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I g o r V r i š e r 

REGIONALNO PROSTORSKO NAČRTOVANJE TURIZMA 
V POSTOJNSKI OBČINI 

Slovenski turistični strokovnjaki zelo pogosto uporabljajo pri 
propagiranju našega turizma geslo »gore—kras—morje«, ki naj po-
nazori tri osnovna prirodna obeležja naše ožje domovine in obenem 
njeno največjo atraktivnost. Malokje na svetu so namreč na tako 
majhnem prostoru združene tri tako različne pokrajine. Naravno bi 
bilo, da bi naše turistično programiranje težilo za tem, da te prirodne 
možnosti primerno izkoristi, da ustrezno razvije turistično- dejavnost 
v vsaki od imenovanih pokrajin in da jih poveže med seboj v skladno 
celoto. V resnici pa sta dosedanji turistični razvoj in investiranje v 
turistične objekte potekala precej drugače. Za časa Avstroogrske se je 
npr. turizem najbolj razvijal v obmorskih pokrajinah. Pod bivšo Ju-
goslavijo so prosperirali turistični kraji na Gorenjskem. Slovensko 
Primorje v turistično razviti Italiji ni moglo v tem pogledu uspevati. 
Po zadnji vojni se je večina turističnih investicij usmerjala v Koprsko 
primorje, medtem ko je klasično slovensko turistično območje — alpski 
svet, po katerem je Slovenija bila najbolj znana, izgubilo na pomenu in 
privlačnosti. Šele v zadnjih letih se je pojavilo nekaj pofeud, ki naj bi 
iznova v večji meri oživele privlačnost slovenskega gorskega sveta. V . 
vseh teh treh razdobjih se je prav malo napravilo za razvoj turizma 
na krasu. Pravzaprav bi edino Postojnsko jamo lahko označili kot 
turistično zanimivost, ki je ves čas obdržala svoj pomen; ostali objekti 
na krasu so, kakor, upravičeno omenja I. Gams1, le obdobno uživali 
sloves in vse prekmalu zatonili v pozabo. Kljub geslu »gore—kras— 
morje« se je v Sloveniji prav malo napravilo za smotrn razvoj turizma 
na krasu in za njegovo afirmacijo. 

Šele 1. 1958 je ObLO Postojna napravil prvi korak v tej smeri. 
Naročil j e študijo*, ki naj bi začrtala smernice prihodnjega prostorskega 
razvoja turistične dejavnosti na ozemlju te naše »najbolj kraške ob-
čine«. Leto kasneje je Strokovni svet za turizem SR Slovenije uvrstil 

* Studio o regionalnem načrtovanju turizma v postojnski občini je na-
ročil ObLO Postojna 1. 1958 pri Projektivnem ateljeju v Ljubljani. Izdelali 
so j o Janez Planina, Vekoslav Sršen, Igor Vrišer in Marjan Zadnikar. Vodil in 
redigiral j e delo Igor Vrišer. Naslov študije j e bil »Občina Postojna — turi-
stični program, Projektivni atelje, Ljubljana, 1958«. 
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Postojno med pomembnejša turistična žarišča, za katere je bilo treba 
izdelati perspektivne razvojne programe. Študija, ki je nosila naziv 
»Perspektivni program razvoja turizma kraškega turističnega področja 
s centrom v Postojni«, se je v mnogem naslonila na dognanja prve 
razprave. Do javnega razpravljanja o kraškem turizmu je prišlo kas-
neje še ob zgraditvi nekaterih novih turističnih objektov in ob preure-
janju prometnih naprav v Postojnski jami. Razprave in zlasti prvo 
imenovana študija so pokazale, da bo mogoče uspešno razvijati turizem 
na krasu in dohiteti zamujeno predvsem z vsklajenim razvojem vseh 
dejavnosti in ne samo z gradnjo gostinskih in turističnih objektov. 
Pospešiti bo treba razvoj prometa, trgovine, komunale, raznih storitev 
itd. Obenem pa bo treba rešiti še nekatera ključna vprašanja, ki imajo 
izrazito regionalni značaj. Med nje sodijo predvsem oskrba z vodo, 
odvajanje fekalij, ureditev prometnega omrežja in urbanistična ure-
ditev Postojne. Skratka, pokazalo se je, da zahteva načrtovanje in raz-
vijanje turizma na krasu sodelovanje najrazličnejših strok, da je po-
trebno bolj kakor ob drugih prilikah upoštevati svojstvene naravne 
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pogoje in da sodi zato takšno širše planiranje turizma že na področje 
regionalnega prostorskega načrtovanja.2 Zaradi zanimivih dognanj in 
nekaterih svojstvenih metodičnih prijemov pri obravnavanju te proble-
matike nemara ne bo odveč, če najpomembnejša spoznanja na kratko 
prikažemo. , 

I 

Največjo p r i v l a č n o s t našega kraškega ozemlja predstavljajo 
prirodne razmere, to so najrazličnejši kraški pojavi, podnebje in 
obširni gozdovi z možnostjo lova. 

Glede k r a š k i h p o j a v o v je to ozemlje že od srednjega veka 
sem uživalo sloves. Takrat je bilo najbolj znano Cerkniško jezero. Ko 
so 1. 1818 odkrili glavni del Postojnske jame in so z odkritji nadaljevali 
v devetdesetih letih ter jamo turistično uredili, je postal ta objekt 
največja privlačnost našega krasa. Ostale jame, Črna in Pivka jama, 
Otoška jama, Planinska jama itd., kakor tudi drugi kraški pojavi 
Planinsko polje, Cerkniško jezero, Pred jama, Rakov Škocjan in pa 
zlasti Škocjanske jame so bili vse do zadnjega časa slabo poznani, 
redkeje obiskovani in v turizmu niso veliko pomenili. Turistični tok 
se j e usmerjal predvsem v Postojnsko jamo; drugi objekti, čeprav 
urejeni za obiskovalce, so bili malo ali pa sploh neizkoriščeni. 

Med kraškimi pojavi, ki pridejo v poštev kot turistična atrakcija, 
je treba navesti naslednje:3 

P o s t o j n s k e j a m e , to je sklop jam in jamskih rokavov, od 
katerih je le del, okoli 4.200 m, urejen za turiste. To so tako imenovane 
Stare in Lepe jame. Drugi rokav, Tartarus, Otoška jama in jama pod-
zemeljske Pivke, ni urejen. Tudi razni stranski rovi niso dostopni 
turistom. Postojnske jame so izredno bogato zakapane in to je njihova 
največja privlačnost. Y sklop 16 km dolgega podzemeljskega sistema 
Pivke sodijo še O t o š k a j a m a , Č r n a j a m a , in P i v k a j a m a . 
Otoška jama je bila urejena za obiskovalce, a so j o pozneje izropali in 
zato danes ni več zanimiva. Črna in Pivka jama sta bili urejeni in 
razsvetljeni za časa italijanske zasedbe, umetni rov pa ju povezuje 
med seboj in s Postojnsko jamo. Medtem ko sodi Črna jama med 
kapniške jame, je Pivka jama člen podzemeljske struge Pivke. V 
smeri proti Planini zapira podzemeljsko pot Pivke sifon, tako da pre-
ostalih 2,2 km do Planinske jame še ni raziskanih. Edino Mala Koli-
ševka, veliko brezno ob glavni cesti vrh »Kačjih rid«, opozarja na njen 
podzemeljski tok. Pivka prihaja na dan na Planinskem polju v Planin-
ski jami, tipični vodni jami, katero naziva jo tudi Malograjska jama 
ali Jama pod gradom. Y P l a n i n s k i j a m i , ki je dolga 4.880 m 
in ima deloma urejena pota za obiskovalce, je podzemeljsko sotočje 
Pivke in Raka. 

Ostale jame na postojnskem področju (Trnjska, Žegnana in Jama v 
lozi in druge) so bile ali izropane ali pa ne pridejo v poštev za turizem. 
Pač pa ima turistični pomen sklop jam pri P r e d j a m s k e m g r a d u , 
ki jih je izdelala rečica Lokva. Jame so zaenkrat še nedostopne, a bi 
jih bilo mogoče urediti in njihov obisk povezati z obiskom Predjam-
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skega gradu. Velik sloves uživa v mednarodni znanstveni literaturi 
B e t a l o v s p o d m o l , v katerem je imel človek ledene dobe lovsko 
postojanko. Podobnih spodmolov in jam je na Pivki še veliko. Betalov 
spodmol bi tudi lahko primerno uredili; bil bi prav zanimiva turistična 
atrakcija. 

Med površinskimi kraškimi pojavi j e treba omeniti razen nekate-
rih vdorni h vrtač ( V e l i k a in M a l a K o l i š e v k a ) predvsem vsa 
tri kraška polja; Planinsko polje, Cerkniško jezero in Rakov Škocjan. 
Medtem ko je Rakov Škocjan kot naravna znamenitost zavarovan4, so 
se gospodarstveniki z ostalima dvema poljema že večkrat ukvarjali. 
Za P l a n i n s k o p o l j e , katerega dno prekriva ilovnata plast, je bil 
izdelan projekt akumulacije za hidrocentralo Verd5. Akumulacijsko 
jezero bi seglo do višine 470 ali 480m; voda bi zalila Planino in glavno 
cesto ter celo Pivko jamo. Brez dvoma bi takšna akumulacija imela za 
turizem daljnosežne posledice. Toda pomisleki o vododržnosti glinaste 
plasti na dnu polja, o dodatnih stroških za zamašitev zakraselega ob-
robja in slabe skušnje z akumulacijami na kraških poljih drugod so 
bržkone povzročili, da do projektirane zajezitve verjetno ne bo prišlo 
tako kmalu. Tudi s C e r k n i š k i m j e z e r o m 5 s o s e naši geološki in 
hidrološki strokovnjaki že večkrat ukvarjali. Obstojata dve zamisli: 
osušitev in ojezeritev. Slednja je za turizem in za ribištvo sila pri-
vlačna. Vendar bo do dokončnega sklepa treba še počakati, saj so hi-
drografske razmere izredno zamotane in verjetno tudi še ne dovolj 
raziskane. 

R a k o v Š k o c j a n 3 je zvezni člen med Cerkniškim in Planin-
skim poljem. Tu je vse polno zanimivosti: Zelške jame in Tkalca jama, 
dva naravna mostova, lepi pejsaži itd. Odkar so Škocjan povezali razen 
z Uncem in Postojno tudi s Cerknico (Zelšami), je to polje turistično 
veliko bol j dostopno. Pred leti so tudi zgradili turistično postojanko. 

P o d n e b j e Pivke in sosednjih ozemelj ima zaradi sorazmerno 
visoke nadmorske višine (Postojna ima n. v. 554 m) dokaj ostre poteze. 
Pozimi predvsem prevladujejo srednjeevropski klimatski vplivi, poleti 
pa mediteranski. Povprečna letna temperatura je v Postojni 8,5°, v 
Pivki 8,1° in v Planini 9,3° (za razdobje 1949—1957); povprečna janu-
arska temperatura znaša v Postojni —1,2°, v Pivki —2,15 in v Planini 
—0,9°, povprečna julijska temperatura pa je v Postojni 18°, v Pivki 
18,1° in v Planini 19,8° C. Podnebje je razmeroma hladno, saj ima 
Postojna npr. le 99 dni s temperaturo nad 15°. Oblačnost je precejšnja; 
število oblačnih dni znaša v povprečju okoli 131 dni v letu (36%). 
Množina padavin je na Pivki okoli 1709 mm (Postojna) do 1800 mm na 
leto, na kraških planotah pa preseže 2000—4000 mm. Zaradi vplivov 
z juga snežna odeja ni dolgotrajna, komaj 3,2 dni v povprečku. Okpli 
39,6 dni na leto ima Postojna snežno odejo (v Planini 41,5 dni). Silno 
močan učinek ima na podnebje veter. Komaj pri 25,8 °/o opazovanjih 
so zabeležili zatišje. Najbolj pogost veter je severovzhodnik — burja, 
ki doseza orkansko moč6. 

Ostro kraško podnebje je za turistični promet zanimivo le v polet-
nih mesecih, ko je s svojo svežino prijetno nasprotje vroči obmorski 
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klimi. Temperaturna razlika med Koprom in Postojno znaša poleti v 
povprečku okoli 4—6°. V tem pogledu ima Postojnski in Notranjski 
kras sploh značaj »gorskega« podnebja za obmorske prebivalce in 
turiste. Dejansko ta klimatski kontrast še sedaj izkoriščajo v ta namen. 
Za razvoj zimskega turizma pa bi prišle v poštev edinole visoke kraške 
planote kakor Snežnik, Javornik, okolica Črnega vrha, Vojsko itd., 
kjer zapade obilo snega in j e snežna odeja trajnejša. V nižjih legah 
sneg prehitro skopni in zaradi tega ni mogoče računati na razvoj zim-
skih športov kljub idealnim smučiščem okoli Bukovja in Belskega. 

Tretji ugodni pogoj za razvoj turizma na krasu so obsežni g o z d -
n i k o m p l e k s i , ki so med največjimi v Sloveniji. Prekrivajo vi-
soke kraške planote in Postojnska vrata. V njih je obilo divjačine, 
zlasti srnjadi, jelenov, divjih prašičev, gozdne kuretine itd. Najbolje 
uspevajo jeleni in srnjad, ki so tudi glavna atrakcija za tuje turiste. 
Vendar zaradi zakupniškega sistema pri lovu ni mogoče računati, da bi 
dobil lov večji turistični pomen. Največ interesa za lov so doslej po-
kazali Tržačani in italijanski lovci. V kolikor bi vključili lov v tujski 
promet, bi prinašal zaradi visokih tarif dokajšnje devizne dohodke. 

Iz istih razlogov je tudi ribolov omejen. Kraške vode, zlasti Unica, 
so izredno bogate in primerne za športni ribolov in to celo z evrop-
skega gledišča7. 

K u l t u r n i h s p o m e n i k o v je na ozemlju postojnske občine 
v primerjavi s prirodnimi veliko manj. Omeniti je treba Predjamski 
grad, Mali grad pri Planini in nekaj sakralnih spomenikov. Iz analize 
Zavoda za varstvo spomenikov v Ljubljani je razvidno, da bi kazalo 
proglasiti kot kulturne spomenike cerkve v Orehku, Slavinjah, Veli-
kem in Malem otoku in v Gorenjem ter tudi grad Haasberg. Med vsemi 
temi spomeniki j e Predjamski grad s svojstvenim okoljem najbolj 
imeniten. Mali grad pri Planini je osamljen srednjeveški utrjeni stolp 
z zanimivimi gotskimi oboki v notranjosti. Pred leti je bil restavriran 
in zavarovan pred vremenskimi vplivi. Grad Haasberg pri Planini j e 
bil v minuli vojni požgan. Čeprav je bila izrečena že vrsta pobud, da 
naj bi ga kot zelo lep primer grajske arhitekture in zaradi lepega po-
ložaja obnovili, j e Vendar malo verjetno, da bo do tega prišlo zaradi 
izredno visokih stroškov, ki bi jih takšna restavracija zahtevala. Glede 
zavarovanja ostalih objektov ni nikakršnih pomislekov8. Se povsem 
neraziskano je arheološko najdišče pri Šmihelu, za katerega domne-
vajo, da je keltski Metulum. 

Glede na edinstvenost vseh navedenih kraških pojavov in nekate-
rih kulturnih spomenikov je nad vse nujna naloga čimpreje jih zakon-
sko zavarovati. Vendar sta doslej zavarovana edino Rakov Škocjan in 
stara tisa pri Stranjah, medtem ko so nekateri drugi objekti šele pred-
lagani za zaščito8. Takšne razmere prav gotovo niso v prilog razvoju 
turizma. Zavarovanje bi moralo zajeti razen spomenikov tudi njihovo 
okolico in bi naj preprečilo kakršnokoli devastacijo ali spreminjanje 
okolja spomenikov. Zavarovati bi bilo treba celotni kompleks Postojn-
skih jam, Planinsko jamo, kompleks Predjamskega gradu, Mali grad 
pri Planini, obe, Koliševki in Betalov spodmol. Presenetljivo je, kako 
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malo smo doslej storili, da bi preprečili ropanje po jamah, spreminjanje 
okolja in propadanje spomenikov. 

Poslednji činitelj turističnega razvoja na tem območju, ki ga 
pa doslej še nismo navedli, a je prav gotovo med najpomembnejšimi, 
j e izvrstna p r o m e t n a l e g a postojnske regije. Skozi tako imeno-
vana »Postojnska vrata« se pretaka po cesti in železnici obsežen med-
narodni in lokalni promet, tako da sodi ta gorski prelaz med najbolj 
frekventirane v Evropi. 

Iz tega kratkega pregleda turističnih objektov na ozemlju postojn-
ske občine in njene neposredne soseščine lahko razberemo, da so turi-
stične privlačnosti osredotočene v štirih področjih. Ta so: 1. postojn-
sko s Postojnsko, Črno in Pivko jamo, 2. predjamsko z gradom in si-
stemom jam, 3. planinsko s Planinsko jamo, Malini gradom, Haasber-
gom in izviri Malenščice in 4. Rakov škocjan. Izven tega območja pa 
ležijo še nadvse pomembna turistična žarišča pri Škocjamskih jamah, 
v Lipici, pri Cerkniškem jezeru in Križni jami. Vsa ta žarišča lahko 
označimo kot poglavitna turistično-atraktivna področja našega kra-
škega ozemlja. Kot potencialno atrakcijo na tem ozemlju je treba še 
navesti Nanos z vrhom Plešo, ki je izvrstna razgledna postojanka. 
Vzpenjača ali urejena cesta bi ga napravila dostopnega za turistični 
promet10. 

II 

Predno se lotimo obravnave sedanjega turističnega prometa in 
njegovih materialnih osnov, nemara ne bo odveč, če najprej na 
kratko prikažemo r a z v o j t u r i s t i č n e g a p r o m e t a na po-
stojnskem območju. 

Pomembno je, da je bil vse do 1. 1945 skoraj ves turizem na tem 
ozemlju osredotočen k Postojnski jami. Ostali objekti so bili ali ne-
poznani ali pa nedostopni obiskovalcem. Tako npr. sta bila Predjamski 
grad in Rakov Škocjan v privatni lasti in je bil obisk dovoljen le red-, 
kim gostom. Nekateri objekti, kakor npr. Planinska jama ali Maini 
so bili v času med obema vojnama tik ob meji in zaradi tega nedo-
stopni. Šele po osvoboditvi, ko so postali vsi ti objekti družbena last-
nina, jih je bilo mogoče vključiti v turizem. 

Po vsem tem je razumljivo, da se je ves turistični promet usmerjal 
k obisku Postojnske jame. Zlasti od srede 19. stoletja, ko so jamo 
raziskali, uredili dostop do jame (1. 1869), napravili jamsko železnico 
(1. 1872) in jamo električno razsvetlili, je postala svetovno znana. Jamo 
je sprva upravljalo postojnsko glavarstvo, pozneje pa občina, število 
njenih obiskovalcev je postopoma naraščalo. V prvi polovici 19. st. j o 
je na leto obiskalo okoli 1000 ljudi, pozneje se je obisk zvečal na 5000 
do 8000 gostov. Pred I. svetovno vojno jih je bilo že okoli 25.000 do 
40.000. Tujski promet je omogočil, da so v Postojni obstajali kar trije 
hoteli, od katerih se je eden lahko kosal z imenitne j šimi hoteli ta-
kratne Avstroogrske monarhije. (V njem je sedaj gozdarska šola). V 
mestu sta bili tudi dve kavarni in 18 gostiln. V tistih letih je bila Po-
stojna bolje opremljena z gostinskimi objekti kakor pa sedaj.11 
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Za ' časa italijanske zasedbe je uprava Postojnske jame odprla 
obiskovalcem Črno in Pivko jamo, uredila obstoječo razsvetljavo in 
zgradila sedanjo upravo in gostinsko stavbo pred jamo. Obisk se je 
dvignil na 50.000—80.000 gostov (leta 1926 celo 110.600). V mestu sta 
bila dva hotela in 8 prenočišč (skupno 223 postel j), 3 kavarne, 15 restav-
racij in 8 gostiln: Kakor za časa Avstroogrske, tako so tudi pod Italijo 
prihajali turisti predvsem po železnici. Zato ne preseneča, da je npr. 
bivša »Južna železnica« večkrat poskušala dobiti Postojnsko jamo v 
svoje roke. 

Po 1. 1945 se je t u r i s t i č n i p r o m e t postojnskega kraškega 
območja skokoma povečal. Število gostov se je npr. od leta 1954 do 
1. 1963 povečalo za 164%, število nočitev pa za 146 %. V prvih povojnih 
letih so bili najštevilnejši domači obiskovalci. Od leta 1959 so prevladali 
tujci, na katere odpade sedaj okoli 68,3 % oziroma 6 6 % nočitev. To je 
razvidno tudi iz tabele št. 1: 

Tabela št. 1 

Število gostov in prenočitev v Postojni12 

Število gostov Število prenočitev 

Le
to
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aj
 

do
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'5* In
de

ks
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ač
i 

s In
de

ks
 

1954 9.709 7.267 2.442 100 11.609 9.505 2.104 100 
1955 10.268 6.558 3.710 105 13.925 9.778 4.147 120 
1956 7.944 5.618 2.326 81 11.412 8.775 2.637 98 
1957 10.122 6.447 3.657 104 13.823 9.899 3.929 119 
1958 11.290 6.886 4.424 116 12.663 7.941 4.772 109 
1959 15.128 7.409 7.719 156 17.482 9.326 8.156 150 
1960 14.329 7.268 7.043 147 16.079 8.684 7.395 138 
1961 17.454 7.829 9.625 179 18.699 8.590 10.109 161 
1962 17.856 5.916 11.949 184 21.298 7.628 13.670 183 
1963 25.625 8.124 17.501 264 28.632 9.728 18.904 246 

Sprva je bil turizem usmerjen zgolj v obiskovanje Postojnske ja-
me; v zadnjih letih pa se je postopoma zvečal tudi obisk Predjam-
skega gradu, Pivke in Črne jame ter Rakovega Skocjana (glej tabelo 2.). 
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Tabela št. 2 
Obisk Postojnske jame, Pivke in Crne jame ter Predjamskega gradu'2 
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1954 158.080 113.927 44.153 100 — — 

1955 200.340 123.764 76.576 127 — — 

1956 149.972 101.507 48.465 94 . — — 

1957 203.829 135.069 68.760 128 — — 

1958 237.1288 154.597 82.691 150 — — 

1959 262.046 152.978 109.068 166 1.600 — 

1960 275.646 168.320 107.326 174 1.979 19.950 
1961 280.224 143.339 136.885 177 1.951 24.175 
1962 280.240 136.264 143.976 177 2.013 24.583 
1963 3401288 149.4% 190.792 216 2.607 32.669 

•Neugodna značilnost povojnega turizma na postojnskem območju 
j e izredno močno sezonsko nihanje. Kulminacija sezone j e med juni jem 
in septembrom z maksimumom v avgustu. Y ostalih mesecih j e turi-
stični promet zelo skromen. Na štiri poletne mesece odpade kar 65.2 % 
vseh nočitev in 76,2% vsega obiska Postojnske jame. Zlasti tuji turisti 
so v tem času najbol j številni (prenočitve 77,2%, obisk jame 83,5%). 

Sezonsko nihanje turističnega prometa v Postojni 
(povpreček za 1. 1959-1963)12 

Tabela št. 3 
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I 350 1,7 662 0,2 YII 3.593 17,6 53.827 18,7 
II 396 1,9 603 0,2 VIII 4.615 22,6 72.164 25,1 

Ш 565 2,8 2.497 0,9 IX 2.839 13,9 40.885 14,2 
IV 1.112 5,5 13.345 4,6 X 1.554 7,6 13.041 1,2 
v 1.577 7,7 31.568 11,1 XI 818 4,0 3.458 1,2 

VI 2.290 11,2 52.173 18,1 XII 724 3,5 3.432 1,2 

Letni povpreček 20.438 100,0 287.688 100,0 
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Samo avgusta obišče Postojno 28 °/o vseh tujih turistov (Postojnsko 
jamo 30,1 °/o). Brez dvoma je takšna zavisnost od sezonskih nihajev za 
turistični promet zelo neprijetna. Žal je to karakteristika vsega jugo-
slovanskega turizma, le da prihaja v Postojni zaradi enostranske turi-
stične usmerjenosti še bolj do izraza:. 

luristični promet na postojnskem območju ima kakor sploh turi-
zem v SR Sloveniji13 še eno zelo neugodno lastnost — prehodnost. Turi-
sti se tu povečini zadržujejo le kratek čas, v glavnem z namenom da 
obiščejo Postojnsko jamo, nato pa nadaljujejo pot. Ostale atraktivno-
sti si ogledajo bol j poredko. Prav malo pa je takih, ki bi v Postojni 
prenočili in obiskali prav vse turistične privlačnosti. Na »tranzitnost« 
turizma zelo vpliva pomanjkanje prenočišč, saj sta v Postojni le dva 
hotela, en motel in eno prenočišče (skupaj 218 ležišč). Zaradi tega od-
pade na Postojno komaj 0,91 °/o vseh prenočitev v SR Sloveniji (1,77 °/o 
prenočitev tujcev). Ta delež se ves čas po vojni ni bistveno spremenil; 
nekaj časa se je celo manjšal. Če primerjamo število obiskovalcev Po-
stojnske jame s številom gostov, ki so prenočevali v Postojni, se izkaže, 
da jih j e komaj 5—6°/o prebilo noč v tem kraju. Tudi glede povprečne 
dobe bivanja turistov j e Postojna med turističnimi kraji z najkrajšo 
dobo. Medtem ko znaša povprečna doba bivanja v SR Sloveni j i 3,55 dni, 
je v Postojni samo 1,13 dni. Y sezoni so ležišča dokaj temeljito zase-
dena (60 nočitev na ležišče), izven sezone pa razmeroma zelo slabo. To 
je tudi eden izmed razlogov, da bo gradnja novih prenočitvenih kapa-
citet v Postojni omejena, oziroma da bo treba nove objekte prilagoditi 
sezonskim nihajem in zato graditi enostavnejše in cenejše objekte, ki 
ustrezajo poletnim razmeram. 

Iz različnih razlogov se j e po vojni število gostinskih obratov zelo 
zmanjšalo, tako da je imela Postojna v primerjavi z razmerami pod 
Avstroogrsko in Italijo vse do nedavna veliko manjše gostinske zmog-
ljivosti. Leta 1938 je bilo v Postojni 10 gostinskih objektov s 127 sobami 
in 223 ležišči. Sele v zadnjih letih, ko so sezidali novi motel in hotel, 
se je število ležišč ponovno zvečalo; okoli 56 ležišč oddajajo privatniki, 
bližnji kamping pri Pivki jami pa ima 62 ležišč, torej je v Postojni na 
razpolago okoli 341 ležišč. Gostinske zmogljivosti, ki jih merimo s šte-
vilom sedežev, pa se niso bistveno spremenile. Postojna ima 13 obratov 
z 2350 sedeži, medtem ko je imela leta 1939 26 obratov z 2630 sedeži. Pri-
pomniti pa je treba, da dobršno število gostinskih obratov ne ustreza 
turističnemu prometu in so namenjeni zgolj krajevnim potrošnikom. 
Gostišča izven Postojne so še v Planini (2), Predjami (1), Hruševju (1), 
Prestranku (1), Pivki (3),'Razdrtem (1), Belskem (2) j Studenem (2), Rav-
berkomandi (1) itd. 

Pred kratkim so tudi v Rakovem Škocjanu zgradili prepotrebni 
gostinski objekt in uredili zasilen kamping. Prav dobro uspeva kam-
ping pri Pivki jami, ki ima iz leta v leto večji obisk. 

Iz tega kratkega prikaza razvoja turističnega prometa na postojn-
skem območju lahko ugotovimo naslednje značilnosti: 

— Postojna je med tistimi turističnimi kraji v Jugoslaviji, ki jih 
obišče največ turistov. Okrog 11,5 °/o vseh tujih turistov, kateri pridejo 
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v našo državo, si ogleda Postojnsko jamo (podatek velja za 1. 1962). 
Izvrstna prometna lega veliko prispeva k temu. 

— Turistični promet ima izrazito prehoden značaj in j e osredoto-
čen na štiri poletne mesece. Obisk ostalih turističnih atrakcij je še 
vedno premajhen, saj npr. obišče Predjamski grad komaj 9,5 % obisko-
valcev Postojnske jame. Še slabše je z obiskom Rakovega Škocjana, 
Planinske jame itd. 

— Eden izmed razlogov za kratkotrajnost bivanja v Postojni so še 
vedno nezadostne in neustrezne prenočitvene zmogljivosti. Čeprav ima-
mo napram predvojnim razmeram neprimerno večji promet, pa je šte-
vilo ležišč vendar manjše kakor pred vojno. 

— Tudi gostinski obrati ne ustrezajo tolikšnemu prometu. Imajo 
premajhno zmogljivost in slabo opremo. Tako npr. se je obisk Postojn-
ske jame v povprečju povečal od predvojnih časov šestkratno ali celo 
sedemkratno, število sedežev v gostiščih pa je še vedno za okrog 10 °/o 
manjše kakor za časa Italije. 

— Čeprav ni pričakovati, da bo postala Postojna letoviščarski 
kraj, bi vendar morala turistična politika težiti za tem, da se čas bi-
vanja turistov podaljša, da večje število tujih turistov po možnosti vsaj 
enkrat tu prenoči in da si ogleda razen Postojnske jame tudi druge 
zanimivosti. 

— Še dalje bo treba razvijati že doslej zasnovano regionalno-pro-
storsko zgradbo kraškega turizma. Postojna ima vse pogoje, da posta-
ne njegovo glavno središče, okoli nje pa naj bi se izoblikovala ostala 
žarišča in sicer pri Predjamskein gradu, v Planini, v Rakovem Škocja-
nu, pri Cerkniškem jezeru in pri Škocjanskih jamah. 

III 

Že v uvodu smo podčrtali, da nimamo namena v pričujoči študiji 
obširneje razpravljati o problemih turističnega prometa na krasu, tem-
več da želimo opozoriti na nekatere širše regionalne probleme, od ka-
terih zavisi nadaljnji razvoj turizma na tem področju. 

Izvrstni p r o m e t n i p o l o ž a j Postojne ob tako imenovanih Po-
stojnskih vratih je med poglavitnimi razlogi in pogoji za razvoj turizma. 
Na Pivki se stikajo tri ceste evropskega pomena: tržaška, koprska in 
reška. Po njih se odvija skozi vse leto obsežen promet, ki pa doseže v 
juliju in avgustu, ko se tovornemu prometu pridružijo še tuji turisti, 
prav visoke številke. Tako so npr. leta 1963 v dnevnem povprečju na-
šteli pri Postojni 200 koles, 151 motociklov, 1936 osebnih avtomobilov, 
138 lahkih tovornih avtomobilov, 131 avtobusov, 371 tovornih avtomo-
bilov, 292 tovornih avtomobilov s prikolicami in 21 ostalih vozil. Pov-
prečna dnevna obremenitev ceste j e znašala na tem sektorju okoli 
13.013 ton ali 179.579 tonskih kilometrov. V poletnih mesecih pa se je 
promet povečal od povprečja 3.040 vozil na 5.960 ali za 96 °/o. Okoli 
2 7 % je bilo tujih vozil.15 Z razvojem tranzita skozi reško in koprsko 
luko (leta 1963 že 624.000 ton, od tega le 27 % za SRS) obremenitev po-
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stojnske ceste neprenehno narašča. Zaradi tega postajajo čedalje bolj 
aktualni predlogi o r e k o n s t r u k c i j i g l a v n e g a c e s t n e g a 
o m r e ž j a , katero niti po izpeljavi, niti po zgraditvi ne ustreza več 
obstoječemu in še manj prihodnjemu prometu. Rekonstrukcija se opira 
na zamisel o povezavi italijanskega in jugoslovanskega cestnega omrež-
ja z novo avtostrado Ljubljana—Kalce—Hrušica—Ajdovščina—Gorica 
—Palmanova. Odcep proti Trstu in Reki z nove ceste je zamišljen 
nekje vzhodno od Hrušice. Od tu bi tekla nova tržaška cesta mimo Bu-
kovja do Belske žage, kjer bi se razdelila na dva kraka: eden bi pote-
kal mimo Landola do Razdrtega, drugi pa mimo vasi Zagon in Zalog 
do obstoječe reške ceste. Predvidena je tudi rekonstrukcija reške ceste, 

V ki bi na sektorju med Pivko in Ilirsko Bistrico v prihodnje potekala 
čez Knežak in ne več po dolini Reke, kjer so slabi prirodni pogoji. 

Predvidene spremembe cestnega omrežja na Pivki, kakor so po-
trebne in koristne, bodo imele za Postojno vrsto posledic. Doslej je te-
kel skozi mesto obsežen tok potnikov, turistov in drugih prevoznikov. 
Ze zelo grob izračun na osnovi ocene števila avtobusov, osebnih avto-
mobilov in motorjev, ki so potovali v sezoni skozi Postojno, nam pove, 
da je šlo dnevno skozi mesto okoli 20.000—28.000 potnikov (307 avtobu-
sov po 40 potnikov, 4270 osebnih avtomobilov s po 3 potniki in 721 mo-
to ciklov s po 1 potnikom = 27.870 potnikov dne 21. 7. 1963).15 Nekaj teh 
vozil in potnikov se je vsaj za krajši čas ustavilo v mestu. Vendar lahko 
podčrtamo, da Postojna v glavnem ni znala oziroma s svojim nerazvi-
tim gostinskim in trgovinskim omrežjem ni bila sposobna prestreči več-
jega dela tega prometa ter ga za nekaj časa zadržati v mestu. Raz-
meroma malo teh potnikov se je npr. odločilo za obisk Postojnske jame. 
Če bi se pretežni del številnih potnikov ustavil v Postojni, bi to prina-
šalo mestu lepe dohodke. Treba je tudi vzeti v obzir, da je Postojna 
okoli 50—70 km oddaljena od večjih krajev, a to je razdalja, pri kateri 
je v modernem cestnem prometu zaželjen krajši postanek kakor nekoč 
pri vozarskem prometu na razdalji 15—20 km, in kraj, kjer se navadno 
namestijo razni specialni servisi, gostinski in trgovski obrati. Tudi te 
možnosti mesto doslej ni izrabilo v večjem obsegu. 

K r i ž i š č a c e s t i , reda z lokalnim cestnim omrežjem so predvi-
dena v Zalogu pri Postojni, pri Belski žagi, Pivki in Razdrtem. Zlasti 
križišče v Zalogu bo nadvse pomembno. Tu bo stikališče hitrega cest-
nega prometa s kraškim turizmom. Urejeno bo moralo biti tako, da bo 
turiste primamilo k postanku in k obisku Postojne ter kraških zname-
nitosti. V nasprotnem primeru bo tekel turistični tok v še večji meri 
kakor doslej mimo Postojne. 

L o k a l n o c e s t n o o m r e ž j e v glavnem ne ustreza turističnim 
potrebam. Večina cest je še makadamskih in neustreznih za moderni 
avtomobilski promet.* Turistični pomen imajo ceste: Postojna—Belska 
žaga—Bukovje—Predjama, Planina—Belska žaga—Landol—Hruševje, 
Ravberkomanda—Rakov Škocjan—Zelše, Rakek—Unec—Haasberg— 

* Protiprašno je utrjen le cestni odsek Postojna—Belska žaga, cesta Pla-
nina—Unec—Rakek in seveda glavne ceste. 
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Planina, Unec—Ravberkomanda, Zagon—Pivka jama—Ravberkoman-
da in cesta v Javornike in na Zgornjo Pivko. Na podlagi obstoječega 
omrežja je mogoče zasnovati dva krožna sistema, po katerem bi poto-
vali turisti. Prvi turistični krog bi potekal med kraji Postojna—Rakov 
Škocjan—Zelše—Cerknica—Cerkniško jezero—Rakek—Unec—Haas-
berg—Planina—Planinska jama—Postojna, drugi krog pa bi potekal 
skozi kraje Postojna—Zagon—Pivka jama—Betalov spodmol—Bukovje 
—Predjamski grad—Šmihel—Hruševje—(Orehek, Prestranek ali Raz-
drto)—Postojna. 

Medtem ko je bila vse do zadnje vojne in še nekaj časa po njej 
železnica poglavitna prometna žila, po kateri so prihajali turisti v Po-
stojno, se je v zadnjem desetletju njen pomen za turizem močno zmanj-
šal. 

K urejenemu cestnemu omrežju sodijo še avtomehanični servisi, 
oskrba z gorivom (v poštev pridejo kraji Postojna, Pivka, Razdrto, Pla-
nina in Prestranek) in parkirni prostori v bližini turističnih objektov 
(Postojnska jama, Predjama, Pivka jama itd.). 

Y enem od prejšnjih odstavkov te študije smo navedli, da ima Po-
stojna vse pogoje, da postane osrednje žarišče na kraškem turističnem 
področju. Vendar zaenkrat mesto še ni takšni funkciji primerno urba-
nistično urejeno in opremljeno. Turistični pomen imajo v Postojni trije 
mestni deli: osrednji Titov trg, kjer se stikajo tranzitni, lokalni in turi-
stični promet, prostor pred vhodom v Postojnsko jamo in v prihodnosti, 
ko bo izvedena rekonstrukcija glavnega prometnega omrežja, cestno 
križišče v Zalogu. Tem trem prostorom je treba že sedaj posvečati vso 
pozornost in pri zazidavi upoštevati njihovo prihodnjo turistično funk-
cijo. 

Že v bližnji prihodnosti bo treba rekonstruirati glavno cesto skozi 
Postojno in osrednji trg.* Tu naj bi bilo trgovsko in gostinsko sre-
dišče ter avtobusna postaja. Značilno je, da postojnsko trgovsko omrež-
je doslej sploh ni bilo prilagojeno turističnemu prometu, čeprav po 
drugi strani kažejo analize mesečnega prometa po trgovinah znatno 
zvečanje potrošnje in finančnega poslovanja v času sezone. Zato bi na 
rekonstruirani trg sodili v prvi vrsti trgovski obrati, ki bi služili turi-
stičnemu in tranzitnemu potniškemu prometu (prodajalna sadja, samo-
postrežba, delikatesa, prodajalna spominkov, mlečna restavracija, sla-
ščičarna itd.). Ista ugotovitev velja za gostinske obrate, ki bi razen tega 
morali biti kos tudi sezonskemu navalu. Zaradi avtobusne postaje j e 
treba računati z velikim, a kratkodobnim obiskom, kateri doseže ob do-
ločenih dnevih izredno visoke številke (4. julija 1959 so npr. našteli 
11.250 motornih vozil, ki so šla skozi mesto). Zaenkrat gostišča v Postoj-
ni prav; malo ustrezajo tem zahtevam. Naj ob tem primeru opozorimo 
na izkušnje drugih naših turističnih krajev, kjer prinaša turizem izred-

* S turističnega gledišča pride v poštev edino varianta, po kateri bi tekla 
nova cesta med trgom in Zalogom južneje od sedanje ceste, zadaj za hišami, 
v zgornjem delu pa bi cesto le razširili. Zadnje novogradnje na trgu pomenijo 
že prve korake k rekonstrukciji. 
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no velike dohodke trgovini in malim gostiščem, včasih celo večje kakor 
velikim hotelskim obratom. Takšen poživljajoči učinek 'turizma občuti 
končno tudi vse ostalo občinsko gospodarstvo.16 

Prostor pred Postojnsko jamo prav tako ni opremljen s trgovinami, 
bifeji in drugimi obrati, ki služijo turističnim potrebam. Manjka cenej-
ših gostišč s hitro postrežbo. Ob konicah obišče Postojnsko jamo v 
enem dnevu 3000—4000 gostov in vendar zanje ni primerno poskrbljeno. 
V soseščino Postojnske jame bi sodil tudi novi hotel; treba ga bo sezi-
dati, ker je stari postojnski hotel »Javornik« že dotrajan in neustrezen. 
Kakor na osrednjem trgu, tako bi morali tudi tu v največji možni meri 
povečati parkirne prostore. Edino v tem primeru je mogoče pričako-
vati, da se bodo turisti zares zaustavili in zadržali pri jami. 

Dosedanja urbanistična politika je zemljišče pri cestnem križišču 
v Zalogu povsem pravilno namenila zidavi avtomobilskih servisov, ben-
cinskih črpalk, garaž in drugih posebnih obratov (motel). 

Za nadaljnji turistični razvoj so zelo pomembne komunalne napra-
ve. Tega dejstva se pogosto vse premalo zavedamo. Primer postojnske-
ga kraškega območja bo to misel prav lepo prikazal. 

Izredno neprijeten in aktualen problem postojnske regije je 
o s k r b a z v o d o . Na Pivki in v soseščini obstaja sicer okoli 19 lo-
kalnih vodovodov, ki pa večidel ne ustrezajo higienskim predpisom in 
ob suši pogosto presahnejo. Celo Postojni primanjkuje vode. Zlasti po-
leti, ko se potrošnja zveča, vodna množina v zajetjih pa upade, prihaja 
do prav hudega pomanjkanja vode. Za turistični promet, kakor sploh 
za tamkajšnje gospodarstvo, je to nad vse neprijetno in lahko zavre 
nadaljnji razvoj. 

Postojno oskrbujeta z vodo dva vodovoda; prvi in starejši ima za-
jetje pri vasici Stranje, drugi in novejši pa zajema vodo v kraškem 
izvirku Korentan pri vasi Orehek. Izvir Korentan, ki leži na petro-
grafski meji med prestranškim kraškim Ravnikom in pivško flišno kot-
lino, je bol j vodnat. Ob suši ima okoli 15—20 1/sek, toda voda higiensko 
ni neoporečna in j o je treba klorirati. Izviri pri Stranjah dajejo izvrst-
no vodo, toda njihova moč je ob suši komaj 5,5 1/sek. Zaradi velikih iz-
gub vode v zastarelih vodovodih, nedovoljnih količinah vode ob suši 
in naraščajoče potrošnje (nova industrija, večanje postojnskega pre-
bivalstva in turističnega prometa*) bo treba slej ko prej opustiti ob-
stoječe vodovode in poiskati drugo, boljšo rešitev.17 

Za Pivko kakor za ves naš kras velja, da kljub obilnim padavi-
nam primanjkuje zdrave pitne vode. Zaradi zakraselosti je izredno tež-
ko zajeti kraško podzemeljsko vodo. Nasprotno temu je v flišnih ka-
dunjah sicer obilica vodnih izvirov, toda večina jih ob suši presahne 
in so zato za redno oskrbo večjih vodovodov neuporabni. Do podobnih 
ugotovitev pridemo tudi pri natančnejšem proučevanju ozemlja po-
stojnske občine in njene soseščine. Večina izvirov bodisi na flišu ali na 

* Na mestnega prebivalca ise ponavadi računa potrošnja vode okoli 140— 
150 I na dan, na letoviščarje okoli 3001, na prehodne turiste 801, na vaško 
prebivalstvo 80 1, na glavo živine po 60 1 na dan. 
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krasu je premalo vodnata in nezanesljiva ob sušah. Edini vsestransko 
ustrezni vodni vir, ki bi lahko zadovoljil vse potrebe, j e tako imenovani 
»postojnsko-javorniški podzemni vodni tok«1718. Ta kraški vodni tok 
odvaja, kakor j e to iz odtočnih količnikov za Pivko, Javornike in del 
Snežniškega pogorja razvidno, okoli 84,5 m3/sek. Računi namreč poka-
žejo, da znaša odtočni količnik za flišni odsek reke Pivke in za njene 
pritoke s fliša 36,0 °/o, kar ustreza temu tipu rek in geološko-morfološki 
zgradbi. Odtočni količnik za kraški tok Pivke pa znaša komaj 15,4 °/o, 
kar j e veliko premalo za to s padavinami dobro namočeno ozemlje. 
Očitno je, da preostala voda odteka podzemeljsko. Pri teh računih j e 
vzeto, da ca. 30 °/o padavinske vode izhlapi ali j o porabi vegetacija. Zal 
j e dejanska podzemeljska vodna pot »Javorniškega toka« neznana. Del 
njegovih vod bi bilo mogoče zajeti edino v izvirkih »Malni« pri Plani-
ni ali pa nekje v rokavih Planinske jame*. Kraški izviri »Malni« so 
zelo vodnati (10m3/sek) in imajo ustaljen pretok. Ob sušah je npr. Ma-
lenščica bol j vodnata kakor Unica. Zajeti л-ode »javorniškega podzem-
nega toka« kjerkoli drugje pa je zelo tvegana naloga in pri sedanjem 
nezadostnem poznavanju podzemeljskih poti kraških voda na področju 
Javornikov in Postojnskih vrat brez večjega upanja na uspeh. Iz opi-
sane akcije j e razvidno, da bo mogoče rešiti problem vodne oskrbe Piv-
ke in ostalega Krasa ter morda celo Koprskega Primorja, kjer prav 
tako primanjkuje vode, pri našem sedanjem poznavanju hidroloških 
razmer z zajetjem izvirov v »Malnih« in z zgraditvijo obsežnega regio-
nalnega ali celo interregionalnega skupinskega vodovoda. To bo zelo 
draga investicija, kateri se pa najbrže ne bo mogoče izogniti, saj j e 
vodni primanjkljaj v Slovenskem Primorju čedalje občutnejši. Ker se 
po novejših ugotovitvah speleologov mešajo med vodo »javorniškega 
vodnega toka« tudi odtočne vode Cerkniškega jezera in Raka, bo brž-
kone treba vodo na zajetju biološko čistiti. 

Kakor v Postojni, tako j e tudi v ostalih turističnih krajih oskrba z 
vodo nezadovoljiva (Pivka jama, Pretljama, Rakov Škocjan itd.). 

Izredno pomemben komunalni problem postojnskega kraškega ob-
močja j e odvajanje fekalij iz Postojne, Pivke in Prestranka. Naravno 
bi bilo, da bi se te odpadne snovi in vode odtekale v Pivko, toda ravno 
v tem j e velika nevarnost za turizem. Pivka, ki dobiva večino vode s 
flišnega ozemlja, kajti kraški vrelci Zgornje Pivke daje jo le viške, ima 
ob sušah zelo majhne količine vode. Večkrat na leto pa reka celo pre-
sahne. Medtem ko je njen povprečni letni pretok 23,7 m3/sek, je njen 
minimalni mesečni pretok komaj 0,17m3/sek (izračunano za dobo 1953-
1958). Včasih odteka skozi Postojnsko jamo samo še tista voda, ki teče 
v pesku Pivkine struge. Zelo resna nevarnost je, da bi ob takšnih pri-
merih prišlo do zastajanja in razpadanja fekalij v Postojnski jami, saj 

* Po navedbah geografov in speleologov dr. I. Gamsa in dr. P. Habiča pri-
haja do podzemeljskega sotočja med javorniškim podzemnim tokom, odtokom 
Cerkniškega jezera in Rakom nekje med železniško progo in Unško Koliševko 
oziroma Planinsko jamo. Od višne vode zavisi ali se vode odtekajo samo proti 
Malnom ali tudi v Planinsko jamo. 
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Tabela št. 4 
Pretoki Pivke in Unice v m3/sek (za dobo 1953—1958) 

Pivka pri Postojnski jami Unica pri Haasbergu 
minimal. srednji visoki minimal. srednji visoki 

I 1,87 31,10 238,89 39,40 107,21 223,6 
II 2,29 33,79 134,66 41,95 114,85 214,4 

III 5,67 43,49 242,70 „ 57,03 130,27 239,2 
IV 3,43 33,77 133,90 61,16 117,16 263,7 
Y 3,55 36,77 94,00 52,67 125,40 223,9 

VI 1,45 13,63 56,26 42,96 87,04 183,0 
VII 0,35 4,93 38,02 23,69 49,04 129,6 

VIII 0,17 1,62 16,70 16,54 27,06 62,9 
IX 0,18 3,13 38,41 11,90 26,53 111,7 
X 0,30 13,75 ,122,32 17,89 70,54 232,3 

XI 3,57 35,58 240,25 47,50 149,50 281,5 
XII 1,71 33,05 190,34 18,04 123,60 246,8 

ф 4 2,04 23,71 128,88 35,89 94,01 201,4 

je znano, da tečejo podzemeljski kraški vodotoki razmeroma zelo po-
časi. Kakršnokoli onesnaženje jame bi pomenilo pravo turistično ka-
tastrofo. Opozoriti pa je treba na možnost, da se onesnažena Pivka 
infiltrira na kraškem svetu v druge vodotoke in jih prav tako onesnaži. 
Barvanje potočka, ki ponikuje pod postojnsko železniško postajo, je 
npr. pokazalo, da odteka njegova voda v »javorniški podzemni tok«. 
Iz tega lahko sklepamo, da obstoja prav resna nevarnost za onesnaženje 
»javorniškega toka« ne samo po Pivki, temveč tudi po drugih ponikal-
nicah, ki jih je na meji med flišem in krasom med Postojno in Pivko 
več. Postojna in drugi kraji pa nimajo urejene kanalizacije. Del po-
stojnskih odplak je speljan v potok Rakuljščico in od tod v Pivko, drugi 
del pa v greznice. Nevarnost onesnaženja in okužbe kraških voda bo 
zato odstranjena edino v primeru, če bo obstajalo enotno mestno ka-
nalizacijsko omrežje in če se bodo fekalije mehanično in biološko oči-
stile, predno jih bodo spustili v Pivko. Edino v tem primeru bomo imeli 
zagotovilo, da »javorniški podzemeljski tok« ne bo onesnažen in da 
ga bo mogoče uporabiti za planirani vodovod. 

Ob razpravljanju o vodnogospodarskih razmerah na Pivki in v so-
seščini naj opozorimo še na en hidrološki problem. Normalni odtok 
Pivke skozi Postojnsko jamo je zaradi sifonov omejen na vodno mno-
žino 40m3/sek18. Kadar vodni pretok preseže to vrednost, pride do 
zastajanja vode v jami in do tvorbe kratkotrajnega jezerca v do-
linici pred jamo. Zaradi tega to ozemlje ni zazidljivo, pa čeprav bi 
prišlo v poštev za turistične namene. Odkloniti pa bi bilo treba zamisel, 
da bi se kotlina pred jamo za trajno ojezerila. Zaradi velikih kolebanj 
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v vodnatosti Pivke bi gladina umetnega jezera vse preveč nihala in 
jezera ne bi bilo mogoče uporabiti za kopanje in vodne športe. S tem 
pa ni rečeno, da Postojna kot mesto in središče kraškega turizma ne 
bi potrebovala kopališča. Bilo bi nad vse koristen turistični objekt ob 
višku letne sezone. 

Postojna bi morala kot turističen kraj posvetiti več skrbi tudi 
drugim komunalnim službam. Izrečena je bila npr. pobuda, da se vrh 
Soviča, griča nad Postojno, uredi razgledišče ter spelje nanj cesta 
ali žičnica od Postojnske jame. Y bližini Postojne bi bil potreben še 
en kamping. Zamišljen je pri vasi Mali otok. Poseben problem je ure-
ditev prevoza turistov skozi Postojnsko jamo. 

Razen v Postojni bo treba tudi v drugih krajih, ki imajo pogoje 
za razvoj turizma, urediti turistične naprave. Na planinskem območju 
so sedanje prenočitvene in gostinske kapacitete nezadostne in ne 
ustrezajo. Planina, ki leži na severni strani Postojnskih vrat, ima kot 
obcestna postojanka podobne pogoje kakor Postojna. Pri Haasbergu 
so lepe možnosti, da se uredi kopališče na Unici in kamping. Žaga, ki 
zapira dostop v Planinsko jamo, ne sodi tja. Treba jo bo odstraniti ali 
pa preurediti v gostišče. Tudi Planinsko jamo bo treba dokončno ure-
diti za turistični promet, jo elektrificirati in speljati poti do sotočja 
Pivke z Rakom. 

V Predjami so nujno potrebni novo gostišče, urejen parkirni pro-
stor in nova turistična pot do Lokve in spodnjih jam. Y bližini Šmihela 
je »Na gradeh« izvrstno razgledišče. Predjamski grad je zaenkrat še 
premalo turistično izkoriščen. 

Za obnovitev pred vojno zelo živega letoviščarstva Tržačanov v 
Razdrtem najbrže ni več pogojev. Verjetno pa bi zamišljena žičnica 
na Nanos pritegnila številne turiste, čeprav je vprašanje, ali bi imela 
dovolj obiskovalcev. 

Novo gostišče v Rakovem Škocjanu je šele prvi korak, ki naj odpre 
turizmu to kraško polje. Urediti pa bo treba še marsikaj kakor npr. 
kamping, kopališče, turistične poti do jam in naravnih mostov itd. 

Bržkone ne bo odveč, če na koncu tega poročila povzamemo še ne-
katere metodične sklepe: 

— Turizem, ki vnaša v pokrajino številne spremembe in nove 
elemente, a je obenem zainteresiran na zavarovanju in pravilnem raz-
voju iste pokrajine, mora nujno biti sestavni del vsakega regional-
nega prostorskega načrtovanja. 

— Za turistično programiranje velja isto načelo kakor za pro-
storsko načrtovanje, da je treba vpoštevati najrazličnejše prirodne 
in družbene činitelje. Edino v tem primeru je zagotovljen vsestranski 
in vsklajeni prostorski razvoj turistične dejavnosti. Pogosto so nekateri 
sekundarni činitelji (npr. prometno omrežje, oskrba z vodo itd.) pogoj 
nadaljnjega turizma na določenem ozemlju. 

— Kakor prostorsko planiranje, tako mora tudi turistično načrto-
vanje izhajati iz regionalnih analiz in programov. Po dosedanjih skuš-
njah je najboljša podlaga za regionalno turistično programiranje re-
gionalizacija, katera se opira na splošne ekonomsko-funkcijske regije, 
a vpošteva tudi fiziognomične regije. Na ta način pridemo do turističnih 
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območ i j , katera se o b l i k u j e j o okol i določenih žarišč (npr. kraško tu-
ristično o b m o č j e s Postojno, zgornjesoško turistično o b m o č j e z Bov -
cem itd.). 

— Turizem kot ekonomska dejavnost, ki izkorišča prirodne za-
nimivosti z različnimi turističnimi napravami, j e zelo zainteresiran na 
varstvu pokraj ine in spomenikov. 

— Zelo težka, a nujna naloga je , da pri turističnem programiranju 
ovrednotimo ne le konkretne turistične naložbe, temveč tudi druge 
investicije, ki so potrebne za turistični razvoj (npr. v trgovino, ko -
munalo itd.). 

— Regionalno turistično načrtovanje j e uspešno predvsem na pod-
lagi sodelovanja različnih s t rokovn jakov : ekonomistov, geografov , 
arhitektov, prometnih strokovnjakov, konservator jev itd. 
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LA PLANIFICATION RÉGIONALE DU TOURISME DANS LA COMMUNE 
DE POSTOJNA 
I g o r V r i š e r 

La République socialiste de Slovénie est un territoire touristique déjà 
ancien. On y distingue trois régions touristiques de nature très différente: 
les Alpes, la Côte adriatique et le Karst. Tandis que le tourisme dans les 
Alpes et à la côte de la mer est déjà très avancé, celui de la région du Karst 
reste encore peu développé. Mais il existent des conditions favorables pour le 
développement de cette région et pour son rattachement au tourisme. Dans 
les alentours de la ville de Postojna, capitale de cette région, on peut visiter 
une quantité de beaux monuments artistiques et naturels: la Crotte de 
Pivka, la Grotte Noire, la Grotte de Planina, Rakov Škocjan, Mali Grad près 
de Planina, le château de Predjama, Betalov spodmol etc. Malheureusement, 
ce n'est que la Grotte de Postojna qui, parmi ces monuments, jouit déjà d'une 
renommée mondiale. Le nombre de ses visiteurs croît chaque année et, en 1963, 
il a atteint le chiffre de 340. 288, c'est,à-dire le 11,5% de touristes étrangers 
qui ont visité la Yougoslavie. Mais contrairement à ce chiffre et à cause du 
nombre trop restreint de lits (341) et de restaurants (2231 places), le tourisme 
à Postojna et à ses environs se développe très lentement (voir le tableau 
1) et le fait que la route qui traverse Postojna est une des plus fréquentées 
en Yugoslavie n'y change rien. Outre cela, les touristes connaissent très peu les 
autres attraits du Karst slovène. Aussi beaucoup de ces monuments ne sont pas 
convenablement arrangés pour recevoir les touristes. Dans l'avenir, il faudra 
essayer de diminuer le tourisme de passage, de manière qu'un plus grand 
nombre de touristes y séjourne au moins un ou deux jours afin dé visiter, 
à cette occasion, d'autres points touristiqes célèbres du Karsit. proches ou 
plus éloignés (p. ex. les grottes de Škocjan, le lac de Cerknica, Križna jama, 
etc.); ainsi augmentera aussi la dépense des touristes. 

Pourtant, le but de cet article n'est pas uniquement une présentation de 
Fétat actuel et des possibilités pour le développement du tourisme dans le 
futur, mains aussi la présentation de certains problèmes régionaux qui sont ou 
qui seront décisifs pour le développement du itourisme. Parmi ces problèmes, 
il faut mentionner l'approvisionnement en eau potable, le réseau des égouts, 
l'aménagement urbaniste de Postojna comme centre touristique et la recon-
struction du réseau routier. L'approvisionnement en eau et l'aménagement des 
égouts présentent, vu le caractère karstique de cette région, deux problèmes 
très difficiles à résoudre. 

L'auteur est persuadé que toute programmation touristique doit se sou-
mettre à l'aspect concret de la région; que pour résoudre des problèmes plus 
vastes elle doit être appuyée sur la planification régionale et qu'elle peut 
réussir seulement avec la collaboration de différents spécialistes. 
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