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1 POVZETEK 

Občina Postojna je v Zeleno shemo Slovenskega turizma vstopila konec leta 2018 

in v začetku leta 2019 prejela srebrni znak (Slovenia Green Silver Destination). Od 

takrat smo se kot destinacija še bolj intenzivno usmerili na razvoj trajnostnega 

turizma, oziroma trajnostnega razvoja občine in cele destinacije Zeleni kras. Pri 

pripravi novih projektov in turističnih produktov so zasledovani cilji zapisani v 

Strategiji razvoja turizma v občini Postojna 2018-2023 in v Strategiji turizma Zeleni 

kras 2021- 2027, pri čemer skušamo razvoj prilagoditi tudi spremenjenim razmeram 

v turizmu, ki nastajajo kot posledica pandemije. V letu 2021 smo zato ponovno 

preverili stanje na terenu. Dokazovati moramo, da smo kot trajnostna destinacija 

vredni naziva, oziroma smo v tem času tudi napredovali. V destinaciji na redni 

mesečni ravni spremljamo tudi podatke o značilnostih turističnega obiska. Spodaj 

so predstavljene glavne značilnosti turističnega obiska za obdobje zadnjih treh let 

(2019-2021). 

 
V zadnjih dveh letih beležimo izpad obiska tujih gostov in povečano zanimanje 

domačih obiskovalcev – nove potovalne navade. Destinacija je največje število 

gostov in nočitev zabeležila v predkoronskem letu 2019. V zadnjih dveh letih od 

pričetka epidemije smo še vedno daleč od visokih številk iz leta 2019, kljub temu pa 

podatki o obisku v zadnjem letu nakazujejo ponoven trend postopne rasti števila 

gostov in nočitev. V zadnjih dveh letih je v primerjavi z letom 2019 opazen tudi dvig 

števila gostov in nočitev na podeželju. V destinaciji še vedno največji delež nočitev 

ustvarijo hoteli, kljub temu pa je v zadnjem času opazen dvig števila gostov in 

nočitev pri ostalih tipih namestitev (sobe, apartmaji, kampi). 

 
V destinaciji redno spremljamo tudi ekonomske učinke turizma. V okviru aktivnosti 

za Zeleno shemo, smo izvedli anketiranje domačih in tujih obiskovalcev, ki so 

pripotovali v našo destinacijo. Rezultati vprašalnika so pokazali, da je posamezen 

obiskovalec v enem dnevu, ki ga je preživel pri nas v povprečju zapravil 132€. V 

povprečju so obiskovalci največ denarja zapravili za plačilo nastanitve, vstopnic za 

ogled znamenitosti ter hrane in pijače v lokalih in restavracijah. Eden izmed 

pomembnejši kazalnikov ekonomskih učinkov, katere v destinaciji redno 

spremljamo je tudi RevPAR, ki nam poda kombiniran podatek o povprečni 

doseženi ceni za prodano sobo in stopnji zasedenosti sob. Prihodek čiste 

penzionske storitve na razpoložljivo sobo se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 

zmanjšal za 26€, ter se v lanskem letu ponovno zvišal za 8€. Število prostih delovnih 

mest v turizmu v destinaciji se je v zadnjih dveh letih zmanjšalo za 60%, delež 

izplačane turistične takse pa za 61%. Zaradi epidemije, ki je pošteno prizadela 

turistično panogo in posledičnega upada turističnega obiska, je bila v zadnjih dveh 

letih na podlagi sprejetega vladnega sklepa zaradi zaprtja Postojnske jame močno 

znižana tudi vrednost koncesijske dajatve, ki jo koncesionar podjetje Postojnska 

jama d.d. vsako leto plačuje občini Postojna. 



4 

 

 

2 KDO SO NAŠI GOSTI? 

Postojna in celotna destinacija Zeleni kras je vedno bolj prepoznana kot naravna, 

zelena destinacija za odgovornega obiskovalca, ki išče aktivna in posebna doživetja 

kraške neokrnjene narave in kulturne dediščine. Vedno več je povpraševanj po 

unikatnih doživetjih narave, zlasti po opazovanju veliki zveri in alternativnih obiskov 

kraških jam za manjše skupine. Poleg tega se povečuje zanimanje za različne 

aktivnosti v naravi, s poudarkom na kolesarstvu in pohodništvu. Trend obiskovanja 

destinacije se razvija v smeri individualiziranih pristopov k obisku in personaliziranih 

doživetij. 

 

Večina obiskovalcev prispe v našo destinacijo z avtomobilom ali z javnim potniškim 

prometom (avtobus, vlak). Največji delež naših obiskovalcev predstavljajo družine 

in pari, ki v povprečju pri nas prenočijo dvakrat. To kaže na to, da veljamo še vedno 

za prehodno destinacijo, v kateri se večina obiskovalcev ne zadrži več dni skupaj. 

Prizadevamo si, da bi turisti pri nas ostali dlje ter da bi si poleg Postojnske jame in 

Predjamskega gradu ogledali še druge zanimivosti in izkusili dodatno turistično 

ponudbo v občini. Poleg dveh glavnih znamenitosti, je pri obiskovalcih v zadnjem 

času opazen velik porast zanimanja za ogled nekaterih manj znanih, a vseeno zelo 

privlačnih  naravnih  in  kulturnih  znamenitosti,  predvsem:  Planinskega  polja  s 

Planinsko jamo in gradom Hošperk (Haasberg), Notranjskega muzeja, prenovljene 

Brivnice Ozbič ter mestnega griča Sovič, na katerem sta bila v zadnjem letu urejeni 

dve razgledni ploščadi. 

 

Kot je razvidno iz spodnje razpredelnice so v letu 2019 v naši destinaciji največji 

delež nočitev predstavljali italijanski gosti. Po pojavu epidemije in uvedbi turističnih 

bonov za državljane RS se je močno spremenila tudi struktura gostov. V zadnjih 

dveh letih tako v destinaciji beležimo največji delež domačih gostov. Med tujimi 

gosti jih največ prihaja iz Nemčije, na drugem mestu se še vedno nahajajo italijanski 

gosti, čeprav se je v zadnjih dveh letih napram predkoronskemu letu 2019, delež 

nočitev, ki jih ustvarijo krepko zmanjšal. 

 
Delež nočitev po državah prihoda gostov 

2019 2020 2021 

Italija 15% Slovenija 36,3% Slovenija 28,9% 

Nemčija 9,4% Nemčija 13% Nemčija 13,4% 

Slovenija 6,9% Italija 9,9% Italija 7,8% 

Madžarska 4,8% BIH 4,4% Francija 6,1% 

Francija 4,8% Madžarska 3,8% Madžarska 5% 

J Koreja 3,6% Francija 3,5% Nizozemska 4,8% 

Poljska 3,5% Nizozemska 2,9% Češka 4,5% 

Vir podatkov: SURS 
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2.1 Gosti in nočitve 

2.1.1 Število gostov – domači in tuji 

V letu 2021 je našo destinacijo obiskalo 79% tujih in 21% domačih gostov. V primerjavi z letom 

2019 je v zadnjih dveh letih opazna rast deleža domačih gostov. V letu 2020 se je v primerjavi 

s predkoronskim letom 2019 delež domačih gostov dvignil za 25%, v letu 2021 pa za 16%. 

 
 št. 

tujih gostov 

št. 

domačih gostov 

št. 

gostov skupaj 

2019 
109.959 6.134 116.093 

95% 5% 100% 

2020 
18.896 8.074 26.970 

70% 30% 100% 

2021 
36.142 9.337 45.479 

79% 21% 100% 

Vir podatkov: Občina Postojna 

 

2.1.2 Število gostov in nočitev - po mesecih 

Po podatkih Občine Postojna je našo destinacijo v letošnjem letu skupno obiskalo 

dobrih 18.000 (18.509) več gostov, kot v lanskem letu 2020. Rekordnega leta 2019, pa 

je našo destinacijo obiskalo dobrih 70.000 (70.614) več gostov, kot v letu 2021. 

 
Prihodi gostov po mesecih 

 2019 2020 2021 

januar 2.284 2.564 105 

februar 1.666 1.801 104 

marec 3.667 662 112 

april 9.639 14 129 

maj 10.448 659 508 

junij 13.972 1.848 2.515 

julij 21.105 5.931 9.312 

avgust 25.555 8.904 16.308 

september 12.965 3.415 8.239 

oktober 7.990 1.035 5.313 

november 3.559 49 1.468 

december 3.243 88 1.366 

SKUPAJ 116.093 26.970 45.479 
Vir podatkov: Občina Postojna 
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V letošnjem letu je v naši destinaciji prenočilo skoraj 30.000 obiskovalcev (28.669) 

več kot v letu 2020. Kljub temu je rekordnega leta 2019 v naši destinaciji prenočilo 

dobrih 94.000 več obiskovalcev kot v letu 2021. 

 
Nočitve gostov po mesecih 

 2019 2020 2021 

januar 3.038 2.971 249 

februar 2.342 964 217 

marec 5.313 1.753 300 

april 12.688 368 347 

maj 13.952 1.284 1.377 

junij 19.911 2.959 4.782 

julij 30.206 9.760 14.920 

avgust 37.502 15.404 24.438 

september 20.993 5.885 11.487 

oktober 9.087 1.895 8.826 

november 6.223 189 2.822 

december 5.116 214 2.550 

SKUPAJ 166.371 43.646 72.315 
Vir podatkov: Občina Postojna 

 
2.1.3 Število gostov in nočitev – v mestu in na podeželju 

V zadnjih dveh letih je v primerjavi z letom 2019 opazen dvig števila gostov in 

nočitev na podeželju. Delež gostov na podeželju se je v letu 2021, v primerjavi z 

letom 2019 povečal za 14%, delež nočitev pa za 9%. 

 
 Št. gostov za območje mesta Postojna in podeželja 

2019 2020 2021 

Št. gostov Delež v % Št. gostov Delež v % Št. gostov Delež v % 

MESTO 83.197 72% 15.897 59% 26.521 58% 

PODEŽELJE 32.896 28% 11.071 41% 18.958 42% 

SKUPAJ 116.093 100% 26.970 100% 45.479 100% 

Vir podatkov: Občina Postojna 

 
 Št. nočitev za območje mesta Postojna in podeželja 

2019 2020 2021 

Št. nočitev Delež v % Št. nočitev Delež v % Št. nočitev Delež v % 

MESTO 112.903 68% 25.003 57% 42.956 59% 

PODEŽELJE 53.468 32% 18.643 43% 29.359 41% 

SKUPAJ 166.371 100% 43.646 100% 72.315 100% 

Vir podatkov: Občina Postojna 
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2.1.4 Število gostov in nočitev – po tipu namestitve 

V zadnjih dveh letih je v primerjavi z letom 2019 opazen upad gostov in nočitev pri 

hotelih. V letu 2021 se je v primerjavi z letom 2019 delež gostov pri ostalih tipih 

namestitev (sobe, apartmaji, kampi) dvignil za 11%, delež nočitev pa za 9%. 

 
 Št. gostov po tipu namestitve 

2019 2020 2021 

Št. gostov Delež v % Št. gostov Delež v % Št. gostov Delež v % 

HOTELI 55.661 48% 11.015 41% 16.737 37% 

OSTALI 60.432 52% 15.955 59% 28.742 63% 

SKUPAJ 116.093 100% 26.970 100% 45.479 100% 

Vir podatkov: Občina Postojna 

 
 Št. nočitev po tipu namestitve 

2019 2020 2021 

Št. nočitev Delež v % Št. nočitev Delež v % Št. nočitev Delež v % 

HOTELI 72.447 44% 15.276 35% 25.024 35% 

OSTALI 93.924 56% 28.370 65% 47.291 65% 

SKUPAJ 166.371 100% 43.646 100% 72.315 100% 

Vir podatkov: Občina Postojna 

 

 

2.2 Zasedenost ležišč in kapacitete 

V zadnjih dveh letih je opazen padec števila turističnih kapacitet, ki je povezan z 

upadom števila nočitev zaradi pandemije. Število kapacitet je bilo v letošnjem 

letu, v primerjavi z letom 2019, manjše za dobrih 150.000 ležišč (155.459). 

 
Prav tako je v primerjavi z letom 2019 v zadnjih dveh letih opazen padec 

zasedenosti ležišč, ki je bil v letu 2021 v primerjavi z letom 2019 manjši za 12%, 

medtem, ko se je v primerjavi z letom 2019 zasedenost ležišč dvignila za 7,4%. 

 
LETO 201 9 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC SKUPAJ 

ŠT. NOČITEV 3038 2.342 5.31 3 1 2.688 1 3.952 1 9.91 1 30.206 37.502 20.993 9.087 6223 5.1 1 6 1 66.371 

KAPACITETE 31 .21 7 26.992 31 .21 7 47.220 50.871 50.31 0 53.909 55.1 1 8 52.620 49.693 45.480 41 .91 2 536.559 

ZASEDENOST 9,7% 8,7% 1 7,0% 26,9% 27,4% 39,6% 56,0% 68,0% 39,9% 1 8,3% 1 3,7% 1 2,2% 31 ,0% 
              

LETO 2020 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC SKUPAJ 

ŠT. NOČITEV 2971 964 1 .753 368 1 .284 2.959 9.760 1 5.404 5.885 1 .895 1 89 21 4 43.646 

KAPACITETE 41 .41 6 29.377 29.977 9.270 1 4.291 41 .820 50.561 50.964 45.1 20 42.1 60 5.430 1 4.725 375.1 1 1 

ZASEDENOST 7,2% 3,3% 5,8% 4,0% 9,0% 7,1 % 1 9,3% 30,2% 1 3,0% 4,5% 3,5% 1 ,5% 1 1 ,6% 
              

LETO 2021 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC SKUPAJ 

ŠT. NOČITEV 249 21 7 300 347 1 .377 4.782 1 4.920 24.438 1 1 .487 8.826 2.822 2.550 72.31 5 

KAPACITETE 1 0.354 8.092 1 1 .656 1 4.280 20.987 47.91 0 51 .243 51 .646 49.770 46.438 34.560 34.1 64 381 .1 00 

ZASEDENOST 2,4% 2,7% 2,6% 2,4% 6,6% 1 0,0% 29,1 % 47,3% 23,1 % 1 9,0% 8,2% 7,5% 1 9,0% 

Vir podatkov: Občina Postojna 
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3 SPREMLJANJE EKONOMSKIH 
UČINKOV 

 
3.1 Poraba obiskovalcev 

Rezultati vprašalnika so pokazali, da je posamezen obiskovalec v enem dnevu, ki 

ga  je  preživel  v  naši  destinaciji  v  povprečju  zapravil  132€.  V  povprečju  so 

obiskovalci največ denarja zapravili za plačilo nastanitve (32€ na posameznika 

na dan), za vstopnice za ogled kulturnih znamenitosti (29€ na posameznika na 

dan) ter za plačilo hrane in pijače v lokalih in restavracijah (26€ na posameznika 

na dan). Nekoliko manj denarja so obiskovalci porabili za prevoz po destinaciji 

(10€ na posameznika na dan), za nakupe spominkov in oblačil (9€ na 

posameznika na dan), za hrano in pijačo v trgovinah (7€ na posameznika na 

dan), ter za parkirnine in rekreacijo (4€ na posameznika na dan). 

 
Poraba obiskovalcev na dan bivanja v destinaciji (v €) 

nastanitev (z obroki) 32 

kultura in razvedrilo (vstopnine za znamenitosti, prireditve) 29 

hrana in pijača v restavracijah 26 

vozovnice za prevoz po destinaciji 10 

drugi nakupi (spominki, oblačila) 9 

hrana in pijača v trgovinah 7 

parkirnine 4 

šport in rekreacija (vstopnine, najem igrišč, wellness ...) 4 

drugo 1 

Skupaj 123 

Vir podatkov: rezultati anketiranja za obiskovalce v sklopu ZSST (2021) 

 
3.2 RevPAR 

Pomembnejši posebni kazalnik spremljanja ekonomskih učinkov je RevPAR 

(prihodek, dosežen na razpoložljivo sobo), ki nam poda kombiniran podatek o 

povprečni doseženi ceni za prodano sobo in stopnji zasedenosti sob. 

 
Povprečna dosežena dnevna cena 

Povprečna dosežena dnevna cena (ADR - Average Room Rate oz. Average Daily 

Rate) je kazalnik, ki nam pove, kakšno dejansko povprečno ceno dosega 

nastanitev pri prodaji sob za čisto sobno storitev (brez hrane in pijače in dodatnih 

zunaj penzionskih storitev). 

 
Oceno povprečne cene dvoposteljne sobe merimo v destinaciji na letni ravni. 

Dobili smo jo tako, da smo izračunali skupno povprečno ceno nočitve pri 
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ponudnikih nastanitev v dveh različnih obdobjih: izven sezone (povp. za mesec 

februar) in v glavni sezoni (povp. za mesec julij) ter nato povprečje iz obeh 

obdobij združili. 

 
Leto 2019 2020 2021 

Povprečna dnevna 

cena dvoposteljne 

sobe 

 

67 € 

 

72 € 

 

75 € 

Vir podatkov: Booking.com 

 
Število nedeljivih enot 

Število nedeljivih enot je število razpoložljivih (nedeljivih) enot, ki se oddajajo v 

nastanitvenem obratu. Enota pomeni v tej zvezi nedeljivo najemno celoto (to 

pomeni, da se oddaja v celoti). Za eno (nedeljivo) enoto se štejejo: soba, apartma, 

koča, bungalov, hiša, prostor ali prostor za kampiranje, privez za plovila. 

 

Leto 2019 2020 2021 

Število nedeljivih enot 

(sobe, apartmaji itd.) 809 746 758 

Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Stopnja neto zasedenosti nedeljivih enot - izračun 

Izračun: Stopnja neto zasedenosti nedeljivih enot = (število prenočitev x 100) / 

(število nedeljivih enot x število dni) 

 

Leto 2019 2020 2021 

Št. prenočitev 166.371 43.646 72.315 

Št. nedeljivih enot (sobe, 
apartmaji) 

809 746 758 

Stopnja neto zasedenosti 

nedeljivih enot 
 

56,3% 
 

16,0% 
 

26,1% 

Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije 

 
RevPAR - izračun 

Prihodek nočitev na razpoložljivo sobo na razpoložljivo sobo (RevPAR)smo 

izračunali tako, da smo pomnožili povprečno dnevno ceno dvoposteljne sobe s 

stopnjo neto zasedenosti nedeljivih enot v posameznem letu. 

 

Leto 2019 2020 2021 

Povp. dosežena cena celotne 

penz.storitve na 
prodano sobo z DDV 

(ADR/ARR) 

 
67 € 

 
72 € 

 
75 € 

Stopnja neto zasedenosti 

nedeljivih enot 
56,3% 16,0% 26,1% 
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Prihodek čiste penz.storitve 

na razpolož.sobo (RevPAR) 
37,7 € 11,5 € 19,6 € 

 

V letu 2020 se je v primerjavi s predkoronskim letom 2019 RevPAR občutno 

zmanjšal za 26,2€ (69,5% odstotni padec). V letu 2021 se je v primerjavi z letom 

2020, RevPAR ponovno zvišal za 8,1€ (41% rast). 

 
3.3 Zaposlovanje v turizmu 

V tabeli so prikazani podatki o prostih delovnih mestih, ki so jih delodajalci iz SKD 

dejavnosti 55, 56 in 92.001 sporočili Zavodu RS za zaposlovanje za območje 

Upravne enote Postojna v letih od 2019 do 2021. V zadnjih dveh letih se je v 

primerjavi s predkoronskim letom 2019 število prostih delovnih mest zmanjšalo 

za 60% (63 delovnih mest). 

 
 ZAPOSLITVE V TURIZMU (UE POSTOJNA) 

2019 2020 2021 

Gostinske 

nastanitvene 

dejavnosti 

Dejavnost 

strežbe jedi 

in pijač 

 

Skupaj 

Gostinske 

nastanitvene 

dejavnosti 

Dejavnost 

strežbe jedi 

in pijač 

 

Skupaj 

Gostinske 

nastanitvene 

dejavnosti 

Dejavnost 

strežbe jedi 

in pijač 

 

Skupaj 

Jan  9 9  12 12    

Feb  8 8 1 1 2  5 5 

Mar  6 6  1 1  7 7 

Apr  5 5  1 1    

Maj  21 21  5 5 4 3 7 

Jun  10 10  5 5  10 10 

Jul  10 10  5 5  1 1 

Avg  9 9 1 3 4  2 2 

Sep  3 3  2 2 2 1 3 

Okt 1 10 11  3 3  5 5 

Nov  8 8     1 1 

Dec 1 3 4       

Skupaj 2 102 104 2 38 40 6 35 41 

Vir podatkov: Zavod RS za zaposlovanje 

 
Pojasnilo: 

 12. 4. 2013 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela 

(ZUTD-A), ki je ukinil obvezno prijavo prostega delovnega mesta pri Zavodu. Ker lahko 

delodajalci, ki ne sodijo v javni sektor ali niso gospodarske družbe v večinski lasti države, objavo 

prostega delovnega mesta zagotovijo sami, o tem pa ZRSZ ne obveščajo, slednji nima več 

podatkov o vseh prostih delovnih mestih v državi, 

 upravna enota je najmanjša teritorialna enota spremljanja sporočenih prostih delovnih mest 

v Zavodu, 

 zajeta so vsa Zavodu sporočena prosta delovna mesta ne glede na to, ali so bila kasneje krita 

ali so ostala odprta (s tem podatkom v statističnih skladiščih ne razpolagamo). 
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4  PRIHODKI OD TURIZMA IN 
VLAGANJA V TURIZEM 

 
Prihodke od turizma je v celoti težko opredeliti, ker gre za panogo, ki zajema in 

vpliva na različne druge dejavnosti. Zato tu ne ocenjujemo prihodkov zasebnikov 

niti prihodkov Občine na račun davkov iz turističnega in z njim povezanega 

gospodarstva, ampak so v nadaljevanju prikazani le prihodki občinskega 

proračuna, ki so kot postavka stalni in relativno neodvisni od aktivnosti same 

Občine ali občinskega upravljavca turizma. Skoraj v celoti so neposredno ali 

posredno vezani na trženje Postojnske jame. 

 
Za  več  informacij  o  vlaganju  sredstev  v  turizem  pa  glejte  dokument:  »Prikaz 

občinskih vlaganj v turizem_2012 do 2021«. 

 
Prihodki Občine Postojna v EUR 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Koncesijska dajatev družbe 

upravljavke Postojnske jame 

 
1.218.249 

 
1.281.598 

 
1.590.412 

 
1.594.160 

 
1.532.243 

 
1.453.848 

 
1.389.708 

 
1.520.196 

 
684.469 

 
35.634 

Dividende od deleža v družbi 

upravljavki Postojnske jame 

 
60.442 

 
81.429 

 
100.737 

 
14.271 

 
181.326 

 
253.520 

 
325.714 

 
424.772 

 
2.510.015 

 
0 

 
Turistična taksa 

 
6049 

 
23.924 

 
35.002 

 
43.375 

 
69.142 

 
101.238 

 
131.117 

 
195.316 

 
55.354 

 
76.608 

Prihodki od koncesijskih dajatev od 

posebnih iger na srečo 
 

313.017 

 
279.050 

 
270.876 

 
265.605 

 
268.630 

 
262.183 

 
258.031 

 
251.310 

 
146.100 

 
103.041 

Skupaj prihodek Občine iz naslova 

turizma 
 

1.597.757 

 
1.666.001 

 
1.997.027 

 
1.917.411 

 
2.051.341 

 
2.070.789 

 
2.104.570 

 
2.391.593 

 
3.395.939 

 
215.282 

Vir: Občina Postojna 

 
Poraba sredstev koncesijske dajatve 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Celotna koncesijska dajatev 1.218.249 1.281.598 1.590.412 1.594.160 1.532.243 1.453.848 1.389.708 1.520.196 684.469 35.634 

Za programe v okviru sprejetega 

proračuna 
 

1.032.446 

 
1.090.921 

 
1.355.070 

 
1.342.129 

 
1.290.000 

 
1.224.000 

 
1.170.000 

 
1.290.347 

 
587.181 

 
0 

 
Za investicije v infrastrukturo 

 
185.803 

 
190.677 

 
235.343 

 
248.275 

 
265.514 

 
234.406 

 
219.708 

 
229.849 

 
97.288 

 
0 

Poraba sredstev za infrastrukturo  
 

 
Komunalno 

opremljaje 

Globočnikove 

ulice 

 
 

 
Komunalno 

opremljaje 

Kraigherjeve 

ulice 

 
 

 
Komunalno 

opremljaje 

območja pod 

Kolodvorom 

 
 

 
Komunalna 

oprema 

Rakitnik ČN 

Postojna 

Komunalna 

oprema   

Rakitnik 

Postojna - II.faza, 

Kanalizacija 

Veliki Otok- 

III.faza, 

Komunalna 

oprema 

prestranek- 

 

Kanalizacija 

Grobišče, 

ureditev 

komunalne 

orpeme 

Prestranek- 

Rakitnik II. faza 

 
 

Ureditev 

komunalne 

opreme 

Prestranek- 

Rakitnik III. Faza 

 
 

 
Urejanje 

komunalne 

infrastrukture v 

Hraščah 

 
 

 
Urejanje 

komunalne 

infrastrukture v 

Hraščah 

 
 
 

 
Urejanje Tržaške 

ceste v Postojni 

Vir: Občina Postojna 

 
Koncesijska dajatev kot največji prihodek Občine iz naslova turizma 

Največji prihodek Občine Postojna iz naslova turizma je letna koncesijska 

dajatev vsakokratnega upravljavca Postojnske jame po Uredbi o koncesiji za 

rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem. 
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Znesek koncesijske dajatve je navzdol in navzgor omejen, najnižji je 1,7 milijona 

evrov, najvišji pa 3 milijone evrov. Njegova višina se odmerja od prihodka od 

vstopnin - za prvih pet let koncesije znaša 30 %, za naslednjih 15 let pa 35 % 

prihodka od vstopnin. Plačilo dajatve se zniža za znesek investicijskih vlaganj v 

jamsko infrastrukturo (v naravne vrednote), ki jih potrdi Vlada RS. 

 
Delitev koncesijske dajatve poteka v razmerju: 40 % država, 60 % Občina 

Postojna. S tem delom Občina Postojna prosto razpolaga . Država lahko 97,5 % 

svojega deleža odstopi Občinama Postojna in Pivka, če ti sredstva vložita v 

gradnjo infrastrukture lokalnega pomena. Načrt teh vlaganj vsako leto potrdi 

Vlada RS. Delitev državnega dela koncesijske dajatve je v razmerju: Postojna 

28,89 %, Pivka 71,11 %. Doslej je Vlada RS svoj delež vedno odstopila Občinama. 

 
Skladno z uredbo o koncesiji je bila tako v obdobju med leti 2012 in 2021 najvišja 

koncesijska dajatev izplačana leta 2015, ko je njena vrednost znašala 1.594.160€. 

 
Zaradi razglašene epidemije in s tem upada turističnega obiska je bila že prvem 

letu epidemije (2020) koncesijska dajatev znižana na podlagi sprejetega 

vladnega sklepa zaradi zaprtja jame. V letu 2020 je bila tako vrednost koncesijske 

dajatve za 55% nižja, kot v letu 2019. V letu 2021 je bila zaradi epidemioloških 

razmer koncesijska dajatev izplačana v minimalni vrednosti 35.634€. 

 
Delež v družbi Postojnska jama d. d. in prihodek od dividend 

Občina Postojna je manjši od dveh solastnikov družbe Postojnska jama d. d., ki 

je nosilka koncesije. Njen delež 25,10 % poleg prihodkov iz naslova dividend 

omogoča ali prepreči sprejem nekaterih odločitev (npr. o prenosu sedeža 

podjetja), hkrati pa je kot manjšinski lastnik seznanjena in razpravlja o načrtih 

večinskega lastnika. Pomembnejšega formalnega vpliva nanje nima. Razmerje 

med lastnikoma opredeljuje veljavni Delničarski sporazum, ki se lahko 

spreminja. 

 
Za izplačilo dividend je bilo vsako leto namenjenih 20 % čistega dobička družbe, 

razen v letu 2015, ko je bila izplačana le zakonsko določena minimalna dividenda 

(od zneska v višini 4 % osnovnega kapitala družbe). Za dividende je možno 

nameniti največ 25 % čistega dobička družbe. V letu 2021 zaradi epidemije ni bilo 

izplačila. 

 
Prihodki od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 

Občina Postojna sodi v zaokroženo turistično območje, ki je v skladu s pravili o 

koncesijski dajatvi od posebnih iger na srečo (tj. od igralništva) po Zakonu o igrah 

na srečo (ZIS) upravičeno do prejemkov. 
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Zaokroženo turistično območje se oblikuje po odločbi ministra, pristojnega za 

turizem, poleg občine z igralnico pa ga sestavljajo tudi občine, ki izrazijo interes 

za vključitev in izpolnjujejo določene kriterije, povezane z oblikovanjem skupne 

turistične ponudbe območja ali obremenjenostjo področja zaradi igralništva. 

Občina Postojna je del zaokroženega turističnega območja skupaj z občinami 

Nova Gorica, Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal ob Soči, Komen, 

Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava. Lokalne skupnosti 

(Občine) posameznega zaokroženega turističnega območja se dogovorijo o 

višini deležev koncesijske dajatve s posebno pogodbo. Prihodek iz tega naslova 

se namenja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično 

infrastrukturo. 

 
Turistična taksa - prihodek od nočitev v občini 

Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Postojna (UL RS 18/2018) določa, 

da je turistična taksa prihodek proračuna Občine Postojna, ki ga ta nameni za 

načrtovanje, organiziranje in izvajanje aktivnosti in projektov spodbujanja 

razvoja turizma na območju občine. Z novim Zakonom o spodbujanju razvoja 

turizma (ZSRT-1) je poleg turistične takse uvedena še promocijska taksa v višini 

25 % turistične takse, ki se jo odvaja STO-ju za nacionalno promocijo. 

 
Po veljavnem odloku znaša turistična taksa za mesto Postojna 1,60 EUR, 

posledično znaša promocijska taksa v mestu Postojna 0,40 EUR (25 odstotkov 

zneska obračunane turistične takse, oziroma skupaj turistična in promocijska 

taksa 2,00 EUR. Turistična taksa za ostale kraje v Občini Postojna znaša 1,00 EUR, 

promocijska taksa pa 0,25 EUR, skupaj turistična in promocijska taksa 1,25 EUR. 

 
Vrednost točke usklajuje Vlada RS skladno z rastjo cen življenjskih potrebščin. 

Ponudniki nastanitev vodijo evidenco nočitev in na podlagi te vsak mesec 

poročajo in plačujejo pripadajočo takso. 

 
Z decembrom 2017 je AJPES vzpostavil register namestitvenih obratov RNO in 

spletno aplikacijo eTurizem za dnevno poročanje podatkov o gostih in nočitvah 

za namen vodenja evidence gostov ter za namen spremljanja obračuna in 

plačila turistične takse. Občine tako prejemajo podatke o nočitvah in obračunani 

taksi iz tega vira in posebno poročanje ni več potrebno. Hkrati se mesečno za 

pretekli mesec poroča tudi statistične podatke, s čimer je odpadla razlika v 

podatkih o nočitvah, ki jih beleži Občina, in tistih, ki jih beleži Statistični urad 

Republike Slovenije. 

 
V zadnjih desetih letih je bila v občini Postojna najvišja vrednost turistične takse 

izplačana leta 2019 (195.316€). V zadnjih dveh letih je opazen padec vrednosti 

izplačane turistične takse. V primerjavi z letom 2019 je leta 2020 delež izplačane 
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takse padel za 72% (55.354€). V letu 2021 se je delež izplačane takse znova dvignil za 

28% (76.608€), vendar je to še vedno 61% manj kot leta 2019. 


