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ZELENI DNK 
NAZIV DESTINACIJE: Postojna 

 
Zeleni DNK destinacije je zapis njenega značaja; le če bo destinacija jasno, strateško 
in domiselno opredelila svoj značaj, bo lahko razvila močno blagovno znamko 
(znamko) destinacije! Močna znamka pa je eno ključnih izhodišč za uspešno izvajanje 
turističnega managementa destinacije.  
 
 

Obrazec: Zeleni DNK 
 
 

1 - Močni zeleni atributi 

 

 

Izpostavite, kar je v vaši destinaciji posebnega, presežnega, 

edinstvenega, po posameznih področjih. V cca. 250 besedah 

vsak odgovor.  

 

1.1 

Narava in naravne 

vrednote  
(opišite tiste naravne vrednote, 

ki pomembno vplivajo na značaj 

destinacije) 

  

 
Temeljni  kapital turističnega razvoja v naši destinaciji zagotovo 
predstavljajo njene naravne danosti in 200-letna turistična 
tradicija vezana na Postojnsko jamo. 

 
V območju Nature 2000 namreč leži kar 69,53% površine naše 
destinacije, kar je močno nad državnim povprečjem, saj je le 37% naše 

države pokrite z območji Nature 2000. Med njimi so v naši destinaciji tri 
posebna ohranitvena območja (SCI) – Notranjski trikotnik, Nanoščica in 
Trnovski gozd ter sedem posebnih območij varstva (SPA) – Snežnik-
Pivka, Planinsko polje, porečje Nanoščice, južni rob Trnovskega gozdu 
in Nanos, Javorniki, Snežnik, Mrzla jama pri Prestranku ter Slavinski 
Ravnik. 
 

V destinaciji imamo tudi izredno veliko gostoto jam, saj se na njenem 
območju nahaja kar 462 jam in brezen. Na njen značaj ima prav gotovo 
največji vpliv Postojnski jamski sistem - sistem šestih jam, ki so 
med seboj povezane z aktivnimi rovi podzemeljske Pivke. Najbolj znan 
del Postojnskega jamskega sistema je zagotovo Postojnska jama - 

podzemni raj med kapniki, ki velja za izjemno turistična znamenitost v 
svetovnem merilu. S svojimi 24 km rovov, galerij in veličastnih dvoran 

sodi med najbolj raznolike jamske sisteme na svetu. 
 
Drugo pomembno naravno vrednoto, ki pomembno vpliva na značaj 
destinacije predstavljajo gozdovi, saj poraščajo 181,98 km2, kar 
pomeni 67,4 % njenega ozemlja (povprečna gozdnatost v Sloveniji je 
58 %). Prevladujejo jelovo-bukovi gozdovi, ki poraščajo najvišje ležeče 

predele Nanosa, Hrušice, Grmade ter Javornikov.  
 
Med razpoznaven element, ki pomembno vpliva na značaj naše 
destinacije sodi tudi Nanos -  razčlenjena visoka kraška planota, ki 
velja za pregrado med celinskim in primorskim delom 
Slovenije. Nanos ne vpliva na naše območje le v geografskem, temveč 

tudi v klimatskem smislu, saj velja za podnebno ločnico z obilnimi 

padavinami. Poleg tega se izredna pestrost kaže v biotski raznovrstnosti 
območja. 
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1.2 

Kulturna dediščina  

(opišite tisto kulturno dediščino 

(snovno in nesnovno), ki 

pomembno vpliva na značaj 

destinacije) 

 

 
Med kulturno dediščino, ki pomembno vpliva na značaj destinacije sodi 
naša druga najpomembnejša turistična znamenitost, Predjamski grad, 
ki je hkrati tudi eden od nacionalnih turističnih simbolov (nad 250.000 
obiskovalcev letno – pred epidemijo in upamo, da se kmalu vrnemo na 
te številke).  
 

Od druge stavbne dediščine večjega formata se postopoma obnavlja 
Ravbarjev stolp, v destinaciji pa imamo še tri preostale gradove, ki do 
sedaj še niso bili obnovljeni: Prestranek, Orehek in Hošperk 
(Haasberg) ter ruševine gradu Postojna (Adelsberg), ki se nahajajo 
na vrhu mestnega griča Sovič.  
 
Prenovljen brivsko frizerski salon Ozbič v starem mestnem jedru 

Postojne, kjer je moč doživeti pristno brivsko izkušnjo in se poglobiti v 

preteklost legendarnega salona in si ogledali razstavo. 
 
Muzejska ponudbo v destinaciji predstavljata: Notranjski muzej 
Postojna s stalno razstavo Muzej krasa, ki velja za najbolj celovito 
razstava o krasu v Evropi ter Razstava EXPO Postojnska jama kras, 
katero si lahko ogledate v Parku Postojnska jama. 

 
Sakralno kulturno dediščino v mestu Postojna predstavlja  Cerkev sv. 
Štefana: posvečena sv. Štefanu, zavetniku konj, kar kaže na to, da je 
imelo v preteklosti furmanstvo (prevozništvo) v Postojni izredno velik 
pomen. 
 

Najbolj množični tradicionalni prireditvi v destinaciji, zanimivi za širšo 
publiko, sta: Jaslice v Postojnski jami (petdnevna prireditev, 17.000 

obiskovalcev pred epidemijo) in Furmanski praznik (enodnevna 
prireditev, cca. 10.000 obiskovalcev; pred epidemijo).  
 
Pomemben element zabave predstavljajo v poletnem času tudi festivali, 
ki se odvijajo v mestnem središču (Kulturni utrip poletja in Zmaj ma 

mlade), ki so bili v preteklih letih iz strani domačih in tujih obiskovalcev 
zelo dobro sprejeti. Oba festivala sta se odvijala tudi v letu 2020 in 
2021. 
 

 

1.3 

Trajnostna arhitektura  

(opišite tiste značilnosti lokalne 
arhitekture, ki pomembno 
vplivajo na značaj destinacije) 

 

 
Med primere dobre prakse na tem področju zagotovo sodi Turistično 

informacijski center Postojna, ki je zasnovan kot sodoben, 
prepoznaven in prostorsko privlačen paviljon. Njegovo oblikovanje 
temelji na upoštevanju načel trajnostne gradnje z izrabo 
obnovljivih virov (les), obliko in orientacijo. Avtohtoni materiali na 

sodoben način povzemajo tudi načela notranjsko-kraške gradbene 
tipologije. Zaradi upoštevanja načel trajnostne gradnje oziroma uporaba 
lesa v letu 2015 v okviru prireditve Lesena hiša prejel nagrado 

ikona (ikona za promocijo rabe lesa v bivalnih okoljih) ter nagrado 
uredništva revije Hiša  v kategoriji les v mestu. 
 
Izmed ostalih objektov v destinaciji, ki so primarno namenjeni turistični 
dejavnosti in so odraz lokalne arhitekture bi bilo vredno omeniti tudi 
turistično kmetijo Smrekarjevo domačijo. Preurejeno stoletja staro 

kmečko domačijo sredi vas Grobišče  sestavljajo trije objekti na katerih 
je s sodobnim pristopom poudarjena preprostost vaške arhitekture. Na 
domačiji je večina pohištva narejenega iz smrekovega lesa, tudi v 
sprejemnem prostoru, jedilnici in čajni kuhinjici.  
 
Na arhitekturni izgled mesta Postojna močno vpliva tudi staro mestno 

jedro Postojne imenovano Majlont, za katerega sta značilna strnjena 

pozidava in ozke ulice ter  avtentična arhitektura tipičnih terasastih ulic, 
dvorišč, hiš, zidov, streh in dimnikov.  
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Zelene površine v mestu lepo dopolnjujeta Mestni park, ki 
predstavlja prijetno igrišče za najmlajše, kjer lahko na različnih igralih 
preizkusijo svoje spretnosti in uživajo ob igri ter park SGLŠ z več kot 
sto drevesnimi in grmovnimi vrstami. Urejene poti na mestnem griču 
Sovič in urejena razgledišča.  
 
Izmed ostalih objektov v mestu arhitekturno izstopajo: 

 Grobnica rodbine Frana Jurca (mavzolej izstopa tako s svojo 
zunanjo neoklasicistično arhitekturo kot z notranjo ureditvijo, ki 
jo zaokrožata stropna poslikava Marije z umrlim Jezusom 
Maksima Gasparija ter skulptura matere z otrokom). 

 Stavba Ljudske univerze Postojna: starodobna secesijska 
arhitekturna lepotica zgrajena leta 1909. 

 Stavba Občine Postojna: historicistično oblikovana stavba z 

razgibano in slikovito fasado, ki je bila zgrajena leta 1908. 

 Salon Ozbič: hiša zaščitena kot sestavni del naselbinske 
dediščine, glede na strokovna merila pa ima vse lastnosti 
kulturnega spomenika. Pomembna dediščina našega prostora, 
ki s svojo nenavadno podobo poživlja staro mestno jedro. 
 

 

1.4 

Gastronomija in lokalno 

pridelana hrana  
(opišite tiste značilnosti lokalne 
gastronomije, ki pomembno 

vplivajo na značaj destinacije) 

 

 
Destinacija Postojna je na »prepihu« celinskega in mediteranskega 
sveta, kar se je vedno odražala tudi v kulinariki. Zaradi nadmorske 
višine je podnebje Postojne veliko bolj podobno celinskemu kot 
mediteranskemu, tudi rastni pogoji so zato težji.  
 
Zato so se kmetje bolj kot v pridelavo zelenjave usmerjali v živinorejo, 

predvsem govedorejo in pridelavo mleka ter mlečnih izdelkov, rejo 
drobnice ter rejo prašičev, zajcev in perutnine za lastno uporabo. 

Posledično so na našem območju med dejavnostmi prevladovali: 
čebelarstvo, pridelava mlečnih izdelkov (predvsem sir), pridelava 
suhomesnatih izdelkov, pa tudi sadjarstvo in pridelava izdelkov iz sadja. 
 

Kulinarika je zagotovo tisti atribut, ki poleg ljudi najpomembneje 
soustvarja doživetje na destinaciji in njeno avtentičnost. Glavni atribut 
naše destinacije je zagotovo njena naravna dediščina, zato velik 
potencial za prepoznavnost in visoko dodano vrednost nudita predvsem 
divjačinska in divja hrana (brin, čemaž, vršički, gobe, zelišča ipd.), ki 
vsebinsko dopolnjujeta naravne atribute destinacije. Poleg tega je 
dodatna prednost te hrane tudi to, da je samodejno tudi ekološka.  

 
Primer dobre prakse v naši destinaciji predstavljata predvsem 
tradicionalen Čemažev dan ter Mesec čemaževih jedi - promocija 
ponudnikov, ki imajo en mesec v svoji stalni ponudbi različne jedi iz 

čemaža. Zaradi epidemije v letih 2020 in 2021 dogodka nista bila 
izvedena.  
 

Med visoko dodano vrednost naše destinacije v kulinaričnem smislu 
lahko uvrstimo tudi domačo in lokalno pridelano hrano na 
turističnih kmetijah. Med njimi izstopata predvsem TK Smrekarjeva 
domačija, na kateri sta prepoznavna značilnost gostinske zgodbe 
obara iz govedine krave cike in oslovski golaž ter TK Hudičevec, 
kjer dajejo poudarek na jedeh iz mesa na ekološki način doma vzrejenih 

živali. 
 
Med pomemben prepoznavni znak naše destinacije v kulinaričnem 
smislu zagotovo sodi tudi Jakobova tortica – postojnska sladica, 
katero so zasnovali v Kavarni Siesta. Tortica je izdelana iz lokalnih 
sestavin, značilnih za našo destinacijo, dopolnjuje pa jo tudi 

legenda o pastirčku Jakobu, ki je v vasici Šmihel pod Nanosom med 

čuvanjem ovac nabiral svoje najljubše sadje - maline in hruške ter trl 
orehe. Torta je sestavljena iz pirinega biskvita z orehi, skutno-
smetanove kreme, med katero sta hruškova in malinova plast. 
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Okrašena je z rezinami posušene viljamovke, marinirane v malinovem 
soku, s karameliziranimi orehi, svežimi in suhimi malinami ter zelenimi 
koščki biskvita, pobarvanimi z naravnim barvilom. Sladkana je izključno 
z domačim medom. Poleg tega smo v letu 2021 v sklopu projekta 
Kulinarična doživetja med Snežnikom in Nanosom dobili Jakobovo 
malico, ki jo dobite v Guštarni, lokalni butični trgovinici z domačimi 
lokalnimi in slovenskimi dobrotami. Za gajbico dobrot smo se odločili 

predvsem zaradi širokega pomena, ki promovira domače izdelke, 
primerna je za piknik, degustacije v naravi, lahko se jo postreže v 
gostilni ali na različnih dogodkih v različnih ambientih. Lahko pa si jo 
posameznik kupi in odnese preprosto domov ali s seboj na pot. V gajbici 
najdete ekološki med, lipov med, krhlji in sok, sir, salama, marmelada, 
tlačenka in domač kruh.    
 

 

1.5 

Spektakularni 

posamezniki 

(opišite tiste velike osebnosti iz 
zgodovine ali sedanjosti 
destinacije, ki pomembno 
vplivajo na njen značaj; je med 
njimi kdo, ki ga lahko povežete s 
trajnostnim razvojem? Opišite 
tudi njega) 

 

 

Med velikimi osebnostmi, ki so pomembno vplivale na razvoj Postojne 
moramo definitivno omeniti Luko Čeča, svetilničarja v Postojnski jami, 
ki je ob pripravah na obisk cesarja leta 1818 odkril njene notranje, 
tedaj še neznane dele. Prav ta zvest in vesten delavec, ki je med 
drugim skrbel za človeške ribice v jami, je tam odkril tudi jamskega 

hrošča, ki je kasneje postal prva opisana jamska žuželka in bil 
poimenovan drobnovratnik. Čečevi izjemni odkritji sta bili odločilni, da 
je Postojnska jama postala izjemno priljubljena med obiskovalci in 
raziskovalci iz vseh koncev sveta. 
 
Iz naselja Planina, ki se nahaja v bližini Postojne, je bil doma tudi 
slovenski skladatelj, pesnik, dramatik, politik in izdajatelj političnega 

lista Naprej, Miroslav Vilhar (1818-1871). Z ognjevitostjo se je javno 
zavzemal za pravice Slovencev v avstroogrskem cesarstvu: za 

uporabo slovenskega jezika v šolah in državnih uradih, za 
ustanovitev slovenske zavarovalnice, pa tudi za pogozdovanje krasa. 
Bil je tudi pobudnik in organizator pivškega tabora na Kalcu, na 
katerem so bile jasno izražene zahteve za uresničitev narodnostnega 

programa Zedinjene Slovenije. 
 
Med velike osebnosti naše destinacije lahko uvrstimo tudi Alojza 
Kraigherja (1877-1959), pisatelja, dramatika, zdravnika in 
zobozdravnika, ki velja za očeta slovenske medicinske fakultete ter 
Janka Ozbiča, postojnskega brivca znanega po dolžini svojega 
obrtniškega staža, v katerem je kot mojster svojega poklica vztrajal 

skoraj celo življenje. Janko Ozbič je v salonu strigel in bril vse do 
svojega 89. leta, ko je zaradi spremenjene zakonodaje o tovrstnem 
delu moral dejavnost opustiti. 
 

Izmed znanih osebnosti katerih delo lahko povežemo s trajnostnim 
razvojem velja izpostaviti Dr. Petra Habiča (1934-1998), ki velja za 
utemeljitelja sodobnega slovenskega krasoslovja. Njegov najbolj 

pomemben prispevek k razvoju krasoslovja je celostno razmišljanje o 
krasu in življenju na njem. Pomembno področje njegovega delovanja je 
tudi razvoj smiselnega načrtovanja življenja na krasu in njegovo 
varovanje. Še posebej veliko truda je posvetil proučevanju kraških 
voda, ki so najbolj pomemben vir pitne vode tudi pri nas. 
 

Velik del svojega življenja pa je k trajnostnem razvoju prispeval tudi 
Dr. Mihael Gajster s svojim raziskovalnim delom na področju živalske 
in ljudske prehrane ter zmanjšanjem obremenjevanja okolja s 
fosforjem, cinkom in bakrom preko prehrane. 
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2 – Zeleni razvoj 

 

Že imate v destinaciji zelene produkte ali kakšne inovativne 

zelene akcije, zelene pristope, zelene aktivnosti? V katero smer 

bi si želeli, da bi se zeleni razvoj v vaši destinaciji razvijal? V cca. 

250 besedah vsak odgovor. 

 

2.1 

Inovativni zeleni 

produkti v javni lasti 

(opišite tiste produkte, akcije, 

aktivnosti, iniciative ali doživetja 

v javni lasti, ki so ali bi znali biti 

zanimivi za turiste – in so 

lokalnega značaja, drugačni in 

edinstveni, predvsem pa 

inovativni na področju 

trajnostnega turizma; še 

nevideni v drugih destinacijah, še 

nevideni ali redki v svetovnem 

merilu, o čemer se govori med 

trajnostnimi trendi, se prevideva, 

da bo v prihodnosti veliko bolj 

razširjeno …)  

  

 
Naša destinacija je pravo malo bogastvo hribov, gora, gričev in raznih 
pohodnih ter učnih poti. Pohodniki se vedno znova radi vračajo po nove 
izkušnje in čudovite razglede, ki se jim kot nagrada ponujajo ob 
osvojenih vrhovih. Med glavne motivatorje prihoda turistov v našo 
destinacijo sodi  velika kraška planota Nanos, ki ločuje osrednji del 

Slovenije od Primorja. Je priljubljena točka rekreativcev in planincev, ki 
nudi hiter in konkreten vzpon, proti vrhu pa zagotavlja razmere in 
občutja, ki so značilni za visokogorje. Nanos je hkrati začetna točka 
razvijajoče se daljinske pohodne poti Via Dinarica.  

 
Od planinskih poti so na Postojno vezane še poti na Sv. Lovrenc, Sv. 
Trojico, Veliki in Mali Javornik, Babo, Planinsko goro in Osojnico. 

Lokalne pohodniške poti v mestu Postojna vodijo na oba razgledna 
vrhova ob mestu - Sovič in Pečno reber. 
 
Naravne danosti našega območja ponujajo poleg pohodništva kot 
obetaven produkt tudi kolesarstvo – več kot 100 km urejenih 
kolesarskih poti, s ponudbo prijazno kolesarjem, ki omogoča 

spoznavanje značilne kraške pokrajine v živo. V naši destinaciji imamo 
veliko konkurenčno prednost pred bližnjimi območji, ker v poletni sezoni 
ponujamo svežino in hlad, saj je večina prog gozdnih tj. senčnih in 
potekajo na nadmorski višini okrog 1000 m. Sveže pa so tudi noči, kar 
zagotavlja dober počitek in olajša večdnevno kolesarjenje. Naravne 
danosti našega območja so naklonjene kolesarstvu različnih vrst 

in zahtevnostnih stopenj. Nižja območja, prepredena s starimi 

kolovozi, so primerna za nezahtevno kolesarjenje. Višje ležeča območja 
(Nanos, Javorniki, Slavinski ravnik) ponujajo zahtevnejše ture.  
 
Med posebnosti specifičnega tipa naše pokrajine sodi tudi  Planinsko 
polje, ki spada med širša zavarovana območja in je v območju Natura 
2000 zabeleženo kot evropsko pomemben in edinstven življenjski 
prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst. Obiskovalci naši 

destinacije so navdušeni nad čudovitim prizorom poplavljenega polja, 
ko se le to po obilnejšem deževju spremeni v jezero. 
 
Brivsko-frizerski salon Ozbič, pristna brivsko frizerska izkušnja v 
legendarnem postojnskem salonu ter možnost vodenega ogleda po 
razstavi o zgodovini brivstva na slovenskem in zgodovino postojnske 

brivnice.  

 

2.2 

Inovativni zeleni 

produkti v zasebni lasti 
(opišite tiste produkte, akcije, 
aktivnosti, iniciative ali doživetja 
v zasebni lasti, ki so ali bi znali 
biti zanimivi za turiste – in so 
lokalnega značaja, drugačni in 
edinstveni, predvsem pa 
inovativni na področju 
trajnostnega turizma; še 
nevideni v drugih destinacijah, še 
nevideni ali redki v svetovnem 
merilu, o čemer se govori med 
trajnostnimi trendi, se prevideva, 
da bo v prihodnosti veliko bolj 
razširjeno …)  

 

 
Najpomembnejša razlikovalna prednost našega območja so zagotovo 
jame. Med njimi je najbolj znana Postojnska jama, ki velja za najbolj 
obiskano turistično znamenitost v Sloveniji. Ostala turistična ponudba v 
občini  obsega še druge jame: Pivko in Črno jamo, Otoško jamo, Jamo 

pod Predjamskim gradom in Planinsko jamo. Omenjene jame, v katerih 
je osnovna ponudba primarno turistična in fizično manj obremenjujoča, 
ponujajo tudi možnost jamskega trekinga, kjer ogledi neturističnih 
delov jam potekajo v manjših skupinah v spremstvu usposobljenega 
vodnika. 
 
Zanimivo izkušnjo predstavlja tudi obisk Planinske jame. Obiski so 

vodeni, vodenja pa niso le vezana na navajanje informacij ene za 
drugo, ampak bolj na samo izkušnjo. Ker vodijo po navadi v jamo 

obiskovalce v manjših skupinah, lahko gostje jamo toliko bolje spoznajo 
in doživijo zelo pristno izkušnjo. Možen je tudi ogled s čolnom, ki traja 
od 4 do 6 ur in katerega se lahko udeležijo maksimalno 4 obiskovalci. 
Tale vrsta ogleda je primernejša za obiskovalce z boljšimi kondicijskimi 
sposobnostmi saj poleg veslanja vključuje hojo po neravnih površinah 
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in plezanje. 
 
Ker se v današnjih časih ljudje vedno bolj umikajo stran od masovnega 
turizma, postajajo med turisti vse bolj priljubljeni produkti, ki ponujajo 
pristne “one on one” izkušnje. V naši destinaciji je takšne produkte 
možno tudi razviti, ker imamo veliko naravno bogastvo, ki bi si ga tujci 
radi želeli ogledati in doživeti. Pri podjetju Forest Adventures d.o.o. je 

mogoče v naših gozdovih v družbi izkušenega lovskega vodiča 
opazovati medveda in druge gozdne živali, svojim gostom pa 
ponujajo tudi treking po gozdnih poteh, kjer lahko gostje doživijo 
pristno naravo našega kraja. 
 
Na našem območju leži tudi Planinsko polje z reko Unico, ki velja v 
svetovnem merilu za eno najlepših in najboljših destinacij za 

muharjenje na lipana in potočno postrv v Evropi. Reka Unica tako 

predstavlja pravi raj za ljubitelje muharjenja iz vsega sveta, ki se na 
njene bregove vračajo iz leta v leto, saj jim je všeč mir in neokrnjenost 
narave, ki jo nudi Planinsko polje. 
 

 

2.3 

Razvoj inovativnih 

zelenih produktov v 

javni lasti 
(opišite 3 produkte, akcije, 
aktivnosti, iniciative ali doživetja 
v javni lasti, ki bi jih v prihodnih 
3-10 letih vaša zelena ekipa 
želela ponuditi turistom v vaši 
destinaciji – in bi bili lokalnega 
značaja, drugačni in edinstveni, 
predvsem pa inovativni na 
področju trajnostnega turizma; 
še nevideni v drugih destinacijah, 
še nevideni ali redki v svetovnem 
merilu, o čemer se govori med 
trajnostnimi trendi, se prevideva, 
da bo v prihodnosti veliko bolj 
razširjeno …)  

 

 

Kombinacija nadmorske višine, prostranih gozdov in 
podzemeljskih jam omogoča intenzivna ter sprostilna doživljanja 
narave v njenem raznolikem bogastvu ter doseganje svežine sredi 
poletja. Osvežujočim duhovno-telesnim doživetjem se tako pridružuje 
tudi blagodejen nočni počitek ob primerno ohlajenih nočeh brez uporabe 
klimatskih naprav. 
 

Gozd: 
Našo destinacijo v več kot 60 odstotkih pokriva gozd, zato predstavljajo 

gozdovi pri nas izjemen potencial. Poleg aktivnosti na prostem omogoča 
gozd različne načine fizično manj zahtevnega preživljanja prostega 
časa, katere bi želeli v prihodnje ponuditi turistom, ki bodo prišli v našo 
destinacijo. Združujemo jih pod imenom Gozdni velnes/gozdni 

slefnes/gozdna terapija, ki ponuja možnost razvoja storitev z visoko 
dodano vrednostjo, ker je povezan z zdravjem in dobrim počutjem. V 
okviru tega produkta bi radi v naši destinaciji gostom ponudili predvsem 
sprostitev v obliki gozdne terapije ter možnost usposabljanja za 
preživetje v naravi v spremstvu izkušenega vodnika.  
 
Jame:  

Stalna klima v jamah je pravšnja v vseh letnih časih. Pozimi so jame 
toplejše od okolice, poleti hladnejše in zato vselej prijetne. Visoka vlaga 
v njih deluje blagodejno na kožo, dihala in sluznice. Omenjene lastnosti 
ponujajo naši destinaciji priložnost za razvoj klimatskega turizma, ki 

je v preteklosti že bil pomemben atribut turistične ponudbe na 
Postojnskem (Razdrto kot zaledje Trsta, klimatski hotel Adelsbergerhof 
v Postojni). Tudi v današnjih dneh pa podnebje v naši destinaciji ponuja 

priložnost za razvoj speleoterapije in predstavlja osnovo za razvoj 
terapevtskega turizma. Do sedaj je na tem področju najdlje prišel 
ponudnik Postojnska jama s pripravami na razvoj ponudbe 
speleovelnesa, torej ponudbe znotraj produkta dobrega počutja in ne 
kot klasične zdravstvene storitve. Ponudba speleovelnesa je že 
predvidena v Otoški jami, ki pa zaradi zakonodaje na tem področju še 

ni dokončno oblikovana. 
 

 

2.4 

Razvoj inovativnih 

zelenih produktov v 

zasebni lasti 
(opišite 3 produkte, akcije, 
aktivnosti, iniciative ali doživetja 
v zasebni lasti, ki bi jih v 

 
V destinaciji imamo že razvito dobro sestavljeno ponudbo opazovanja 
medveda in drugih gozdnih živali, ki predstavlja produkt z visoko 
dodano vrednostjo.  

 
V prihodnjih letih bi radi vključili v ponudbo tudi opazovanje metuljev 
in rastlin. Potencial v tem primeru predstavlja predvsem Planinsko 
polje, ki je zabeleženo kot evropsko pomemben in edinstven življenjski 
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prihodnih 3-10 letih vaša zelena 
ekipa želela ponuditi turistom v 
vaši destinaciji – in bi bili 
lokalnega značaja, drugačni in 
edinstveni, predvsem pa 
inovativni na področju 
trajnostnega turizma; še 
nevideni v drugih destinacijah, še 
nevideni ali redki v svetovnem 
merilu, o čemer se govori med 
trajnostnimi trendi, se prevideva, 
da bo v prihodnosti veliko bolj 
razširjeno …)  

prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst. Na Planinskem polju 
najdemo namreč edino rastišče travniške morske čebulice v 
Sloveniji, številne travniške vrste ptic ter kar 78 različnih vrst 
metuljev.  
 
Nov pristop k trajnostnemu turizmu predstavlja tudi čebelarski 
turizem (znan tudi kot apiturizem) katerega bi radi na naši destinaciji v 

prihodnje razvili kot samostojni turistični produkt. Turistom bi radi v 
sklopu produkta ponudili oglede čebelnjakov v družbi izkušenega 
čebelarja, ki obiskovalcem predstavil njegovo delo ter življenje čebel in 
njihov pomen za človeštvo. Po končanem ogledu čebelnjaka bi imeli 
turisti seveda tudi možnost degustacije in nakupa izdelkov iz medu.  
 
Postojna velja že od nekdaj v strokovni javnosti za svetovno središče 

krasoslovja, kar  je temeljna razločevalna značilnost naše destinacije 

od preostalega krasa. Njena središčna umeščenost na območju krasa 
nudi izvrstno izhodiščno pozicijo za spoznavanje celotnega območja. V 
prihodnje bi v naši destinaciji radi oblikovali ponudbo spoznavanja 
krasa za različne ciljne skupine. Ideja je, da bi v njenem sklopu 
izvedli tudi Festival krasa - večdnevni, poljudno-znanstveni festival, 
zasnovan in organiziran v sodelovanju več inštitucij, predvsem pa z 

Inštitutom za raziskovanje krasa (IZRK ZRC SAZU) s sedežem v 
Postojni, ki je že od svoje ustanovitve leta 1947 nosilec vodilne vloge 
slovenskega krasoslovja v svetu. 
 

 

3.1. 

Krovni zeleni opis 

(podajte krovni opis zelenega 

značaja destinacije – dobro 

razmislite in opišite v parih 

stavkih bistvo značaja zelene 

destinacije tako, da vas dela 

edinstvene na svetu; odraža naj 

vaše močne zelene atribute, 

predviden zeleni razvoj, pri tem 

pa razmislite, kje znajo vaši 

atributi in predviden razvoj 

sovpadati z željami vašega 

jutrišnjega, trajnostno 

naravnanega turista)   

 

 
Dobrodošli na pragu burje! 

 

Burja pozna vsak obraz, vsako cvetlico in vsak kamen na 

postojnskem. Pozna vse vrhove, vse gozdove in zanimive poti. Obiskuje 

podzemne skrivnosti, ki vse leto zbujajo radovednost. Skupaj s 

popotniki odkriva edinstveno kraško naravo, živalski in rastlinski svet, 

bogato kulturo, zeleno podeželje in zanimivo mesto. Z oblačno »kapo« 

nad Nanosom domačine opozori, da zna biti tudi hladna in sunkovita, 

skorajda nepredvidljiva. V mrzlih zimskih nočeh pa skupaj z dežjem 

ohladi zemljo in vse rastlinje odene v ledeni oklep. 

Burja je samosvoja in posebna – tako kot naša pokrajina. 

 

 

Zavedamo se, da naša turistična ponudba temelji predvsem na 

edinstvenem ekosistemu oziroma naravnih danostih kraškega sveta, 

bogati naravni in kulturni dediščini. Zato je stanje v naravi potrebno 

ohranjati ali celo izboljšati, pogoje za sodoben način življenja in turizem 

pa sonaravno razvijati. Ne želimo cenenega turizma, ki temelji na 

stalnem nižanju cene, in posledičnega životarjenja turističnih 

ponudnikov.  

 

Zato smo se zavezali, da bomo potencial na področju turizma razvijali 

strateško, celovito, trajnostno in sistematično, predvsem zaradi potrebe 

po še bolj uravnoteženem trajnostnem in sonaravnem razvoju 

destinacije. Z namenom izboljšanja okoliščin za razvoj turistične 

dejavnosti čim več gospodarskim subjektom ter omogočiti obiskovalcem 

celovitejšo ponudbo območja, prebivalcem pa večjo blaginjo.  

 

Pri nadaljnjem razvoju turizma v naši destinaciji je pomembno 

predvsem, da ne dopustimo, da bi število turistov in vrsta turizma 
ogrozila našo naravno dediščino, ki je temelj našega bivalnega okolja in 
turistične ponudbe. Stanje v naravi je potrebno ohranjati ali celo 
izboljšati. 
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3.2. 

Krovni zeleni slogan  

(v parih besedah zapišite udaren, 

edinstven, zapeljiv slogan 

destinacije, ki povzema bistvo 

zgoraj zapisanega Zelenega opisa 

destinacije)  

  

 
Na pragu burje! 
 
Na prepihu vplivov z vseh strani neba je postojanka, ki po vsem svetu 
slovi po Postojnski jami. 
A ta, ki ne išče le postanka, tu najde pristen stik s kraško naravo, z 
ljudmi, z legendami.  

 

 

 

 

 

5*zelena doživetja 

 

 

Vaš Zeleni DNK bo vaše izhodišče, ko boste pomagali 

ponudnikom v vaši destinaciji razvijati 5*zelena doživetja -  

produkt, ki bo točno določen do zadnje podrobnosti kot vsak 

drug turistični produkt na trgu. 

 

Že imate cilj, koliko 5*zelenih doživetij bo v vaši destinaciji do 

naslednje obnove vašega znaka Slovenia Green Destination? 

 

 

Že delate na tem? 
(zgolj v razmislek – na to 

poglavje ni potrebno odgovarjati, 

še ne … a upamo, da boste 

kmalu lahko izpolniti tudi to 

polje)  

 

 
V prihodnje (ravno smo začeli delati, ko nas je ustavila epidemija) bi 
radi pri nas oblikovali koncept 5* kulinaričnega produkta.  

 
Gostom, ki bi prišli v našo destinacijo bi radi ponudili serijo kulinaričnih 
dogodkov & doživetij v naravnem okolju. Pri pripravi menija bi 
sodelovali z lokalnimi mojstri kulinarike ter lokalnimi proizvajalci od 
katerih bi odkupili lokalne pridelke. Povezovalec dogodka bi v vmesnem 
času obiskovalcem povedal več o našem območju ter lokalni kulinariki, 

kar bi tujim gostom prineslo pomembno dodano vrednost pri 

spoznavanju naše destinacije. 
 

  


