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POSTOJNA KOT REGIONALNO SREDIŠČE 

Vladimir K o k o I e * 

Notranjsko-kraško območje 

Regionalizacija je v znanstveni geografiji vedno pomenila enega od osred-
njih problemov. Členitev geosfere na območja, ki jih določene značilnosti 
povezujejo v enoto, drugačno od sosednjih, pozna tako fizična kot družbena 
geografija. V tem poročilu bomo obravnavali Postojno s tega drugega 
vidika, to je predvsem z vidika odnosov med središčem in periferijo ali 
funkcionalno-nodalne členitve družbeno-geografskega prostora notranjsko-
kraškega območja. Pri tem bomo izhajali s stališča, ki je od izida Dickinsonove 
knjige »City, Region, and Regionalism« v veljavi med geografi, da »mesto 
ustvarja regijo«. Na relaciji odnosov mesto—podeželje naj bi sile, ki izvirajo 
iz mesta, v nasprotju s tistimi iz podeželja, prevladovale v sicer komplemen-
tarnem »ruralno-urbanem kontinuumu«. Še posebej bi to veljalo za tako 
imenovane centralne funkcije. 

Med predeli SR Slovenije, ki se iz več razlogov manj intenzivno vključujejo 
v območje intenzivne gravitacijske navezanosti na eno ali drugo pomembnejše 
urbano središče, je predvsem notranjsko-kraško območje med Trstom in 
robom Ljubljanske kotline. Na tem območju, ki se razprostira na zračni 
razdalji 70—90 km, oziroma nekaj čez 100 km po cesti in železnici, ni nobe-
nega večjega mesta. Ni nobene večje aglomeracije, ki bi s svojimi dejavnostmi 
pomenila polarizacij sko žarišče in ki bi presegla lokalno-regionalne (občinske) 
okvirje. 

Če na karti SR Slovenije narišemo kroge z radijem 30 km okrog cen-
tralnih krajev srednje in višje stopnje (V. do VI. stopnja po avtorjevi klasifi-
kaciji) pokrivajo le-ti v glavnem vse ozemlje republike, vendar z eno izjemo: 
z območjem okrog Postojne. Še bolj pride ta »vrzel« do izraza, če območja 
okrog teh centralnih krajev opredelimo z izolinijami, ki povezujejo točke 
na cestnem in železniškem omrežju, ki so 30 km oddaljene od njih ali pa kar 
z izohronami za trideset minutno časovno oddaljenost v javnem prometu. 
Postojno in ozemlje okrog Postojne ne zajame nobeden od omenjenih cen-
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tralnih krajev. Po tem sodeč bi bila v SR Sloveniji Postojna nekakšen «manj-
kajoči člen« v omrežju pomembnejših centralnih krajev. Bila bi tudi problem 
za prostorsko načrtovanje, ki teži za tem, da so storitve, ki jih taki centralni 
kraji nudijo, enakomerno dostopne prebivalcem kjerkoli v republiki. 

Zastavlja se vprašanje, ali ima na primer Postojna res pogoje za vlogo 
centralnega kraja srednje stopnje, zlasti ko vemo, da je dostopnost oziroma 
prometno omrežje le eden od dejavnikov, ki omogočajo formiranje central-
nega kraja določene stopnje. Postavlja se tudi vprašanje, kako je s Postojno 
kot gospodarskim proizvodnim središčem oziroma z njeno vlogo v industriji 
kot najpomembnejšim gibalom razvoja. Ta vloga bi bila nadvse pomembna 
za krepitev njenega vpliva na širšem območju. 

Za več teritorialnih obsežnejših območij v Sloveniji je značilno, da se 
t.im. »funkcijsko-nodalne« regije vsaj v glavnem ujemajo z geografsko 
zaokroženimi območji ali, neredko, celo s fizičnogeografskimi pretežno mor-
fološkimi enotami ali porečji večjih rek. Še pogostejše je ujemanje pri 
manjših območjih, katerih funkcionalno-nodalna enačica so kar območja 
posameznih občin. 

Na kraško notranjskem območju kljub prevladi kraških značilnosti o neki 
res izraziti fizičnogeografski regiji pač ne moremo govoriti. Še najbolj izrazita, 
toda bistveno manjša enota kotlinskega značaja, je Pivka, ki je dokaj zaokro-
žena po svojih fizično geografskih značilnostih in po svojstvih poselitve. 
Upravičeno jo lahko imamo tudi za funkcijsko nodalno enoto. Če izvzamemo 
manjše odseke pri Planini in pri Ribnici ob Notranjski reki se Pivka z ob-
robjem skoraj ujema z območjem občine Postojna (vsekakor brez Gornje 
Pivke okrog Knežaka). Druge, sosednje občine so manj homogene. Občina 
Sežana zajema v glavnem »matični« Kras, vendar ne vsega (del je pod 
Italijo, skrajni SZ del pa v občini Nova Gorica); v občino sega tudi znaten 
del Brkinov. V občino Ilirska Bistrica je vključen JV del Brkinov, gornji del 
porečja Reke in precejšen del masiva Snežnika. Naslednja občina Cerknica 
je vezana pretežno na območje t.im. Notranjskega podolja, vendar pa tudi 
vključuje še Bloke in preostali del Snežnika. 

Regionalizacija območja 

Postojna kot regionalno središče je že bila vsaj posredno predmet obravnav 
v geografski in sorodni literaturi. Opažanja in sklepi, do katerih so prišli 
razni avtorji, dobro ilustrirajo kočljivi položaj Postojne in »postojnske« ozi-
roma »notranjsko-kraške« regije v regionalni členitvi Slovenije. 

Melik (1) v svoji splošni geografski členitvi uvršča Postojno in vso Pivko 
v veliko enoto, imenovano Koprsko primorje. Notranjsko na vzhodu od »Po-
stojnskih vrat« uvršča kot posebno podenoto v »Posavsko Slovenijo«. To loč-
nico je kasneje, deloma z drugačno argumentacijo, upošteval tudi Ilešič. 

Ilešič (2) v svoji prvi družbenogeografski regionalizaciji Slovenije (iz leta 
1958) vključuje od občin, ki so na tem območju, domala vse v veliko »osrednje-
slovensko makroregijo« s središčem v Ljubljani. V podrobnejši členitvi geo-
grafskega prostora pa razlikuje »mezoregije«, kot manjše, v sebi zaokrožene 
funkcionalne socioekonomske enote. V predelu med Ljubljano in Trstom 
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smatra, da obstajata dve mezoregiji: koperska, ki vključuje sežansko in 
hrpeljsko submezoregijo na območju sedanje občine Sežana, ter ilirsko-
bistriška, ki obsega sedanjo istoimensko občino. Obe pa nista vključeni v 
osrednjeslovensko makroregijo, marveč v »skupino primorskih mezoregij«, 
kajti posebne »primorske regije« kot take takrat ni razlikoval. V okviru 
osrednjeslovenske makroregije razlikuje na Notranjskem zgolj skupino treh 
submezoregij: postojnsko, pivško in cerkniško-loško. 

V kompleksni »pokrajinsko-ekološki razčlenitvi Slovenije« uvršča Ilešič (3) 
del območja med Ljubljansko kotlino in Tržaškim zalivom v sklop »kraških 
pokrajin notranje Slovenije«, del pa med slovenske »submediteranske ali pri-
morske pokrajine«, kot so Pivka, Tržaški kras, Brkini, čičarija in Podgorski 
ter Hrpeljski kras. Slednji pokrajini prav gotovo ne sodita več v gravitacijsko 
zaledje Postojne. 

Tudi v splošnejši občegeografski regionalizaciji, ki je namenjena »splošni 
uporabi« in v kateri je upoštevana »poleg prirodne tudi zgodovinska in so-
dobna gravitacijska policentričnost Slovenije« (3), pripada obravnavano 
območje po Ilešiču dvema velikima regijama: osrednji Sloveniji in zahodni 
(ali primorski) Sloveniji. Zajame torej skoraj v celoti skupino »notranjskih 
gozdnih submezoregij« (občini Cerknica in Logatec) in »primorsko-kraško 
zaledje« (občine Sežana, Postojna in Ilirska Bistrica). Vendar poudarja Ilešič, 
v istem delu na str. 17 (4), da bi lahko občino Postojna, kjer je splošna pri-
vlačnost osrednjeslovenske regije zelo očitna, »z ne mnogo manj upravičenosti 
š tel i . . . tudi k osrednjeslovenski regiji«. Po drugi strani pa bi Postojnsko 
občino (kot tudi idrijsko) z določeno upravičenostjo lahko uvrstili med 
»primorske«! Šibka in nestalna gravitacijska navezanost posameznih delov 
notranjsko-kraškega območja je prevladujoča značilnost regionalne členitve 
tega dela Slovenije. 

V poskusu gospodarske regionalizacije Slovenije iz leta 1964 razlikujeta 
Mrzlikar in Briški (5) na osnovi nekaj kriterijev 13 »rajonov« in med njimi je 
tudi »kraški (notranjski) rajon« v obsegu občin Postojna, Sežana in Ilirska 
Bistrica. Poudarjata prehodnost pokrajine, ki naj bi vplivala, da se »tod ni 
razvilo močnejše gravitacijsko jedro, temveč. . . le manjša žarišča«. Naravno 
središče tega rajona je, po njunem mnenju, Trst! Glede navezanosti Sežane 
proti Kopru sodita, da se »določeni vplivi Kopra pojavljajo tudi v občini 
Sežana« in dalje »da so se ožja področja tega rajona razvijala brez tesnejše 
medsebojne povezave«. 

Imamo še dve regionalizaciji, ki izhajata iz bolj parcialnega vidika členitve 
SR Slovenije na gravitacijska območja centralnih krajev. Za kraško-notranjsko 
območje obe študiji (6,7) ugotavljata, da so gravitacijske silnice predvsem 
usmerjene k središčem občin in da se glede funkcij višjih ravni tu prepletajo 
gravitacijske silnice vsaj štirih pomembnih centralnih krajev: Ljubljane, ki 
dominira v vzhodnem delu; Kopra, ki ima močan vpliv v občini Sežana, kjer pa 
se delno uveljavljajo v severnem delu tudi vplivi iz Nove Gorice, in končno, 
v južnem delu, kjer se na območju občine Ilirska Bistrica, občutijo gravita-
cijske silnice Reke. Obe študiji dalje tudi poudarjata, da ima pa Postojna 
glede določenih funkcij vpliv tudi na sosednje občine. Vrišer (7) smatra, da 
smemo Postojno uvrstiti med t.im. »mezoregionalne« centre, in da njen vpliv 
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sega do hrvatske meje na jugu in do Divače na zahodu, toda ne prav bistveno 
na območje občine Cerknica. Tudi avtorjeva študija (6) odpira problem 
Postojne kot »subregionalnega« centra vsaj za območje občin Postojna, 
Ilirska Bistrica in Cerknica. Ugotavlja, da Postojni slejkoprej manjkajo 
nekatere značilne funkcije, ki jih sicer imajo v Sloveniji centralni kraji tega 
tipa oziroma te stopnje (npr. Trbovlje, Ptuj, Slovenj Gradec ipd.). Niso se 
razvile, ker potencialno gravitacijsko zaledje ni bilo dalj časa skupna 
politično-teritorialna enota in ker je Postojna v bistvu še vedno le majhno 
mesto, brez znatnejše industrije. Gravitacijsko usmerjenost glede mnogih 
funkcij s področja družbenih dejavnosti proti Kopru je mogoče razložiti 
le kot dediščino nekdanje pripadnosti večjega dela kraško-notranjskega 
območja k Julijski krajini in pozneje k okraju Koper in tudi kot odraz 
prometne lege predno je bila zgrajena avtocesta, ki sedaj območje bolj 
povezuje proti Ljubljani. 

Politično-teritorialne enote 

Vloga politično-teritorialnih enot kot dejavnika pri členitvi v smislu kom-
pleksne geografske in zlasti družbeno geografske regionalizacije je očitna, po-
sebej še, če ostanejo politično-upravne enote v daljšem obdobju nespreme-
njene. Enako nedvomen je vpliv politično-teritorialne členitve na funkcije mest, 
saj so bile in so delno še mnoge dejavnosti vsaj posredno vezane na določeno 
politično-upravno enoto. Na ozemlju, ki ga tu obravnavamo, so takšne enote 
sedaj samo še občine. Vendar je v preteklosti Postojna že bila upravno 
središče večjih politično-teritorialnih enot. Pred prvo svetovno vojno je bila 
Notranjska (»Innerkrain«) upravno-politična enota s sedežem uprave v 
Postojni. V sodno-upravnem pogledu je bila tedanja Notranjska razdeljena 
razen na mnogo manjše občine, še na sodne okraje s sedeži v Postojni, Seno-
žečah, Vipavi, Ilirski Bistrici in Sežani. Območje te »Notranjske« je bilo 
nekoliko večje kot območje sedanjih občin Postojna, Cerknica in Ilirska 
Bistrica, saj je seglo še na Kras pri Senožečah in v Vipavsko dolino do 
Ajdovščine. Drugič je bila Postojna središče večje politično-teritorialne enote 
v kratkem obdobju po osvoboditvi od leta 1945 dalje: in sicer najprej v 
obsegu sedanjih občin Cerknica in Postojna (s senožeškim okolišem vred), 
po letu 1948 pa v obsegu sedanjih občin Cerknica, Postojna in Ilirska Bistrica. 
Območji v približnem obsegu sedanjih občin Sežana in Ilirska Bistrica sta 
bili v prvi povojni dobi tudi posebna okraja, kar je Sežana ostala še do 
leta 1948, medtem ko se je ilirskobistriško območje združilo v nekoliko večji 
postojnski okraj. Kasneje, že v šestdesetih letih, je bilo cerkniško območje 
priključeno velikemu ljubljanskemu okraju, ostalo ozemlje na »primorski« 
strani pa k velikemu koprskemu okraju. Obenem so se prvotno manjše 
občine iz leta 1952 (npr. Postojna in Pivka na območju sedanje postojnske ter 
Cerknica in Lož-Stari trg na območju sedanje cerkniške občine) združile v 
sedanjo velikost. Obstajajo že dobro desetletje in pol, kar priča, da se je funk-
cionalna členitev na tej ravni ustalila in utrdila. 

Politično upravno členitev notranjsko-kraškega ozemlja v obdobju itali-
janske okupacije, ki je bila razmeroma kratkotrajna, bi jo lahko zanemarili, 
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če ne bi upravna razdelitev Julijske krajine v tri »province«, s sedeži v Trstu, 
Gorici in Reki, le odražala tedanjih gravitacijskih vplivov teh treh večjih 
mest v zaledju za jadransko obalo. Postojna in večji del Krasa sta bila v okviru 
»tržaške province«, toda ilirskobistriško območje je že spadalo v »reško 
provinco«, severnozahodni del Krasa pa v »goriško provinco«. 

Prva povojna upravna razdelitev, ki je prav mala območja krajevnih 
ljudskih odborov povezovala v okraje je bila pred priključitvijo večine Slo-
venskega Primorja k matični deželi izvedena še v negotovi mednarodni 
situaciji. Objektivno pa sta bila Trst in Gorica odrezana od zaledja. Postojna 
je na priključenem ozemlju bila tedaj dejansko še največje urbano naselje, 
toda le z dobrimi tri tisoč prebivalci leta 1948. Sežana je prav tako postala 
središče okraja, da je pač za najnujnejše potrebe nadomestila izgubo Trsta. 
Razen tega je bil Kras predvsem po železnici, ki je tedaj za prometno pove-
zanost in dostopnost pomenila mnogo več kot sedaj, od Postojne le preveč 
oddaljen. 

Postojna kot centralni kraj 

Postojna je s 6.048 prebivalci največje središče na območju med obalo 
in Ljubljansko kotlino. Po številu prebivalstva jo sicer presega Idrija, ki pa 
je kot mesto poseben primer. Zaradi intenzivnejše industrializacije drugih 
urbanih in polurbanih središč, kot so Ajdovščina, Sežana, Ilirska Bistrica, 
Cerknica ali Logatec, se velikostne razlike v številu prebivalstva med Postojno 
in temi mesti postopoma zmanjšujejo. Očitno je, da centralne dejavnosti 
niso bile tako pomembne za mestni razvoj oziroma so se tudi v teh mestih 
razvijale hitreje kot v Postojni. Glede na absolutno velikost Postojna prav 
tako ni pomembnejše mesto, vendar vse do nedavna tudi nekatera druga 
regionalna središča v Sloveniji, kot npr. Murska Sobota ali Novo mesto, 
niso bila bistveno večja. Prebivalstvo Postojne se je sicer od leta 1948 do 1971 
povečalo od 3.351 na 6.048, vendar je bila stopnja rasti znatno šibkejša kot 
pri drugih podobnih mestih. Tako je med slovenskimi mesti Postojna šele 
na 23. mestu, pri čemer so edino Brežice kot centralni kraj pete, to je 
srednje ali regionalne ravni, manjše od nje. Pomembnejše je, da presega 
Postojno tudi nekaj mest četrte stopnje, pri katerih pa je bila osnova nji-
hovega razvoja industrija in ne regionalne centralne funkcije. 

Po klasični teoriji o centralnih krajih, kakor jo je formuliral Christaller 
leta 1933 in dopolnil Bobek (8) bi bili po »tržnem« načelu pogoji za formiranje 
centra nižje stopnje v sredi med večjimi že razvitimi centri (9) oziroma na 
stičišču najbolj oddaljenih delov njihovih gravitacijskih območij. Po von 
Böventer-ju (10) je to tisto območje, ki ga »razdalja varuje pred prostorsko 
konkurenco« večjih centrov. 

Postojna je mesto, ki leži na takem stičišču. Vprašanje pa je, če odda-
ljenost samo približno 50 km od treh večjih centrov v Sloveniji (Ljubljane, 
Kopra in Nove Gorice) in od Reke ob Kvarnerju res lahko zavaruje razvoj 
pomembnejših regionalnih funkcij, kot jih Postojna ima sedaj. 

Po tej, četudi le kratki in okvirni analizi značilnosti omrežja centralnih 
krajev in njihovega gravitacijskega zaledja, se zdi, da morejo lažje odgovoriti 
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na vprašanje: ob kakšnih pogojih, drugačnih kot danes, bi mogla Postojna 
postati pomembnejše »regionalno« središče kot je danes. Po analogiji z Jese-
nicami ali Trbovljami, ki sta dobila npr. bolnišnico in več srednjih šol ter 
že precej specializiranih trgovin in drugih storitvenih dejavnosti »srednje 
ravni« in pri nič večjem gravitacijskem zaledju, bi hipotetično mogli pri-
čakovati podoben razvoj, seveda le ob nagli in močni industrializaciji Po-
stojne ali nekaterih naselij v njenem bližnjem zaledju. Industrializacija bi 
povečala število prebivalstva, njegove potrebe in ekonomske možnosti. To 
bi pomenilo odpreti v kratkem času nekaj tisoč novih industrijskih delovnih 
mest z ustrezno visokim dohodkom in zgraditi ustrezno lokalno in regionalno 
infrastrukturo vseh vrst. Takšna večja industrijska zona v Postojni bi vsekakor 
imela večje multiplikativne učinke kot kjerkoli med Ljubljano in Koprom. 

V zvezi z nadaljnjim razvojem Postojne se zastavlja tudi vprašanje, katere 
centralne dejavnosti bi imele tu ustrezne pogoje za nastanek in razvoj. 
Odgovor na to vprašanje je tesno povezan s problemom tako imenovanih 
pragov, to je določenih minimalnih pogojev, ki jih ter jajo terciarne dejavnosti 
za svoj obstoj. Med nje sodita predvsem obseg »tržnega območja«, to je gra-
vitacijskega zaledja določene dejavnosti, in zadosti velik obrat, ki zagotavlja 
poslovanje brez izgube. Podrobnejših raziskav o teh pragovih v našem speci-
fičnem družbeno-ekonomskem sistemu, na katere bi se lahko naslonili, še 
nimamo na voljo. Določene empirične ugotovitve veljajo le za kvartarne 
dejavnosti in še to največ za zdravstvo (11) ali pa so na voljo le posredno, 
iz študije o centralnih krajih. (12) Splošno opažen pojav pa je, da ti pragovi 
niso statični, ampak se s splošno ravnijo družbenogospodarskega razvoja 
spreminjajo, predvsem spričo tehnološkega napredka. Na splošno tehnološki 
razlogi pragove glede na število potrošnikov (posredno: prebivalcev) zvišu-
jejo, toda vedno večja kupna moč prebivalstva pa jih lahko tudi zniža. 
Dodaten vpliv ima še t.im. »prostorska konkurenca«. (13) Prav z njo pa imamo 
v primeru Postojne še zlasti močno opraviti. Ob upoštevanju teh splošnih 
okvirov in teženj je mogoče, vsaj tipajoče, podati neko oceno glede bodočih 
centralnih dejavnosti v Postojni. Pri tem se bomo omejili predvsem na t.im. 
»srednjo raven« teh dejavnosti, govorimo o »regionalnih« funkcijah. Zametek 
teh pa Postojna doma vendarle že ima. 

Gravitacijsko zaledje kot osnova za »regionalne« funkcije Postojne 

Naslednje vprašanje, ki si ga zastavljamo, je: kakšni pogoji obstajajo 
v zaledju za razvoj regionalnih funkcij Postojne? Kot hipotetično potencialno 
zaledje bi v najširšem obsegu lahko vzeli vse ozemlje, ki je Postojni bliže 
kot kateremu koli drugemu regionalnemu središču. To je v bistvu stara 
»Notranjska«, osrednji del sežanske občine s Sežano in južnovzhodni del Krasa 
ter severovzhodni del Brkinov do doline Reke. Črta ekvidistance ne omejuje 
nobene kotline in nobene znatnejše ravnice ni v tem zaledju, pač pa vrsta 
manjših medgorskih kotlinic, podolij, kraških polj ter suhih dolin in vmesnih 
vzpetin. Poleg nizke gostote prebivalstva na tem kraško-notranjskem ozemlju 
imamo še slabo prehodnost med posameznimi deli potencialne »postojnske 
regije«. K tem skupnim potezam postojnskega zaledja sodi še gozdno bo-
gastvo, razmeroma manj ugodni pogoji za kmetijstvo (v glavnem samo za 
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živinorejo) in pomanjkanje drugih naravnih bogastev razen vode, ki pa jo je 
kljub visokim padavinam zaradi kraškega značaja težko izkoriščati. Močno 
zastopan in vsestransko razvit kras je skupna in turistično zanimiva privlač-
nost ožjega in širšega zaledja Postojne, posebno še, ker je blizu pomembnih 
prometnih poti. Skupna značilnost celotnega zaledja je tudi depopulacija, ki 
t raja že od začetka tega stoletja in je niti novejša industrializacija v nekaterih 
krajih ob cesta in železnici ni mogla ustaviti. Kolikor bolj so se povečala 
posamezna središča, toliko bolj so se praznila njihova lokalna zaledja. Zato 
trend na območju občin, pa naj ga potegnemo na osnovi kateregakoli obdobja, 
ne kaže na drugačno podobo v bodočnosti. 

Število prebivalstva v orisanem maksimalnem potencialnem zaledju Po-
stojne je štelo 1. 1971 skoraj 75.000 prebivalcev. Če bi pa upoštevali le ozemlja 
občin Postojna, Ilirska Bistrica in Cerknica, bi število prebivalcev ne doseglo 
niti 50.000. Resda imajo tudi nekatera subregionalna središča v Sloveniji 
podobno število prebivalcev na svojem zaledju (npr. Trbovlje, Jesenice-
Radovljica, Brežice-Krško, Ravne-Slovenj Gradec ali Ptuj) (14), vendar ne 
gre prezreti, da so to bodisi močno industrializirana območja z večjo gospo-
darsko in kupno močjo, ali pa so veliko bolj gosto poseljena, še posebno okoli 
središč. Ti subregionalni centri so tedaj na spodnjem robu srednje ravni, kot 
je Postojna na zgornjem robu nižje ravni urbanih centralnih krajev. Iz 
prejšnjih razmišljanj je razvidno, da je zato odprto vprašanje, ali bi bil 
možen premik Postojne nazgor po hierarhični lestvici centralnih naselij. 
Očitno je, da ekonomskih razlogov in možnosti za kaj takega ni. Drugače je s 
socialnimi vidiki razvoja v najširšem pomenu besede. V tem primeru bi bila 
potrebna solidarnost vse republike. 

Postojna kot prometno vozlišče 

Prometna pota so pogoj za prostorsko integracijo in sicer tem bolj, kolikor 
pomembnejša so in čim več se jih stika v nekem kraju — vozlišču. V kakšnem 
položaju je v tem pogledu Postojna? Odgovor je lažji, če upoštevamo razen 
prometne lege same Postojne tudi celotno Pivko oziroma celo notranjsko-
kraško območje. Tako Postojna kot Pivka sta razpotji za prometnice, ki po-
vezujejo velika geografska območja izven Jugoslavije. Postojna sama ni 
železniško križišče. Tu se stikajo le tri ceste širšega regionalnega pomena. 
Posebnost Pivke je, da sta dve drugi razpotji izven Postojne: železniško 
križišče je v kraju Pivka, cestno pa na drugem koncu v Razdrtem. Obe sta 
oddaljeni od Postojne cca 10 km. Z zgraditvijo avtoceste se bo verjetno 
razpotje pri Razdrtem premaknilo proti Senožečam ali celo Divači, razen če 
bo zgrajena Vipavska avtocesta. 

Prometno vozlišče na Pivki je torej razbito na tri točke, ki sicer niso zelo 
oddaljene, a vendarle ne tvorijo enotnega vozlišča, temveč prometni tri-
kotnik. 

Do podobne prometne cepitve prihaja v bistvu tudi na vzhodni strani 
pri Planini oziroma glede na avtocesto pri Rakeku. Tu se odcepi cesta preko 
Blok na Dolenjsko in proti zgornji Kolpi in Gorskemu Kotarju. Tudi ta potek 
cestnega omrežja ni v prilog Postojne. 
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Pomembna prometna vozlišča so že po naravi ugodna lokacija za naku-
povalna središča. Lega Postojne je v tem pogledu gotovo poudarjena. V koliki 
meri in za katere nakupe pa more postati Postojna, v konkurenci s Koprom, 
Novo Gorico in Ljubljano ter ne nazadnje, s Trstom, regionalno nakupovalno 
središče za dobrine srednjeročne in dolgoročne porabe je odprto vprašanje. 

V trgovini se je Postojna že sedaj razmeroma dobro uvrstila, zlasti z 
delovno organizacijo »Nanos«, katere uprava in centralna skladišča so v Po-
stojni, torej tudi s trgovino na debelo. Vsekakor pa ta delovna organizacija 
z detajlističnim omrežjem zajame še precej širše območje, kot je kraško 
notranjsko. Omrežje je razpredeno po vsej Primorski, seže pa še v hrvatsko 
Istro. 

V sedanjih razmerah, ko je prebivalstvo v notranjsko-kraškem območju 
razmeroma redko naseljeno, ko splošna stopnja razvitosti ni večja od poprečja 
za Slovenijo in ko ni prišlo v Postojni do kakšne res pomembnejše indu-
strializacije, je razvoj Postojne v pomembnejše regionalno središče, ki bi 
moglo vsaj deloma tekmovati z Novo Gorico ali celo s Koprom, v najboljšem 
primeru zelo vprašljiv. Pričakujemo lahko, da se bo predvsem krepila vloga 
Postojne kot vodilnega centralnega kraja v občini in za določene izbrane 
centralne funkcije tudi še na nekaj večjem ozemlju, predvsem na območju 
sosednjih občin Ilirska Bistrica ter Cerknica. 

Večji razvoj, ki bi napravil iz Postojne tudi regionalno središče za še 
širše območje, bi bil možen in verjeten samo ob določenih pogojih. Takšen 
pogoj je lahko predvsem večja »ponudba« centralnih dejavnosti v kvalitativ-
nem smislu, kar pa je spet odvisno od večje kupne moči prebivalstva in 
večjih sredstev za kvalitetnejše družbene dejavnosti. Naslednji pogoj bi 
mogli biti tudi povečanje števila potrošnikov, vendar je to spričo dolgoletnih 
prebivalstvenih razvojnih trendov malo verjetno. Sprožiti bi ga moglo le 
bistveno povečanje števila delovnih mest v občini Postojna, ki bi preseglo 
deagrarizacijo prebivalstva in bi — eventualno — celo sprožilo priseljevanje 
prebivalstva. Poleg turizma in dejavnosti vezanih nanj, bi mogla biti to 
predvsem industrializacija, ki se je doslej Postojne, bolj kot nekaterih 
drugih krajev na kraško-notranjskem območju, v glavnem še izognila. Doslej 
tudi ni bila izkoriščena prometna vozliščna lega Postojne. Le-ta pa je sicer, kot 
eden pogojev za formiranje omrežja centralnih krajev, lahko tudi dvorezna. 
S povsem zgrajeno avtocesto do Ljubljane bo Postojna oddaljena od tega 
mesta le še nekaj več kot pol ure. To pa lahko pospeši njeno dokončno 
vključitev v intenzivno vplivno območje velike Ljubljane. 

Postojna kot »razvojni pol« 

Pojem »razvojnega pola« (ali pola rasti) izhaja iz ekonomske teorije o go-
spodarskih akcelerator j ih ali multiplikator j ih. V ekonomiki prostora pa ga 
običajno povezujemo z generiranjem gospodarskega razvoja, ki naj bi izhajal 
iz določenega urbanega središča. Izbrane »gonilne dejavnosti« [industries 
motrices po Perroux-u; (15)], ki bi bile osredotočene v takšnem polu, na j bi 
sčasoma sprožile razvoj še drugih dejavnosti (industrij) in nastanek indu-
strije v zaledju pola. 
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Že bežen vpogled v strukturo postojnskega gospodarstva pove, da glede 
industrije Postojna ni takšen pol rasti. Postojna tudi nima takšne industrije, 
ki bi lahko vplivala na nastanek komplementarnih industrij in obratov v 
njenem zaledju. Skromen znanilec takega razvoja bi lahko bila edino tovarna 
LIV, ki izdeluje pohištveno okovje. 

Prejšnje vprašanje bi bilo nemara smiselneje zastaviti obratno: kateri 
pomembni pol ali poli razvoja bi lahko vplivali na razvoj Postojne in njenega 
zaledja? Najbližji in vsekakor največji med njimi je pač Ljubljana. Tu so 
sedeži velikih združenj lesnopredelovalne industrije Slovenije, kamor so 
vključene tudi notranjske tovarne in tu so glavna skladišča za repromaterial, 
ki ga te tovarne potrebujejo. 

Doslej na notranjsko-kraško območje ni prodrl skoraj še noben obrat 
iz kakšne bolj propulzivne industrijske panoge, ki je razvita v Ljubljani, z 
izjemo tovarne radijskih sprejemnikov v Sežani (»Iskra«), V Senožečah je 
nastal obrat podjetja »Tomos-Cimos« iz Kopra (sedaj iz Nove Gorice). 
Širjenje lesnopredelovalne industrije, ki je avtohtona glede osnovne suro-
vine — lesa in ki je generirala doslej še največ delovnih mest, je zaradi ome-
jenih regionalnih virov dokaj vprašljivo. Večjih potreb po delovnih mestih v tej 
panogi najbrž ne bo. 

Postojna torej ni industrijsko središče in spričo dosedanjega razvoja 
industrije, zlasti pa zaradi njene rapršenosti na širokem notranjsko kraš-
kem območju, ni verjeten kakšen znatnejši spontani razvoj v neposredni pri-
hodnosti. Tudi družbeni plan za obdobje 1976—1980 ne predvideva nikakršne-
ga pomembnejšega industrijskega razvoja v Postojni. Spričo že visoke stop-
nje deagrarizacije prebivalstva na notranjsko-kraškem območju pritisk na 
industrijsko zaposlitev, ki bi sicer lahko pomenil subjektivni dejavnik za raz-
voj, ni več tako velik, kot je bil še pred desetletjem. 

Kakšni so vobče lokacijski pogoji za industrijo v Postojni? Analiza z vi-
dika tradicionalnih dejavnikov, kot so bližina surovin, energije, delovna sila 
(zlasti kvalificirana), tržišče in ugodna prometna lega, more dandanes, ko 
stopajo v ospredje novi lokacijski dejavniki, povezani z eksternimi ekonomi-
jami, dati le delni odgovor. Les kot glavna, če ne edina surovinska osnova, 
je že odigral svojo vlogo. Rezerve delovne sile usihajo, tako v občini, kot 
v širšem zaledju. Energija je postala preko daljnovodov univerzalna. Tržišče 
v okviru kraško-notranjskega območja samega je tako majhno, da je lahko 
pomembno kvečjemu za kakšno živilsko ali predelovalno industrijo. Razen 
tega je že zadovoljeno z obstoječimi obrati. Ostane še prometna lega. Postojna, 
oziroma Pivka, je nedvomno vozlišče, toda leži na območju precejšnjega po-
pulacijskega vakuuma. Kot distribucijski center Postojna zato komaj more 
upati, da bi lahko tekmovala na pr. z Novo Gorico, kaj šele z Ljubljano ali 
Trstom! Vozlišče se tu pač ne pokriva z znatnejšim zgostitvenim območjem 
gospodarstva in prebivalstva. Postojna tudi ni prometni terminal, kar bi v 
proizvodnem procesu pomenilo določeno lokacijsko prednost. 

Zastavlja se vprašanje: kaj še ostaja kot možni lokacijski dejavnik? Po-
stojna, kot tudi vsa druga središča na kraško-notranjskem območju, je bistve-
no premajhna, da bi nudila kakšne opazne zunanje prihranke (eksterne ekono-
mije). Vendar je dovolj blizu Ljubljane (Trsta in eventualno Kopra), da je 
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lahko deležna nekaterih drugih vrst eksternih ekonomij, ki so vezane na po-
slovne in tehnične storitve za industrijo. Zaradi dobre prometne povezanosti 
je tudi dovolj blizu tržiščem in distribucijskim središčem kot sta Ljubljana 
in vsa njena urbana regija in pa Trst oziroma vsa obala Tržaškega zaliva od 
Tržiča (Monfalcona) do Kopra. Ta prednost lege Postojne bi mogla priti 
do izraza šele ob določeni zavestni prometni in industrializacij ski politiki. 
Taka politika bi bila lahko dekoncentracija podjetij iz industrijsko prenasiče-
nih območij, k jer se že pojavljajo »disekonomije«, ali pa politika uravnove-
šanja lokalno- regionalne zaposlitvene strukture, in podobno. V znatni meri 
je vsekakor pogojena s situacijo na najbolj razvitih industrijskih območjih 
in s stopnjo razvoja nacionalne ekonomije vobče. Glede na vse to je presoja, 
ob kakšni industrializacij ski strategiji more postati Postojna zanimiva kot 
lokacija za industrijski razvoj, v vsakem primeru zelo pogojna. Trenutno 
lahko rečemo, da so industrijske perspektive Postojne dokaj negotove. 

Če za razvoj Postojne v pomembnejše »regionalno« središče ni, in v do-
gledni bodočnosti tudi ne bo ustreznih pogojev, se odpira drugačna, v nekem 
smislu obratna alternativa: čim boljša integracija hipotetičnega in potencial-
nega zaledja Postojne v regionalna območja že obstoječih in naglo razvijajo-
čih se nespornih regionalnih središč, kot so Koper, Nova Gorica, Reka in 
predvsem Ljubljana. V takem primeru bi bila Postojna le eno od mest — 
občinskih središč — v širšem obroču lokalno-regionalnih centrov okrog osred-
nje ljubljanske urbane aglomeracije. Torej bi bila v podobnem položaju in 
v podobni oddaljenosti, kot je na pr. Idrija ali Kočevje. Bila bi tudi brez 
prednosti okoliške zgostitve prebivalstva in dejavnosti, kar daje Jesenicam, 
Trbovljam in zlasti Kranju pomen pomožnega regionalnega centra. 

Okrepitev vpliva Ljubljane na Pivki in to, da se Postojna ne bi razvila 
v kaj več kot občinsko središče, more najbolj prizadeti območje ilirsko-
bistriške občine in ga glede gravitacijske navezanosti še bolj kot doslej potisni-
ti v vplivno območje Reke. Pri oddaljenosti 37 km od Reke in 88 km do Ljub-
ljane je očitno, da območja Ilirske Bistrice Ljubljana ne more intenzivneje 
zajeti. Vprašanje je, koliko se na tem območju lahko uveljavijo gravitacijske 
silnice Kopra, ki je oddaljen 57 km po najboljši obstoječi cesti? »Nerazvoj« 
Postojne v regionalno središče bi potisnil tudi Sežano v še tesnejšo naveza-
nost na Koper. Pri tem ne upoštevamo dejstva, da je Sežana v samem »ob-
mestju« Trsta in da je do njegovega središča iz Sežane komaj kaj več kot iz 
Milj! 

Sežana kot alternativno regionalno središče 

Povsem novo luč na problem Postojne kot regionalnega središča je vrgel 
nedavni sporazum iz Osima, ki predvideva gradnjo velike industrijske zone 
pri Sežani. Po prvotnih ocenah naj bi imela kakih deset ali celo petnajst tisoč 
delovnih mest v končni fazi. Njeno uresničenje je resda še precej oddaljeno, 
toda njen vpliv na razvojne perspektive Postojne pa se bo moral kmalu poka-
zati. Predvidena industrijska zona se bo navezovala na isto prometno ožilje, 
ki napaja tudi Postojno in na isti potencial delovne sile v širšem zaledju, 
na katerega bi lahko sicer računal eventualni industrijski razvoj v Postojni. 
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Z odločitvijo o graditvi velike industrijske zone bo območje sežanske občine 
dokončno izpadlo iz potencialnega regionalnega zaledja Postojne. Močno pa 
bi se skrčilo tudi na območju Brkinov. 

Zagon z industrializacijo, ki smo ga navedli kot možni generator za raz-
voj Postojne, postaja z novo industrijsko cono veliko bolj oprijemljiv za Se-
žano. V zvezi s tem se postavlja vprašanje, ali more postati Sežana namesto 
Postojne pomembnejše regionalno središče na notranjsko-kraškem območju. 
Odgovor je lahko zgolj hipotetičen. Ob takšni rešitvi bi ozemlje vzhodno od 
postojnskih vrat izpadlo iz možnega gravitacijskega območja. K Sežani bi 
težila ozemlja postojnske, ilirskobistriške in sežanske občine, to je okoli 
56.947 prebivalcev (leta 1975), kar je znatno manj, kot bi znašalo hipotetično 
postojnsko zaledje. Sežana bi imela v tem zaledju bistveno bolj periferno 
lego, kot pa Postojna v svojem. 

Posebno vprašanje, ki se zastavlja ob razmišljanjih o bodoči industrijski 
coni, je kje dobiti in kje nastaniti ljudi, ki se bodo v njej zaposlili. Hkrati 
je to vprašanje povezano z razpravo o regionalnem središču na notranjsko-
kraškem območju. Nastanitev prav vseh prvotno predvidenih zaposlenih v tej 
industrijski zoni (po številu 15000), skupaj z družinami in vsemi tistimi, ki bi 
jih terjal razvoj ustreznih storitvenih dejavnosti v Sežani, bi zahtevala novo 
mesto s kakimi 50.000 prebivalci. Tak razvoj pa se v luči regionalne stvar-
nosti in razvoja regije ne kaže kot zelo verjeten in tudi ne preveč ustrezen. 
Prvič, zaposleni iz ostalih delov Slovenije, ali raje celo Jugoslavije, gotovo ne 
bodo sami zasedli vsa delovna mesta. Tudi če bo teh delovnih mest le 7 do 
8 tisoč je to veliko. Delovna mesta se bodo verjetno odpirala le postopoma; 
do leta 1980 bo potrebno nastaniti najbrže le nekaj sto delavcev. Do leta 1985 
utegne res biti za Jugoslovane na voljo tisoč, dva tisoč ali morda celo še kaj 
več delovnih mest. To pa pomeni slejkoprej le pet ali šest tisoč dodatnih pre-
bivalcev. Število delovnih mest v zoni bi šele kasneje utegnilo narasti na 7 do 
8 tisoč. Vprašanje pa je, ali je popolna koncentracija novega prebivalstva res 
mogoča in ali je vobče smotrna? 

Velika verjetnost je, da se bo v industrijski coni zaposlovalo v prvi vrsti 
domače prebivalstvo, še zlasti iz Brkinov. Nova delovna sila bo prihajala 
na osnovi naravnega prirasta in iz vrst tistih, ki bodo opustili kmetijstvo kot 
izključno zaposlitev. Primeri iz razvitih območij v osrednji Sloveniji pričajo, 
da je preusmeritev kmečkega prebivalstva v dvojno zaposlitev ne le možna, 
ampak v dani situaciji tudi najbolj ustrezna rešitev za kmetijstvo, ki bi dobilo 
iz dohodkov iz industrijske zaposlitve tudi sredstva za modernizacijo. Takšen 
tip podeželskega prebivalstva dejansko na Krasu že danes prevladuje in 
rezerv takšne delovne sile je tudi na ostalem kraško-notranjskem območju 
še kar precej. Rešitev bi zahtevala manj drago dodatno urbanizacijo v Sežani 
(ob ustreznem prihranku na infrastrukturnih stroških). Po drugi strani bi pa 
bilo treba modernizirati cestno omrežje v radiju 20 do 30 km okoli predvidene 
velike industrijske zone) predvsem v brkinski smeri, kjer so očitno še naj-
večje rezerve delovne sile. Razvoj v tem smislu, ob dobri organizaciji dnev-
nega prevoza na delo, bi vsekakor za lep čas omogočili vir zaposlitve za do-
mače prebivalstvo v Brkinih in še kje v širšem zaledju, zavrl bi stagnacijo in 
dokaj verjetno sprožil celo lokalni porast števila prebivalstva, posebno v na-

91 



Vladimir Kokole 

seljih ob moderniziranih cestah. Verjetno bi zavrl tudi propadanje storitve-
nih dejavnosti na podeželju in okrepil možnosti za razvoj »regionalnih« funk-
cij v Sežani ali pa v Postojni za celotno širše kraško-notranjsko območje. S 
tem, da bi v industrijski zoni zaposleno prebivalstvo živelo pretežno le po na-
seljih v širšem območju, ne bi prišlo do bistvenega premika populacijskega 
težišča proti Sežani. Uspeh začetega razvoja v tem smislu je lahko odločilnega 
pomena tudi za kasnejši razvoj, po letu 1985, ko bo zona že začela delovati. 
Brez dvoma zahteva zelo dobro in vsklajeno medobčinsko sodelovanje pri 
načrtovanju, nekako v smislu velikega dolgoročnega razvojnega projekta, 
katerega realizacija lahko prizadeto angažira velik del prebivalstva v vseh 
kraško-notranjskih občinah, predvsem pa v sežanski in postojnski. 
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Pos to jna kot regionalno središče 

POSTOJNA — A REGIONAL CENTRE? 

Vladimir K o k o 1 e 

(Summary) 

The possible role of Postojna — a town of only some ten thousand people 
— as a regional centre located at an important transportation node between 
Ljubljana, Trieste, Rijeka and Gorica-Gorizia is analysed and discussed in the 
paper. The extent of the maximum possible potential sphere of influence is 
delimited at equal distances of its hinterland to that town and to above men-
tioned more important centres, as well as to Koper and Gorica, which — in the 
relative scale of Slovenia — might be described as »regional« centres. Some 
80.000 people live now in the hinterland of Postojna, of which less than a sixth 
is still agricultural population, mainly along the traffic corridors converging 
upon Postojna. This number is considered sufficient to support some central 
functions of Postojna above the level of the average middle-size communes 
(small districts) with the population of some 20 000, into which the area is 
subdevided on the administrative level. This means specialised shopping and 
middle level health and educational institutions, found only in selected com-
munes. The impact of the new employment in the planned industrial zone 
in the neighbouring commune of Sežana (18 miles away, along the italo-yugo-
slav boundary, as defined in the Osimo agreements signed by Italy and Yu-
goslavia in 1976) is supposed to enhance the economic strength of the area 
under discussion and may well lead also to increased population in the hin-
terland of Postojna. Thus a »development ахе« Sežana-Postojna may come 
into existence along the Ljubljana-Trieste corridor and serve as a growth 
pole of at least subregional importance. No explicitly large concentration of 
workers in Sežana is suggested but rather commutation from a wider hinter-
land including Postojna. Thus the further rural depopulation in the area is also 
supposed to be checked. Industrialisation of Postojna, with only a few minor 
factories now, is considered in the framework of traditional location factors 
and prospectives of any large-scale development in the near future are as-
sessed as rather unlikely. In the long run, however, the improved accessibi-
lity to metropolitan centres like Ljubljana and Trieste — both only some fifty 
kilometres away — may become significant if there will be also a conscious 
strategy of decentralised industrial development in Slovenia. Still, in the end, 
chaces, for the development of Postojna as a »regional« centre are considered 
to be comparatively poor, except for the improvement of its role as a central 
place, but primarily with regard to social services, now defficient. 
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