.zgs.si/obmocne_enote/postojna/pestrost_gozdov/index.html#c1636
http://www.zgs.si/obmocne_enote/postojna/pestrost_gozdov/index.html#c1636
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posamič, se pojavljata gorski brest in jerebika. Tisa je zaradi 

redkosti zavarovana in jo je prepovedano sekati. V grmovnem sloju 

jelovo - bukovih gozdov je manj vrst kot v podgorskih bukovih gozdovih, 

a kakšna pest malin ali gozdnih jagod se, seveda ob pravem letnem 

času, vendarle najde. 

 

Visokogorski bukovi gozdovi 

Med 1.100 in 1.200 m nadmorske višine se jelke počasi redčijo, dokler 

povsem ne izginejo. V visokogorskih bukovih gozdovih se posamično 

pojavlja le gorski javor. Bukev je izredno prilagodljiva drevesna 

vrsta in je v Sloveniji najpogostejša vrsta. Uspeva od nižin do zgornje 

gozdne meje. Oblike in dimenzije posameznih bukovih dreves se v 

visokogorskih gozdovih zelo spreminjajo. Na globokih tleh so 

visokorasle, z ravnimi debli in enakomerno razvitimi krošnjami. Zelo 

nizke, tanke in z ukrivljenimi debli uspevajo na kamnitih tleh, 

izpostavljenih vrhovih in grebenih.  

 

8.2. Gozdni rezervati 

Na območju občine Postojna se nahajajo tudi gozdni rezervati 

Bršljanovec, Pleša na Javorniku in Unška koliševka. Varovalni gozdovi 

so omejeni na strma pobočja Nanosa, obrobje Planinskega polja ter 

območje Jame pod Babo in Planinske koliševke. Ocena  ZGS, OE Postojna 

je, da bo gozdnatost v občini v prihodnje stabilna oziroma ima celo 

trend povečevanja, kar s stališča gozdarstva ni najbolj zaželeno. 

Gozdni rob mora ostati bolj stabilen, njegove spremembe pa naj bodo 

le rezultat načrtovanih posegov v prostor. V ta namen je smiselno, da 

se v prostorskih aktih občine določi tudi prepletajoča raba, ki bi 

omogočila krčitve gozdov v kmetijske namene na za to sprejemljivih 

območjih.   

Vir: Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt občine Postojna, 

2010, str. 41.  
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9 UGOTOVITVE 
 

 V Občini Postojna je 18.758 ha površin pokrito z območji Nature 

2000, to predstavlja 69,51% površine občine. Za slovenske razmere 

(37 % RS je pokrite z Naturo 2000) je Občina Postojna nadpovprečno 

pokrita z območji Nature 2000. 

 

 Na območju Občine Postojna se nahaja 10 posebnih varstvenih območij  

(Natura 2000 območij). Od Natura 2000 območij so na obravnavanem 

območju tri posebna ohranitvena območja (SCI) – Notranjski 

trikotnik, Nanoščica in Trnovski gozd ter sedem posebnih območij 

varstva (SPA) – Snežnik-Pivka, Planinsko polje, Nanoščica-porečje, 

Trnovski gozd – južni rob in Nanos, Javorniki-Snežnik, Mrzla jama 

pri Prestranku in Slavinski Ravnik.  

 

 Na območju Občine Postojna  se delno ali v celoti nahaja 15  ekološko 

pomembnih območij. 

 

 Na območju občine Postojna je gostota jam izredno velika – 462 jam 

in brezen na območju.  

 

 Živalstvo in rastlinstvo na območju občine je izredno pestro, k temu 

seveda prispevajo specifične podnebne razmere in raznoliki 

življenjski prostori. Med zanimivejša območja spada zagotovo 

Planinsko polje, obronki Nanosa, Javorniki ter porečje Nanoščice. 
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Skoraj celotno območje občine Postojna pokriva ekološko pomembno 

območje Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri. 

 

 Gozdovi so prevladujoče naravno življenjsko okolje v občini 

Postojna, saj poraščajo 181,98km2, kar pomeni 67,4 % njenega 

ozemlja (povprečna gozdnatost v Sloveniji je 58 %). 

 


