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Postojnska jama je najimenitnejši predstavnik 
našega krasa. 
Za turistični razvoj Postojne je bila odločilna 
prav Postojnska jama, njene prednosti so: 
- bogata zasiganost in raznovrstnost kapniških 
tvorb v vseh njenih rovih in razsežnih dvoranah, 
- vodoravna lega, ki omogoča lahek dostop, 
- izredna lokacija ob Postojnskih vratih, narav-
nem prehodu iz Srednje Evrope na Jadran, 
- zgodnje odkritje in turistična urejenost, 
V Rovu starih podpisov so sledovi obiskovalcev 
že iz 13. stoletja, vendar se začne večje zanimanje 
za jamo: 
- s 1818. letom, ko je Luka Čeč odkril nadalje-
vanje jame, 
- 17. avgusta 1819 je bila odprta za prvega turistič-
nega obiskovalca, v tem letu so jih našteli 114, 
- 13. aprila 1824 se osnuje Jamska komisija in v 
veljavo stopi prvi jamski statut, 

- februarja 1825 je bila organizirana stalna vodniška služba, 
- 1850-1853 je raziskoval jamo A. Schmidl in postavil temelje jamoslovja, 
- 16. junija 1872 je bila urejena podzemeljska železnica, prva na svetu, 
- 1874 je bil zgrajen prvi hotel v Postojni, 
- 1883 je bila Postojnska jama prvič že električno osvetljena; ustanovljeno je 
bilo tudi Društvo za pospeševanje olepšave trga in tujskega prometa v Postojni, 
- 1889 je bil ustanovljen jamarski klub Antron v Postojni, 
- od 1896 dalje je poslovala jamska pošta, 
- 1904 so odprli turističnemu obisku Lepe jame, 
- 1928-1935 so bile povezane Postojnska, Črna in Pivka jama z umetnimi 
rovi, v Pivki jami je bila narejena turistična pot in jama elektrificirana; pred 
Postojnsko jamo je bila zgrajena reprezentativna stavba z uradi in restavracijo, 
- 1928 je bil v Koncertni dvorani nastop P. Mascagnija, naslednje leto pa 
nastop Scale iz Milana, 
- v noči med 22. in 23, aprilom 1944 so partizani uničili skladišče goriva 
nemškemu okupatorju, 
Sledila je obnova, nato je obisk Postojnske jame rasel: 
- 1964 do 1967 je bila zgrajena krožna dvotirna železnica, 
- v naslednjih letih je veliko storjenega za varen obisk in udoben ogled, 
zgrajena vstopna in izstopna postaja, obnovljena in razširjena telekomunikacij-
sko, električno in vodovodno omrežje v jami. 
Od 1819 do 1918 si je jamo ogledalo 525.407 obiskovalcev, od 1918 do 1945 
1.407.271 turistov, od leta 1945 dalje pa prek 21 milijonov. Absolutni dnevni 
rekord je bil 8. avgusta 1978 z 12.025 obiskovalcev; največji letni obisk z 
942.256 turisti pa je bil leta 1985. 
Današnja »Postojnska jama«, turistično hotelska organizacija, s 600 zaposleni-
mi, vključuje poleg ogleda naravnih in kulturno-zgodovinskih znamenitosti 
tudi gostinsko oziroma hotelsko ponudbo v Postojni in na Cerkniškem, 
Razpolaga s prek 1000 ležišči, turistično ponudbo dopolnjujejo še športni in 
rekreacijski objekti (zimskošportni center Kalič, pokrit plavalni bazen v hotelu 
Jama, sodoben športni park itd.). 
Vse to daje Postojnski jami pečat svetovne jame. 
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PREDGOVOR 

Ob 40. obletnici priključitve Primorske Jugoslaviji smo se slovenski 

geografi zbrali na 14. rednem zborovanju v Postojni. Že po ustaljeni 

navadi je v delovni program našega kongresa vključena aktualna proble-

matika pokrajine, v kateri poteka tovariško srečanje. Tokrat je naš 

pogled usmerjen na Notranjsko. Sprva smo nameravali obravnavati tudi 

Kras, končno pa smo zajeli le ožje območje občin Logatec, Cerknica, 

Postojna in Ilirska Bistrica. Občina Sežana je le posredno zajeta v 

nekaterih razpravah, sicer pa je bil 10 ZGDS mnenja, da bi matični Kras 

obravnavali na enem od naših prihodnjih zborovanj. 

Postojna je danes mesto, ki se poleg kraškega turističnega in občinske-

ga središča razvija tudi kot pokrajinsko središče Notranjske. O tej 

dobri dve desetletji razkosani pokrajini na prehodu od morja v notranjost 

Slovenije smo zbrali nekaj geografskih podatkov in rezultatov raziskav 

o naravnih, pokrajinskih in družbeno gospodarskih značilnostih. Razpra-

ve so prispevali sodelavci Oddelka za geografijo Filozofske fakultete in 

Inštituta za geografijo ljubljanske univerze, Geografskega inštituta An-

tona Melika in Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Urbanističnega 

inštituta SRS, Hidrometeorološkega zavoda SRS, Gozdnega gospodarstva in 

Kmetijske zadruge v Postojni, V zbornik so vključene sledi teoretične 

misli treh univerzitetnih profesorjev, ki so namenjene splošnim prob-

lemom, pa tesno zadevajo tudi to pokrajino. 

Raziskave so podprle njihove raziskovalne ustanove, Raziskovalna skup-

nost Slovenije, Občinske raziskovalne skupnosti Logatca, Cerknice, 

Postojne, Ilirske Bistrice in Sežane, Notranjska medobčinska gospodars-

ka zbornica, Turistično društvo Postojna in delovne organizacije, ki 

so posebej predstavljene v tem zborniku. Za pomoč in prispevke se vsem 

v imenu Pripravljalnega odbora ZGDS najlepše zahvaljujem. 
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Upam, da bodo tu zbrane in zapisane ugotovitve vzpodbudile razpravo in 

razmišljanja o naravi in ljudeh, ki živijo v tem delu slovenske zemlje, 

pa tudi o tistih, ki so bili tu nekdaj doma. Morda bomo ob tem spoznali, 

kako je človek s koreninami priklenjen na domače okolje in naravo, pa 

vendar z delom in prizadevanjem vključen v svet okrog sebe. Na podlagi 

spoznanj iz preteklosti si utira pot v prihodnost. Občuti razlike skalne 

podlage in podnebja na sončni ali senčni strani, bolj tja proti morju, 

ali globlje v notranjost. Spoznava, kako so živeli njegovi predniki v 

gozdu in z njim, pridelovali hrano na jasah po bregovih in kotlinah, 
i 

si utirali pota čez klance, se borili z vodo in zanjo, srečevali po-

potnike in trgovce ter jim sledili v svet. 

Na skopih kraških tleh bolj malo zraste, zato mora tudi v prihodnje 

človek v teh krajih razmišljati, kaj bo delal in od česa bo živel. 

Varovati mora zemljo, gozd in vodo, si urediti bivališča času in pros-

toru primerno, delo pa zastaviti tako, da bo z znanjem izkoristil pred-

nosti, ki jih ima v stikih z ljudmi v sosednjih pokrajinah. 

Urednik 
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REGIONALNA GEOGRAFIJA - TEORIJA IN PRAKSA 

Regionalna geografija ima v vsakdanji rabi več pomenov. Pojmujemo jo kot 

tisto panogo geografije, ki iz enega ali več vidikov obravnava razprost-

ranjenost pojava ali pojavov na omejenem delu zemeljske površine. Tako 

pojmovana regionalna geografija se lahko povezuje s tako imenovano prob-

lemsko geografijo, ako rešuje zastavljene probleme v luči določenega 

"prostora" (kot se napačno imenuje dvodimenzionalno površje - pokrajina, 

ki je objekt geografskega raziskovanja). Često je v taki regionalni geo-

grafiji pokrajina samo okvir, v katerem se dogajajo procesi. S tako vrsto 

regionalne geografije se geografi vedno manj ukvarjajo, ker nas pri tem 

prekašajo novinarji in drugi boljši mojstri zanimivega pisanja in pripove-

dovanja, kar je pogoj za javno zanimanje. Po drugem pojmovanju je regional-

na geografija opis ali kvantifikacija različnih pojavov na nekem ozemlju, 

brez iskanja njihovih medsebojnih zvez oziroma soodvisnosti. Tako pojmo-

vana regionalna geografija še vedno naleti na ugoden odmev v nekaterih dru-

gih vedah, ki za uvod svojih specialnih raziskav potrebujejo splošne ali 

t. im. geografske podatke o ozemlju (npr. regionalni planerji, urbanisti, 

kmetijci). Brez take vrste literature bi morali ti strokovnjaki samo po 

raznih virih zbirati potrebne okvirne podatke. 

Po tretjem pojmovanju je regionalna geografija ugotavljanje tako imenovanih 

regionalnih struktur in regionalnega lika (obraza). Pri tej vrsti regionalne 

geografije osnovni podatki o geografskih pojavih, kot na primer o reliefu, 

vodah, vegetaciji, naseljih, prebivalcih, proizvodnji itd., niso več cilj 

raziskovanja, temveč samo še sredstvo ugotavljanja regionalne strukture, to 

je iskanja povezanosti pokrajinotvornih elementov. Za tako vrsto geografije 

javnost nima pravega zanimanja, ker je vedenje o povezanosti v pokrajini in 

o potrebi, to povezanost tudi poznati, v zadnjem stoletju dokaj zamrlo. Do 

neke mere ga je obudila moderna ekologija, povezana z naravovarstvom, toda 

le na določenih ravneh, zlasti na relaciji človek-narava. Tako pojmovana 

regionalna geografija je obenem problemska, ker rešuje problem individualne 
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povezanosti pokrajinotvornih prvin. Ta problem je potrebno rešiti v vsaki 

regiji posebej. 

Slovenski geografi se v svojih izjavah in objavah, morebiti pod še vedno 

močnim vplivom uglednih zagovornikov kompleksne geografije (med njimi 

zlasti akad. prof. S. Ilešiča), vseskozi zavzemamo za nakazano kompleksno 

regionalno geografijo, ki je po našem mnenju most med naravo in družbo. To 

dokazuje diskusija o geografiji, objavljena pod naslovom Razprava o geogra-

fiji v Geografskem vestniku 1981, pa tudi novejši zbornik simpozija Teori-

ja in metodologija regionalne geografije (Dela 4, Oddelka za geografiji FF 

Ljubljana 1987). 

V nasprotju s takim naziranjem in vsesplošnim priseganjem na kompleksno 

vedo-geografijo ter zagovarjanjem potrebe po študijah regionalne strukture 

ki da so v jedru geografske znanosti, pa sta dve dejstvi, ki ju izkazuje 

naša raziskovalna praksa: 

a) večina naših objav ne obravnava kompleksnih regionalnih struktur, tem-

več le eno prvino pokrajine ali znotraj nje le en problem, 

b) ob vsesplošnem odklanjanju dualistične geografije zagovarjamo in izvaja-

mo delitev ozemlja po dveh vidikih, po pretežno naravnogeografskem ali 

po pretežno družbenogeografskem. 

Ta razkorak med deklarirano teorijo in večinsko prakso je težko razumljiv 

in zahteva pojasnitve. 

Več razlag o tem razkoraku je možnih: 

1. Pod vplivom avtoritativnih mišljenj o geografiji pristajamo na kompleks-

no geografijo, ki zajema naravne in družbene pojave, ker si pač sam« ne 

moremo utemeljiti upravičenosti geografije v sklopu drugih prostorskih 

znanosti z drugačno razlago. Toda na tihem ne priznavamo imenovanega 

regionalnega kompleksa in njegovega součinkovanja prvin. Skladno s tem 

se tudi lotevamo le poedinih problemov. 
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2. Smo prepričani o tako imenovani specifični regionalni strukturi, to-

da to součinkovanje po našem mišljenju ni vredno posebnih raziskav, 

ker po njih tudi ni zanimanja javnosti; 

3. Smo prepričani o obstoju regionalnih struktur kot kompleks medseboj-

nega vplivanja, toda to je raziskovalno prezahteven problem. Zato 

se odločujemo za lažje probleme, to je specialne študije. 

Zgornje alternative zahtevajo odkritega razgovora. Zadevajo vprašanje, 

ali res vpliva naravno okolje na razvoj in razmestitev moderne družbe? 

Če da, kako in s katerimi funkcijami. Ali je tako imenovana regionalna 

struktura imaginarna fikcija, ali stvarnost? K razgovoru o teh vprašan-

jih vabim tudi one mlade geografe, ki so začeli vplivanje pokrajinotvor-

nih prvin ugotavljati s kvantitativnimi, često računalniškimi metodami. 

Sam bi skušal tu navesti nekaj argumentov o upravičenosti že imenovane 

dvojne ali dualistične delitve ozemlja. Razlog za to je moja trditev, 

da predstavlja regionalna struktura zaključen krog vplivanja (in je do 

neke mere tudi zaprt energetski sistem). Če ta krog razpolovimo, se 

razpre in razpolovi. Tako kot regije ne sestavljajo samo izbrani pokra-

jinotvorni elementi, tako tudi regionalne strukture ni, ako odstranimo 

več prvin. Če jo razpolovimo, struktura razpade, podobno kot umre or-

ganizem, ako ga prerežemo na dvoje. Ta teza je tu ponazorjena s krogom. 
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Na že omenjenem simpoziju je zgornja shema in trditev o sklenjenosti kro-

ga-regionalne strukture med diskutanti doživela le eno, odklonilno sta-

lišče. Tukaj je za tako razpravljanje več časa. Da je o tej problemati-

ki potrebno razpravljati v širšem okviru in temeljito, nas prepričuje-

jo sestanki, namenjeni koncepciji in regionalizaciji za načrtovano no-

vo geografsko monografijo Slovenije. Njeno pripravo hromijo prav na-

čelna razhajanja o osnovah regionalne geografije. Zaradi teh razhajanj 

vse premalo prihaja do kolektivnih raziskav geografskih specialistov 

pri reševanju regionalnih problemov. 

prof. dr. Ivan Gams 
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b VZROKIH POČASNEGA NAPREDOVANJA MANJ RAZVITIH DEŽEL 

Pojave, ki so predmet geografskega obravnavanja v šoli je treba spoznava-

ti po nastanku in funkcionalnosti, ker jih moremo le tako predočiti in 

tolmačiti v njihovem pomenskem bistvu. To velja še zlasti za pojave, ki 

nastopajo geografsko razsežno in so aktualni doma. 

Manj razvite dežele označujejo: 

- enostavna struktura velikega gospodarstva, 

- razmeroma nizek življenjski standard, osebni in družbeni, 

- enostavna struktura zunanjetrgovinske menjave, 

- težnja z pospešenjem razvoja po poti industrializacije, 

- pridobivanje sredstev za naložbe z zadolževanjem na finančnem trgu raz-

vitih dežel. 

Vzlic težnjam in naporom za ojačanje industrializacije, je napredovanje 

skromno in predvsem počasnejše, kot je bilo predvideno. Počasnost nap-

redovanja je dodatna značilnost manj razvitih dežel. Četudi je obrazec 

za pospešitev predvzet od razvitih dežel, se pri manj razvitih očitno 

izkazuje za manj učinkovitega. Zakaj? 

Obstajajo splošno veljavna gibala procesa družbene reprodukcije: 

1. Na kraju bivanja ljudje trošijo raznovrstne dobrine, katerih večino 

označuje na tem kraju lastnost redkosti. 

2. Že zgodaj poteče preskrbovanje dobrin po načelu družbene delitve dela 

(specializacija) in blagovno tržne menjave; na tak način se prihranju-

je energija pri ustvarjanju sodelujočih faktorjev, se izboljša kakovost 

in se v enoti časa poveča količina proizvoda. 
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3. Menjalni način preskrbovanja povzroči nastanek posebnih gibal: 

- poveča se vplivno učinkovanje lastnosti redkosti dobrin; 

- zaradi prihranka energije faktorjev in preprečevanja negativnih 

učinkov lastnosti redkosti, se trgu priznava dobiček; 

- zaradi dobičkonosnosti nastopi konkurenčna ponudba dobrin; 

- spreminja se razmerje med povpraševanjem in ponudbo dobrin; 

- vsak ustvarjalec dobrin se mora oskrbeti z lastno poslovno podla-

go; 

- zaradi zagotavljanja dobička prvin poslovne podlage. 

Neizogibni obstoj poslovne podlage^ predstavlja skupaj s tržno-prera-

čunljivim poslovnim ravnanjem najmočnejše gibalo ustvarjalnega razdel-

ka reprodukcije. Z njim se zasnuje, izoblikuje in zakorenini konvencio-

nalna logika ekonomskega mišljenja in praktičnega delovanja. 

Po tej logiki: 

- se snujejo in začrtujejo smernice politik gospodarskega ustvarjanja 

(naložbena, programska, organizacijska, finančna, itd.). 

- se vzpostavljajo politikam ustrezajoči proizvajalni odnosi: 

a) med ustvarjalci in ostalimi produkcijskimi faktorji, 

1) V pogojih družbene delitve dela mora vsak ustvarjalec razpolagati z 
nekimi - s preteklim delom pridobljenimi - a) zalogami osnovnih sreds-
tev in druge opreme, b) zalogami surovin, energetskih sredstev, pol-
izdelkov, izdelkov in drugih obratnih sredstev, c) zalogami različnih 
oblik poslovnega denarja, depozitov, kreditov, terjatev, itd. Vse to 
so poslovna sredstva, ki se ne porabijo v enem procesu, ampak v več, 
tekom nekega časovnega razpona ponavljajočih se procesih. V tem času 
se tržni položaj poslovnih sredstev spreminja in je zato mogoče pre-
računljivo oblikovati ceno na trgu ponudenega blaga. S pojmom "poslov-
na podlaga" označujemo torej zmogljivost poslovnih sredstev, ki je 
rabljena in tržno-preračunljivo vrednotena v teku nekega časovnega 
razpona. 
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b) med ustvarjalci dobrin in potrošniki dobrin, 

c) izhajajočimi iz lastništva produkcijskih faktorjev, 

in se tako oblikujejo tudi sredstva ter načini izvajanja politike. 

S polno uveljavitvijo industrijskega načina ustvarjanja dobrin se in-

tenzivirajo gibala reprodukcijskega procesa. Zlasti se razširi in raz-

veja poslovna podlaga, kompleksnejši je pristop in bolj zamotano posta-

ne izvajanje tržno - preračunljivega poslovanja. Do takih sprememb pri-

de zaradi razčlenjevanja že predhodno vzpostavljenih proizvajalnih od-

nosov, s tem povzročenega pestrenja smernic ekonomskih politik in pred-

vsem bogatejšega generiranja sredstev ter načinov uresničevanja progra-

mov politik. 

Iniciativno in prodorno je spreminjanje proizvajalnih odnosov med ljud-

mi oziroma ustvarjalci dobrin in ostalimi produkcijskimi faktorji. Iz-

raženo je s členitvijo na prvotne (a) in pridružene (b) odnose do: 

1.a) izkustvenega ter izobrazbenega znanja in 

b) informacijskih oporišč za pridobivanje novih spoznanj; 

2.a) pridobivanja dobička po poti tradicijskega tržnega načina poslovanja 

in 

b) istega cilja po poti diverzifikacijske in racionalizacijske inova-

tivnosti; 

3.a) živega dela ter prostih in enostavnih programiranih naravno-delovnih 

procesov, in 

b) na osnovi znanstvenih dognanj programiranih naravno-delovnih pro-

cesov; 

4.a) samooskrbovanja s sekundarno energijo, in 

b) intergriranih blagovnih ter kombiniranih načinov tega oskrbovanja; 
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5.a) specializacije dela zaradi splošnih lastnosti predmetov dela, in 

b) specializacije zaradi uresničevanja posebnih lastnosti ter kombi-

niranja takih lastnosti predmetov dela; 

6.a) pretežno neosredotočenega izkoriščanja v delovnih procesih anga-

žiranih oblik in vrst energije, in 

b) izrazito osredotočenega načina izkoriščanja energetskih sredstev 

dela; 

7.a) proizvodnje in rabe proizvajalnih sredstev ter kratkotrajnih pot-

rošnih dobrin, in 

b) proizvodnje in rabe dolgotrajnih proizvajalnih in potrošni rabi 

namenjenih dobrin; 

8.a) oblik organiziranja in delovanja malega gospodarstva, in 

b) enakih oblik velikega gospodarstva v kombinaciji z malim gospo-

darstvom; 

9.a) samooskrbovanja z dobrinami živega porekla, in 

b) blagovnega načina oskrbovanja s temi dobrinami. 

Z nakazanimi in še drugimi podobnimi členitvami proizvajalnih odnosov 

obogatena sredstva ter načini uresničevanja ekonomskih politik, bistveno 

prispevajo razvojnemu napredovanju. To se odrazi še v spremembah odnosov 

med ustvarjalci ter potrošniki dobrin, in sicer: 

- v kakovostnem pogledu, kajti v potrošnem reprodukcijskem razdelku se 

spremeni razmerje med trošenjem dobrin za osebno rabo na eni strani in 

trošenjem dobrin splošnega ter skupnega pomena; 

- v količinskem pogledu, ker se zmanjšuje delež neposrednih proizvajalcev 

materialnih dobrin; 
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- v načinovnem pogledu, kajti mnoge dobrine so najprej ustvarjene in 

šele potem ponujane na trgu (strategija marketinga!) 

Obenem se spreminjajo tudi z lastnino proizvajalnih sredstev in drugih 

dobrin pogojeni odnosi bodisi med ljudmi ali med ljudmi in stvarmi. Vz-

pon ustvarjalnosti prisiljuje v krepitev zmogljivosti potrošnega razdel-

ka reprodukcije s tem, da se smotrneje razporeja dohodek. Krepitev pot-

rošne zmogljivosti pa navaja v družbeno priznavanje in legitimnost raz-

ličnih oblik lastništva: 

- povečujeta se obseg in vloga družbenega lastništva, ki mu pripada 

sklad dobrin splošnega in skupnega družbenega pomena; 

- povečujeta se obseg in vloga individualne male zasebne lastnine, ne 

le potrošnih, ampak tudi proizvajalnih dobrin; 

- lastnina proizvajalnih sredstev je v samostojnem ali v kombiniranem 

sestavu bodisi zasebna, kolektivna, družbena ali državna. 

Industrializacija je v manj razvitih deželah navadno izvajana z vidika 

pragmatičnosti smotrov, kakršne narekujejo bodisi vplivi od zunaj ali 

akutni notranji izzivi, kot je zaposlovanje, oskrbovanje z industrijski-

mi dobrinami, itd. Vsled parcialnosti in slabotne funkcionalne povezave 

z drugimi ustvarjalnimi delavnostmi, se takšna industrializacija podre-

ja tradicionalni ekonomski logiki, ki s svojimi "preizkušenimi" pravili 

vkaluplja možnosti preračunljivega izkoriščanja tržnih (predvsem cenov-

nih) vibracij, katere v teku določenega časovnega razpona prizadevajo 

vse sestavine poslovne podlage podjetij. Industrializacija ne poteka z 

izhodišča in z vidika celovite vsebine družbene reprodukcije in se zate-

gadelj tudi ne spreminjajo mnogo gibala tega procesa. 

Upoštevati moramo, da je najmlajši vzpon življenjske ravni razvitih de-

žel v znatni meri posledica dosežkov po poti diverzifikacijske inova-
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tivnosti, kar hkrati dosti prispeva pojavom obremenjevanja okolja bivan-

ja. Racionalizacijska inovativnost je v istem razdobju zaostala, četudi 

je prav ta globoko utemeljena že s pradavnim uveljavljanjem načela druž-

bene delitve dela, katerega glavni smoter je prihranjevanje energije 

pri ustvarjanju sodelujočih faktorjev. Ekološka kriza priča, da mora ta 

smoter ponovno priti bolj do veljave. Pri tem imajo dežele v razvoju 

lahko zelo pomembno vlogo ob pogoju, da izkoristijo prednosti industri-

alizacije z vidika celovitosti reprodukcije. Za to posebej govori dejs-

tvo, da je diverzifikacijska inovativnost omejena le na nekaj panog, 

medtem ko racionalizacijska aktivnost zajema vsa področja in panoge ma-

terialnega in nematerialnega ustvarjanja dobrin in vsa področja potroš-

ne rabe dobrin. 

prof. dr. Cene Malovrh 
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VARSTVO OKOLJA IN GEOGRAFIJA 

Problematika varstva okolja ali t. im. ekološka problematika postavlja 

tudi pred geografijo vrsto vprašanj, ki niso le obrobnega pomena. Kot 

spodbudo za razgovor naj na tem mestu opozorim na dve, tri stvari. 

Kaže, da se je preko ekološke problematike vprašanje kompleksnega gle-

danja odprlo v takih razsežnostih, kakršnih doslej še ni bilo. Zato ni 

naključje, da je ekološko kompleksnost začelo vsrkavati vse več strok, 

saj gre v bistvu za ekonomijo narave, ki je splošnejša od ekonomije 

človeške družbe. Ob tem gre seveda tudi za drugačno vrednotenje njunih 

odnosov. Kaj vse to pomeni za geografijo, ki se ravno glede odnosov med 

naravo in družno deklarira za kompleksno vedo? Ali gre za kompleksnost, 

ki je doživela renesanso izven geografije, medtem ko jo je ta zanemarja-

la, ali pa so med njima - namreč med ekološke in geografsko kompleksnost-

jo - vendarle razločki. Ne glede na to ali drugo je nujno, da geografija 

to, zanjo imanentno vprašanje ponovno pregleda in temeljito pretrese. 

Nadalje, kaj pomenijo ekološki vidiki za celotno strukturo geografije, 

bodisi za njeno antropocentrično orientacijo, ki je ponekod vse bolj v 

ospredju in kaj za njeno specializacijo. Kaj nadalje pomenijo ekološki 

vidiki za težnje, ki so v geografiji sicer vseskozi žive, a ostajajo vse 

preveč ob strani, npr. za uravnovešeno upoštevanje naravnega in družbe-

nega (sub)kompleksa hkrati ter navsezadnje za regionalno geografijo. 

Med drugim gre tudi za to, ali naj problematiko varstva okolja (degra-

dacijo okolja) obravnava geografija specialistično kot eno svojih vej 

ali pa naj ta vidik in tovrstna proučevanja-prepojijo celotno geografi-

jo, oziroma ali naj gre za eno in drugo, z ustrezno delitvijo dela seve-

da. 

Ne glede na to, da ima vsaka od teh smeri takšne in drugačne strani, ali 

ne kaže pri odločanju upoštevati predvsem tega, katera od teh je geografs-
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ko bolj specifična in za stroko, pa tudi nasploh, bolj produktivna. Spe-

cialistična smer - hočeš, nočeš - v najboljšem primeru ponavlja druge 

stroke. Zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov pa se dandanes loteva ce-

lo njihovega zbiranja, čeprav naj bi jih za lastno uporabo dobila že od 

drugod, bodisi za primerjanje, vrednotenje, regionalizacijo itd. Smo 

pravzaprav v fazi, kakršni so bili nekdanji geografi, ko so še sami zbi-

rali meteorološke in druge podatke zaradi pomanjkanja ustreznih mrež in 

statističnih služb. Drugo vprašanje pa je, koliko se morejo specialistič-

ne obravnave povzpeti do splošnejših, veljavnejših vrednotenj in zaklju-

čkov, česar v geografiji čedalje bolj pogrešamo. Kako se nadalje izogniti 

čerem, ki jih nosi v sebi ožje, čeprav bolj poglobljeno gledanje ter sk-

rajnosti, ki se s tem v zvezi porajajo. Pri obravnavi sedanje ekološke 

situacije so ti pojavi nadvse pereči, bodisi da gre za polarizacijo, ra-

dikalizacijo, ekstremistične poglede, izključujoča stališča ipd. 

Druga smer - kompleksnogeografska, regionalnogeografska ali kratkomalo 

geografska - pomeni sicer večstransko, torej celovito obravnavo, ki pa 

brez ustrezne organizacije raziskovalnega dela, predvsem timskega, ki ga 

pa pri nas skoraj ni, ne more biti uspešno. Brez pomena pa tudi ni to, 

da se pri kompleksni obravnavi degradacijske poteze pokrajinske preobraz-

be preveč izgubijo in premalo radikalizirajo, kar v današnji dobi šoki-

ranja postaja čedalje pomembnejše. Naj navedem nekaj primerov. 

Geografi smo sicer že od nekdaj opozarjali na degradacijo okolja, a je to 

ostajalo preveč neopazno, ker naj bi bilo, gledano v današnji luči, preb-

lago in premalo problemsko. Ko je v Brkinih pred leti; prišlo do velike 

katastrofe zaradi žleda (med drugim se je podrl glavni električni dalj-

novod), se je pokazalo, da so geografi žlednatost Brkinov sicer osvetlili 

še pred postavitvijo daljnovoda, a je v regionalnogeografski študiji os-

talo to neopaženo. A tudi po ujmi smo daljnovod obnovili na istem 

mestu (!?). 
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Tudi geografska raziskava o Črnem revirju je že 1965 opozorila na deg-

radacijo okolja v Trbovljah, kar pa se je sredi obsežne, prav tako 

kompleksne študije podobno prezrlo. Tudi načrti o velikopoteznih agro-

melioracijah Vipavske doline, ki se pravkar uresničujejo, niso upošte-

vali geografskih ugotovitev o intenzivnem odnašanju prsti v tej dolini, 

ker so tudi te ugotovitve sredi drugih ostale očitno neopažene. Podob-

nih primerov bi lahko našteli vse polno. 

Zato ni naključje, da se skuša to neodmevnost preseči z nasprotnim na-

činom, z osredotočenjem na ekološko problematiko v tolikšni meri, da 

pri tem ni veliko prostora za geografsko kompleksnejše poglede in stvar-

ne raziskave ter bolj uravnovešeno vrednotenje preobrazbe regionalnih 

struktur. Seveda je vzrokov za skrajna stališča veliko, navsezdanje je 

mogoče na sedanjo družbo in njen odnos do narave (in okolja sploh) gleda-

ti tudi tako, kakor da gre za model ene generacije, saj že ta občuti nje-

govo nefunkcionalnost in neperspektivnost. Ker slejkoprej pridemo do tega, 

da je srž problema v odnosu človeške družbe do narave, je očitno, da mora 

geografija ta vprašanja vseskozi poglabljati in akualizirati ne le na 

teoretski oziroma načelni ravni, temveč tudi pri neposrednem raziskoval-

nem, izobraževalnem in vzgojnem delu pa naj se ji zdijo še tako dorečena. 

Da temu ni tako, nas praksa neprestano opozarja. Naj omenim le dva precej 

kričeča primera. Tako tudi na nedavno stališče enega od naših občinskih 

izvršnih svetov, ki zahteva, da lahko rudnik obratuje le pod pogojem, da 

je zagotovljena absolutna varnost okolja in ljudi. Ali se ne bi življenje 

kratkomalo ustavilo, če bi se dosledno ravnali po tem načelu? Podobno 

velja za stališče, da je vse škodljivo, kar ni dokazano, da je neškodlji-

vo, saj enostavno ni življenja, ki bi bilo za okolje neškodljivo. Takega 

ravnanja in delovanja človeške družbe preprosto ni. 

Marsikaj nejasnega na področju varstva okolja je tudi zaradi nerazčiš-

čene terminologije. Saj bi varovanje okolja, če dobro premislimo, pome-
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nilo kvečjemu preprečevanje nadaljnjega poslabševanja okolja. Očitno 

gre za izboljševanje okolja, ker z njim, kakršno je marsikje, nismo 

zadovoljni, ker ni ne zdravo, ne privlačno, hkrati pa je tudi manj re-

produktivno in je tako tudi ekonomsko neustrezno. Seveda naj ne bi šlo 

za alternativo - varovanje ali izboljševanje - temveč za eno in drugo, 

saj so stopnje njegove preobrazbe zelo različne. 

Ali se naša geografija s tovrstnimi razglabljanji dovolj ukvarja? Ali 

ni upravičena misel, da ne pogrešamo le kompleksne, regionalne, problem-

ske ali kakšne druge geografije, temveč predvsem kritično, vendar kri-

tično ne le navzven, temveč tudi navznoter. 

prof. dr. Darko Radinja 
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POKRAJINSKO GEOGRAFSKA SKICA NOTRANJSKE 

Peter Habičx 

Izvleček 

Pokrajinska členitev Notranjske je oprta na geografske značilnosti go-

rate, redko naseljene, pretežno gozdne in delno živinorejske kraške pok-

rajine na južnem obrobju Vzhodnih Alp med Jadransko in Panonsko kotlino. 

Izolirana naselitvena območja so doživljala različen gospodarski in druž-

beni razvoj glede na oddaljenost od prometnih poti in večjih središč med 

Ljubljano in Trstom, Reko. Območje z okrog 18OO km2 in 6O.OOO prebivalci 

je razdeljeno v tri osrednje in več obrobnih občin. Poleg lesne in skrom-

ne druge industrije dajeta zaslužek še promet in turizem. 

Dr., dipl.geogr., znanstveni svetnik, Inštitut za raziskovanje krasa 
ZRC SAZU, 66230 Postojna, Titov trg 2,YU 
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Abstract 

Regional division of Notranjska is based on geographical properties of 

hilly, scarsely populated, wooded and cattle breeding karst territory 

between the Adriatic and Panonnian basin. According to the distance of 

the main traffic lines and regional centres, like Ljubljana, Trieste and 

Rijeka regionally insulated populated areas have past different ways of 

economical and social development. The whole territory covers 1800 km2 and 

is populated by 6O.OOO inhabitants. It is divided into communes of Logatec, 

Cerknica, Postojna and Ilirska Bistrica. Beside the administrative cent-

res where some wooden and other industry is concentrated, eight population 

foci in forested karst plateaus are placed. 
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Uvod 

Ob pripravah na 14. zborovanje slovenskih geografov, ko že po tradiciji 

spoznavamo eno od slovenskih pokrajin, smo razmišljali, kako bi s pred-

hodnimi raziskavami zbrali potrebne podatke za sodoben geografski oris 

Notranjske. Želeli smo prispevati kamenček k regionalno geografskem 

mozaiku Slovenije. Izdelava tega mozaika je naloga, ki si jo je zasta-

vil Geografski inštitut A. Melika še pod vodstvom in po zamisli 

akademika S. Ilešiča (1979, 1980). Priprave in razprave v znanst-

venem svetu GIAM, projektnem svetu in znanstveni komisij ZGDS o tej 

slovenski geografski nalogi, pri kateri naj bi družno sodelovale vse 

slovenske geografske ustanove pod vodstvom akademika I . Gamsa, so 

pokazale, da naloga ne bo ne lahka ne kratkotrajna. Poleg organizacijs-

ko tehničnih in finančnih težav so se pojavile tudi strokovno teoretične 

dileme, najprej o sami regionalizaciji ali delitvi Slovenije in slovens-

kih pokrajin po različnih kriterijih, željah in ciljih (o tem so tekle 

razprave v znanstveni komisij ZGDS, 1986), nato pa tudi o vsebini sodobne 

regionalne geografije (glej zbornik s posveta o tej problematiki. Dela 

št. 1987). Pokrajinske razmejitve in vsebinske geografske opredelitve 

niso enostavne na tako pestrem koščku Zemlje, kot je slovenski, nič laž-

je in enostavnejše pa niso na desetini tega koščka, ki pripada Notranjski. 

Tudi tu smo se poleg organizacijskih in materialnih težav ter časovne 

stiske, saj so vsi raziskovalci zaposleni z drugimi nalogami v okviru 

svojih ustanov in delovnih področij, srečali z nerazjasnjenimi izhodišči 

in postopki za sestavo regionalno geografske podobe. Geografska tehnika 

plastičnega oblikovanja, slikanja ali izdelovanja regionalnega mozaika 

še ni dovolj izpiljena, pomanjkljiv pa je tudi inštrumentarij. Poleg 

tehnike je najbrž potreben še primeren navdih ali vsaj izvirna ustvar-

jalnost, s katero narava nekoliko skopari. 
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Za zborovanje v Postojni smo zbrali nekaj gradiva. Vsak prispevek že sam 

po sebi odslikava del celotne geografske problematike. K zbranemu doda-

jam le še pokrajinsko geografsko skico Notranjske. Morda bo koga vzpodbu-

dila, da se bo ob njej lotil izdelave takšne ali drugačne podobe. Poskus 

ne more razvrednotiti sestavin, zbranih v tem zborniku. Če pa bo kakšna 

misel ali podatek neprimerno prevzet, naj mi avtorji tega ne zamerijo. 

Rad bi se izognil ponavljanju, toda to praktično ni mogoče. Še na poseb-

no izhodišče bi rad opozoril, vzpodbudile so ga razprave o regionalni 

geografiji in tu objavljeni prispevek I . Gamsa. Če se hočemo iz-

ogniti dualizmu, potem je treba dosledno ločiti naravoslovne in družbe-

ne ter ekonomske znanosti in zakonitosti od geografskih. Toda kako? Pos-

kusiti je treba! 

Omejitev in položaj Notranjske 

Če se nekoliko odmaknemo iz nižin od osrednje prometne žile, ki vodi iz 

notranje Slovenije proti morju, seže geografski pogled po Notranjski 

od Krima (1108 m) na severu, do Snežnika (1796 m) in Slavnika (1028 m) 

na jugu in od Nanosa (1133 m) in idrijskega Javornika (1241 m) na zahodu 

do Racne (1212 m) in Velike gore (1254 m) na vzhodu. Notranjska je potem-

takem 60 x 60 km velika in med 300 in 1300 m visoka, razčlenjena kraška 

planota. 

Po višinah nad 600 m prevladujejo gozdovi, izjema so le tipični rovti 

nad Logatcem, na Vidovski in Loški planoti ter v Brkinih, večje krče-

vine so bile nekoč po prisojnem obrobju planot na dolomitnih in manj 

skalnatih površinah od Zaplane nad Vrhniko preko Pokojišča do Kožljeka, 

Slivnice in obronkov Babnega polja, pa od Planinske gore po južnem in 

zahodnem obrobju Hrušice, Nanosa in Snežnika, čez Senožeške hribe in 

Vremščico do Slavnika. Obsežne pašne površine že poldrugo stoletje zara-

šča gozd. Naseljen je le nižji svet po kraških poljih in podoljih ter 
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po flišnih oazah sredi krasa. Sodobna naselitvena žarišča so na Logaš-

kem polju,okrog Rakeka in Cerknice, na Loškem polju, okrog Postojne in 

Ilirske Bistrice ter deloma v Podgrajskem podolju. 

Pojem Notranjske izhaja iz tradicionalne delitve dežele Kranjske na tri 

dele, Gorenjsko, Dolenjsko in Notranjsko (morda pa je dobila Notra-

njska ime s primorske strani). Tu se ne bomo spuščali v analizo in raz-

voj meja med omenjenimi pokrajinami. Kot vse človeške meje so tudi te 

spreminjajo. Pa vendar je treba omeniti, da je Notranjska v okviru 

stare Kranjske segala na jugu do Sežane in razvodnega slemena Brkinov. 

Istri je pripadalo le Hrpeljsko - podgrajsko podolje, zato Hrpeljci 

in Matarci niso ne Čiči ne Brkini, ampak so "giusto" na konfini. K 

Notranjski na meji z Goriško je tedaj spadala Vipava do Hublja, vzhodni 

del Trnovskega gozda ter Idrija z Vojskarsko planoto. 

V težave bi zašli, če bi na podlagi teh starih že preživelih administra-

tivnih razmejitev utemeljevali današnji geografski pojem Notranjske. 

Morda se je meja s Hrvaško, Dolenjsko in Gorenjsko najmanj spremenila. 

Z odcepitvijo Žirov od Logatca in s priključitvijo k Škofji Loki se je 

geografska meja v predalpskem svetu nekako ustavila. Razmejitev na 

dinarskem krasu z Dolenjsko je začrtana z občino Ribnica in Kočevje. 

Razmejitev med Notranjsko in Primorsko se je bolj spreminjala. Na vi-

dez je preprosta, če si Primorsko predstavljamo kot tisti del slovens-

kega ozemlja, ki je bil deležen italijanske okupacije med obema vojnama. 

Težje pa je, če mešamo pojma Primorje in Primorska. Pred zadnjo vojno, 

in seveda tudi ob začetku NOB so Notranjski pripadale le občine Vrhni-

ka, Logatec in Cerknica. Ta omejitev je še v marsikaterem pogledu živa. 

V zadnjih štiridesetih letih pa se je pojem Notranjske še zapletel. Po 

odpravi okrajev, ko je del današnje Notranjske pripadal ljubljanski o-

kolici, del pa koprskemu okraju, in po preureditvi občin se je uveljavilo 

novo medobčinsko povezovanje, predvsem na političnem, gospodarskem plans-
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kan in obrambnem področju. Tako se je med ljubljansko in obalno kraš-

ko regijo (pokrajino) izoblikovala Notranjska, v katero so vključene 

občine Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna. Nastajanje nove gospo-

darsko upravne enote na geografsko divergentnem in svojstvenem kraškem 

območju spremljajo problemi, ki izhajajo iz zgodovinskega razvoja in 

geografskega položaja. 

Pokrajinska členitev Notranjske 

Na delitev Notranjske v velikem in drobnem odločilno vpliva relief 

(Slika 1). Ta je ne le pretežno kraški, apniško dolomitni, deloma ne-

kraški flišni, ampak v veliki meri strukturno zasnovan. Na severu je po-

membna mlado pleistocenska tektonska kotlina Ljubljanskega barja. Po 

sredini deli Notranjsko idrijska, na južni strani pa vipavsko-bistriška 

prelomna cona in končno je celotna visoka kraška planota z Nabrežinsko-

-črnokalsko bržanijo ločena od pravega Tržaškega in Koprskega primorja. 

K pokrajinski členitvi pomembno prispevajo klimatske razlike. Pravo 

primorsko podnebje s pripadajočimi kulturami ne seže čez prvi kraški rob 

submediteranski vplivi pa se še močneje zadržijo ob drugi reliefni preg-

raji, ki jo tvorijo najvišji hrbti notranjskih planot. V zimski polovici 

leta je na primorski strani veliko več sonca kot v notranjosti. Kotlins-

ka megla ne leži le po kraških poljih, ampak sega iz notranjosti do 

Postojnskih vrat in kot v velikem slapu se trga z grebenov Nanosa, Ja-

vornikov in Snežnika. Tu se rojeva burja, ki počisti sneg s planega 

površja in ga nasipa v visoke žamete, tudi ko preneha snežiti. Pravzap-

rav se klimatska meja med notranjostjo in primorjem spreminja z vetrom. 

Burja potiska kontinentalni mraz tja čez Kras do morja, jug pa obratno 

nosi morsko vlago čez najvišje hrbte v notranjost. Na primorski strani 

so izdatni zlasti kratkotrajni nalivi, ki zlasti v flišu sprožajo hu-

dourniške potoke. V notranjosti pa bogate padavine zalivajo kras in 
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poplavljajo kraška polja. Na sončni strani so kraška in flišna tla še 

bolj suha, v notranjosti pa je več trajne vlage, kar se pozna v vodna-

tosti izvirov in ponikalnic pa tudi v rastju, obdelavi tal, oblikovanos-

ti in sestavi kmečkih domov in drugem. 

Geografsko bi Notranjsko še najlažje opredelili z ozemljem Slovenije v 

trikotniku med Ljubljano, Trstom in Reko. Nekako v središču tega tri-

kotnika je Postojna, ki je po stari cesti oddaljena od Ljubljane 53 km, 

od Trsta 50 km, od Kopra in Gorice 60 km in od Reke 75 km. S temi raz-

daljami se sklada cela vrsta geografskih značilnosti, če seveda upoš-

tevamo tudi klance ter velikost in funkcijo oglišč. Na eni strani je 

privlačna Ljubljana kot gospodarsko in kulturno republiško središče, 

vmes pa so Vrhniški klanci in Planinske ride. Na drugi strani je troje 

pristanišč ob Severnem Jadranu in prehod v Furlansko nižino. Od pris-

tanišč je najbližji Trst, toda zadnjih 40 let v sosednji državi, vmes 

pa so Sežanski in Senožeški klanci. Drugo pristanišče in bližnje ob-

morsko turistično središče se šele prav razvija onkraj Senožeških, Gabrš-

kih, Hrpeljskih in Črnokalskih klancev. Tretje sicer največje jugoslo-

vansko pristanišče je v sosednji republiki in s prometom bolj vezano 

na Zagreb, do Postojne pa je treba čez Kastavske, Jelšanske in Bistriš-

ke klance. Iz Furlanske nižine vodijo ceste čez Kras ali po Vipavski 

dolini in čez Reberniške klance. Tudi dostop iz Idrije in Ribnice so 

nekdaj še bolj kot danes ovirali klanci. 

Vsa tri oziroma štiri okna v svet so za Notranjsko različno odprta, so 

pa nedvomni vzpodbujevalec prometa "od morja in k morju", kot je jedr-

nato zapisal A. Melik (1960). Prav promet po cesti in železnici 

je v klasični prometno industrijski revoluciji, kot pravi S . Ile -

šič (1979, 564), ena od obeh aktivnosti, ki sta oživljali in oživlja-

ta še danes vse primorsko kraško zaledje, vendar le ob glavnih obtoč-

nih žilah. Druga dejavnost,ki razgibava posamezne živahnejše otoke sredi 
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krasa in ki je tudi sama povezana na glavno prometno omrežje, je gozdno 

oziroma lesno gospodarstvo. Nekaterim krajem je dalo lesno gospodarstvo 

povsem monostrukturni značaj, čeprav so se ob njem začele naseljevati 

tudi druge industrijske dejavnosti. Za moderno kmetijstvo Notranska že 

po naravni strukturi nima posebnih perspektiv, pa vendar si vse bolj 

prizadeva izkoristiti skromne možnosti za pridobivanje hrane, predvsem 

z mlečno živinorejo in perutninarstvom. Manj se je doslej mogel razviti 

kraški turizem, z izjemo Postojne, čeprav so dane določene možnosti 

(v Rakovem Škocjanu, Cerknici in na Snežniku). 

Sicer pa je kmetijstvo na kraških poljih in otokih nekraškega sveta sre-

di gozdov precej oslabelo z odtokom delovne sile, najprej čez lužo v 

tujino, nato pa v industrijo in mesta. Še ne dolgo tega smo "vstran od 

ceste srečevali zastajajoče in propadajoče, skrajno zaostale vasi, z 

nezadržno depopulacijo" ( S . Ilešič , 1979, 565). Zadnja leta 

pa se vendarle kažejo znaki oživljanja in prenove vsaj posameznih hiš 

v večjih vaseh. Še najhitreje so si opomogli kraji okrog novih tovarn. 

V času, ko postaja obdelovalna zemlja spet pomembnejša, se krepijo vsaj 

tiste oddaljene kmetije in mešana gospodinjstva,ki so se z zaslužkom v 

neagrarnih dejavnostih, delno tudi v tujini, opremile s stroji in tako 

nadomestile pomanjkanje delovne sile pri obdelavi zemlje. V veliko po-

moč je osebni avto, ki skrajša pot na delo v tovarno. Poseben problem pa 

predstavljajo ostarele družine v majhnih, od glavnih cest oddaljenih 

zaselkih, ki skoraj nimajo možnosti za oživitev. 

Osrednje tri notranjske občine Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna 

merijo 1453,6 km2 in so imela leta 1981 skupno 49.339 prebivalcev, ali 

dobrih 3000 manj kot pred sto leti. Gozd zavzema nad polovico celotne 

površine, obdelovalne zemlje pa je le 6 %, zato je razumljivo, da zna-

ša povprečna gostota le okrog 30 ljudi na km2. Bolj se je prebivalstvo 

zgostilo le ob poglavitnih prometnih poteh in na kraških poljih okrog 
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1. VISOKA SEVEROVZHODNA NOTRANJSKA 

1a-krim, Ib-Mokrc, 1c-Pokojška planota, 1d-Vidovski hribi, 1e-Bloke, 

1f-Potočanska planota 

2. NOTRANJSKO PODOLJE 

2a-Logaško polje, 2b-Logaške Rovte, 2c-Hotensko podolje, 2d-Logaški 

Ravnik, 2e-Planinsko polje, 2f-Unško-rakovsko polje, 2g-Cerkniško 

polje, 2h-Loško polje, 2i-Babno polje. 

3. VISOKA OSREDNJA NOTRANJSKA 

3a-Črnovrška planota, 3b-Idrijski Javornik, 3c-Hrušica, 3d-Nanos, 

3e-Postojnska vrata, 3f-Pivka, 3g-Slavenski ravnik, 3h-Javorniki, 

3i-Snežnik. 

4. JUŽNA (PRIMORSKA) NOTRANJSKA 

4a-Senožeški hribi z Vremščico, 4b-Košanska dolina, 4c-Brkini, 

4d-Bistriška kotlina, 4e-Jelšanska brda, 4f-Hrpeljsko-podgrajsko 

podolje, 4g-Slavnik. 

5. KRAS IN VIPAVSKA DOLINA 

5a-Vipavska brda, 5b-Divaško-sežanski Kras, 5c-Podgorski Kras 

6. SLOVENSKO PRIMORJE 

6a-Tržasko primorje, 6b-Koprsko primorje 
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občinskih središč. Naselitvena jedra in obdelovalne površine so razpo-

rejene povsod, kjer reliefne in pedološke razmere to omogočajo. Toda 

velika gozdna območja bolj ločujejo kot povezujejo naseljene jase na 

Logaškem, Planinskem, Cerkniškem, Unškem, Loškem in Bloškem ter Babnem 

polju. 

Po otokih nepropustnega sveta sredi krasa sicer prevladuje normalni flu-

vialni relief, toda za naselitev so primerne le nižje police in sleme-

na, po ozkih dolinah pa so speljane samo poti, tako v Brkinih, v Rov-

tah in v Vidovskih hribih. Nekoliko ugodnejše so razmere na Pivki in 

v Bistriški kotlini. 

Če po pokrajinskih značilnostih opredeljujemo Notranjsko,potem ji upra-

vičeno pripada tudi občina Logatec, skupaj z Zaplano in Pokojiško pla-

noto v vrhniški občini ter Krim z Rakitno v viški občini. Pripada ji 

tudi del Hrušice in Nanosa v idrijski in ajdovski občini, pa Senožeški 

hribi, zahodni Brkini z Vremsko dolino in Herpeljsko podolje pod Slav-

nikom v sežanski občini. Tako zaokrožen predel v porečju kraške Ljubl-

janice in Notranjske Reke obsega dobrih 18OO km2 površja in ima okrog 

6O.OOO prebivalcev. Razmerje v izrabi tal ter v gospodarski usmerjenos-

ti in poklicni sestavi prebivalstva se v ton obsegu ne razlikujejo od 

onih v osrednji Notranjski. 

Relief in z njim povezane klimatske in kulturnogeografske poteze pa 

vendarle vodijo k členitvi obravnavane pokrajine, ne le na osrednje 

in obrobne predele, temveč tudi v celoti na dva dela. Južni, z občinama 

Postojna in Ilirska Bistrica, nedvomno bolj spada k primorskemu zaled-

ju. Severni del s Cerknico in Logatcem pa k notranjosti v južnemu ob-

robju Ljubljane. Tako sta Notranjsko delila, čeprav "nekoliko v zadregi" 

oba nestorja slovenskih geografov A . Melik (1960) in S . Ile-

šič (1979). 
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V tej razdvojeni Notranjski naj bi se izoblikovalo pokrajinsko središče 

v Postojni, praktično na razvodju, oziroma na meji dveh pokrajinskih 

enot. V tem nasprotju ji daje prednost prometna lega in položaj v polju 

najbolj razredčenih silnic večjih gospodarskih in kulturnih žarišč na 

ogliščih notranskega trikotnika (V. Kokole, 1978). Prepletanje 

ljubljanskih in koprskih silnic na Notranjskem se kaže tudi v organizi-

ranosti raznih gospodarskih in družbenih dejavnosti, ki poleg razlik 

v izgledu naselij in celotne kulturne pokrajine, precej vplivajo na 

polarizacijo življenja in pripadnost prebivalstva v eno ali drugo smer. 

Šolstvo,zdravstvo, socialno skrbstvo, bančništvo in PTT promet so poleg 

sodne in cerkvene uprave razdeljene na ljubljansko in koprsko območje. 

Združeno je le gozdno in železniško gospodarstvo, v različno smer so po-

vezana trgovska in avtobusna podjetja. K takšni divergentnosti so precej 

prispevali zgodovinski dogodki, vendar so tudi njihove učinke v pokraji-

ni uravnavale predvsem nakazane geografske razmere. Te so zlasti pogoje-

ne s kamninsko podlago in reliefno strukturo pa tudi z drugimi naravni-

mi danostmi, ki so v vsakem času (stopnji družbenega razvoja in proiz-

vajalnim sredstvom primerno) omogočile le določenem številu ljudi bi-

vanje in preživljanje na skromnih domačih tleh. Mnogi so odšli in še 

odhajajo, zato se že kaže razlika med potrebami in razpoložljivo de-

lovno silo tako po starostni, poklicni in izobrazbeni strukturi. Po gos-

podarski dejavnosti Notranjska ne napreduje v skladu s slovenskim pov-

prečjem. Poiskati je treba možnosti za hitrejši gospodarski napredek. 

Skozi stoletja se prek Notranjske podijo megle in divjajo viharji, pa 

ne samo z burjo in žledom, enkrat z vzhoda, drugič z zahoda, in za 

vsakim nekaj ostane. Iz vsega so se spletle sorodstvene in druge 

življenjske vezi, trdnejše in bolj povezane znotraj naselitvenih jeder, 

ki pomembno sooblikujejo pokrajino in način življenja v posameznih 

njenih delih. 
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VIDOVSKA PLANOTA IN GEOGRAFSKE POSLEDICE NJENE OBROBNE LEGE 

Jurij Kunaverx, Andreja Mestek** 

Izvleček 

Razprava obravnava planotasto pokrajino v dolomitnem razvodnem območju 

med porečjem Iške in Cerkniščice, ki jo zavzema krajevna skupnost Cajnar-

je-Žilce na severnem obrobju občine Cerknica. Planotasti svet in vanj 

vrezane različno globoke doline so pomemben naselbinski prostor, ki je 

zaradi odmaknjenosti in slabših naravnih pogojev doživel močno depopu-

lacijo. Nova delovna mesta v Cerknici in v Iskrinem obratu v Cajnarjih 

obetajo oživljanje tega podeželja. 

x dr., iz. univ. prof., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 

Ljubljana 

xx Predm. učit. zem. in zg., Vzgojno varstveni zavod, Cerknica 
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Abstract 

The study deals with the high plateau region in dolomite in the watershed 

region of the Iška and Cerkniščica. This area belongs to the local 

community of Cajnarje-Žilce located on the north fringes of the commune 

of Cerknica. The high-altitude flats and valleys of various depths cut 

into them are an important settlement area which experienced conside-

rable depopulation due to its remoteness and poor natural conditions. New 

jobs in Cerknica and in the Iskra plant in Cajnarje promise the revival 

of this rural region. 
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Uvod 

V severnem delu občine Cerknica je ob zgornji Cerkniščici ozemlje krajev-

ne skupnosti Cajnarje-Žilce. Pokrajina je na severu omejena z debrskima 

dolinam Iške in Zale, na jugovzhodu meji na Bloško planoto, na zahodu pa 

na ozemlje krajevne skupnosti Begunje ob cesti proti Rakitni. Čeprav zav-

zema že dele porečja Iške in Zale, gravitira izključno proti Cerknici 

oziroma proti Notranjskemu podolju. Vendar pripada Veliki Notranjski pla-

noti, kot je ta predel imenoval Melik (1928, 513). Reke so v zgornjem 

pliocenu in v kvartarju razrezale nekoč enoten pliocenski ravnik, na do-

lomitu v več značilnih samostojnih planot, kot sta Vidovska planota z 

Žilcami in Osredek. V preteklosti so se tam izoblikovali pomembni nasel-

binski otoki, ločeni z gozdnatimi grapami. Predstavljali so dovolj enoten 

naselbinski, gospodarski in geografski prostor Velike Notranjske planote. 

Veliki Notranjski planoti prištevamo ozemlje med Notranjskim podoljem in 

dolinami Raščice oziroma Sodražke Bistrice. Na severozahodni strani meji 

na Rakitniško planoto, ki je že periferni del tega geografskega pojma, 

enako tudi Potočanska planota. V tem osrednjem delu meri Velika Notranjs-

ka planota okrog 250 km2, ozemlje krajevne skupnosti Cajnarje-Žilce pa 

30 km2. Položaj v osrčju dinarske Slovenije ima posebne geografske pa 

tudi druge posledice, ki se kažejo na eni strani v perifernosti, na drugi 

pa v prehodnosti iz submediteranske v subdinarsko in subpanonsko Slove-

nijo. 

Namen prispevka je na eni strani opozoriti na pokrajinske značilnosti 

planotastega dolomitnega sveta, na drugi pa na značilne novejše razvojne 

procese v eni od obrobnih pokrajin Notranjskega podolja. 
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Pogoji za naselitev in izrabo tal 

Kako pomemben je bil za naselitev obravnavani planotasti svet 

v preteklosti, in je še danes, priča podatek, da je v krajevni skupnosti 

(KS) Cajnarje-Žilce živel leta 1981 301 prebivalec ali 60 % od skupno 

504 ljudi v najvišje ležečih naseljih, to je nad 700 m. Teh je 18 od 

skupno 26 naselij ali 69 %. To je hkrati tudi posreden dokaz za precejšn-

jo prevlado te vrste reliefa. 

Prevladujoča višina na Vidovski planoti in v sosedstvu je med 800 in 850 

m. Naslednja nižja stopnja iste uravnave je v višini okrog 750 m, na 

kateri sta naselji Osredek in Zahrib. Na iško stran je razvita še terasa 

v višini 680-700 m. Pod njo pa so terasni ostanki redkejši in malo raz-

viti in prevladujejo strma pobočja Iške oziroma Zale ( Melik , 1928, 

75-76). 

Na cerkniško stran se teren spušča precej počasneje, saj je Cerkniščica 

oblikovala svoje porečje v drugačnih pogojih in pri tem ustvarila števil-

ne terase (Gospodarič, Habič, 1979, 28-29). Cerkniščica sega 

s svojimi pritoki v neposredno bližino dolomitnih planot. Vendar so nas-

tali povsod v povirjih zelo številni zatrepi, ki so izrazito zarezani v 

robove planot. Med dnom dolinskih zatrepov na bloški strani je višinska 

razlika zaradi zelo podaljšanih pritokov Cerkniščice le okrog 50 m. Na 

nekaterih krajih so njeni pritoki zaradi nepropustne podlage segli tako-

rekoč v neposredno bližino Bloščice. Najnižji prehod iz porečja Cerknišči-

ce na Bloško planoto je na komaj 745 m med Ulako in Hribarjevim, tu čez 

je morda nekoč tekla Bloščica v porečje Cerkniščice ( Melik , 1928, 76, 

Kunaver , 1984, 10). 

Vidovska planota in pripadajoči deli so za okrog 100 m višji od povprečne 

višine Blok in so deloma tudi zato višinske razlike med dolinskimi zatrepi 
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in robom planot višji, povprečno merijo okrog 150 m. Ta razlika je brž-

kone posledica nekoliko intenzivnejšega zniževanja bloškega površja, 

predvsem njegovega osredja, kajti na robovih Bloške planote so vendarle 

vzpetine, ki dosegajo 800 m in tudi precej čez. In vendar Vidovska pla-

nota zaradi višinskih razlik pa tudi zaradi svojega obsega močno domi-

nira nad jugozahodnim sosedstvom. 

Regresivno vrezovanje Cerkniščice in njene predhodnice, ki je tekla po 

Menišiji, je izoblikovalo sistem erozijskih teras, ki so 

pomembne za naselitev v tem delu cerkniške občine. Terase so ohranjene 

v treh različnih višinah in sicer 30-40 m, 60 m in 80-100 m nad dnom 

doline. Zlasti so lepo razvite v zgornjem toku Cerkniščice, kjer je nje-

na hidrografska mreža najbolj razvejana, zato pa je uravnan terasast 

svet reduciran na ožje pomole. Najbolj obsežno je površje najnižje terase, 

kjer je kar osem naselij. Površje teras je precej razgibano, vsled živah-

nejših denudacijskih procesov v dolomitni podlagi ( Melik , 1928, 71). 

Dolinsko dno Cerkniščice in njenih pritokov je za naselitev manj 

pomembno. Razen Cajnarjev, v nekoliko širšem dnu, ni drugih naselij. 

Doline služijo le za komunikacije, saj tudi nekoč številnih mlinov in 

žag ni več (karta 2). Dna so večinoma zasuta z dolomitnim gruščem in iz-

ravnava. To je svet mokrotnih travnikov in host, ki zaradi nerodovitne 

podlage in majhnega obsega nikoli ni dopuščal intenzivnejše kmetijske 

rabe. 

Za razumevanje osnovnih značilnosti pokrajine je poleg njene lokacije in 

reliefnih posebnosti potrebno upoštevati tudi geološko zgradbo. 

Celotno ozemlje je zgrajeno iz različnih vrst dolomita, katerega lastnosti 

in vpliv na drobno oblikovanje površja se od kraja do kraja le malo spre-

minja. Po inženirsko-geološki karti prevladuje v zahodnem-delu krajevne 

skupnosti dolomit, v vzhodnem delu pa dolomit s skrilavcem in peščenjakom. 
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Med dolomitom se v spodnjetriasnih plasteh pojavlja tudi horizont zna-

čilnega vijoličastega, bržkone werfenskega sljudnjatega skrilavca, ki ga 

je obilo v nekaterih izvirnih dolinah. Zastopan je tudi anizični dolomit, 

vendar je na tem ozemlju največ plastovitega dolomita zgornje triasne 

starosti. Apnenec najdemo le v posameznih krpah ali ozkih pasovih. V iz-

virnih območjih, zlasti v robu Bloške planote, so pomembni poleg skri-

lavcev tudi ploščati apnenci in boksitni vložki iz rabeljskih skladov 

karnijske stopnje. Tako je razumljivo, da sta dolinsko in vodno omrežje 

gosta. 

Zaradi prevlade dolomita je nastal specifičen tip reliefa, ki ga imenu-

jemo dolomitni relief. Zanj so tako kot v sosedstvu na Bloš-

ki planoti in drugod na Notranjskem ter Dolenskem, kjer prevladuje ta 

kamnina, značilna zaobljena in gladka pobočja. V višjem svetu na planotah, 

so pogoste suhe povirne dolinke ali dolki. (Kunaver, 1984, 12, 

Mihevc , 1986, 212). Tudi pedološko se zahodni in vzhodni del 

razlikujeta z ustreznima pedosekvencama glede na geološko podlago, prev-

ladujejo različne rendzine, katerih debelina je odvisna od nagnjenosti 

reliefa. Na ravnem svetu je ta razumljivo precej večja, na pobočjih pa je 

horizont A marsikje izjemno tanek. Temu primerna je vegetacija, na prisoj-

nih, suhih legah je npr. zelo razširjena združba rdečega bora z vresjem. 

Razvoj naselij in prebivalstva v zadnjih 35 letih 

Vidovska planota in njena okolica je območje razmeroma mlade nase-

litve , še mlajše od Cerkniške doline, ki naj bi bila sicer naseljena 

med 12. in 15. stoletjem. Na to kažejo tudi krajevna imena, ki so nastala 

po imenih prvotnih lastnikov kmetijskih posesti ( Habič , 1981, 170). 

Značilne so naprimer končnice krajevnih imen na -e. Drugačna imena naselij 

so precej redkejša. Za zaselke in vasice Vidovske planote in okolice so 

značilne "razdelitvene grude ali drugotna razdelitev na 

grude, ki so znak relativno mlajše naselitve oziroma pomenijo drugotno, 
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mlajšo naselitveno plast med starejšimi prvotnimi zaselki in vasmi". 

Tako Ilešič, in na drugem mestu: "Ista slika, namreč razdelitev na ozke 

delce ali jermene se nadaljuje na Bloke v velike vasi, ki so po svoji 

kompaktnosti, po svoji velikosti in po zemljiški razdelitvi v ostrem 

kontrastu z drugotnimi zaselki okrog Sv. Vida in v smeri proti Lužarjem 

..." ( Ilešič , 1950, 28-29, 31-42). 

Po zadnjem štetju (1981) so na območju krajevne skupnosti prebivali.504 

ljudje. Gostota na km2 je bila nad občinskim povprečjem (6,11 proti 3,48), 

vendar je tu komaj 3,7 % prebivalstva v občini. Izrazito depopula-

cijsko območje , je imelo še leta 1900 1146, leta 1953 pa le še 

708 ljudi. Do štetja 1981 se je število zmanjšalo še za 200 ali za 29 %. 

V tem času (1953-1981) se je od skupno 27 naselij število prebivalstva 

zmanjšalo v 22 naseljih, v dveh je število stagniralo, v treh pa se je 

povečalo. Naselje Ščurkovo je prazno že 30 let, po zadnjem štetju sta 

brez prebivalcev ostala še Gora in Kranjče. 

Ščurkovo je bilo že tudi prej na prvem mestu v cerkniški občini po upa-

danju prebivalstva (za 83 % v obdobju 1869-1961). V istem obdobju so u-

trpela največji padec še naselja Krušče in Hribljane z okrog 20 prebi-

valci in Zala, Kranjče, Lešnjake, Rudolfovo, in Ravne z več kot 40 ljud-

mi, vsa za več kot 50 %. Ščurkovo, Gora in Kranjče so imeli leta 1953 

le še 6, 8, oziroma 13 ljudi, kar je bilo najmanj v tem območju (Kra-

jevni leksikon). Danes je obljudenih torej še 24 naselij, med njimi so 

Žilce z 76 prebivalci največje. Procentualno so najbolj nazadovala tudi 

druga manjša naselja, ki so imela v začetku obravnavanega obdobja 

(1953-1981) od 10 do 20 prebivalcev (Korošče, Koščake, Milava, Zahrib). 

Absolutno so seveda izgubila največ ljudi večja naselja z več kot 30 

ljudmi (leta 1981 Rudolfovo 12). Osredek, med vojno v celoti požgan, 

(razen njega tudi Jeršiče, Lešnjake in Koščake) je leta 1953 štel še 90 

ljudi in je bil po velikosti na drugem mestu, danes je na petem (31). 
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Najpomembnejši je položaj naselij, oziroma njihova oddaljenost od lokal-

nih in od občinskega središča. Najbolj oddaljeno je naselje Osredek, ki 

je tudi eden od najbolj izoliranih delov Notranjske planote. Od Žile 

je oddaljen 4,5 km, od Cajnarjev, kjer se šele prične asfaltirana cesta, 

pa še enkrat toliko. V tej zvezi je treba poudariti, da Vidovska planota 

nima slabih cestnih povezav s sosedstvom (glej karto 1). Vendar brez bol-

jšega cestišča (veliko je med njimi gozdnih cest) niso primerne za bolj 

množično (npr. turistično) uporabo. 

Vzroki za upadanje oziroma stagniranje prebivalstva so tudi drugi. Raz-

meroma malo se je zmanjšalo v oddaljenih Ravnah (od 56 na 42), medtem 

ko se je bližnji Zahrib skoraj povsem izpraznil. Nazadujejo tudi nekate-

ra manjša naselja blizu dna doline nedaleč od Cajnarjev, naprimer Milava 

(od 14 na 4), kljub temu, da je najbližja Cerknici. Nasprotno napreduje-

jo Ponikve (od 22 na 34) na isti strani doline. Milava je primer naselja 

s skromnejšim zemljiščem. V podobnem položaju sta tudi Hribljane in Re-

parje. Ponikve imajo boljše in obširnejše zemljišče. Obstoj nekaterih 

naselij ogroža lahko tudi premočna enkratna odselitev in izumrtje prebi-

valcev (Reparje), bližnje naselje Krušče pa se je tej usodi izognilo in 

kaže večjo vitalnost. 

Splošen vtis je, da se je močno odseljevanje z Vidovske planote in njene 

okolice v zadnjih petnajstih letih vendarle zmanjšalo in to zaradi mož-

nosti zaposlovanja v domači občini in celo v domači krajevni skupnosti. 

Pomagale so tudi boljše avtobusne zveze, ki omogočajo vsakodnevno od-

hajanje na delo izven kraja bivanja. To potrjuje tudi pogostejše ob-

navaljanje hiš (nadomeščanje stare stanovanjske hiše z novo, 12 naselij) 

in neredke novogradnje v naseljih blizu dna doline Cerkniščice oziroma 

okrog Cajnarjev (5 naselij). Cajnarje so postale novo središče in sedež 

KS ter kraj, ki je bil zaradi prometne lege najprimernejši za postavitev 

industrijskega obrata ter trgovine. Kraj kaže modernizirano lice, čeprav 
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se v rasti prebivalstva v zadnjem popisu to še ne odraža v celoti. Med 

zadnjima popisoma so napredovale Žilce, staro naravno središče Vidovske 

planote, ki ima možnosti za nadaljni razvoj (od 98 do 108). Napredovala 

so tudi nekatera večja naselja kot Hruškarje v ugodni legi ob cesti, že 

omenjene Ponikve, in manjša kot Čohovo pri Zilcah in Slugovo. 

Kljub znakom za oživljanje prebivalstvene rasti sta starostna in spolna 

struktura ponekod tako močno načeti, da nekaterim manjšim naseljem še 

naprej grozi izumrtje. Zato lahko sklepamo, da se bo število naselij še 

nekoliko zmanjšalo. Najbolj so za propadanje občutljiva najmanjša nasel-

ja, kjer so največkrat starejši ljudje prepuščeni sami sebi. Nasprotno 

bodo večja naselja lahko ob sedanjih tendencah razvoja industrializacije, 

rahlo napredovala v številu prebivalstva. Tak razvoj bo sicer obdržal 

podeželje živo, toda še naprej se bodo krčile površine kulturnih oziroma 

obdelovalnih površin. 

Gospodarska aktivnost 

Za zaključek le nekaj besed o glavnih gospodarskih potezah pokrajine. Da-

nes je večji del prebivalstva dohodkovno odvisen od dela v indu-

striji v Cerknici, Begunjah in deloma v Caj-

narjih (60 delovnih mest v Iskrini tovarni-elektrozveze, 15 delavcev 

iz krajevne skupnosti, ostali iz sosedstva). L. 1981 je bilo aktivnega 

prebivalstva 216, od tega 45 ali 21 % aktivnega kmečkega prebivalstva. 

Razumljivo je, da imamo v primeru nekmečkega prebivalstva opravka z meša-

nimi gospodinjstvi. Tudi to je pogoj za ohranitev poseljenega podeželja. 

Na Vidovski planoti smo tudi še v predelu, kjer se nekateri še ukvarjajo 

z izdelavo suhe robe. 

Za kmetijstvo so pogoji v bistvu manj ugodni tako zaradi omeje-

nih površin, posestne razdrobljenosti, slabše prsti in ostrejših klimats-
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kih pogojev, povrhu pa še zaradi depopulacije in spremenjene socialne 

strukture. Kmetijske površine so se zato močno skrčile (obdelovalne od 

909 na 455 ha, 1980-1985). Kmetijska izraba tal bodisi s strani čistih 

kmetov in ostalih, bi morala ostati poglaviten oblikovalec in ohranje-

valec kulturne pokrajine. Hkrati s tem je treba pokrajino do najvišje 

možne mere izkoristiti za pridelavo hrane, zlasti okopavin in mesa. Zelo 

dobra kvaliteta krompirja, še zlasti semenskega in sedanja orientacija 

v živinorejo so porok temu. 

Gozd je lahko še naprej dopolnilni vir dohodka, kot je bil doslej. Na 

Vidovski planoti ga izkoriščajo v težjih pogojih, ker je treba po les 

navzdol v grape. Pokrajina tudi ni brez možnosti za razvoj turiz-

m a , ker čeznjo potekajo zanimive izletniške poti z lepimi razgledi in 

možnostmi za poletne in zimske pohode (znana gostilna na Žilcah, smučišča, 

tekaške proge s povezavo na Bloke). Nekatera opuščena naselja že dobivajo 

s počitniškimi hišami drugačno podobo (Gora). 

Povzetek 

Vidovska planota in zgornje porečje Cerkniščice sta sestavna dela krajev-

ne skupnosti Cajnarje-Žilce, ki je primer manj razvitega obrobnega območ-

ja občine Cerknica na Veliki Notranjski planoti v višinah med 600 in 800 

metrov. Pokrajina je pretežno zgrajena iz triastnih dolomitov in je re-

liefno razdeljena na dolinski del z erozijskimi terasami in pobočji ter 

na planotasti del. V tem stoletju je doživala močno depopulacijo, ki je 

število prebivalstva prepolovilo. Odseljevanje in zmanjševanje števila 

prebivalstva se je nekoliko zaustavilo šele v zadnjih petnajstih letih, 

odkar so se povečale možnosti za zaposlitev v Cerknici, Begunjah in na 

sedežu krajevne skupnosti v Cajnarjih. Naselja doživljajo obnavljanje 

stanovanjskih hiš in graditev novih, ki vnašajo vanje neagrarne elemente. 

Kljub temu so najmanjša naselja še vedno močno izpostavljena nevarnosti 

odmiranja zaradi porušene starostne in socialne strukture. 
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Čeprav so v manjšem industrijskem obratu Iskre v Cajnarjih zaposleni 

tudi delavci iz sosednjih krajevnih skupnosti, pa je to največja prido-

bitev območja, ki kaže na nadaljni razvoj v tej smeri in predstavlja 

garancijo za ohranitev poselitve tega podeželja. Tradicionalno kmetijst-

vo zaposluje le še 21 % aktivnega prebivalstva in je zaradi neugodnih 

naravnih in demogeografskih razmer potrebno pomoči in modernizacije, 

če naj obdrži korak s siceršnjim razvojem. To zahteva tudi potreba po 

ohranitvi kulturne pokrajine, ki je eden od pogojev za razvoj turizma. 

Ta ima možnosti zaradi bližine Ljubljane in v povezavi z razvitejšim 

kraškim turizmom. 

Pokrajina KS Cajnarje-Žilce je pomemben del naravnega zaledja Cerknice 

in njene okolice in zasluži kot stara kulturna pokrajina in zaradi po-

krajinskih vrednot pozornost družbene skupnosti. 
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THE HIGH PLATEAU OF VIDOVSKA PLANOTA AND GEOGRAPHIC CONSEQUENCES OF ITS 

High-Altitude Location 

by Jurij Kunaver and Andreja Mestek 

Vidovska planota and the upstream basin of the Cerkniščica are the in-

tegral parts of the local community of Cajnarje-Žilce. This community 

is an example of poorly developed marginal region of the Cerknica commu-

ne on the high area of Velika Notranjska planota with the altitude do-

lomites and is divided, in terms of relief, into the valley part with 

errosion terraces and slopes and the plateau part. The region experien-

ced considerable depopulation in this century, halving its population. 

Emigration and decrease of the number of inhabitants were curbed so-

mewhat only in the last fifteen years due to increased job opportunities 

in Cerknica, Begunje, and at the seat of the local community of Cajnarje. 

The settlements are experiencing the renovation of residential buildings 

and construction of new homes which introduce new non-agrarian elements 

to the area. Despite this fact, the smallest settlements are still faced 

with a very real danger of extinction due to the disintegrated age and 

social structure. 

Although the small industrial operation of Iskra in Cajnarje employs 

also the workers form neighboring local communities, this plant repre-

sents the greatest acquisition of the area and points to the future 

development in this direction as well as represents a guarantee for pre-

servation of population of this rural region. Traditional agriculture, 

which employs only 21 % of active population, is in need of assistance 

and modernization due to unfavorable natural and demographic conditions, 

if it is to Keep abreast of progress. And this also calls for the need 

to preserve the cultural aspects of the landscape. This is also one of the 

conditions for developing tourism, which does have potentials thanks to 

the proximity of Ljubljana and connections with already developed classical 

Karst tourism. 
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GEOLOŠKE RAZMERE NOTRANJSKE 

Rado Gospodarič* 

Geološke razmere Notranjske prikazuje osnovna geološka karta SFRJ na 

listih Postojna (1967), Ilirske Bistrice (1972), Gorice (1968) in Rib-

nice (1965) v merilu 1:100.000, tektonski del h kartam pa je tiskan 

v ustreznih tolmačih ( M. Pleničar, 1970; D . Šikic in M. 

Pleničar , 1975; S . Buser, 1974). 

Geološke karte sestavljajo geologi na podlagi terenskega kartiranja, 

laboratorijskih preiskav in kabinetne obdelave podatkov. Več let traja, 

da zberejo potrebne podatke za sestavo rokopisne, nato tiskane geološke 

karte. Podatki tudi hitro zastarijo, saj se vedno najde kaj novega. Za 

geološke karte Notranjske so bili podatki zbrani pred 20 in več leti, pa 

jih bo treba dopolniti z novejšimi, ki so bili zbrani tudi pri preučevan-

jih hidrogeološke, speleološke, geomorfološke in druge krasoslovne pro-

blematike. Naš prispevek bo posebej opozoril na nekatere novosti o geo-

loški zgradbi Notranjske. 

Stratigrafsko-litološke razmere 

Notranjsko štejemo k izrazitim kraškim pokrajinam Slovenije. Ta značilno-

st temelji na geoloških razmerah, saj večino tega sveta sestavljajo kar-

bonatne kamnine, ki so podvržene zakrasevanju, manjšino pa klastične kam-

nine, kjer vode površinsko odtekajo. Druga pomembna značilnost Notranjske 

je njena hidrografska in geomorfološka lega v geotektonski enoti Visokega 

krasa. 

x dr. iz. univ. prof. dipl. ing. geol., znan. svetnik 
Inštitut za raziskovanje krasa, ZRC SAZU 
YU-66230 Postojna, Titov trg 2 
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Na površju imamo razgaljene permokarbonske, permske, triasne, jurske 

kredne, paleogenske in kvartarne plasti. Največji obseg zavzemajo kar-

bonatne kamnine mezocojske ere (Slika 1). 

Permokarbonske in permske plasti so razgaljene v 

ozkem, podolgovatem in večkrat prekinjenem pasu med Idrijo in Vrhniko. 

Zastopane so s črnim glinastim skrilavcem, kremenovim peščenjakom oziroma 

konglomeratom in drugimi klastiti ter skladnatim dolomitom in apnencem, 

ki sta v manjšini. 

Triasne plasti so litološko zelo pestre in stratigrafsko dobro 

razčlenjene. Zanimiva je predvsem 1000 do 1300 m debela skladovnica do-

lomita norijsko-retijske stopnje, ki ga poznamo tudi pod imenom glavni 

dolomit. Ta dolomit sestavlja svet Bloško-rakitniške planote in Logaške-

ga polja ter del Trnovskega gozda okrog Črnega Vrha, imamo ga tudi na 

Planinskem polju ter v Hrušici tja do Bukovja, sicer pa se ožji pas tega 

dolomita vleče mimo Rakeka na Cerkniško polje ter še dalje v Loško in Ba-

bno polje. 

Dobro skladnat in pasnat, krušljiv, dostikrat v milonit spremenjen dolo-

mit se razlikuje od drugih, npr. jurskih dolomitov v krovnini, pa je nje-

gova omejitev na geološki karti list Postojna prav taka, kot jo je zari-

sal že F. Kossmat na prvi geološki karti tega terena (1905). Kot 

novo lahko štejemo ugotovitev, da je obravnavani dolomit okrog Unca oh-

ranjen v krovnih krpah na spodnjekrednem apnencu ( J . Čar , R . Go-

spodarič , 1984). Take krpe je videti tudi v pretrtem in miloniti-

ziranem dolomitu pri Rakeku in vse tja do Podskrajnika, kjer je del Hru-

šiškega pokrova narinjen na snežniško narivno grudo ( L . Placer , 

1981). 

Jurske plasti. Zgornjetriasni dolomit zvezno prehaja v spodnje-

jurski dolomit in apnenec, ki se ob Planinskem polju bočno nadomeščata 
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v 2OO-3OO m debeli skladovnici. Podobno sestavo imajo kamnine liasne 

stopnje tudi med Cerkniškim in Loškim poljem ter tja proti Prezidu 

(S. D o z e t , Lj. Š l i b a r , 1981). V tej skladovnici je skoraj 

več poroznega zrnatega dolomita in dolomitiziranega apnenca kot oolit-

nega in mikritnega, z litiotidami bogatega apnenca ( J . Čar , 1982). 

Ta sestava kamnine pojasnjuje nekatere nekraške drobne morfološke oblike 

površja na dolomitu med kraškimi na apnenčevi podlagi. S hidrogeološke-

ga in krasoslovnega stališča se liasni dolomit obnaša podobno kot zgor-

njetriasni dolomit, oba sta petrološko nepropustna, strukturno pa propust-

ni kamnini. Tipičen primer imamo na Cerkniškem polju, kjer dolomitni pas 

zadržuje kraške vode v podnožju Javornikov med Loškim in Planinskim pol-

jem, a jih tudi prepušča pri Cerknici (odtok jezerske vode iz Vodonosa 

v izvire Ljubljanice) in Unškem polju (R. G o s p o d a r i č , P. H a • 

bič , 1979). 

Zgornji del liasnih ter doggerski in malmski skladi v skupni debelini ok-

rog 1.800 m na Hrušici, Logaški planoti, med Cerkniškim in Babnim poljem 

so pretežno apnenčevi. Zaradi dobro razvite skladnatosti so lezike tisti 

prevladujoči litološki element, ki odreja odtok podzemeljske vode npr. 

iz Cerkniškega polja k izvirom Ljubljanice pod Logaško planoto. Tudi v 

predelu Križne jame se podzemeljske vode zbirajo v jedru loške sinkli-

nale in tečejo proti severovzhodu v izvire na vzhodni strani Cerkniškega 

polja, kamor je nagnjena sinklinalna os ( R . G o s p o d a r i č , 1974). 

Kredne p l a s t i . Največ krasa Notranjske je v apnencih spodnje in 

zgornjekredne serije. Skladovnica je debela okrog 3.OOO m in v različnih 

legah gradi Nanos in Hrušico, del Logaške planote, večji del Javornikov 

in Snežnika, pa tudi območje Slovenskega ravnika. Spodnjekredno serijo 

sestavljajo skladi bituminoznega apnenca z roženci in neskladnati orga-

nogeni apnenec. V razmerju 1:10 so med apnenec vključene plasti peščenega 

dolomita in apnenih breč. Te so posebej podrobno kartirane v krasu med 
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Cerknico, Planino in Postojno (J. Čar, R . G o s p o d a r i č , 

1984) ter v severnem ponornem obrobju Planinskega polja, kjer se raz-

tezajo rovi Najdene jame (R. G o s p o d a r i č , 1982). 

Zgorajekredno serijo sestavljajo skladi biolititnega apnenca z nekaj do-

lomita in roženca, pa mnogo fosilne rudistne in foraminiferne favne. V 

apnencih senonijske stopnje so našli poleg drugih še velikega rudista 

Hippurites giordanii Pirona (M. P l e n i č a r , 1962) ter značilno 

veliko foraminfero Keramospherino tergestino Stache, ki jo skupaj z 

drugim foraminiferami obravnava K. Drobne (1981). 

Po izrazitem škrapljastem in vrtačastem površju ter intenzivno prevotl-

jenem podzemlju npr. v Postojnskem krasu, pa tudi v Divaškem krasu lahko 

sklepamo, da so apneneci zgornjekredne serije najbolj zakrasele kamnine 

Notranjske. 

T e r c i a r n e plasti . Zaenkrat še ni zadovoljivo pojasnjena stra-

tigrafska meja med zgornjekrednimi in spodnje terciarnimi (oziroma pale-

ocenskimi) plastmi na Notranjskem. Na zadevnem simpoziju v Postojni leta 

1981 so strokovnjaki pretresli številne litostratigrafske in biostratig-

rafske podatke o mejnih kamninah, vendar pustili problem odprt. Potrdili 

so le znano dejstvo, da so se v terciarju pojavile številne nove vrste in 

rodovi velikih foraminifer kot so alveoline in numuliti, in da je izumr-

la prej številna rudistna favna. Na podlagi teh fosilov so tudi razčleni-

li kamnine paleogenske serije v več stopenj, med katerimi so bolj razši-

rjeni paleocenski apnenec in eocenske klastične kamnine tki. fliš. 

Na zahodni strani Pivške kotline in okrog Vremščice poznamo drobnozrna-

te, bituminozne apnence paleocenske stopnje. V tem apnencu je dosti vlož-

kov in gomoljev roženca, katerega delci so na gosto ohranjeni v rdečkas-

ti preparelini, kot npr. pri Pivki in v Prestranškem ravniku. Paleocens-

ki apnenci so v primerjavi z zgorajekrednimi manj zakraseli, v njih ni 
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razsežnejših kraških votlin. Na vzhodni strani Pivške kotline pri Postoj-

ni ter nadalje pri Kališah in okrog Streliškega vrha na Hrušici ne poz-

namo na zgorajekrednem apnencu paleocenskih apnencev, pač pa le flišne 

kamnine. Domnevamo, da je tod potekala obala med paleocenskim morjem in 

kopnim (R. G o s p o d a r i č , in sodelavci, 1967). 

V litološkem in hidrogeološkem pogledu so na zahodnem Notranjskem zelo 

zanimive kamnine flišne formacije (R. P a v l o v e c , 1981). Opraviti 

imamo namreč z vododržnimi laporji in peščenjaki, kjer je razvit norma-

lni relief, ter apnenim konglomeratom in kalkarenitom, ki delno zakrase-

vata. Mehke kamnine hitro preperevajo v drobir in ilovnato prst, površins-

ki potoki pa ta jnaterial prenašajo po površju in ko poniknejo tudi nasi-

pavajo v jame. Večina klastičnih naplavin v Postojnskem jamskem sistemu 

ima poreklo v flišnih kamninah Pivške kotline in njenem vzhodnem obrobju 

(R. G o s p o d a r i č , 1976). Tudi klastične naplavine v Križni jami 

so bile nanesene iz triasnih kamnin v zaledju Bloškega polja ( R . Go-

spodarič , 1974). 

Morskih sedimentov oligocenske, miocenške in pliocenske stopnje na Not-

ranjskem doslej še nismo odkrili. Verjetno pa tudi niso bili odloženi 

na takratnem nizkem kopnem, ki ga je z vseh strani obdajalo morje. ( R . 

G o s p o d a r i č , 1986). V neogenu je bilo ozemlje današnje Notranjske 

izpostavljeno denudaciji in zakrasevanju, v lokalnih, jezerih pa so se 

odlagali sladkovodni sedimenti, iz bujne vegetacije je nastal današnji 

premog npr. v Kočevski kadunji in pri Ilirski Bistrici. 

K v a r t a r n i s e d i m e n t i . Na Notranjskem so našli v ilovnatih se-

dimentih fosilno favno in floro spodnjega kvartarja, npr. na Logaški pla-

noti in Zgornji Pivki, pa tudi v Bukovici pri Ilirski Bistrici ( A . 

Š e r c e l j , 1965; 1973; 1968). Domnevajo (D. R a d i n j a , 1972), 

da so tudi ostanki prodnih zasipov na kraškem površju spodnjekvartarni, 

če ne celo zgornjepliocenski. V začetek kvartarne periode sta A . Me-
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lik (1951) in S. B r o d a r (1952) uvrstila tudi bazalne naplavine 

tki. flišni zasip na kraških poljih in v jamah. Kasneje se je sicer po-

kazalo, da je enotni flišni zasip v Brodarjevem smislu sestavljen iz 

več pelistocenskih zasipov, ki so ohranjeni tako na površju kot v ja-

mah (R. G o s p o d a r i č , 1976). 

Na geološki karti 1. Postojna imamo označene kvartarne sedimente ob 

potokih in na kraških poljih. Ti klastični sedimenti so v različno de-

belih plasteh ohranjeni tudi na terasah in vzpetinah normalnega reliefa, 

pa tudi na kraškem površju in v podzemlju. Rodovitna prst na obdeloval-

nih in travnatih površinah ni samo iz kamninske podlage pač pa tudi iz 

ilovnatih, peščenih in prodnih pleistocenskih naplavin. S tako prstjo 

je k sreči pokrit tudi dobršen del kraškega površja v nižjih legah. Ra-

vninski predeli Pivke in Nanoščice ter uravnana tla kraških polj so po-

krita z ilovnatopeščenimi holocenskimi naplavinami. 

Strukturne in tektonske razmere 

Kamninske formacije Notranjske so bile v orogenetskih fazah kenocojske 

ere sprva pretežno deformirane v gube, narive in pokrove, nato pa do-

datno prelomljene v različna strukturna telesa, razvidna na geoloških 

kartah. 

Krajem paleogena oziroma v neogenu (U. P r e m r u , 1980) naj bi bile 

mezocojske kamnine današnjega Nanosa, Hrušice, Javomikov in Snežnika 

odtrgane od 30 km in več oddaljenega korena ter porinjene proti SW na 

terciarne kamnine današnje Vipavske doline, Pivke in Brkinov. Čela na-

rivov oziroma pokrovov so razvidna na geoloških kartah ob vznožju Nano-

sa, Hrušice, Javornikov in Snežnika. L . P l a c e r (1981) je v tek-

tonski zgradbi Notranjske spoznal del vrhnjega hrušiškega pokrova, vmes-

ne snežniško narivne grude in talne komenske narivne grude. M. Herak 

(1986) tolmači navedeno krovno zgradbo kot posledico podrivanja kamnin 
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Adriaticuma (struktur jadranske karbonatne platforme) proti severu pod 

kamnine Dinaricuma (mezocojske platforme Zunanjih Dinaridov). V tekto-

nsko interpretacijo Notranjske vnaša procese, ki so značilni za tektoni-

ko plošč. 

Med prelomnimi strukturami Notranjske je najbolj izrazit idrijski prelom, 

ki v smeri NW-SE seče pokrove med Idrijo in Prezidom. Skupaj z več vzpo-

rednimi prelomi sestavlja okrog 100 m široko zdrobljeno cono, ob kateri 

so podolje Hotedršice, Planinsko, Cerkniško, Loško in Babno polje ter 

prevali med njimi. Jugozahodno od te zdrobljene cone so podobno usmerje-

ni prelomi Zale, Predjame in Raše, pa še mnogo drugih takih prelomov, ki 

jih odkrivamo pri speleogeološkem kartiranju Postojnskega krasa, Pivške 

doline, Slavenskega in Prestranškega ravnika. 

Desnosučni karakter teh zmičnih prelomov je izražen tudi na starejših 

narivnih prelomih, v tektoniziranih lezikah skladnatih kamnin in v drob-

no zgubanih flišnih plasteh. Vsekakor gre za regionalne strukture, kjer 

so se skladovnice večkrat premikale v smeri urnega kazala, ne samo vo-

doravno pač pa tudi poševno in navpično. Obravnavanim zmikom so po ob-

segu in dolžini, ne pa tudi po številu, podrejeni zmiki NE-SW smeri. Na 

osnovnih geoloških kartah Notranjske vidimo zarisane le nekatere ali pa 

le odseke zmičnih prelomov. Na listu Postojna je jasno začrtana le id-

rijska prelomnica, vse druge niso zabeležene. Podrobnejše kartiranje 

obrobja Planinskega polja ter ozemlja med Postojno, Planino in Cerknico 

na topografskih podlagah 1:5.OOO ( J . Čar, 1982; J . Čar, R. 

G o s p o d a r i č , 1984) je pokazalo, da so kamnine najmanj vsakih 500 

m presekane z NW-SE usmerjenimi prelomi. Ti omejujejo tako podolgovate 

strukturne bloke, ki so še dodatno počez razkosani z NE-SW prelomi in 

različnimi razpoklinskimi conami. Spoznanje o teh strukturah pomembno 

pojasnjuje številne morfološke in speleološke, hidrogeološke in tektons-

ke značilnosti krasa Notranjske, kar je bilo v nekaterih, posebej mor-

foloških razpravah že večkrat poudarjeno (P. H a b i č , 1982). 
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Poleg regionalnih prelomnih struktur so karbonatne kamnine Notranjske 

tudi v drobnem zelo pretrte z različnimi rupturami. V cestnih in želez-

niških usekih vidimo razpokane in prelomljene sklade, na kraškem površ-

ju razpoklinske cone, v kraških votlinah pa ob rupturah oblikovane rove, 

kamnine in brezna. 

S postopki mikrotektonske obdelave (R. G o s p o d a r i č , P. Ha-

bič, 1976) je bilo mogoče npr. v liasnem in doggerskem apnencu južno 

od Vrhnike ugotoviti: 

- starejše glavne razpoke NNE-SSW smeri, 

- mlajše razpoke WNW-SSE smeri, ki so spremenjene v desnosučne zmike, 

ter 

- vertikalno premaknjene bloke ob starejših zmičnih ploskvah. 

V spodnjekrednem apnencu vzhodno od Logatca so ugotovljene: 

- starejše glavne razpoke NE-SW smeri ter 
- mlajše razpoke v NW-SE smeri, ki so spremenjene v desne zmike. 

Na obeh straneh idrijske prelomne cone ob Cerkniškem polju so skoraj vo-

doravni liasni in malmski apnenci razpokani in zmično prelomljeni v NE-

-SW in NW-SE smereh (R. G o s p o d a r i č , P. H a b i č , 1979). 

Hidrološko so bolj aktivne strme vzdolžne razpoke, ki imajo podobno smer 

kot lezike. Sestavljajo tudi razpoklinske cone na kraškem površju. Zani-

mivo se razporejene rupture v območju NW-SE orientirane Postojnske an-

tiklinale R. G o s p o d a r i č , 1969, 1973). Tu so zgornjekredni ap-

nenci pretrti s strižnimi razpokami ter prelomi NW-SE in NE-SW smeri, 

številne pa so natezne razpoke N-S smeri, ki jih drugod na Notranjskem 

pri podobnih preučevanjih nismo ugotovili. Očitno pa so zelo pomembno vp-

livale na N-S usmeritev nekaterih podzemeljskih rovov Postojnske in Pla-

ninske jame. 
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Tektonska problematika drobne razpokanosti apnencev ter njen pomen pri 

zakrasevanju površja in podzemlja sta sicer še dokaj neobdelano geološ-

ko področje Notranjske, ki bi ga veljalo v bodoče bolj temeljito štu-

dirati. 
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POSKUS DRUGAČNE GECMORFOLOŠKE INTERPRETACIJE NOTRANJSKE 

France Šustersič 

I z v l e č e k 

Avtor meni, da so mnoge Davisove konvencije še vedno v rabi, čeprav je 

bila njegova ciklična teorija že pred časom opuščena. Njegova glavna po-

manjkljivost je misel o nepomembnosti endogenih geomorfnih oblik. Avtor 

skuša ločeno prikazati endogeni in eksogeni relief, pri čemer je sledn-

jega predočil kot območja prevladujočih geomorfnih sistemov. 

x 
Dr. dipl.ing. geol., Znanstveni sodelavec 
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU 
YU-6623O Postojna, Titov trg 2 
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A b s t r a c t 

AN ESSAY OF UNCONVENTIONAL GECMORPHOLOGICAL REPRESENTATION OF NOTRANJSKA 

The author states that though the Davisianism has been discarded long 

time ago many Davisian conventions still remained in use. The most 

fatal one is the idea of unimportance of edogenetic landforms. An essay 

is made to represent the endogenetic and exogenetic relief of Notranjs-

ka separately, provided that only the main geomorphic systems areas can 

be represented in the second case. 
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Uvod 

Notranjska ne spada med geomorfološke terrae incognitae Slovenije. Ne da 

bi našteval številne parcialne študije, stare tudi prek sto let, je pot-

rebno navesti, da A. Melik (1959, 1960) dejansko oskrbel celokup-

no geomorfološko podobo Notranjske, četudi razporejeno po posameznih 

oddelkih svoje monografije Slovenije, ponovno je bilo celotno ozemlje 

sistematično geomorfološko obdelano v okviru projekta Osnovna speleološ-

ka karta Slovenije ( P . Habič , 1982/a). 

Za vse dosedanje študije je značilno, da se tako ali drugače naslanjajo 

na konvencije, ki so ne ravno srečno (B. W. S p a r k s , 1972, 7) 

izšle iz Davisove ciklične teorije. Enako značilno je, da je večina ra-

ziskovalcev odkrila protislovja med tem, kar predvideva teorija in res-

ničnim stanjem, ter jih bolj ali manj uspešno reševala z uvajanjem ele-

mentov drugih geomorfoloških koncepcij, zlasti klimatske. Razpoložljivo 

faktografsko znanje ter novejša dognanja v geologiji in geomorfologiji 

omogočajo, da kritično premotrimo dosedanje vedenje in vsaj v grobih 

potezah nakažemo nekoliko drugačno geomorfološko podobo Notranjske. 

V nadaljnjem besedilu skušam najprej prevetriti nekatere splošne "res-

nice", ki jih je čas spremenil, nato pa skozi očala, ki bolj pristojijo 

sedanjemu stanju geomorfološke vede, prikazati relief Notranjske. Seve-

da pa nova slika še daleč ne more biti tako popolna kot predhodne, saj 

dosledna reinterpretacija vseh podrobnosti ni bila možna. 

Spremenjene samoumevnosti 

Tektonika plošč in boljše poznavanje tektonskih mehanizmov vodijo do 

spoznanj, da: 

- ne more biti govora o dvigih, ki bi si sledili v pravilnih ciklih, saj 
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poleg dokaj enakomernega potovanja plošč nanje vpliva še nepravilnost 

kolidirajočih robov plošč. Tudi izostatična kompenzacija denudiranih 

kratonov, kjer bi prišla cikličnost po vsem videzu bolj do izraza, 

poteka parcialno, v obliki dvigovanja manjših blokov, ki se premikajo . 

vsak po svoje; 

- orogeneza (v smislu gubanja) ni sinonim za dvigovanje določenega ozeml-

ja. Masne bilance ( C . O l l i e r , 1981) kažejo, da bi bile Alpe 

že davno denudirane, ko bi se vzdignile istočasno z gubanjem, več zgu-

banih geosiklinal v svetu pa sploh nikoli ni bilo vzdignjenih; 

- pri orogenezi v območju površja ne pride do gub in drugih klasičnih 

orogenetskih form. Te lahko nastajajo le v dovolj velikih globinah, 

ko postane kamnina dovolj plastična. Bliže površju napetostno stanje 

tega ne dopušča in kamnina se zgolj lomi v manjše bloke, ki se različ-

no dvigajo oziroma spuščajo. Literatura imenuje globinske strukture 

orogena (gube itd.) "infrastrukture", površinske pa "superstrukture" 

(npr. J. G. D e n n i s , 1972); 

- večina slovenskega ozemlja danes ne miruje, temveč se živahno tektons-

ko premika. To premikanje pa je parcialno ( P . Habič , 1984, 1985) 

in ne ustreza Davisovemu postulatu o enakomernem, hitrem dvigu. 

Zlasti slednja ugotovitev ima dalnjosežne geomorfološke implikacije. Ne-

kako smo se privadili Davisovi misli, da neko ozemlje dobi delež relief-

ne energije s pomočjo hitrega dviga, v času katerega ne more priti do 

eksogenega preoblikovanja. To naj bi se pričelo šele po umiritvi. V pri-

meru, da bi bil tako dvignjen peneplen, bi ne bilo nikakšnih prehodnih 

oblik ( W . D. Thornbury,. 1969) in vsa oblikovanost površja, 

od grobe razpostave mas do najdrobnejših oblik bi bila v celoti delo 

eksogenih dejavnikov - takšna pa bi bila tudi osnovna logika celotne 

organizacije površja. Ko bi veljala še ena "samoumevnost", namreč da 

je "norma" fluvialno organizirano površje, bi sledilo, da je ta logika 

v horizontali dendritska, po vertikali pa hipsografska. 
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Če pa se gornjim samoumevnostim odpovemo, moramo zapisati, da je raz-

postava večjih mas zasnovana endogeno, zgolj eksogeno pa tisti geomorf-

ni elementi, ki bi jih lahko opredelili kot geometrijske učinke delo-

vanja geomorfnih sistemov. 

V okviru razprave o učinkih eksogenega delovanja moramo končno upoš-

tevati še rezultate najnovejšega eksperimentiranja in računalniških 

simulacij (F. A h n e r t , 1987). Davisov osnovni mehanizem denu-

dacije, "downwearing", deluje le tedaj, ko kamnina prehaja neposredno 

v najfinejše frakcije. Če pa razpada v bolj grob material, kar je pri 

nas največkrat slučaj, prevlada vzporeden umik pobočij. Končno ne more-

mo tudi mimo tehtne ugotovitve, da je bočna erozija rek količinsko malo 

pomemben pojav (C. O l l i e r , o.c.). 

Model "čistega krasa" 

Geomorfološka teorija je razvila teorijo klimaksnih geomorfnih siste-

mov ( Ph . G a r n e r , 1974), ki se popolnoma uravnotežijo z danimi 

razmerami in pri čemer predzgodovina (geneza) nima večjega pomena. V 

tem okviru je bil razvit mode "čistega krasa" (F. Š u š t e r š i č , 

1986), s pomočjo katerega skušam dostikrat protislovne definicije kra-

sa vsaj na geomorfološkem področju spraviti na skupen imenovalec. 

Model "čistega krasa" obravnava kraško površje kot samostojen geomorfen 

sistem, s svojskim načinom odvajanja mase in svojskimi oblikami. Da bi 

se model mogel realizirati, je potrebnih osem pogojev, ki jih tu le pov-

zemam: 

- kamninska masa mora imeti neko minimalno potencialno energijo (1) 

- matična kamnina mora biti dovolj koherentna (2) 

- lateralne spremembe kamnine oziroma geološke strukture morajo biti 
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zanemarljive (3) 

- matična kamnina mora biti enakomerno topna (4) 

- matična kamnina mora imeti neko inicialno votlikavost (5) 

- zagotovljene morajo biti dovoljšnje padavine (6) 

- kamninski masiv mora biti vsaj nekje odprt z boka (7) 

- naklon površja mora biti dovolj majhen, da je vodi energetsko ugod-

nejša pot v podzemlje (8). 

Idealna oblika "čistega krasa" je kopasta vzpetina oziroma centrična 

globel. Ker v naravi vsi pogoji mnogokrat niso izpolnjeni, srečamo te 

oblike le poredko. Vso ostalo oblikovitost površja, ki je sicer na nek 

način kraško, tedaj lahko razvrstimo po kriteriju, kateri gornjih po-

gojev ni bil izpolnjen. 

Geomorfološka podoba Notranjske 

Na osnovi povedanega sem izdelal geomorfološko karto Notranjske in naj-

bližje soseščine. Kljub sorazmerno bogatemu in raznovrstnemu gradivu 

sem se pri delu, predvsem zaradi enotnosti, naslanjal predvsem na topo-

grafske karte merila 1:25.OOO, letalske posnetke in gradivo iz arhiva 

Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Sorazmerno majhno možno meri-

lo karte in nemožnost barvnega tiska sta me prisilila, da sem karto iz-

delal v več oleatah: razpostava mas, geomorfni sistemi, reliefne oblike 

itd. Na kraju pa sem ohranil samo prvi dve, ker bi sicer moral opraviti 

preveč dodatnega terenskega dela. Končni izdelek ima torej informativen 

značaj in so vse podrobnosti prepuščene nadaljnjemu proučevanju. 

a) Razpostava mas 

Ko bi bili geološki podatki dovolj podrobni, bi ne bilo težko že iz 

znanja o geološki dinamiki našega ozemlja izpeljati osnovna pravila 
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razpostave mas. Ker pa temu še daleč ni tako, sem se moral, podobno 

kot P . H a b i č (1984) nasloniti predvsem na splošno fiziografijo 

ozemlja, drugotno pa še na hipsografijo. Rezultati so si v grobem 

podobni, v drobnem pa se nekoliko razlikujejo in zato uporabljam 

za spoznanje drugačno terminologijo. 

V južnem, kraškem predelu Slovenije je precej več ravnega 

(naklonjenega do 10°) sveta, kot bi to sodili na prvi pogled. Sosedn-

je ravnote lahko smiselno povežemo v ploskve, ki pa niso vodoravne, 

kot bi npr. bile terase, temveč imajo pravilne trende. Med njimi se 

dvigujejo sorazmerno enoviti masivi višjega sveta, kakršne je A. 

Penck (1900) imenoval mosorje. Na osnovi regionalne homogenosti 

teh ploskev lahko kraški svet južne Slovenije razdelimo na več enot. 

Za vsako je značilen enoten trend ravnot, enak način njihovega mo-

tenja (razpored mosorjev oziroma ugreznin), med seboj pa so ločene 

z izrazitimi terenskimi skoki, ki so regionalnih izmer in pravilnih 

oblik. Dobljene enote se kar dobro krijejo z geološkimi, imenoval pa 

sem jih "pakete" ter jih označil skladno z najprimernejšimi regional-

nimi toponimi. 

Na skrajnem vzhodnem koncu našega ozemlja leži "dolenjski paket". Me-

jo proti zahodnejšemu, "notranjskemu", predstavlja večinoma mišje-

dolski prelom. Značilno za "dolenjski paket" je, da je osnovna rav-

nota v veliki meri ohranjena kot zvezna, mosorji pa so praviloma osa-

meli. Terenske stopnje do 100 m znotraj te ravnote prav lahko pripi-

šemo izostatični kompenzaciji in jih tako zanemarimo. 

Osrednje mesto zavzema "notranjski paket", ki na vzhodu meji na 

"dolenjskega", na zahodu pa približno po črti raškega preloma na 

"kraški paket". "Notranjski paket"'je za razliko od prejšnjega v pop-

rečju višji, mosorji pa so tako številni, da se stikajo in so osnovno 
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ravnoto razbili na posamezne ločene odlomke. Po osi paketa poteka 

idrijska prelomna struktura, vzdolž katere se je ugreznil pas ozemlja 

od Planinskega do Loškega polja. Slične deformacije niso izključene 

vzdolž zahodne meje paketa, ki je ponekod niti ni možno definirati, 

iz istih razlogov pa je ostala neinterpretirana tudi Pivška kotlina. 

Še zahodneje leži "kraški paket", kjer prevladuje ravnota, masorji 

pa so relativno nižji in manj obsežni kot v "dolenjskem paketu". 

V okvir karte sežeta še udorina Ljubljanskega barja ter del 

Polhograjskih dolomitov, ki sta verjetno enoti zase, vendar za našo 

razpravo malo pomembni. 

Nakazana razpostava mas, ki jo lahko imamo za izpeljanko reliefne or-

ganizacije tipa "basin and range", je značilna za superstrukturno di-

namiko. Lahko si predstavljamo, da gre za postopno dviganje in raz-

krajanje nekoč enotne uravnave, ki razpada tako, da posamezni mosorji 

prehitevajo splošni dvig, trend celote pa tudi izgublja svojo vodorav-

nost - če je sploh kdaj obstojala. 

Da bi to interpretacijo, ki je fiziografsko prepričljiva, v celoti do-

kazali tudi geološko, je na razpolago še premalo ustreznih podatkov 

( P . H a b i č , 1982, 1984/a,/b). Vsekakor pa je geoloških indikacij 

za njeno smiselnost čisto dovolj, da jo resno vzamemo v nadalnji pre-

tres. 

b) Geomorfni sistemi Prevladujoče geomorfne oblike na obravnavanem ozemlju so značilne za 

kraški oziroma fluvialni geomorfni sistem. Ker sta med seboj bolj kom-

petitivna, ozemelj z mešanimi oblikami ni. Pač pa najdemo v najvišjih 

- 67 -



8 NOTRANJSKA .14.- zbor.slov.geografov, Postojna, 1987 

predelih "notranjskega paketa" ostanke oblik, značilnih za glacialni 

sistem, katerih zakrasevanje še ni uspelo odstraniti. Območja glavnih 

dveh geomorfnih sistemov so na sliki prikazana s ploskovnimi znaki, 

ki pomenijo: 

i) kraški sistem 

1. Območja z razvitim kopastim reliefom. Izpolnjenih je vseh osem 

pogojev za razvoj "čistega krasa". 

2. Območja, kjer je površje nakazano kopasto, vendar je vzorec da-

leč od pravilnosti. Kršen je predvsem tretji pogoj, ki zahteva 

geološko in fiziografsko enakomerno okolico. Ker je možnosti 

teh "kršitev" nešteto, so tako označena ozemlja zelo heterogena 

in hvaležno področje nadalnjega proučevanja. 

3. Območja, kjer so ohranjene skoraj ravne ploskve, domnevno nas-

tale v višini piezometra. Ker so večkrat visoko nad njim, bi 

to pomenilo, da površinske oblike le počasi reagirajo na spre-

menjeno hidrologijo. V času nastajanja je bil torej kršen sedmi 

pogoj. 

4. S sedimentom pokrito kraško površje, oziroma oblika, ki se je 

v krasu oblikovala pod koluvijem. 

5. Rebri (v smislu P. H a b i č a , 1986, 56 (34). Delno je kršen 

osmi pogoj in vsaj grobi delci potujejo po pobočju nizdol preden 

jih korozija dokončno ne razgradi. 

ii) fluvialni sistem 

6. Fluviodenudacijski relief manjše amplitude s prevladujočim iz-

piranjem pobočij. 

7. Fluviodenudacijski relief večje amplitude s prevladujočim 

spodkopavanjem pobočij. 
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8. Večja območja akumulacije. V primeru zaprtih globeli doka-

zano ali verjetno grezanje. 

iii) glacialni sistem 

9- Nakazane "U" doline, morene in fluvioglacialni zasipi. 

Bežen pogled na karto pove, da je dobra polovica ozemlja kraška, pri 

tem pa je bolj ali manj "čisto" razvitega kraškega površja sorazmerno 

malo. Prevladujejo ozemlja, kjer je podlaga preprosto premalo enovita, 

da bi dopustila njegovo oblikovanje. Ker gre v največji meri za vpli-

ve nekoliko različne litologije, pretrtosti in superstrukturne dina-

mike, se to lepo sklada z ugotovitvami prejšnjega poglavja. Podobne 

učinke kažejo tudi varianta fluvialnega sistema, ki pa je na obravna-

vanem ozemlju še premalo proučen, da bi mogli potegniti zelo verjet-

ne vzporednice s kraškim. 

Zaključne misli 

Prvenstveni namen te razprave je opozoriti na nekatere ne ravno ko-

ristne konvencije v našem geomorfbloškem delu in prikazati osnovno o-

blikovanost Notranjske, ne da bi jih upoštevali, vsekakor pa ob opi-

ranju na novejša dognanja geologije in geomorfologije. Vsaj v zada-

nem okviru karte merila približno 1:500.000 je uspelo ločeno prikazati 

endogene in eksogene reliefne oblike, ne da bi se pri tem pokazala . 

logična razhajanja. Vprašanje pa je še, ali bo to logično verigo mo-

goče nadaljevati s prikazom posameznih reliefnih oblik, ali pa v dru-

gih merilih. 

Pri tako bežnem pregledu obširne snovi smo morali preskočiti množico 

zanimivih vprašanj, ki so pač ostala odprta. Vsekakor pa kaže opozo-

riti na dve stvari. 
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Geomorfološka analiza v uporabljenem merilu karte prehiteva geološko 

in odkriva strukture, ki jih geologija običajno naknadno potrdi. To 

pomeni, da bomo morali vsaj za nekaj časa opustiti ustaljeno prakso 

izvajanja geomorfne oblikovanosti površja iz geoloških kart in se pos-

taviti na obratno stališče, dopolnjevanja geoloških podatkov z geomor-

fološkimi. 

Nič manj splošnega pomena ni popolnoma drugo vprašanje, namreč problem 

obstoja in nastajanja obsežnih ravnot, tako v krasu kot izven njega. 

Za kras sem tiho privzel mnenje o nastajanju ravnost v ravnini piezo-

metra, ker se zdi ta hipoteza še vedno sprejemljivejša od konkurenčnih. 

Dejstvo pa je, da implicira zelo daljnjesežne geomorfološke in geološke 

posledice, ki pa nikakor niso razčiščene. Zato menim da je proučevanje 

ravnot v krasu vsaj velikega, če že ne ključnega pomena. 
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NASTANEK IN RAZVOJ KRAŠKEGA POVRŠJA NA NOTRANJSKEM 

Karel Natekx 

V slovenski geomorfologiji se je nastanek in razvoj reliefa, tudi kraš-

kega, v glavnem tolmačilo z menjavanjem globinske in bočne erozije rek. 

Prevlado enega ali drugega procesa naj bi pogojevale ali klimatske ali 

tektonske razmere. Novejša geomorfološka proučevanja v svetu pripisu-

jejo veliko večji pomen nefluvialnim procesom preoblikovanja reliefa, 

kar omogoča sprejemljivejše tolmačenje mnogih reliefnih oblik, tako v 

fluvialnem kot v kraškem reliefu. 

V svojem referatu želim predstaviti nekatera teoretska razmišljanja o 

splošnih zakonitostih razvoja reliefa, ki so se mi porodila ob delu na 

geomorfoloških kartah različnih meril. Rezultate mnogih poglobljenih 

proučevanj razvoja reliefa je namreč nemogoče kartografsko prikazati, 

ker premalo izhajajo iz konkretnega reliefa, oziroma reliefnih oblik, 

obenem pa jim manjka sistematičnosti in doslednosti, ki sta osnovna po-

goja za sprejemljivo klasifikacijo reliefnih oblik kot osnovno izhodišče 

vsakega geomorfološkega kartiranja. Prvi korak k temu cilju je razčiščevan-

je osnovnih dilem, ki jih prinaša odmik od varnega zavetja Davisove te-

orije o cikličnem razvoju reliefa. -

Pri proučevanju razvoja kraškega površja se že dolgo pojavljata dve hi-

potezi o nastanku osnovnih oblik na kraškem površju: 

- kraško površje je v glavnem rezultat rečne erozije v predkraški fazi; 

poznejša prevlada korozije je ustvarila le drobne kraške oblike, 

- kraško površje je v celoti rezultat delovanja korozijskih proeesov. 

mag. dipl., geogr. 
Geografski inštitut Antona Melika, ZRC SAZU 
YU-61000 Ljubljana, Novi trg 5 
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Menim, da je kraška korozija (v najširšem pomenu besede) prevladujoč ob-

likotvorni proces na kraškem površju, vendar moramo razlikovati njeno 

vlogo v smislu neposrednega delovanja na površje (korozija kot oblikot-

vorni proces) in posrednega vpliva na značaj in jakost ostalih oblikot-

vornih procesov, ki so poleg korozije stalno prisotni tudi na kraškem 

površju (predvsem denudacijski procesi v najširšem pomenu besede). 

Za fluviodenudacijski tip reliefa je značilna linearna usmerjenost od-

točnih kanalov, ki so prostorsko tako razporejeni, da se padavinska in 

druga voda iz vmesnih prostorov pretežno neposredno in površinsko steka 

proti njim. Tak relief ustvarjata z morfološkega vidika šibko povezana 

podsistema denudacijskih procesov v najširšem pomenu besede, katerih 

agens je ploskovno tekoča voda, in fluvialnih procesov, katerih nosilec 

je koncentrirani vodni tok. Struktura tega reliefa je takšna, da omogoča 

le enotno in neprekinjeno odtekanje vode od padca padavin na površje do 

izliva v morje ali drugo zaprto kotanjo, ne pa tudi odnašanje trdih snovi, 

ki jih voda prenaša s sabo. 

Za delovanje fluviodenudacijskega sistema so nujni trije zunanji pogoji: 

presežek padavin nad izhlapevanjem, vsaj v določenem delu leta, tempera-

ture, ki omogočajo obstoj vode v tekočem agregatnem stanju, vsaj v dolo-

čenem delu leta, in takšno stanje podlage, da dopušča površinsko odtekan-

je. Če ni zadoščeno prvemu pogoju, preidemo v aridni sistem, če ni druge-

mu, v glacialni, če ni tretjemu, pa v kraški sistem. 

Glede na povedano lahko kraški relief opredelimo na dva načina: 

- kraški relief je anomalija, ki se pojavlja, kadar prepustna podlaga ne 

dopušča sklenjenega površinskega odtekanja vode in s tem vzpostavitve 

fluviodenudacijskega sistema, 

- kraški relief je rezultat določenega stanja zunanjih okoliščin (ne samo 

prepustnosti podlage), ki omogočajo, da je kopenski del naravnega vod-
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nega krogotoka usmerjen pravokotno na zemeljsko površje, kar ima dalj-

nosežne posledice za organizacijo površja. 

Prva opredelitev je ves čas prevladovala v naši geomorfologiji, bodisi 

zato, ker so kras proučevali zunanji opazovalci, ki so "vedno imeli neke 

vnaprejšnje normative o reliefu (prim. izraz "normalni relief"!)..." 

( Š u š t e r š i č , 1982), bodisi zaradi popolne indoktriniranosti z Da-

visovo teorijo o cikličnem razvoju reliefa in iz nje izpeljane Cvijiće-

ve teorije o kraškem ciklu. 

Druga opredelitev kraškega reliefa nam pomaga razložiti dvoje temeljnih 

dilem, ki sta ves čas prisotni: meja med kraškim in "normalnim" relie-

fom ter katere reliefne oblike na kraškem površju so kraške in katere 

ne (t.j. po starem pojmovanju "normalne"). 

Mejo med kraškim in "normalnim" reliefom si lahko bolje razložimo, če 

smatramo kroženje vode v naravi kot enovit, povsem odprt sistem, ki ga 

poganja sončna energija in v katerem deluje voda tudi kot poglavitni 

geomorfni agens. Kolikor poteka to kroženje vode po kopnem, se v skladu 

z zunanjimi okoliščinami in notranjimi zakonitostmi v ta tok vključuje 

tudi sistem eksogenega kroženja trdnih snovi kot rezultat njegovega de-

lovanja. Pri tem nastajajo različne reliefne oblike oziroma tipi relie-

fa kot združbe sorodnih ali podobnih oblik, ki jih lahko zvezno razvrs-

timo med obe skrajnosti: med čisti fluviodenudacijski in kraški relief. 

Pri tem opravilu ne moremo brez kriterijev, s katerimi ugotavljamo stop-

njo "kraškosti" oziroma "fluvialnosti" reliefa. 

Dosedanja genetska tolmačenja, katerih izhodišče je hipoteza, da lahko 

na podlagi današnje izoblikovanosti sklepamo na izhodiščno obliko in 

proces, ki jim je ustvaril sedanjo podobo, temeljijo na trhlih temeljih 

in tudi ni dalo zadovoljivih rezultatov. 
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Namesto tega in prevladujočega mnenja, da je merilo "kraškosti" jakost 

odstopanja od "normalnega" reliefa, je ustrezneje uporabiti kot kriterij 

morfološko organiziranost površja, kar je uspešno uporabil tudi Šuš -

teršič v svojem modelu čistega krasa (1986). 

Osnovna razlika med linearno strukturo površja v fluvialnem reliefu 

in točkovno v kraškem izhaja prav iz bistvenih lastnosti prej omenjenih 

sistemov. Dokler zunanje okoliščine dopuščajo tolikšen površinski odtok, 

da se lahko ta skoncentrira in opravlja določeno delo v linearni obli-

ki, je površje organizirano linearno konvergentno. Kadar pa takšen od-

tok ni več možen in zunanje okoliščine sistema (npr. litološka zgradba) 

omogočajo vertikalno odtekanje vode, nastaja točkasta - kraška struk-

tura površja. Prepustnost kamninske podlage je torej prvi, ne pa edini, 

pogoj za nastanek kraškega površja. Zvezni prehodi med obema načinoma 

odtekanja so normalni, vendar obstaja v sistemu odtekanja prag, do ka-

terega je kljub negostoljubnim okoliščinam še vedno možno nastajanje li-

nearno konvergentne strukture površja (npr. fluviokras v smislu neti-

pičnega fluvialnega reliefa v dolomitu). 

Š u š t e r š i č (1986) trdi, da sta fluvialni in kraški geomorfni sis-

tem kompetitivna, t.j. medsebojno izključujoča, kar nedvomno velja v 

morfološkem smislu, ki nas tu prvenstveno zanima. Struktura površja je 

lahko samo ali linearno konvergentna ali točkasta, toda pretok snovi je 

lahko hkrati površinski - v horizontalni smeri - in podzemeljski - v 

vertikalni smeri. V prehodnih tipih reliefa odteka del vode površinsko 

in pri tem prenaša kamninski drobir v trdih delcih, suspenziji in razto-

pini, drugi del vode pa odteka podzemeljsko in prenaša material predvsem 

v raztopljenem stanju in v suspenziji. 

Karbonatnih kamnin in kraških območij ne smemo pojmovati kot enolične 

gmote, saj prav iz njihove geološko-tektonske strukture izhaja velik del 
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zunanjih okoliščin, še zlasti razpokanost in prepustnost, ki kontrolira-

jo nastajanje kraškega površja ( H a b i č , 1968). 

Vendar pa točkasta struktura kraškega površja ne pomeni, da je delovanje 

korozije izključno usmerjeno, na kar opozarja že H a b i č (1986). Ne-

točkaste strukture na kraškem površju torej niso a priori fluvialne, 

marveč prav tako kraške, nastale s kombiniranimi korozijsko-denudacijski-

mi procesi. 

Iz tega izhaja še ena pomembna ugotovitev: samo smer vodnega odtoka ne 

more biti kriterij za opredelitev kraškega reliefa oziroma "kraškosti", 

marveč je treba dodati še način delovanja vode v posebnem stanju zunan-

jih okoliščin - izrazita topnost kamnine. Ta lastnost kamninske podlage 

je torej drugi pogoj za nastanek točkaste strukture kraškega površja. 

Seveda voda raztaplja tudi t. im. netopne kamnine, vendar ta proces pri 

njih ni morfološko relevanten. Pri netopnih kamninah popolnoma prevladuje 

postopno zmanjševanje delcev v procesu preperevanja inodnašanja. Šele ti 

trdi delci kamnine so potrebno orodje, s katerim reka sploh lahko opravl-

ja svoje delo - erozijo. Brez tega orodja je erozijska moč tekoče vode 

zanemarljiva ( L o u i s , 1968; G a r n e r , 1974), kar pa velja tudi 

za čiste kraške reke. To je zadosten argument proti trditvam mnogih pro-

učevalcev, da je večina uravnav na krasu delo bočne erozije tekočih vo-

da (pojmovana kot kompleks procesov v zrelem stadiju razvoja reliefa v 

Davisovi teoriji) ( M e l i k , 1961; R a d i n j a , 1972). 

Nastajanje linearne strukture površja v veliko večji meri spreminja pod-

lago kot nastajanje vertikalne - kraške strukture. V prvem primeru se 

namreč vrši velikanska migracija materiala med deli površja z različnimi 

značilnostmi, pri čemer je težnja sistema k zmanjševanju teh razlik. To 

zmanjševanje je izrazito enosmerno, v skladu z značilnostmi fluvialnega 

sistema. Proces teče izključno po toku navzdol. 
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Nastajanje točkaste - kraške strukture površja je izrazito konzervativ-

no, teži k ohranjanju razlik med posameznimi deli. Če to gledamo s si-

stemskimi očmi, si lahko predstavljamo tako, da se zakrasevanje pres-

tavlja s plasti (ne v geološkem smislu) z eno strukturo na naslednjo, 

ki ima drugačno in ki jo zajame preoblikovanje v drugačnem stanju zu-

nanjih okoliščin (npr. klime), seveda izhajajoč iz strukture predhodne 

plasti, ki pa je nam neznanka in je ne moremo več rekonstruirati. 

Ta nemoč izvira iz tega, da spremembe zunanjih okoliščin prisilijo sis-

tem k "trošenju" moči za prilagoditev novonastalim okoliščinam, kar ga 

nepovratno skrene s poti oblikovanja klimaksnih, t.j. z zunanjimi oko-

liščinami uravnoteženih oblik, ki bi se sicer izoblikovale v skladu s 

strukturo poslednje in predhodno predelanih struktur že odnešenih plasti. 

Ne poskušam povsem izključiti možnosti, da v lokalno (ko se v procesu 

odnašanja razkrije neprepustna plast znotraj skladovnice prepustnih kam-

nin) ali na kratko časovno obdobje omejenih okoliščinah (npr. perigla-

cialne razmer v glacialih) lahko nastajajo tudi fluviodenudacijske ob-

like, vendar so to praviloma slučajni, kratkotrajni pojavi, ki za glo-

balni proces nastajanja kraškega površja niso relevantni, kakor ne vpli-

vajo na fluvialne procese manjše zaplate ali plasti prepustnih kamnin v 

sicer fluvialnem okolju. Prav tako ne smemo posploševati razmer s pol-

kraških ali polfluvialnih območij (t. im. fluviokras), kjer se danda-

našnji prepletajo kraški in fluvialni procesi ter oblike, saj bo tu ob 

določenih spremembah zunanjih okoliščin prevladal ali ta ali oni proces, 

ki bo v razmeroma kratkem času do nespoznavnosti prilagodil sebi tuje-

rodne oblike na površju. 

Med "fluvialnimi" elementi v kraškem svetu smo največ proučevali urav-

nave, "doline" in rečne sedimente. Za fluvialne smo jih proglasili, ker 

si nismo znali drugače razložiti njihovega nastanka. Zanimivo, da smo 
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se ugotavljanja teh pojavov lotevali brez razglabljanj o tem, kaj je sp-

loh bistveno za fluvialni relief, nazadnje pa se osredotočili še na ele-

mente, ki lahko nastajajo tudi s povsem drugačnimi procesi. 

Uravnave so v kraškem svetu Notranjske zelo razširjene, zato ni nič ne-

navadnega, da so jih starejši proučevalci povezali z velikimi površins-

kimi rečnimi sistemi in si njihov nastanek razlagali s pomočjo penepla-

nizacije po Davisovi shemi (porečja Ljubljanice, Krke, Kolpe v t. im. 

predkraški fazi). Ne upam si sicer trditi, da jih nikoli ni bilo, pač 

pa samo, da jih iz današnjih razmer ni več mogoče rekonstruirati. V 

celotnem dinarskem, pa tudi v alpskem krasu, že dolga milijonletja po-

teka kontinuiran kraški proces, ki ga omogočata velika debelina prepust-

nih skladov ter dolgotrajna, tektonsko pogojena, višja lega nad soseščino. 

V tem času so se razkrile cele generacije aktivnih in pasivnih geoloških 

struktur ter neprestano menjale druge zunanje okoliščine, ki nikdar niso 

dopustile dokončnega izoblikovanja uravnovešenega površja. 

Z ozirom na to in dejstvo, da je večji del mlajšega terciarja in v inter-

glacialih prevladovalo toplejše podnebje kot je danes, je možno trditi, 

da je bil osnovni proces nastajanja uravnav v našem kraškem svetu pedi-

mentizacija, ko so v subtropskih oziroma zmernotoplih klimatskih razmerah 

nastajali obsežni pedimenti, ki niso fluvialne oblike. To vprašanje je tudi 

v svetovni geomorfologiji odprto, pri nas pa sploh še ni bilo podrobneje 

proučeno. Ker širša obravnava te problematike presega ta referat, naj na-

vedem le nekaj argumentov: razporeditev v stopnjah drug nad drugim; neena-

ke višine; niso navezani na današnja nižja območja; različna smer nagnje-

nosti; območja višjega sveta v osredju obsežnih planot, itd. 

Klimatsko sušnost, ki je bila sezonskega značaja, je stopnjevala še pre-

pustnost podlage, zaradi česar je bilo nastajanje pedimentov v prepust-

nih kamninah precej drugačno od klasičnih, o čemer pa vemo še zelo malo. 

V vlažnejših obdobjih in območjih je prevladovalo nastajanje kraških 
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globeli, ki so deloma nastajale istočasno s pedimenti, deloma pa naknadno 

na njih. Razlike v prevladi enega ali drugega procesa v največji meri 

pogojuje množina in razporeditev padavin preko leta. Do podobne ugotovit-

ve so prišli tudi drugi proučevalci (Habič , 1968; G a m s , 1980). 

Alohtoni kamniti drobir, ki so ga starejši proučevalci brez izjeme imeli 

za ostanke starejših rečnih nanosov, je lahko zelo različnega izvora, ki 

ga ni več možno natančno ugotoviti iz njihove lege ter sedimentoloških 

značilnosti, npr.: 

- naknadno preoblikovani koluvialni in eluvialni material, 

- iz matične kamnine izluščeni, že formirani kosi kamnin, 

- ostanki materiala iz lokalno omejenih zaplat ali vmesnih plasti ne-

prepustnih kamnin, 

- jamski sedimenti, ki so prišli na površje po odstranitvi jamskih 

stropov, itd. 

V robnih kraških predelih so se seveda odlagali tudi nanosi rek, ki so 

ponikale na stiku s prepustnimi kamninami, ( R a d i n j a , 1972; Gams , 

1974, vendar tega ne moremo posplošiti na celotno kraško površje. 

Za najbolj očitne "fluvialne" oblike na kraškem površju so veljale suhe 

doline, ki so jih starejši proučevalci poskušali povezati v velika pred-

kraška porečja. Recentni kanjoni, ki so tako značilni za dinarski kras, 

so prave fluvialne oblike in nimajo nobene genetske zveze s sosednjim 

kraškim površjem. 

V naravi so razlike v odpornosti kamnin normalne. V manj odpornih delih 

je delovanje eksogenih sil zelo olajšano. Zniževanje teh območij poteka 

bistveno hitreje kot zniževanje površja v bolj kompaktnih kamninah. Kadar 

so takšna območja linearna, nastajajo dolinam podobne oblike, ki so de-
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nudacijsko-korozijskega postanka in torej kraške. 

Vse kaže, da smo še zelo daleč od nove splošne teorije o razvoju relie-

fa. Potrebno bo ponovno ovrednotiti vse dosedanje ogromno delo, pre-

den bo možno na novo razložiti tako zapleten pojav kot je relief našega 

ozemlja. Bolj kot doslej se bomo morali zavedati dolgotrajnosti in med-

sebojne prepletenosti morfoloških procesov, ki jih ne moremo meriti s 

človeškimi merili. 

Literatura 

G a m s , I . , 1974: Kras, 358 str. Ljubljana. 

G a m s , I . , 1980: Poglavitni dejavniki kemične erozije nai krasu po 

svetu. Geografski vestnik 52, str. 3-15. Ljublja-

na. 

G a r n e r , H . F . , 1974: The Origin of the Landscapes. 734 str. New 

York. 

H a b i č , P . , 1968: Kraški svet med Idrijco in Vipavo. Prispevek k 

poznavanju razvoja kraškega reliefa. Dela SAZU 21. 

243 str. Ljubljana. 

H a b i č , P. , 1986: Površinska razčlenjenost dinarskega krasa. Acta 

carsologica 14-15, str. 39-58. Ljubljana. 

L o u i s , H . , 1968: Allgemeine Geomorphologie. Berlin. 

M e l i k , A . , 1961: Fluvialni elementi v krasu. Geografski zbornik 6, 
str. 333-362. Ljubljana. 

- 81 -



4 NOTRANJSKA^ — 14. zbor.slov. geografov, Postojna, 1987 

R a d i n j a , D., 1972: Zakrasevanje v Sloveniji v luči celotnega 

morfogenetskega razvoja. Geografski zbornik 13, 

str. 197-243. Ljubljana. 

Š u š t e r š i č , F. , 1982: Nekaj misli o oblikovanosti kraškega površ-

ja. Geografski vestnik 54, str. 19-28. Ljubljana. 

Š u š t e r š i č , F . , 1986: Model čistega krasa in nasledki v interpre-

taciji površja. Acta carsologica 14-15, str. 59-70, 

Ljubljana. 



UDK 911.2 : 551.44 (497.12-13)> 863 

KRAŠKO PODZEMLJE NOTRANJSKE 

Peter Habič* 

I z v l e č e k 

Po podatkih speleološke karte Slovenije in katastra jam so prikazane 

speleološke značilnosti Notranjske. Na območju občin Logatec, Cerknica 

In Postojna je raziskanih 1179 jam in brezen. Opredeljeni so speleomor-

fološki tipi in hidrografske funkcije votlin, prikazane so tudi pogla-

vitne faze v razvoju votlin in preoblikovanju kraškega podzemlja po po-

sameznih morfostrukturnih enotah krasa. 

A b s t r a c t 

THE KARST UNDERGROUND OF NOTRANJSKA 

Based on the data of the elementary speleological map of Slovenia and 

the cave cadastre the speleological properties of Notranjska are shown. 

1179 caves and potholes are known in the area of the Logatec, Cerknica 

and Postojna communities. According to the morphostructural units the 

speleomorphological types and hydrographical functions of caves are 

determined, and the essential phases of the caves development and the 

karst underground formation are shown. 

x Dr. dipl.geogr., znanstveni svetnik, Inštitut za raziskovanje krasa, 
ZRC SAZU YU-6623O Postojna, Titov trg 2 
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Uvod 

Po načinu in obliki prevotljenosti ločimo v krasu vadozno in freatično 

cono. V prvi se voda prosto, gravitacijsko pretaka in ne izpolnjuje 

vseh votlin, zato je v tej coni še veliko praznega ali zračnega prosto-

ra. Nasprotno pa so v freatični ali zaliti coni vse votline izpolnjene 

z vodo in tam prevladuje bolj vodoravno in sifonsko pretakanje. 

Učinek pretakanja pa je poleg korozijske sposobnosti vode odvisen tudi 

od količine in hitrosti prenašanja drobirja in plavja skozi podzemlje. 

Na učinek izvotljevanja vpliva tudi kamnina, ki je bodisi različno top-

na, ali pa različno zdrobljena. Pri izvotljevanju podzemlja sta pomemb-

na še dva dejavnika, namreč prostor in čas, z njima je povezana stal-

nost oziroma spremenljivost speleogenetskih procesov. 

Na menjavo izvotlitvenih in zapolnitvenih faz v mlajšem kvartarnem raz-

voju Notranjskega krasa je prvi opozoril S. B r o d a r (1952) ob 

paleolitskih izkopavanjih na Pivki. O klimatskem vplivu na zakrasevanje 

je pred dobrimi tremi desetletji razpravljal A . M e l i k (1955). 

Z novejšimi speleološkimi raziskovanji ( I . G a m s , 1965; R . 

G o s p o d a r i č , P. H a b i č , 1966; G o s p o d a r i č , 1976; 

F . Habe , 1970, 1976) so bila izpopolnjena splošna teoretska izho-

dišča o speleogenezi. Ugotovljenih je bilo več faz izvotljevanja in 

zasipanja, pa tudi zasigavanja in rušenja ter podiranja votlin. 

Speleomorfološki tipi kraških votlin 

Na Notranjskem so znani predvsem štirje spleogenetski tipi votlin. Po 

številu so na prvem mestu korozijske votline, ki jih je izoblikovala 

deževnica ob neposrednem prenikanju v podzemlje. To so številna brezna, 

navpični kamini in bolj poševne špranje, redkeje tudi manjše dvorane, 
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kvederci in spodmoli. V drugi tip uvrščamo erozijsko-korozijske vodne 

rove, ki so jih izoblikovale reke ponikalnice, pritekajoče z nepropust-

nega površja. S transportiranim drobirjem so širile svoje poti skozi sk-

lad ovito in razpokano kamnino. Te votline so nastajale predvsem na stiku 

vadozne in freatične cone. Rečne naplavine so sproti zasipale votline v 

freatični coni, zato so rovi le lokalno kolenasto zaviti, sicer pa ena-

komerno nagnjeni. 

Tretji tip votlin je po nastanku korozijski, po položaju pa freatični. 

Pri izvotljevanju erozija nima pomembnejše vloge in votlin ne zasipata 

drobir in plavje, zato so razpoke v kamnini neenakomerno razširjene in 

votline bolj členaste. Oblika in razpored votlin je bolj odvisna od 

kamninske strukture kot od delovanja vodnega toka. V tej coni lahko nas-

tanejo večje votline, ki so komaj povezane med seboj. 

V četrti tip votlin uvrščamo velike podorne dvorane, ki nastajajo z 

razpadanjem in drobljenjem kamnine, ne glede na prevlado tega ali onega 

načina odnašanja delcev ali raztopine karbonatov. Vsi štirje tipi votlin 

se pojavljajo v različnih razvojnih stadijih in dimenzijah. Marsikje 

se med seboj kombinirajo v sestavljene tipe, znani pa so tudi polifazni 

in poligenetski pojavi izvotljevanja, pa tudi razpadanja votlin. Opaz-

ne so razlike v oblikah in razvoju izvirnih in ponornih jam na obrobju 

posameznih polj, kot na primer na Pivki (Postojnske jame, Predjamske 

jame, Sajevške in Pivške jame). Zasledimo pa tudi podobnosti v razvoju 

jam ob istem toku na raznih poljih kot med Postojno, Planino in Cerknico. 

Poglavitne faze v razvoju vodnih jam 

Današnji vodni rovi podzemeljske Pivke leže dobrih 10 do 15 m niže od 

starejših suhih rovov Postojnske jame. Ti so tudi delno zasuti s flišnim 

prodom, peskom in ilovico, prek njih pa je odloženo podorno skalovje in 
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kapniških okras. 

V Postojnski jami je R. G o s p o d a r i č (1976) našel v skalnih ro-

vih sedem petrografsko in stratigrafsko različnih naplavin, od najmlaj-

ših poplavnih ilovic, do najstarejšega proda pisanega roženca. Po polo-

žaju, sestavi in stratigrafskem zaporedju sedimentov v podzemlju ter 

po hidrološko morfoloških razmerah pri akumulaciji in eroziji je opre-

delil deset razvojnih stopenj v rovih med 530 in 511 m ob ponorih Pivke 

in ob izvirnih rovih Unice v višini med 450 in 460 m. Razvrstil jih je 

v razdobje od srednjega kvartarja do danes. 

Dokazane so štiri generacije sig in kapnikov, nastalih v obdobju zadn-

jih 8O.OOO do 1OO.OOO let, med sigami so odloženi avtohtoni in aloh-

toni sedimenti. Začetek izvotljevanja Postojnskega jamskega sistema 

doslej še ni niti časovno niti vzorčno pojasnjen. Še toliko bolj neja-

sen pa je razvoj podzemlja, med 530 in 600 m nad Postojnsko jamo ali 

med 460 in 600 m nad Planinsko jamo, v obdobju, ko ni bil več možen 

površinski odtok iz Pivke. 

Podobne neznanke ostajajo tudi v speleogenezi na severnem obrobju Pivš-

ke kotline pri Predjami. Tam je F . Habe (1970) ugotovil tri jamske 

etaže ponikalnice Lokve, v višinah med 540 in 640 m. Odprtih speleoge-

netskih vprašanj je na Notranjskem še precej. 

Morfostrukturne enote in njihove speleogenetske značilnosti 

Po prevladujočih reliefnih oblikah ločimo na Notranjskem pet reliefnih 

tipov krasa: a) z naplavinami prekrita in razmeroma uravnana dna kraš-

kih polj, b) vrtačasti robni in pedimentni kraški ravniki, c) razčlen-

jena nizka stopnjasta obrobja polj in ravnikov, d) strme premočrtne re-

bri, e) kopasto dolaste planote. Ne glede na absolutno višino navedenih 
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enot je značilna njihova hierarhična horizontalna in višinska razporedi-

tev. Z njo je povezan tudi morfogenetski razvoj vmesnih fluvialnih in 

fluviokraških območij. 

a) Speleogenetski pomen k r a š k i h p o l j se odraža v njihovi sto-

pnjasti razporeditvi. Dna z občasnimi poplavami, izjemna sta Logaš-

ko in Unško polje, predstavljajo v grobem višinsko mejo med vadozno 

in freatično cono. To velja vzdolž osrednjega podoljč, manj pa v 

prečni smeri. Ob nizkih vodostajih se gladine znižajo pod polja vsaj 

za 20 do 30 m. Z vrtanji pa so bileugotovljene zasute votline tudi 

do 50 m globoko pod Cerkniškim poljem (M. P l e n i č a r , 1953). 

Dna kraških polj so tako vsaj delno zakrasela in prevotljena. 

b) Robni in pedimentni k r a š k i r a v n i k i (Hotenjski, Logaški, 

Slavenski in Pivški) so izdatno zakraseli. To se na zunaj kaže v 

številnih vrtčah in udornicah. Znana so številna korozijska brezna, 

po njih so dosegljive tudi starejše votline. Zaradi zasipanja in 

podiranja so dosegljivi le krajši odseki nekdanjih rovov. Votline so 

različno razporejene, na splošno pa segajo le nekaj deset metrov pod 

uravnano površje in v tem krasu ni globokih brezen. 

c) Kraški hrbti in p o l i c e med p o l j i in r a v n i k i so 

speleološko najbolj zanimivi. Zaradi pretočne funkcije tega krasa so 

se v njih izoblikovali poglavitni jamski sistemi (postojnski, pred-

jamski, planinski in cerkniški). Skupno je v tem krasu znanih nad 60 

km rovov, kar pa je le tretjina celotnega podzemlja. 

Velika gostota jam na odtočnem obrobju polj je delno posledica pri-

marne kraške prevotljenosti in sekundarnega odpiranja votlin na po-

vršje. Brezna so lahko tudi prvotni požiralniki. Precej starih po-

žiralnikov je zasutih, pokažejo se šele pri raznih gradnjah, kot pri 
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turističnem urejanju Postojnske jame ali pri gradnji avtoceste in 

plinovoda. Poleg slučajnih dostopov v podzemlje čakajo jamarje še 

zasuti rovi in nepreplavani sifoni na kraju znanih jam. Na večje pod-

zemeljske votline opozarjajo tudi številne udornice, razporejene ob 

domnevnih podzemeljskih tokovih in na stiku različnih strukturnih enot 

( P . H a b i č , 1982). Na Notranjskem je znanih 115 udornic. 

d) Na strmih k r a š k i h r e b r e h ob robovih ravnikov in polj ter 

visokih planot je le malo dostopnih votlin. Nekaj je globljih bre-

zen in krajših, s podiranjem preoblikovanih jam. Razen redkih izjem, 

kot je Volčja jama na Nanosu, ne poznamo votlin, ki bi nakazovale 

starejše jamske etaže v visokem krasu. 

e) Speleološke značilnosti k r a š k i h p l a n o t so razmeroma naj-

manj znane. Med speleološkimi objekti prevladujejo globoka brezna, 

toda tudi ta redko presegajo 200 m globine, čeprav je vadozna cona 

debela preko 1OOO m. V dolih so ponekod prepadi, ki vodijo v krajše 

votline, skozi brezna pa niso dostopni starejši in današnji vodni ro-

vi. V višjih predelih Notranjske sta se v ledenih dobah trajno zadr-

ževala sneg in led. Ko sta se topila, je v dolih ponikalo precej vode. 

Posledica tega so zelo globoke vrtače v višinah nad 1200 m. Poleg 

površinske razčlenjenosti pa lahko računamo tudi z večjo vertikalno 

izvotljenostjo tega krasa. Lep primer so Ždrocle in Zatreb na Snež-

niku. Nižji deli planot so bili v hladnih obdobjih pleistocena izpo-

tavljeni periglacialnim procesom, zato je v tem pasu sorazmerno malo 

vhodov v podzemlje. 

Kratek pregled: speleoloških objektov 

Iz preglednice je razvidno, da je v teh notranjskih občinah, v postojns-

ki, cerkniški in logaški, raziskanih 1179 jam in brezen, s skupno dolži-
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no 114.181 m in skupno globino 20.146 m. Številčno prevladujejo brezna 

(622 ali 53 %), manj je suhih jam (433 ali 37 %) in najmanj vodnih jam... 

(102 ali 9 %). Po dolžini so najpomembnejše vodne jame z 78.551 km ali 

kar 69 % celotne dolžine (Kataster jam IZRK). Suhe jame merijo 21.790 m 

in brezna 13-840 m. Med vodnimi jamami je 22 % izvirnih, 53 % ponornih 

in 25 % vodnih jam s sekundarnim vhodom. Razen suhih rovov v Postojnski 

jami in v Predjami so znani le kratki odseki starejših suhih jam. 

Pregled števila in skupne dolžine ter globine votlin 

Občina 
skup. 
štev. 
vot. 

vodne jame suhe , jame brezna 
Občina 

skup. 
štev. 
vot. št. dolž. glob. št. dolž. glob. št. dolž. glob, 

Postojna 419 35 45.589 1.149 230 11.969 3.089 142 3.870 3.428 

Cerknica 390 37 25.175 417 122 3.765 1.606 224 5.274 3.976 

Logatec 370 30 7.787 914 81 6.056 1.032 256 4.700 4.435 

Skupaj 1179 102 78.551 2.480 433 21.790 5.727 622 13.848 11.839 

% 100 9 69 37 19 53 12 

Poprečna dolžina vodnih jam znaša 747 m, suhih 55 m, povprečna globina 

brezen pa 20 m. Razlike v povprečnih dolžinah in globinah so majhne, 

izhajajo pa iz naravnih razmer in različne stopnje raziskanosti krasa. 
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Lestvica desetih najdaljših jam na Notranjskem 

Dolžina 

1. Postojnska jama (z Otoško, Črno 
Magdaleno in Pivko jamo) 

2. Križna jama 

3. Karlovice 

4. Predjama 

5. Planinska jama 

6. Najdena jama 

7. Zelške jame 

8. Tkalca jama 

9. Logarček 

10. Jama v Grapi 

Deset najdaljših jam meri skupno dobrih 62 km, kar je skoraj štiri 

petine (79 %) vseh vodnih jam ali dobra polovica dolžine vseh znanih 

jam. Predvidevamo, da je samo v ožjem delu Notranjske še vsaj 100 km 

rovov. Največ neznanega podzemlja je med Planinskim poljem in Ljubljans-

kim barjem, kjer je sicer največ vode in tudi največ udornic. 

Pomen kraških votlin za človeka 

Arheološke najdbe v jamah dokazujejo, da se je vanje zatekal človek že 

v davni preteklosti. Sledove kamenodobnih kultur so našli na Pivki v 

12 jamah, najpomembnejše v Betalovem spodmolu in v Parski golobini 

( F. Osole , 1979). Mlajša arheološka jamska najdišča so na Notran-

jskem bolj redka. Zanimivejše najdbe so iz Predjame in Križne jame 

( J . Korošec , 1956; Arheološka najdišča, 1974). Zgodovinski viri 

o izkoriščanju kraškega podzemlja žal še niso sistematično obdelani. 

19.459 m 

8.163 m 

7.300 m 

6.866 m 

6.OOO m 

4.987 m 

3.012 m 

2.7OO m 

2.234 m 

1.319 m 
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Jame so služile predvsem kot zavestišče za človeka in živino, vanje so 

hodili pastirji in gozdarji po vodo, ob izvirih in ponorih pa si je člo-

vek postavil mline in žage, kot v Zelških jamah in Planinski jami. Večje 

zanimanje za jame se je začelo šele v prejšnjem stoletju, ko so skušali 

odpraviti poplave na kraških poljih (A. Schmidl, 1854; W . P u -

tick , 1889). Jamarji so skušali prodreti čimglobje v kraško podzeml-

je in odkriti vzroke za zastajanje vode. Znane so regulacije podzemeljs-

kih strug, na primer v Veliki in Mali Karlovici ter v Golobini, odkopa-

ni so požiralniki in razširjene sifonske ožine. Po skoraj stoletnem pri-

zadevanju za opravo poplav so na Cerkniškem polju nasprotno nekatere 

ponore zazidali, da bi zadržali vodo na površju. 

Po podpisih v Postojnski jami, najstarejši so menda iz 13. stoletja, 

sklepamo, da je človek zahajal v podzemlje tudi iz radovednosti. Jame 

na Notranjskem so obiskovali naravoslovci in zbiralci jamskih živali 

(E. Pretner, 1968). Iz občasnih obiskov se je razvil pravi jams-

ki turizem, zaradi izrednih prednosti predvsem v Postojni. Poleg turi-

stičnega interesa pa se je vsaj občasno uveljavil tudi vojaški. Med obe-

ma vojnama so začeli kopati umetne rove med Postojnsko, Črno in Pivko 

jamo. V Planinski jami so ob Pivki zgradili pot in številne mostove. U-

metni rov med Postojnsko in Planinsko jamo pa je zaradi vojaško poli-

tičnih in gospodarskih razmer ostal le v načrtih, zamisel o podzemeljs-

kem dostopu skozi Postojnska vrata do takratne jugoslovanske meje pri 

Planini tako ni bila uresničena. 

Praktične raziskave kraškega podzemlja so v zadnjih desetletjih bile 

povezane predvsem z načrti za energetsko izrabo krasa (Cerknica, Plani-

na) in z iskanjem pitne vode (Planinska jam, Brezno v Kobiljih grižah, 

Matijeva jama, Kozja jama, Brezno pod Grudom). Speleološko je bila ra-

ziskana trasa avtoceste od Vrhnike do Postojne. Med gradnjo se je po-

javila skoraj na vsakih 500 m nova votlina, nobena od njih pa ni vodila 
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globlje v podzemlje. Zaradi votle podlage so morali posebej utrditi te-

melje viaduktov pri Logatcu in Ivanjem selu ter Lazah. Še posebej so 

morali premostiti votline v useku pri Uncu in pri železniški postaji 

v Postojni. Poleg votlin so bile pri gradnji avtoceste in plinovoda 

odkrite fosilne jame. Zasute so s fluvialnimi jamskimi sedimenti (ob 

cesti nad Vrhniko, pri Logatcu in pri Postojni), fosilni kras pa še ni 

podrobno preučen, čeprav nakazuje zanimive starejše faze zakrasevanja. 

Kraško podzemlje Notranjske je torej pomembno za človeka iz več razlo-

gov, da ne omenjamo posebej številnih jamskih smetišč, vendar je dos-

lej ekonomsko najpomembnejša turistična privlačnost jam. Postojnsko 

jamo je v 17O letih obiskalo že več kot 23 milijonov turistov. Za obisk 

so primerne še Planinska jama, Zelške jame, Križna jama, Jama pod gra-

dom v Predjami, ki pa še niso primerno urejene. Druge večje jame so bolj 

speleološko zanimive za domače in tuje jamarje. 
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KLIMATSKE RAZMERE V OBČINAH POSTOJNA, ILIRSKA BISTRICA, CERKNICA IN 

LOGATEC 

France BernotX 

Izvleček 

Opisane so klimatske razmere v občinah Postojna, Ilirska Bistrica, Cerk-

nica in Logatec na podlagi podatkov za obdobje 1956-1985 o povprečni me-

sečni temperaturi, absolutnih temperaturnih ekstremih, povprečnem meseč-

nem število vročih in hladnih dni, poprečni mesečni in letni količin 

padavin in številu dni s padavinami ter snegom. Na Notranjskem se mešajo 

brez jasne in ostre meje trije podnebni vplivi. Na predel južno od Snež-

nika in Javornikov vpliva modificirano mediteransko podnebje, v severnem 

delu se čutijo vplivi panonskega podnebja, v višjih predelih pa prevla-

duje gorsko podnebje. 

x Dr., Hidrometeoroški zavod 
YU-61000 Ljubljana, Vojkova 1a 

Abstract 

DESCRIPTION OF CLIMATE CONDITIONS IN COMMUNITIES POSTOJNA, ILIRSKA 

BISTRICA, CERKNICA AND LOGATEC 

In this paper author describes climate conditions in communities Postojna, 

Ilirska Bistrica, Cerknica and Logatec on the basis of different parame-

ters, which are given for the period 1956—1985. 

Author estimates that on the discussed region three climate types make 

influence. They mix together without clear and sharp border. Southern 

from Snežnik and Javorniki the modificated mediteranean climate makes 

influence, northern the pannonian climate. The upper parts are influen-

ced by the mountainous climate. 
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Uvod 

Ozemlje občin Cerknica, Ilirska Bistrica, Logatec in Postojna leže na 

stikališču treh klimatskih tipov, ki brez ostrih meja prehajajo drug 

v drugega. 

Klimatske razmere tega zelo razgibanega reliefa bomo obravnavali na 

osnovi podatkov klimatoloških opazovalnic, ki delujejo na ozemlju zg. 

naštetih občin. Ker pa je mreža opazovalnic zelo redka, bomo izvajanja 

dopolnjevali še s podatki bližnjih opazovalnic, ki leže v sosednjih ob-

činah. 

Temperaturne razmere 

Letni poprečki temperatur povedo malo ali nič. Pri obravnavi klimatskih 

danosti zelo razgibanega reliefa, na katerem se prepletajo značilnosti 

bližnjega sosedstva pa letni temperaturni poprečki dokaj dobro kažejo 

medsebojno učinkovanje nadmorske višine, reliefne izoblikovanosti, pre-

vetrenosti in mikrolokacije meteorološke opazovalnice. 

Tabela 1. predstavlja temperaturne razmere na območju občin Postojna, 

Ilirska Bistrica, Logatec, Sežana in Cerknica. Postaje so razporejene po 

nadmorski višini. Tabeli so dodani še podatki, ki izvirajo iz sosednjih 

občin. Podatki se nanašajo na obdobje 1956-1985. Dokaj dobro pa se u-

jemajo še z nizom 1926-1965, s katerim smo tabelo izpopolnili za Rovte 

in Planino pri Rakeku. 

Pri obravnavi letnih temperaturnih poprečkov v povezavi z nadmorsko vi-

šino vidimo, da se od Slapa pri Vipavi (137 m n.m.) proti Gomancam 

(937 m n. m.) letni temperaturni popreček znižuje. Zniževanje ni sicer 

enakomerno, vertikalni temp. gradient se spreminja. V nižjem predelu 

je manjši, v gornjem delu je večji. Izjema je Babno polje, ki ima 
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Tabela 1: Srednje mesečni in letni poprečki temperature zraka (v °C) v obdobju 1956-1985 

Meteorološka 
opazovalnica 

Nadmorska 
višina 

J F M A M J J A S 0 N D Letni popr. 
50/85 26/65 

Gomance 937 -2,0 -1,1 1,0 5,4 10,0 13,4 15,3 14,8 12,0 8,0 3,8 -0,5 6,7 6,6 

Raktina 787 -2,7 -1,8 1,9 6,1 11,0 14,4 16,2 15,2 12,2 7,6 2,8 -1,2 6,8 7,1 

Babno polje 756 -3,6 -2,3 0,9 5,1 10,2 13,7 15,5 14,5 11,1 6,7 2,3 -1,9 6,0 6,2 

Nova vas na Blokah 722 -3,1 -1,3 2,0 6,1 11,0 14,5 16,4 15,3 12,0 7,6 2,9 -1,4 6,8 7,1 

Rovte* 705 -2,9 -0,9 2,3 7,7 11,7 15,3 17,5 16,8 13,7 8,4 3,7 -0,4 - 7,7 

Postojna 533 -1,0 0,4 3,5 7,5 12,0 15,5 17,6 16,8 13,6 9,3 4,5 0,5 8,4 8,4 

Planina pri Rakeku* «56 -1,6 0,5 8,9 13,1 16,7 18,5 17,9 14,8 9,7 5,t 0,9 9,1 

Ilirska Bistrica 0,7 1,8 4,9 8,8 13,2 16,6 18,6 17,8 14,5 10,0 5,8 2,0 9,6 9,6 

Novelo pri Temnici 350 2,8 3,6 6,5 10,4 15,0 18,5 20,8 20,4 17,1 12,6 7,5 4,2 11,6 11,5 

Komen na Krasu 289 2,4 3,5 6,7 10,6 15,1 18,6 20,8 20,2 16,9 12,3 7,4 3,8 11,5 -

Kubed 262 2,9 3,7 6,5 10,4 14,9 18,5 20,6 20,0 16,6 12,2 7,9 4,3 11,5 11,9 

Slap pri Vipavi" 137 2,9 4,0 7,2 11,0 15,3 18.7 20,9 20,4 17,3 12,9 7,9 4,2 11,9 12,6
: 

(x podatki se nanašajo na obdobje 1926-1965) 

( = podatki se nanašajo na obdobje 1926-1965 za Lože pri Vipavi) 
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prenizek letni temp. popreček in tudi mesečne temp. poprečke zaradi 

močne temperaturne inverzije. Če bi bila met. postaja nameščena dese-

tino metrov višje, ne bi bilo te anomalije v poteku temperaturne kri-

vulje (diagram 1). 

DIAGRAM 1. - POTEK TEMPERATURE 
(LETNI TEMP. POVPREČKI 56-85) V 
ODVISNOSTI OD NADMORSKE VIŠINE 
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Temu nasproten je nekoliko previsok letni temperaturni popreček Gomanc, 

ki je posledica lege na prisojni strani Snežnika in v prilično zatišni 

legi. 

Na podobno anomalijo naletimo v najnižjih legah, ki pa niso več osredn-

ji predmet razpravljanja, saj leže v drugih občinah. Od Slapa pri Vipa-

vi se letni temp. popreček sprva rahlo zniža (Kubed 262 m n.m.), nakar 

se do Komna (289 m n.m.) ne spremeni, oziroma se do Novela (350 m n.m.) 

celo rahlo zviša. Ta odstop od normalnega zniževanja letnega temperatur-

nega poprečka povzroča lega meteoroloških postaj v prisojah in v bli-

žini morja. 

Letni potek temperature je normalen: najnižji mesečni temperaturni po-

preček izkazuje januar, najvišjega julij. Primeri pa se, da je kakšno 

leto najbolj mrzel december ali februar, obratno pa je kdaj lahko 

najtoplejši junij ali avgust. Meseci med marcem in novembrom imajo na 

celotnem področju pozitivne mesečne temperaturne poprečke. Med decem-

brom in februarjem pa se v nadmorski višini nad 400 m mesečni tempera-

turni popreček že spusti za en mesec pod ledišče (Planina pri Rakeku, 

Postojna). V legah nad 700 m n. m. so mesečni temperaturni poprečki vseh 

treh zimskih mesecev (december, januar, februar) negativni. Razumljivo 

je, da tudi v tem pogledu igra ekspozicija znatno vlogo. Podrobne tem-

peraturne vrednosti so razvidne iz tabele 1. 

Absolutne maksimalne temperature so skozi vse leto, tudi v najhladnej-

ših zimskih mesecih pozitivne. Absolutne minimalne temperature pa se 

- odvisno od letnega časa, nadmorske višine in ekspozicije spuščajo v 

šestih do dvanajstih mesecih pod ledišče. Na Gomancah pa se v obdobju 

1956-1985 v poletnih mesecih nikoli ni ohladilo pod ledišče. Podrobnosti 

so razvidne iz tabele 2. 
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Tabela 2: Absolutne maksimalne in minimalne temperature zraka (v °C) z navedbo datum v obdobju 1956-1985 

r "TT T " " J " " r " \ g" " " 0" -" U T) " 

Gomance max 12,1 15,6 17,0 24,9 23,7 28,0 31,9 29,0 27,2 23,4 15,0 14,3 
dan 9. 15. 29. 21. 14. 24. 7. 2. 17. 1. 3. 29. 
leto 1957 1958 1968 1968 1958 1962 1957 1958 1961 1956 1961 1959 
min -20,4 -15,2 -19,6 -11,6 -8,2 0,3 2,4 1,2 -1,2 -7,2 -14,0 -15,4 
dan 14. 1. 13. 9. 8. 10. 16. 27. 30. 26. 25. 19. 
leto 1968 1963 1958 1956 1957 1962 1970 1965 1970 1970 1965 1963 

Babno polje max 15,0 18,2 21,0 24,5 27,3 30,1 34,5 31,0 30,2 24,5 20,0 16,4 
dan 20. 15. 24. 23. 20. 26. 27. 7. 17. 23. 11. 5. 
leto 1974 1958 1977 1979 1965 1983 1971 1975 1971 1977 1979 1979 
min -34,5 -34,5 -31,1 -19,0 -12,0 -5,3 -1,0 -2,0 -7,9 -10,1 -26,8 -29,6 
dan 13. 16. 1. 4. 8. 7. 1. 20. 29. 15. 21. 9. 
leto 1968 1956 1963 1970 1957 1962 1960 1968 1977 1965 1971 1980 

Nova vas max 15,2 18,3 21,0 25,0 26,6 30,1 34,0 41,4 28,5 24,8 19,5 17,0 
na Blokah dan 20. 15. 22. 23. 20. 24. 27. 3. 4. 23. 11. 4. 

leto 1974 1958 W 4 1968 1979 1962 1983 1981 1973 1971 1977 1979 
min -32,5 -30,9 -29,0 -18,0 -13,6 -2,0 0,0 -0,6 -6,3 -9,0 -26,0 -29,4 
dan 8. 17. 13. 4. 8. 7. 24. 20. 29. 16. 21. 26. 
leto 1985 1970 1958 1970 1957 1962 1960 1968 1977 1959 1971 1961 

Postojna max 17,1 20,0 22,9 23,8 28,0 31,2 35,9 32,7 31,2 25,1 19,8 16,7 
dan 20. 15. 25. 25. 27.' 25. 6. 16. 6. 9. 11. 4. 
leto 1974 1958 1977 1962 1958 1965 1957 1974 1973 1967 1977 1979 
min -26,4 -30,5 -24,4 -11,6 -5,6 0,2 2,3 1,5 -3,4 -6,2 -17,3 -20,7 
dan 14. 16. 13. 4. 9. 6. 24. 18. 21. ' 20. 21. 1. 
leto 1968 1956 1958 1970 1957 1972 1960 1961 1956 1972 1971 1973 

Ilirska max 17,4 19,2 24,5 26,5 28,7 32,1 36,6 33,8 32,5 27,2 23,1 17,5 
Bistrica dan 20. 27. 22. 23. 14. 24. 6. 14. 6. 1. 3. 4. 

leto 1974 1959 1974 1968 1958 1962 1957 1962 1973 1956 1981 1979 
min -19,8 -22,7 -16,7 -7,6 -4,2 0,0 0,7 2,0 -3,6 -5,9 -12,6 -20,6 
dan 23. 16. 12. 9. 2. 7. 7. 25. 29. 27. 25. 18. 
leto 1958 1956 1976 1956 1962 1962 1967 1980 1977 1985 1965 1963 
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Tabela 3: Poprečno število mrzlih dni v letu (min.temp. O,O°C) (obdobje 1956-1985) 

FJa3moršIča 
višina J F M A M J J A S 0 N D 

Letno 
štev. 

Gomance 937 25,9 24,7 20,8 10,8 1,9 0,5 5,3 . 14,1 24,6 128,6 
Rakitna 787 26,0 22,8 20,1 11,6 2,9 0̂ 4 oj 1,9 , 8 , 8 16,2 24,3 135,1 
Babno polje 756 27,7 24,4 24,5 17,4 7,1 1,3 0,6 0,7 3,9 12,5 19,2 '26,3 165,5 
Nova vas - Bloke 722 26,8 22,7 20,3 12,4 3,3 0,4 0,1 2,0 9,3 16,9 24,7 138,9 
Postojna 533 24,5 20,2 16,8 7,2 1 , 1 0,2 3,3 12,1 21,9 107,3 
Ilirska Bistrica 414 21,9 19,0 14,8 4,9 0,8 0,3 5,1 12,4 20,1 99,3 
Novelo - Temnica 350 12,0 10,1 4,6 0,2 . 2,4 8,1 37,4 
Komen - Kras 289 15,5 1 1 , 1 5,3 0,3 0,1 3,2 11,2 46,7 
Kubed 262 17,2 13,9 8,1 0,8 0̂ 3 0,4 4,8 14,4 59,8 
Slap - Vipava 137 15,4 12,1 5,5 0,4 0,1 • 

0,2 3,7 12,1 49,5 

Tabela 4: Poprečno število toplih dni (max.temp. 25°C) (obdobje 1956-1985) 

"Nadmorska T 
višina J F M A M J J A S 0 N D 

Letno 
štev. 

Gomance 937 0,8 4,4 3,5 0,4 9,1 
Raktina 787 • . . 0,2 1,9 6,0 M 0,5 • 13,4 
Babno polje 756 • • • 0,3 3,1 7,3 6,2 1,1 • 18,0 
Nova vas - Bloke 722 0,3 3,7 9,0 6,9 1,3 • 21,2 
Postojna 533 0,7 5,1 12,4 10,0 1,8 • 30,0 
Ilirska Bistrica 414 . 0,1 1,9 9,2 17,4 15,7 5,4 0,5 50,2 
Novelo - Temnica 350 0,1 1,2 8,3 16,6 15,2 4,1 0,2 0̂ 3 46,0 
Komen - Kras 289 0,1 0,3 3,6 12,6 21,2 19,4 7,2 0,6 65,0 
Kobed 262 . 0,4 3,9 14,0 24,5 22,4 10,7 •1,2 77,1 
Slap - Vipava 137 0,1 0,5 6,0 15,3 23,7 21,8 10,1 0,7 78,2 
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Najvišje letne temperature se pojavljajo z enomesečno zamudo za poletnim 

solsticijem, t.j. v mesecu juliju. Primeri se, da kako leto nastopi ab-

solutni temperaturni ekstrem že junija drugič šele avgusta. Absolutne 

maksimalne temperature nad 30° se pojavljajo na celotnem ozemlju obrav-

navanih občin v juliju, redkeje v avgustu, predvidoma do nadmorske vi-

šine 1.000 m. 

Absolutni temperaturni minimi nastopajo običajno pravtako z enomesečno 

zamudo za zimskih solsticijem. Vendar nas pogled na tabelo 2 prepriča, 

da je zamuda lahko tudi večja, saj so tudi v februarju bile zabeležene 

najnižje letne temperature (Postojna, Ilirska Bistrica ter izven obrav-

navanega območja še Novelo pri Temnici in Slap pri Vipavi). 

Babno polje z absolutno minimalno temperaturo -34,5° (12. januar 1968 

in 16. februar 1956) smatramo za slovenski pol mraza. Tako nizkih tem-

peratur še niso izmerili niti na Kredarici, na najvišji slovenski me-

teorološki opazovalnici, odkar tamkaj deluje met. postaja (ustanovlje-

na 1. avgusta 1954). Absolutni minimum Kredarice znaša -28,3 dne 7. 

januarja 1985). 

Podatke o ekstremnih temperaturah lahko dopolnimo s podatki o poprečnem 

številu toplih dni (dnevna maksimalna temperatura 25°) (tabela 4). Tu-

di v tem primeru se število toplih dni s porastom nadmorske višine zni-

žuje od letnih 78,2 v Slapu pri Vipavi na 9,1 v Gomancah. V višji nadmo-

rski legi se pojavljajo topli dnevi med junijem in septembrom, v nižji 

med marcem in oktobrom. Obratno sliko kaže razpored mrzlih dni (min 

temp. 0,0°) (tabela 3). Mrzlih dni. je največ v Babnem polju (zaradi 

temp. inverzije), najmanj v Novelu pri Temnici. 

Pri podrobnem vzporejanju toplih in mrzlih dni z nadmorsko višino opa-

zimo manjše, nebistvene odstope, ki so nedvomno posledica ekspozicije 

in zatišne lege. 
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Padavinske raznere 

Sloveniji prinašajo padavino predvsem zahodni in jugozahodni vetrovi, ki 

prihajajo z morja dobro založeni z vodno paro. Te vetrove prisilijo oro-

grafske prepreke k vzpenjanju, pri čemer se ohlajajo in izločajo odvišno 

močo v obliki padavin. Množina padavin začne naraščati na priveterni 

strani že daleč pred gorskim masivom. Iz padavinske karte povzamemo, 

da letna višina padavin od slovenske obale proti Snežniku narašča. 

Sprva je naraščanje počasno, ob pobočju Snežnika pa je izcejanje ved-

no močnejše. Na Gomancah (937 m n.m.) znaša poprečna letna višina pa-

davin 2929 mm. Zračne gmote, ki se morajo na nadaljni poti do 1797 m 

visokega Snežnika dvigniti še za 860 m pa izcejajo - po računih O . 

Reye na vsakih 100 m vzpona še po 150 mm padavin. Poprečna letna 

višina padavin bi potemtakem znašala na vrhu Snežnika 4219 mm. Proti 

notranjosti se višina padavin naglo znižuje in v približno 12 km oddal-

jenem Babnem polju (v zračni liniji) se letna množina zniža na 1673 mm. 

Pravtako, vendar nekaj zmerneje se znižuje množina padavin proti Postoj-

ni in naprej v notranjosti (Tabela 5). 

Če na Snežniku dejansko pade izračunana množina padavin, bi bil to eden 

izmed najbolje namočenih predelov Slovenije. 

Pogled na padavinske histograme (diagram 2) pove, da so razlike v meseč-

nih višinah padavin majhne, zato tudi ekstremi niso izraziti ž izjemno 

področja Snežnika. 

Na celotnem območju se ob jesenskih padavinah razvije primarni maksimum 

v novembru, primarni minimum pa v februarju (na Gomancah julija in av-

gusta). Sekundarni in terciarni ekstremi so neizraziti in se pogosto 

z razliko 1-5 mm padavin razpotegnejo na dva in več mesecev (Gomance 

julij 157 mm, avgust 159 mm; Nova vas na Blokah julija 132 mm, avgusta 

in septembra po 131 mm in oktobra 134 mm). V vzhodnem delu obravnavanega 

ozemlja so opazni po trije maksimi in minimi padavin (Babno polje, Nova 

vas na Blokah, Postojna). V preostalem delu pa le po dva maksima in dva 

minima padavin. 
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Tabela 5: Srednje mesečne in letne višine padavin v mm v obdobju 156-1985 (+ obdobje 1926-1965) 

J F M A M J J A S 0 N D Letna N 

Gomance 263 230 206 235 178 172 157 159 238 279 483 340 2940 Raktina 110 103 119 , 149 148 171 153 150 154 154 169 149 17?Q 
Babno polje 117 100 111 139 125 153 121 129 143 173 204 157 

1 ( 
1672 

Nova vas 93 88 104 131 118 150 132 131 131 134 153 120 1485 
Rovtex 117 93 114 132 150 169 148 149 193 206 223 153 1847 
Postojna 111 91 108 133 123 143 122 121 141 150 161 150 1554 Planina 136 111 129 131 154 156 158 143 178 200 200 160 1856 
Ilirska Bistrica 112 94 112 112 114 128 104 115 133 165 175 141 150R 
Novelo 130 107 109 13 2 121 154 128 136 160 171 171 158 

« 

1677 
Komen 127 105 111 125 119 146 128 132 155 172 174 151 

1 11 
1645 

.Kubed 96 79 92 100 97 122 93 105 118 118 135 115 1270 
Slap 118 97 100 119 115 152 121 124 143 143 166 141 1539 

Tabela 6: Število dni s padavinami 0,1 mm (obdobje 1956-1985) 

J F M A M J J A S 0 N D Letna 0 N 

Gomance 12,4 12,4 13,4 14,5 1 M 15,3 10,1 11,6 9,1 9,7 15,8 12,4 150,8 
Raktina 14,4 13,0 13,9 14,6 15,4 15,5 12,5 12,6 10,7 11,6 15,3 14,8 164,3 
Babno polje 12,9 11,8 13,4 14,8 14,6 15,2 11,7 12,6 10,2 10,9 13,7 13,5 155,3 
Nova vas 13,8 12,8 13,9 15,1 14,8 15,6 11,8 12,0 10,7 11,3 14,3 14,8 160,8 
Postojna 9,5 8,1 9,5 11,0 11,1 11,7 8,7 9,1 7,6 8,4 10,4 10,3 115,6 
Ilirska Bistrica 11,6 9,6 11,2 12,8 14,5 14,9 10,7 11,5 10,7 10,8 12,4 11,7 142,4 
Novelo 10,0 9,5 10,0 10,9 12,3 13,1 9,8 10,2 9,0 9,4 10,9 10,7 125,8 
Komen 10,6 9,7 10,1 11,7 11,9 13,4 10,6 10,3 9,1 9,7 11,4 10,8 129,6 
Kubed 9,7 8,5 9,1 10,6 11,2 11,1 8,0 8,9 9,3 8,7 10,4 10,2 114,7 
Slap 10,9 9,6 10,9 11,9 13,3 13,8 10,6 10,6 9,6 10,1 11,9 11,3 134,5 
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Tabela 7: Maksimalne dnevne višine padavin (v ittn) z navedbo datuma v obdobju 1956-1985 

J F M ... A M J J A S 0 N ).) D 

Gomance mm 
dan 
leto 

.'174,4 
12. 

1958 

163,8 
23. 

1960 

154,5 
2. 

1965 

100,2 
7. 

1967 

178,5 
1. 

1959 

134,8 
22. 

1958 

118,6 
1/1. 

1964 

91,3 
31. 

1970 

243,0 
2. 

1965 

273,7 
19. 

1961 

246,0 
2. 

1963 

224,3 
3. 

1966 

Babno polje mm 
dan 
leto 

76,2 
24. 

1985 

68,5 
27. , 

1958 

67,7 
20. 

1975 . 

70,1 
7. 

1967 

97,5 
20. 

1969 

76,1 
14. 

1982 

81,1 
25. 

1973 

116,8 
22. 

1977 

184,7 
25. 

1973 

147,8 
9. 

1980 

158,0 
7. 

1962 

120,8 
3. 

1966 

Nova vas na 
Blokah 

mm 
dan 
leto 

56,0 
30. 

1979 

60,0 
17. 

1979 

84,5 
20. 

1975 

59,5 
17. 

1972 

78,8 
1. 

1959 

79,7 
2. 

1956 

115,4 
5. 

1965 

95,2 
22. 

1977 

115,8 
25. 

1973 

105,0 
9. 

1980 

97,0 
7. 

1973 

66.6 
6. 

1976 

Postojna mm 
dan 
leto 

84,1 
28. 

1979 

65.8 
18. 

1960 

76,6 
20. 

1971 

80,1 
7. 

1967 

105,7 
20. 

1969 

82,0 
14. 

1982 

107,1 
5. 

1965 

89,7 
23. 

1977 

109,4 
28. 

1978 

137,0 
9. 

1980 

120.2 
18. 

1975 . 

91,2 
17. 

1975 

Ilirska 
Bistrica 

mm 
dan 
leto 

82,5 
29. 

1978 

102,7 
15. 

1976 

82,4 
6. 

1972 

101,4 
25. 

1979 

108,6 
1. 

1959 

63,9 
23. 

1973 

101,5 
22. 

1985 

99,3 
31. 

1978 

185,2 
4. 

1976 

208,2 
9. 

1964 

121,1 
15. 

1969 

106,4 
24. 

1958 
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Padavine padajo - odvisno od temperature - kot sneg in kot dež. V niž-

jih, toplejših legah sneg že po nekaj urah skopni. Redkeje obleži nekaj 

dni. V višjih predelih in osojah kljubuje snežna odeja dokaj dolgo. V 

vrtačah Snežnika skozi celo leto. 

Diagr. 2.- HISTOGRAMI PADAVIN (1956-85) 
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Letno število dni s padavinami - 0,1 ran se v poprečku giblje med 115,6 

(Postojna) in 160,8 (Nova vas na Blokah). Iz letne višine padavin in 

števila dni s padavinami lahko izračunamo poprečno višino padavin na 

padavinski dan, ki znaša na Gomancah 19,5 mm, v Babnem polju 10,8 mm, 

v Novi vasi na Blokah 9,2 mm, v Postojni 13,4 mm in v Ilirski Bistrici 

10,6 mm. 

Maksimalne dnevne višine padavin, t.j. množine padavin, ki pade v 24 

urah (tabela 7) so marsikdaj večje od 100 ran, na Gomancah celo preko 

200 mm. 

Preostane nam, da ugotovimo kateri klimatski tipi se na območju obrav-

navanih občin uveljavljajo. Na teritoriju občin Postojna, Cerknica, Lo-

gatec in Ilirska Bistrica se prepletajo trije klimatski tipi in brez 

vidnih in ostrih meja prehajajo eden v drugega. 

Na prisojni strani Snežnika in Javornikov na eni strani in med Brkini 

na drugi, sega v podolje in obrobje doline ob Reki iz Reškega zaliva 

modificirana mediteranska klima. Na osojni strani gorske pregrade se v 

podolju širi kontinentalno podnebje. V višjih predelih gora vlada gors-

ka klima. Na postojnskem območju pa se vsi trije klimatski tipi neopaz-

no med seboj prelivajo. 
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UDK 911.2 : 551.588 (497.12-13) = 

DNEVNE MAKSIMALNE IN DNEVNE MINIMALNE TEMPERATURE NA NOTRANJSKEM 

Ivan Gams 

Uvod 

Notranjska je eden od primerov, ko je za prikaz temperaturnih razmer 

mnogo premalo, navesti srednje letne temperature. Postaja Gomance ima 

podobno letno temperaturo (6,7°) kot dve sto metrov nižja bloška Nova 

vas (6,8°). September ima pri obeh postajah iste vrednosti (12,8°), 

toda njegove dnevne minimalne temperature so v Novi vasi za 0,7° niž-

je, srednje maksimalne pa za 1,4° višje. Na Blokah je letna amplituda 

za 1,7° večja, absolutni minimalni ekstrem (1951-1971) pa za 12,1° 

nižji kot v Gomancah (1956-1985). Notranjsko je nadalje predel velikih 

krajevnih razlik. Zato je tem bolj potrebno, da ob obravnavi podatkov 

vremenskih postaj spoznamo njihov podrobni položaj in apliciramo njiho-

ve podatke samo na ustrezno vrsto zemljišča. Ako omejujejo, kot je v 

tem članku, Notranjsko na stanje izpred prve svetovne vojne in vanjo 

vključujemo tudi dolino Notranjske Reke, lahko na njenem ozemlju ugo-

tavljamo temperaturne razlike obakraj orografskega zavodja, na primors-

ki in kontinentalni strani. 

Za ekološke razmere je potrebno poleg srednjih dnevnih temperatur pri-

kazati tudi dnevne minimalne in dnevne maksimalne temperature, ki od-

ločilno vplivajo na rastline. Nanje tudi najbolj vpliva relief. Oboji 

so tu prikazani predvsem z namenom, da bi si mogel po njih vsak človek 

napraviti podobo o razmerah v svojem domačem kraju ob primerjanju s 

postajo v podobnem položaju. 

x r. univ. prof., Oddelek za geografijo FF, Aškerčeva 12, Ljubljana 
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Dnevne maksimalne temperature 

Tu so prikazane po podatkih Hidrometeorološkega zavoda SRS, vsebovanih 

v tabelah za načrtovano geografsko monografijo Slovenije. Veljajo za 

razdobje 1956-1985, za Rovte 1961-1985, za Gomance, kjer je postaja pre-

nehala leta 1971, so bile za nadaljna leta temperature izvedene po pos-

taji Rovte (705 m). Minimalne in maksimalne temperature postaje Mašun 

(1972-1981) so se izkazale ob primerjavi z drugimi za neerealne in niso 

bile upoštevane. 

Diagram št.1, kot tudi ta s št. 2, loči povezane gradiente za postaje 

v ventilirani legi (v prostem ozračju) in v reliefnih depresijah. Med 

prvimi sta postaji Pleša na Nanosu (1250 m) in Rovte nad Logatcem (705 m) 

obe na vrhu slemena. Postaja Rovte se nahaja 5-8 m SZ od vrha slemena 

pri cerkvi Treh kraljev. Zaradi severne ekspozicije le za nekaj stopinj 

nagnjenega zemljišča so temperature domnevno malce nižje, vendar ne ob-

čutneje. Približno v isti nadmorski višini je postaja Javorje (695 m) 

nad Poljansko dolino, ki pa je na prisojnem pobočju. Njegovi dnevni mak-

simi so v letnem povprečku za 0,6 in dnevni minimi za 1,0° višji. 

Da so na Nanosu jeseni in pozimi (diagram 1) višje temperature in tem-

peraturni gradienti kot v n. v. okoli 700 m, je v naših predelih obi-

čajno (gl. tudi G a m s , 1982): Marec je v Rovtah za 0,2° toplejši 

od novembra, na Pleši pa za eno stopinjo hladnejši. Vzrok je v večji 

oceanskosti višje atmosfere. 

Ostale upoštevane postaje so v kotlini (Vrhnika, Ilirska Bistrica), v. 

kraškem polju (Postojna, Nova vas, Babno polje, Rakitna). Gomance so v 

suhi dolini, v kateri se pred spustom površja s Snežniške planote dno 

rahlo dvigne, kar pa ne vpliva na postajo višje v dolini (937 m). Pri-

merjajmo najprej Vrhniko kot postajo v Ljubljanski kotlini in 118 m 

višjo Ilirsko Bistrico. Od začetka aprila do konca julija so vrhniški 
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Tabela 1.- Temperature v nekaterih kraških poljih Notranjske 

Table 1. - Temperatures in some poljes of Notranjsko 

Postaja/mesec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12 

Planina, 456 m 
dnevne min. 
192 7-40 -7,0 - 9 , 5 -1,1 6,1 11,1 15,1 17,4 16,6 11,8 5,6 4,2 - 5,0 5 14 

dnevne maks. 
1927-40 5,9 3,4 7,0 11,9 15,5 20,0 23,4 20,2 18,1 12,2 7,6 5,6 12,6 

srednje dnev. 
1925-40 -0,9 -0,2 3,9 8,6 13,4 17,5 19,8 18,6 15,0 10,2 . 6,i -0,3 8,6 

iste, 
1981-1910 -2,5 -0,6 .3,1 7,5 12,2 16,1 17,7 16,7 13,2 9,5 3,9 0,3 8,1 

Dol.Logatec, 480m 
srednoa dne v. 
1926-32 -3,2 -3,3 3,2 7,8 12,6 16,4 17,8 17,0 14,0 9,1 3,4 -1,7 7,7 

terminske: 7*) 
14?} 
21 

-3,6 
1,3 

-0,2 

-7,5 
5,1 

-0,2. 

-0 ,5 
8,7 

S »4 
11,6 
7,2 

9,7 

16,7 

12,1 

13,6 
20,8 
15,5 

14,8 
23,2 
16,6 

13.5 
22.6 
16,0 

11,2 
18,3 
13,1 

6,7 
12,2 
8,7 

7,8 
7.8 
5.9 

-2,1 
1,8 

-1,7 

5,7 
12,5 
7,9 

Cerknica, 5 76 m 
srednje dnev, 
1896-1925 

-0,7 0,5 4,5 8,1 13,5 16,5 18,8 18,0 14,2 9,6 3,9 1,1 9,0 

sr.mes.min. -13,6 -10,0 -4,3 -0,3 4,3 8,7 11,5 10,8 6,6 0,6 -7,2 -10,5 -0,3 

Snežnik, 583 m 

sred. dne v. 
1851-80 

- 2,3 - 0,7 2,6 8,0 12,1 15,7 17,9 17,0 13,0 9,0 2,8 - 1,7 7,8 

1925-40 - 1,9 ~ K 2 2
'
6 7,0 11,2 15,2 16,9 16,1 12,9 8,3 4,5 - 1,4 7,5 
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dnevni maksimi za 0,8° višji. Od avgusta dalje postaja Ilirska Bistrica 

vse toplejša, do 3f3° razlike v januarju. V tem se odraža submediterans-

ka klima. 

Po nadm. višini si sledijo postaje v kraških poljih Postojna (533 m), Nova 

vas na Blokah (722 m), Babno polje (756 m) in Rakitna (787 m). Razen v 

januarju so dnevni maksimi večidel višji kot ustreza razmeram v prostem 

ozračju. Razlike pa so tudi med polji. Najhladnejše Babno polje ima, zlas-

ti avgusta in jeseni, višje maksime kot Rakitna, upoštevaje seveda raz-

like v nadm. višini, nižje pa marca, aprila in novembra, to je v mesecih 

z večjo vetrovnostjo. Tudi v tem se vidi pravilo, da imajo nočno izredno 

hladna polja podnevi ob mirnem sončnem ozračju nadpovprečne temperaturne 

maksime. Upoštevati moramo, da na mesečne povprečke vplivajo tudi vetrov-

ni in padavinski dnevi brez razlik. Na različno vetrovnost kažejo deleži 

brezvetrovnih situacij (kalm). V kraških poljih, na Vrhniki in v Ilirski 

Bistrici, odpade na kalme nad 23 % vseh terminskih meritev, na Rakitni 

6,3 in na Gomanceh 16,6 %. Na vrhu kalm je Ilirska Bistrica (38,9 % -

Arhiv). Zato so lahko njeni temperaturni maksimi, zlasti jeseni, pozimi 

in marca, toliko višji. 

Postaje v reliefnih depresijah kot celota glede dnevnih viškov vendarle 

ne zaostajajo bistveno za razmerami v prostem ozračju. Vzrok za to je 

tudi v precejšnji oblačnosti in visokih letnih padavinah, ki jih je do-

mala povsod na Notranjskem nad 1,5 m letno. 

Dnevne minimalne temperature 

Tudi pri njih je v višini Nanosa opazen časovni zamik temperaturnih viš-

kov za nižjo atmosfero. Na Pleši je februar toplejši od decembra (v Rov-

tah obratno, pri Vrhniki je razlika 2°). Nad 1050 m je avgust toplejši 

od julija. Med Rovtami in Plešo so največji gradienti novembra (0,23 / 

/100 m), ko se v višji atmosferi še opaža počasnejše ohlajevanje morja, 
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nižine pa že zajema zimski hlad. Od aprila do konca novembra ima bolj 

kontinentalna Vrhnika višje dnevne minime kot 120 m višja Ilirska Bis-

trica. V ostalih mesecih je obratno. Največje negativne odklone od raz-

mer v prostem ozračju imajo kraška polja s postajami Nova vas, Rakitna 

in Babno polje. Slednje slovi kot hladni pol Slovenije ( R a d o v i č , 

1970). (Njegovi dnevni minimi zaostajajo za onimi v prostem ozračju za 

3-4°). Ima najnižje, na morsko gladino reducirane letne in dnevne mini-

malne temperature v Sloveniji in največje letna amplitude ( G a m s , 

1972, 67). Razlike v letnem povprečku dnevnih viškov v naših kraških 

poljih so pogojene tudi z višino postaje nad dnom. V Babnem polju (z 

letnim povprečkom dnevnih minimalnih temperatur 0,0°C) se nahaja vremens-

ka hišica le 2-3 m nad najnižjim bližnjim dnom polja, kjer je nočni hlad 

največji (Gams , 1972). V Rakitni znaša ta razlika 4-6 m, v Postoj-

ni nad 10 m (nekaj let pa je bila postaja v mestu. Letni povpreček je 

3,8°). V Novi vasi (1,5°) je bila postaja pri cerkvi v Fari 7-9 m nad 

dnom doline. Kljub temu so njeni minimi nižji kot v Rakitni, ki je kot 

visoko iznad okolice dvignjena skleda in zato nima toliko zložnega oko-

liškega višavja, od koder bi ponoči pritekal ohlajeni zrak. 

Med vzroki za nizke nočne minime v notranjskih kraških poljih in kraš-

kih depresijah vobče, moramo omeniti vsaj naslednje: 

a) Notranjska kraška polja in vse Notranjsko podolje predstavlja pla-

notast relief, ki je tudi drugod v Sloveniji hladnejši kot dolinas-

to-slemenasti, kjer se lahko ponoči ohlajeni zrak odliva po pobočjih. 

b) Najbolj hladna polja, Babno polje, Rakitna in Bloke, so plitve kotanje, 

kjer plitva inverzijska megla manj zavre nadaljne ohlajevanje ozračja 

kot debela v globokih kotanjah (glej primerjavo med Babnim poljem in 

Globodolom - G a m s , 1972). 
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c) V Rakitni, na Blokah in Babnem polju prevladujejo triasni dolomiti. 

Na njihov klimatski vpliv lahko samo sklepamo na osnovi meritev v 

Babnem polju. V njegovo dno priteka glavnina nočnega hladnega zraka 

s prisojnega dolomitnega, s kratko travo poraslega pobočja Debelega 

vrha, ne pa z apneniškega, osojnega in gozdnatega pobočja Telebačnika 

(Gams , 1972), pa tudi ne iz Prezida, kamor se v dolomitih zvi-

šuje dno suhe doline. 

Do podobnega zaključka je privedlo naše merjenje jutranjih temperatur 

20. aprila 1987 vzdolž ceste Ljubljana-Vrhnika-Babno polje-Ljubljana s 

pomočjo na avtomobil pritrjenega termistra. Tega dne je bilo v Sredozeml-

ju in jugozahodni Evropi območje visokega zračnega pritiska z nad 1020 

mb, dolina nizkega pritiska pa je bila med Dunajem in Finsko. Popoldne 

19. aprila je pihal močan zahodnik, ki se je umiril šele po polnoči. V 

preostali noči se je mogla razviti le plitva inverzijska plast. Med 5h 

2O' in 5h50' je med Ljubljano in Vrhniko temperatura nihala med 8 in 10°, 

kjer pa je dosegal topel zahodnik dno Barja, nad 12° (to je bila zgornja 

meja temperaturne skale). Na Pustem polju je še vedno padajoča tempera-

tura znašala 2,5 do 3,5°, v naselju Logatec med 4 in 6°. Čez Postojnska 

vrata je pihal topel zahodnik. Zato so bile temperature v Grčarevcu oko-

li 6°, na nadaljni cesti do Planine med 8 in 9°, na dnu polja pri Plani-

ni pa čez 12°. Na Unško-rakovskem polju je znašala med 4,2 in 4,5°, pri 

bencinski črpalki na Rakeku med 2 in 3°. V severozahodnem delu Cerkniš-

kega polja je bila okoli 3,5°. Ker je bila jezernica toplejša, je kazal 

termister na mostu pred Goričico 6 do 7°. V vznožju vedno bolj porasle 

Slivnice je bila temperatura med 5 in 5,5°. Proti Bločicam je temperatu-

ra padla na 2°, čeprav se cesta vije več kot 10 m iznad dna Bločiškega 

polja. Vzdolž glavne ceste je imelo enako ohlajeni zrak tudi Loško polje, 

kjer se je od Pudoba do Podgore ohladilo od 1,5 na 1,0°. V jugovzhodnem delu 

polja je bilo čutiti hladno sapo iz smeri Babnega polja in Babne police. 

Ob 7h3O' je bila v Babnem polju slana in plitva megla, ki jo je prediralo 
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sonce. Na južnem in severnem delu dna je bila temperatura okoli minus 1°. 

V Prezidu se je gibala okoli 2° in se je dvigovala hkrati s cesto na 

Kozji vrh (okoli 1OOO m) in časom (do +7°C). 

O temperaturah v ostalih kraških poljih in v termalnem pasu 

Za ostale predele so na razpolago temperaturni podatki za nepopolne nize 

iz starejšega časa. Za primerjavo s povojno dobo jim vrednost zmanjšuje 

manjša točnost takratnih opazovanj. Zaradi splošno previsokih poletnih 

temperatur iz tedanjega obdobja nismo preračunavali izvedene vrednosti na 

enako obdobje. V tabeli št. 1 so vnesene minimalne temperature le za pos-

tajo Planina ( P r i l o z i , 1952) za leta 1927-1940. Postaja je bila 

okoli 6 m nad dnom polja. V primerjavi s Postojno so njene minimalne tem-

perature pozimi precej nižje (februarja -9,5°!) in podobne Rakitni, polet-

ne pa nerealno visoke. To je videti tudi iz diagrama št. 2. Čeprav je bila 

medvojna doba med marcem in novembrom toplejša od tiste pred prvo svetovno 

vojno ali one po zadnji vojni, se zdijo razlike prevelike. Po sedanjem 

znanju je soditi, da ni velikih temperaturnih razlik med Planino in Postoj-

no in da obe kotanji ne spadata med najhladnejša notranjska polja, in to 

zaradi burje in vdorov toplih zračnih gmot čez Postojnska vrata. Pač pa 

spada med majhladnješe predele Logaško polje (tabela 1, po Arhivu HMZ) s 

precej nižjimi temperaturami ob 7h kot ob 21h, kar je znak močnega tempe-

raturnega obrata (prim., F u r l a n , 1965, grafikon 20). Njegove srednje 

dnevne temperature pozimi in v letnem povprečju so enake kot jih izkazuje 

višja postaja Snežnik (1925-1940) ( P r i l o z i , . . 1952, za starejše 

obdobje P u č n i k , 1980). Kot so pokazale nase meritve s termistrom, 

je južni del Loškega polja s Snežnikom, kamor priteka hladni zrak iz ju-

govzhodnega obrobja, hladnejši od severnega. Postaja je za okoli 1° hlad-

nejša od Planine. 

Po dosedanjih meritvah na Cerkniškem polju ( F u r l a n , 1973, G a m s , 

1969; 1972) je soditi, da je tudi Cerkniško polje glede minimalnih tempe-
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ratur heterogeno. Z razmeroma dolgotrajnimi meritvami se ponaša postaja 

Cerknica (1896-1925, Arhiv HMZ), ki pa je bila pri cerkvi v n.v. 576 

in torej domala 30 m nad najnižjim dnom polja pod Javorniki. Je za o-

koli 1° toplejša od Planine ali Postojne, in je beležila očitno tempe-

rature spodnjega roba termalnega pasu. Na minime vplivajo hladne nočne 

sape po dolini Cerkniščice in iz smeri Bločic, toplejša jezerska voda, 

močvirno dno ter tudi vetrovi, kar razmere na polju krajevno in časovno 

spreminja. Vtis je, da večkrat odsotna inverzija v mesečnih in letnih 

povprečkih dnevnih minimov ne napravlja Cerkniškega polja nadpovprečno 

hladnega, da pa obdobno vendarle izstopa po hladu. 

V povojnem razdobju na Notranjskem ni bilo nobene postaje v pravem ter-

malnem pasu. Pučnik (1980, 304) navaja ob Postojni postajo Lovska 

koča v n. v. 677 m (Golobičevec) in njene dnevne minimalne ter dnevne 

maksimalne temperature. Njene minimalne temperature so v hladni polovici 

leta primerljive s povojno postajo Postojno, domnevno nekoliko previsoke 

pa so poleti. Njeni dnevni viški so neuporabni. Zato so vrisane v diagram 

št. 2 le prve. 

Da je tudi na Notranjskem termalni pas glede dnevnih minimov prav tako iz-

razit kot drugod v Sloveniji, lahko sodimo po prav tako planostastem 

Sežanskem Krasu in primerjavi tamkajšnjih postaj v depresijah (Godnje, 

Kozina) in na vzpetini (Temnica, P e t k o v š e k - H o č e v a r , G a m s , 

1969). 

Zaključki 

V kraških depresijah vobče ( Gams , 1972, M a r t i n č i č , 1977, 

S e d e j , 1968, U r u s h i b a r a , 1976), kakor tudi v kraških poljih v 

mikroklimatski plasti nekoliko višje dnevne maksimalne temperature kot 

v prostem ozračju enakih nadmorskih višin. Predvsem pa so tam v mesečnem 
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povprečju do 1° nižji dnevni nižki kot posledica temperaturne inverzije. 

Največje negativne odklone imajo plitva kraška polja s širokim zloženim 

obodom iz dolomita ali dolomitu podobnih kamnin s plitvo zemljo in nizko 

travnato vegetacijo, od koder se lahko v dno kotanje steka nočno ohlajeni 

prizemni zrak. Med take kotanje spadajo dokazano Babno polje, Bloško pol-

je, Logaško polje, Loško polje, domnevno tudi podobni predeli brez postaj 

(deli Potočanskega, zlasti kotanja severozahodno od Retij, srednja dolina 

Cerkniščice, dolinasti svet med Cerknico in Rakekom). Nekoliko manjši so 

odkloni v plitvih kotanjah brez širšega oboda (Rakitna), v globjih pol-

jih z vlažnim dnom (Planina, Cerknica) ali s pogosto burjo in vdori top-

lega zahodnika (Postojna). Od teh polj izkazuje najnižje minime Babno 

polje, deloma, ker je tam postaja domala v ravnini polja. Njegovi na mors-

ko gladino zreducirani minimi so najnižji v Sloveniji. Malo zaostajajo 

Bloke, kjer je tudi v prevladi fluviokraški relief v dolomitih. 

Neznane so temperaturne razmere v termalnem pasu. 
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DAILY MAXIMAL AND DAILY MINIMAL TEMPERATURES IN NOTRANJSKO 

(Slovenia, NW Yugoslavia) 

S u m m a r y 

Analysed are daily maximal and daily minimal temperatures for the period 

1956-1985 and shown the temperature lapse with the altitude in the 

Dinaric region of Notranjsko in SW Slovenia. The diagrams No 1 and 2 

show different regimes in the "free" atmosphere and in the poljes. There 

the daily minimal temperatures on the bottoms are in the monthly average 

are 4°C .lower. The coldest poljes are in from of a very shallow basin and 

with gently surroundings built of Triassic dolomite from where the cool 

near to ground air is gathered during the temperature inversion. On the 

basis of special measurements in Babno polje and partially confirmed with 

measurements by means of special thermometer in the early morning along 

the roads, the coldest parts of Notranjsko without meteorological stations 

have been classified. The coldest polje, that of Babno polje has in relation 

to its altitude (756 m) the lowest daily minimal temperatures in Slovenia 

and the lowest in Slovenia registered temperatures (-34,5°C). 

The low daily minimal temperatures in Notranjsko are due to the plateaus, 

karst surface and basins where the wind is reduced. In absence of valleys 

they accumulate the cool air during the temperature inversion. 
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ŽLED, POMEMBEN POKRAJINSKI DEJAVNIK 

Milan Orožen Adamič* 

I z v l e č e k 

Jugozahodno Slovenijo, prehodne pokrajine med obalnim mediteranskim 

svetom in osrednjo Slovenijo zelo pogosto prizadene žled, ki povzroča 

veliko škode. Žled je pomemben pokrajinski dejavnik, naravna nesreča, 

ki jo moramo upoštevati v vsakdanjem življenju in ob načrtovanju bodoče 

rabe prostora. 

Žled povzroča največjo škodo na drevju, v gozdovih in najrazličnejših 

infrastrukturnih objektih, od katerih je najbolj ogroženo električno 

omrežje. Tehnološka opremljenost pokrajin se vse bolj povečuje in pos-

ledice naravnih nesreč se lahko sprevržejo v pravo katastrofo, katere 

učinki imajo pogosto vpliv na veliko širšem območju od onega, ki je 

neposredno prizadeto. Ob žledenju cest in železnice pogosto prihaja do 

večjih zastojev v prometu ali celo začasne prekinitve povezav med obal-

nim delom Slovenije in notranjostjo. V novembru 1985 so bile zaradi žle-

da in močne burje za dva dni prekinjne skoraj vse zveze med primorjem in 

notranjostjo. 

Sam mehanizem nastajanja in vzrokov pojavljanja žleda je že dolgo znan 

in razmeroma dobro raziskan ( M e l i k , 1935; V u j e v i č , 1948; 

B l u t g h e n , 1964; H o č e v a r , 1976, itd). Opisovala sta ga tudi 

Š i f r e r (1977) in R a d i n j a (1983). Do intenzivnega žledenja priha-

ja, ko se dež pri prehodu skozi spodnje hladnejše plasti, ki segajo do tal, 

ohladi pod O°C, a ne zmrzne. Šele potem, ko ta podhlajen dež pada na zmrz-

la tla, drevje in druge predmete, sproti zmrzuje v led ter se spreminja v 

* mag., Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ljubljana 
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težak oklep. V naših krajih prihaja do žledenja ob naglem prepletanju 

hladnih severovzhodnih zračnih gmot, ki se drže pri tleh in so te v 

veliki večini primerov v povezavi z močno burjo, ter toplejših vlažnih 

zračnih gmot, ki v višinah dotekajo z jugozahoda. Za pojavljanje žle-

denja je zlasti pomembno prepletanje celinskih in maritimnih vplivov 

in to v hladnejši zimski polovici leta, ob prehodu sredozemskega ciklo-

na preko Slovenije. 

Poleg samih meteoroloških pogojev so izredno pomembni tudi reliefni pogoji. 

Opazovanja kažejo, da je intenzivnost žledenja lahko močno različna, se 

spreminja že na majhne razdalje. Katastrofalen žled se najpogosteje po-

javlja v nadmorskih višinah med 500 in 1OOO m. S prodorom toplih zračnih . 

gmot, ki hladen zrak odrivajo, izrivajo, se te odvisno od reliefnih raz-

mer "ujamejo" v zaprtih dolinah (Zadnik , Kern 1987). Da je temu 

često tako, nam kažejo opazovanja učinkov žleda v Brkinih, kjer je bila 

pokrajina znatno bolj požledena v višjih legah, robovih kotlin, kot po 

dnu kotlin oziroma dolin. V nižjih delih dolin se dežne kapljice, često, 

že tako močno ohlade, da se spremene v babje pšeno ali sneg, R a d i n j a 

(1983) je imenoval ta žled "orografski žled" in poleg nadmorske višine, 

opozoril tudi na pomembno vlogo ekspozicije reliefa, za posebno kritične 

navaja nadmorske višine med 600 in 900 m (Slika .1). 

Pomembna je tudi dolžina, čas, trajanje pojava. Pogosto žledi le nekaj ur, 

dogodi se, da ob katastrofalnem žledu tudi več dni (Brkini 1980). Po po-

ročilih o posledicah žleda v elektrogospodarstvu (Zadnik, Kern, 

1987) in drugih podatkih se katastrofalen žled najpogosteje pojavlja v 

novembru. 

Zmeren žled, ki ne presega debeline nekaj mm običajno ni nevaren. Obratno, 

Radinja (1983) navaja, da je po pripovedovanju domačinov celo ko-

risten, ker uniči mnogo škodljivcev in obeta dobro letino sadja. Debelina 

žleda nad 5 mm pa že povzročajo škodo. Za katastrofalen žled, tak, ki v 
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elektrogospodarstvu povzroči veliko škode, štejejo žled, ko ledene ob-

loge presegajo debelino nad 50 mm. R a d i n j a (1983) je pri prouče-

vanju posledic žledne ujme v Brkinih in sosedstvu novembra 1980, oblikoval 

naslednjo žledno lestvico, ki je prvi poiskus kategorizacije žleda. 

Tabela 1: 

Žledna lestvica 

Oznaka D e b e l i n a P o s l e d i c e 

1. šibek 

(tanek) 

povprečno 

manj kot 5 mm 

poškodb skoraj ni ali pa so redke 
in manjše, npr. redki odlomi manj-
ših vej in vejic 

2. zmeren 6 do 20 mm zmerne poškodbe; prelomi srednjih 
in večjih drevesnih vej (največkrat 
do 5 cm premera), poškodovane te-
levizijske antene, tanjše žične na-
peljave 

3. močan 21 do 50 mm večje in številnejše poškodbe: po-
lomljeno drevje do 30 cm premera, 
polomljene antene, potrgana telefons-
ka in električna napeljava (nizke 
in srednje napetosti) itd 

4. zelo močan 

(zelo debel, 

katastrofalen) 

51 do 100 mm izredno velike in množične poškodbe; 
polomljeni gozdovi in sadovnjaki 
(drevje s premerom preko 30 cm), 
poškodovani strežni žlebovi, ograje, 
daljnovodni stebri, itd. 

5. izjemno močan nad 100 mm stopnjevane poškodbe v primerjavi s 
prejšnjo kategorijo. 

Smatramo, da je lestvica primerna in dobro sestavljena, ter jo kaže priv-

zeti in to zlasti v proučevanju prostorske distribucije pojava. 

Šibek žled je zelo pogost v celi Sloveniji, v jugovzhodni Sloveniji skoraj 

ni leta, da ga ne bi bilo. Vsakih nekaj let se tu pojavlja močnejši žled, 
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od enega do dveh centimetrov. Debelejši žled se pojavlja redkeje, katas-

trofalen pa je v Brkinih približno vsakih 30 let. Po različnih virih sk-

lepamo, da je pojavljanje katastrofalnega žleda v Sloveniji, najpogosteje 

v Idrijsko-Cerkljanskem hribovju in to približno na vsakih 10 let. Verjet-

nost te ugotovitve bi morda lahko podkrepili z večjo povprečno količino 

padavin kot v Brkinih. Žled, ki je bil 15. in 16.novembra 1984 je uničil 

okrog 1.000.000 m3 lesa na območju Bevkovega vrha, Cerkljanskega vrha, 

Črnega vrha nad Idrijo in Vojskega. Naslednje leto se je ob skoraj istem 

Času pojavil še močnejši žled in izmerjena je bila debelina preko 150 mm. 

Masa vzetih vzorcev je dosegla od 5 do 7,2 kg/m, to je v Sloveniji doslej 

največji izmerjeni žled. 

Pogosto pojavljanje močnega "rušilnega" žledu je v Sloveniji razširjeno 

vse od Beneške Slovenije, Tolminske preko Idrijskega, Vrhniškega, Logaš-

kega območja, čez Postojnsko, Cerkniško, Ilirsko Bistriško in Sežansko 

občino. Poznamo ga tudi v Ljubljani in drugod po Sloveniji, kjer pa se 

pojavlja redkeje, zlasti pa ni tako debel. V povezavi z burjo, ki pogosto 

spremlja žled, se ta pojavlja tudi v Slovenskem Primorju. Vsekakor pa je 

najpogostejši v tistih submediteranskih pokrajinah, ki so nekoliko odmak-

njene od morja in kjer se že uveljavljajo elementi ostrejše klime. Ra-

dinja (1983) in tudi drugi avtorji podčrtujejo, da so to zlasti Br-

kini, Senožeško hribovje z Vremščico, Zgornja Pivka, vznožja in pobočja 

Visokega krasa; Snežnik, Javorniki, Hrušica, Nanos, Trnovski gozd in naprej 

proti Tolminski vse v Breginjški kot in Beneško Slovenijo, tja pod Muzce. 

Tam smo na terenu opazovali močan žled v novembru 1976. Pogost vendar ne 

tako močan (Radinja , 1983) je tudi v Čičariji, na matičnem Krasu 

(Slavnik, Trstelj, itd.). Na karti so prikazana območja pogostega in tudi 

intenzivnega žleda, ki se raztezajo v smeri SZ-JV, kar sovpada s prevladu-

jočo smerjo dinarske gorske pregrade. Podatkov o intenzivnosti žleda, po-

gostosti in o njegovi razširjenosti je razmeroma malo ali pa so močno 

nepopolni in med seboj težko primerljivi. Zato je karta le približna in 
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omejuje območja, kjer z veliko verjetnostjo pričakujemo katastrofalen 

žled (Slika 2). 

Izven Slovenije so znani številni primeri katastrofalnega žleda od Gors-

kega Kotarja, Like, Plitvic pa vse tja do Črne Gore. Najbolj so dokumen-

tirane žledne ujme, ki so poškodovale daljnovodno omrežje. Zadnik in 

Kern (1987) poročata, da so ob rušenju 4OO-kilovoltnega daljnovoda Me-

lina (Rijeka) - Konjsko (Split) (1980), zmerili vzorce, ko je bil premer 

ledenega oklepa električnega vodnika preko 200 mm, kar je predstavljalo 

26-kratno normalno obtežbo vodnika. 

Ob škodah na gozdovih in sadnem drevju so največje škode na elektroener-

getskem omrežju. Leta 1980 ob žledu v Brkinih je bil porušen 400-kilovolt-

ni daljnovod v dolžini 52 km, nizkonapetostna in srednjenapetostna mreža 

pa v dolžini prek 60 km. Na daljnovodnih žicah je bila izmerjena ledna ob-

loga debeline 100 mm in je dosegala težo od 58 do 114 N/m. Vetrovi niso 

bili močnejši od 10 m/s, kar je razmeroma malo (Zadnik, Kern, 

1987). Porušen je bil del osrednjega daljnovodnega električnega omrežja. 

Škoda je bila izredno velika. V elektrogospodarstvu ugotavljajo, da je v 

Sloveniji, poleg Brkinov, verjetno najbolj ogroženo območje Idrijsko-

-Cerkljanskih hribov. 

Ker je tehnično in ekonomsko praktično nemogoče graditi daljnovodno om-

režje, ki bi vzdržalo obtežbe, ki nastajajo pri močnejšem žledu, se u-

veljavlja mnenje, da se kaže pri načrtovanju novih tras daljnovodov, kar 

se le da izogibati najbolj ogroženih območij. S sistematičnim raziskovan 

njem bi morali izdelati in sproti dopolnjevati žledno karto Slovenije. 

Doslej je edino tako karto in to o obsegu žleda, ki je prizadel Sloveni-

jo med 17. in 19. novembrom leta 1975 izdelal Šifrer (1977). Z iz-

delavo takih in po žledni lestvici klasificiranih kart, po Radin-

jevem predlogu (1983), za vsako večjo žledno ujmo bi sčasoma dobili 
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karto po žledu najbolj ogroženih območij. To bi bila pomembna in tudi ap-

likativno uporabna naloga geografije. 

Tabela 2: 

Večji žledolomi v Sloveniji 

Žledno območje leto/mesec 
Obseg podrtega 
lesa v m3 Opomba 

Zgornja Pivka 1896 kraški gozd 

Brkini, Košanski gozdovi 1933 500- 700 m 

Gorenji Kras 1952/marec črni bor 

Vremščica, Brkini 1952/januar 

Idrijsko hibovje 1953/december 153.OOO 500- 800 m 

Litijsko hribovje 1958 1.150 

Haloze, Boč, Tisovec 1958 7. OOO 500- 600 m 

Rudnica, Sotelsko 1960 930 400- 500 m 

okolica Logatca 1963/november 7.OOO 

okolica Vrhnike 1966 

okolica Škofljice 1966 

Idrijsko hribovje 1968/november 

Trn.gozd (Krekovše) 1968/jeseni 35.OOO 600- 800 m 

Kras (Divaški in 
Trsteljski hribi) 1972/januar 40.OOO 450- 550 m 

Idrijsko hribovje 1975/marec 

Id. hr.(Trnovski gozd, 
Hrušica, Snežnik) 1975/november 342.OOO 8OO-12OO m 

okolica Razdrtega 1976/februar 
Brkini, čičarija itd. 1980/november 490.OOO 500- 800 m 
Krško hibovje 1980/november 80.OOO 400- 600 m 
Krško hr.Vzh.Posavsko 
hribovje 1980/november 1.200 400- 700 m 
Idrijsko-Cerklj.hrib. 1984/november 1OO.OOO 7OO-1OOO m 
Idrijsko-Cerklj.hrib. 1985/november 7OO-1OOO m 

Viri: Zupančič, 1969; 1981; 1982; Radinja, 1983; Zadnik, Kern, 1987 
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HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI NOTRANJSKE 

Peter Habičx 

Izvleček 

Kraške hidrogeografske enote Notranjske razvršča avtor v štiri osnovne 

tipe, ki se hidrološko prepletajo pretežno v kraškem porečju Ljublja-

nice in Notranjske Reke. Dalje obravnava obseg in značaj poplav ter 

regulacij, oskrbo naselij s pitno vodo in varstvo kraških vodnih virov. 

Omenjeni so tudi načrti za večnamensko izrabo kraških voda. 

x Dr., dipl. geogr., znanstveni svetnik Inštitut za raziskovanje 
krasa ZRC SAZU, YU-6623O Postojna, Titov trg 2 
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Abstract 

HYDROGEOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF NOTRANJSKA 

Karst hydrographical units of Notranjska are ranged in four basic 

types, intertwined mostly in the karst basins of Ljubljanica and 

(Notranjska) Reka. The extent and characteristics of floods and 

regulations, the water supply and the protection of karst water reser-

ves are discussed. The plans for the many-purpose exploitation of 

the karst water are considered too. 
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Uvod 

V hidrološkem pogledu pripada Notranjska kraškemu povodju Ljubljanice 

in Notranjske Reke, delno pa njene vode podzemeljsko odtekajo v Vipavo 

in Idrijco ter v Krko, Kolpo in Riječino. Na tem razvodnem območju med 

jadranskim in črnomorskim povodjem se menjavajo brezvodni kraški prede-

li z območji, ki imajo delno popolno površinsko rečno mrežo, vendar se 

v celoti podzemeljsko odtekajo skozi kras. 

Notranjska je torej v hidrografskem pogledu tipična kraška pokrajina z 

menjavo kraških, brezvodnih, areičnih ter vodnih, endoreičnih predelov. 

Ti so stopnjasto razporejeni in oblikujejo bolj ali manj povezano in 

soodvisno kraško omrežje s podzemeljskimi zvezami od 1. do 6. reda. Tako 

je Ljubljanica znana reka z več izviri in imeni (Trebuhovica, Obrh, 

Stržeri, Pivka, Unica). 

Različna velikost prispevnih območij in omejena propustnost krasa med 

kraškimi polji ter na obrobju območij s površinsko rečno mrežo vpliva 

na časovno in prostorsko neenakomerno razporeditev voda. Te v humidnih 

obdobjih zastajajo na površju ob ponorih, v aridnih obdobjih pa zginejo 

v nedostopno podzemlje. S tem so povezani poglavitni vodnogospodarski 

problemi Notranjske. Z njimi se srečujejo domačini že od nekdaj, stro-

kovnjaki pa jih skušajo spoznati in reševati že vsaj tri stoletja, če 

računamo z Valvasorjem (1689). 

Hidrografske in hidrološke razmere 

Preučevanje kraških voda na Notranjskem ima sicer bogato tradicijo, 

vkljub temu pa je znanje o vodnih razmerah še vedno precej pomanjklji-

vo. Sistematična hidrološka opazovanja so se začela pred dobrimi sto 

leti, ko so bili postavljeni prvi vodomeri ob izvirih in ponorih (F. 
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Kraus , 1898). Mreža opazovanj se je občasno zgostila, vendar doslej 

še niso simulatno registrirani vsi potrebni vodostaji in pretoki. Znanih 

je več poskusov hidroloških analiz in vodnih bilanc na kraških poljih, 

ki pa se med seboj precej razlikujejo ( F . Jenko, 1954; Žib-

rik, Lewicki, Pičinin, 1976). Ob visokih vodah so mnogi 

izviri in ponori poplavljeni, pa so meritve in izračuni le približni. 

Nezanesljivi podatki o količini voda na poljih, o izdatnosti izvirov in 

požiralnosti ponorov med drugim onemogočajo natančnejše načrtovanje vod-

nogospodarskih posegov v kraški vodni režim. Menjavanje kraškega in ne-

kraškega površja ter delno površinsko in podzemeljsko pretakanje hidro-

loško ni opredeljivo tudi zaradi nedoločenega obsega kraških prispevnih 

območij. 

Doslej najboljši oris vodnih razmer v osrednjem delu kraškega povodja 

Ljubljanice je bil objavljen ob 3. mednarodnem simpoziju o sledenju 

podzemeljskih voda (R. G o s p o d a r i č , P. Habič, 1976). Z 

obsežnim kombiniranim sledenjem ponikalnic so bile dokazane zanimive 

zveze med ponori in izviri in izračunane povprečne letne količine voda 

po posameznih delih področja. 

Območje 
F 
km2 m3/§ 

Odtok 
v 10° m3 

q 
l/s km2 

C 
o/p 

E 
mm 

1. Loško polje 185 5,43 171 29,3 0,52 8 3 9 

2. Bloke 47 0,84 27 17,9 0,35 1041 

3. Cer.polje 242 11,54 364 47,7 0,80 387 

4. Rak 27 0,80 25 29,7 0,55 845 

5. Pivka z Jav. 297 10,35 327 34,9 0,65 593 
6. Plan.polje 67 2,09 65 30,7 0,53 864 

7. Log.Rovte 120 3,72 118 31,2 0,57 923 
8. Menišija 124 3,83 121 31,0 0,55 796 

1109 38,60 1218 34,8 0,61 698 
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Opomba: F = prispevno območje v km2; = sredni pretok, O = odtok v 

1O6 m3, q = sredni specificni odtok, c = odtočni količnik, 

E = izračunana evapotranspiracija 

Velikost kraškega porečja Ljubljanice je bila približno določena na ok-

rog 1100 km2 površja, s katerega se steka na Ljubljansko barje v izvire 

Ljubljanice, Ljubije in Bistre povprečno letno okrog 40 m3/s. Minimalni 

specifični odtok znaša 3 l/s na km2. Južno kraško obrobje Ljubljanskega 

barja med Borovnico in Igom pri tem ni šteto. Porečje Notranjske Reke 

pa obsega do Škocjanskih jam 337 km2 nekraškega in 70 km2 kraškega povr-

šja, srednji pretok znaša okrog 9 m3/s, minimalni spec. odtok pa je na 

flišu 10-krat manjši kot na krasu (0,4 l/s na km2). 

Po načinu odtoka ločimo v tem predelu štiri osnovne tipe hidrografskih 

območij. V prvi tip uvrščamo neprepustne predele s površinskim zbiranjem 

voda in sklenjenim odtokom v sosednje kraško podzemlje (porečje Nanošči-

ce, Cerkniščice, Bloščice in Logaščice). V drugi tip uvrščamo območja z 

mešanimi prepustnimi in neprepustnimi predeli, kjer del padavinske vode 

površinsko odteka, del pa neposredno ponika v podzemlje (območje Rov-

tarskih ponikalnic). Tretji tip predstavljajo prelivna kraška polja, kjer 

podzemeljske vode na eni strani izvirajo, na drugi pa ponikajo (Planins-

ko, Cerkniško, Loško polje). V četrti tip uvrščamo predele, kjer vse 

padavine poniknejo v zakrasela tla in odtekajo podzemeljsko v kraške 

izvire na obrobju. Pri teh ločimo predele z enostravnim kraškim odtokom 

(Hrušica, Javorniki, Racna gora, Snežnik) in sestavljene pretočne kraš-

ke predele, skozi katere odtekajo ponikalnice iz sosednjih kraških ali 

nekraških območij (Postojnski kras, Logaška planota, Matarski in Divaš-

ki kras). Ti osnovni hidrografski tipi se med seboj različno kombinira-

jo kot na Zgornji Pivki, kjer se del visokih voda iz Javornikov oteka 

na Pivko in skupaj z Nanoščico skozi Postojnski kras v Unico, večina 

nizkih voda pa odteka neposredno pod Javorniki proti Planinskemu polju 
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(slika 1). Podobno velja za del voda iz območja Cerkniškega jezera, ki 

odteka z vzhodnega obrobja Javornikov neposredno proti Bistri. 

Slika 1: Hidrografska skica Notranjskega krasa. 

1-izvir, 2-ponikalnica, 3-ugotovljena zveza,4-smer odtoka, 

5-nepropustno površje in kraška polja 

Druga pomembna značilnost tipičnih kraških predelov pa je raztekanje 

ali kraška bifurkacija, ko iz istega predela odteka voda hkrati na dve 

strani, v dvoje porečij ali povodij, kot je dokazano za območje Logaških 

Rovt, ki se odceja proti Idrijci in Ljubljanici. Podobno velja tudi za 

razvodni predel med Kolpo in Ljubljanico, pa najbrž tudi med Pivko in 

Notranjsko Reko. V kraških izvirih se torej pojavljajo vode iz različ-

nih predelov, kar vpliva na njihov kakovostni in količinski režim pa 
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tudi na uporabnost. 

Posamezna hidrografska območja Notranjske niso jasno omejena, meje med 

njimi se ob različnih vodostajih tudi spreminjajo. Vse to prispeva k 

zapletenemu režimu izvirov, ponorov in jam. Na Notranjskem je registri-

ranih preko 300 kraških vodnih pojavov. Od tega je 131 izvirov, 147 po-

norov in ponikalnic ter 25 presihajočih jezer oziroma zaprtih kraških 

kotanj z občasnimi poplavami. Od 1200 raziskanih jam in brezen je le 100 

vodnih, od tega 20 izvirnih in 54 ponornih jam in samo v 26 drugih ja-

mah pridemo občasno do podzemeljske vode. 

Nekateri vodni pojavi so bolj odvisni od količine in razporeditve pa-

davin, drugi pa od razporeditve, zastajanja in pretakanja podzemeljskih 

voda. To se odraža na primer v časovnem zamiku visokih valov, pa tudi v 

razmerju med nizkimi, srednjimi in visokimi pretoki. Pri površinskih vo-

dah so pretoki večinoma v razmerju med 1:50:1000, za Notranjsko Reko 

velja razmerje 1:60:2400. Pri kraških izvirih so pretoki v razmerjih od 

1:5:15 do 1:10:100. Zaradi različne prevotljenosti so opazne razlike 

pri naraščanju voda po daljši suši, medtem ko skoraj ni zamud v namoče-

nih obdobjih, so pa večje razlike med dviganjem in zniževanjem gladine 

podzemeljskih voda. V splošnem so najvišje vode jeseni, pozimi in spom-

ladi, najnižje pa proti koncu poletja. Ob izdatnih padavinah lahko pod-

zemeljske vode tudi sredi»poletja, vkljub splošnemu upadanju, nenadoma 

narastejo in povzročijo kratkotrajne poplave. 

Poplave in regulacije 

Poplavnega sveta je na celotnem Notranjskem okrog 2 %, to pa hkrati po-

meni, da poplave ogrožajo eno tretjino vseh obdelanih površin. Zato so 

razumljiva stoletna prizadevanja kmetov za odpravo ali zmanjšanje pop-

lav. Poplavnega sveta je skupno 57OO ha, od tega odpade na Logaško polje 
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20 ha, Planinsko polje 950 ha, Cerkniško polje 2730 ha, Loško polje 300 

ha, Bloke 250 ha, Pivška kotlina 750 ha in dolino Notranjske Reke 700 ha. 

Najobsežnejše in najtrajnejše so poplave na Cerkniškem polju, tam je sko-

raj polovica vsega poplavnega sveta Notranjske. Jezero se povprečno za-

držuje do 8 mesecev na leto, v preteklosti pa tudi po več let ni odtek -

lo. Visokim in dolgotrajnim poplavam v preteklem stoletju so sledili raz-

ni poskusi čiščenja ponorov in regulacije strug (R. G o s p o d a r i č , 

P . H a b i č , 1979 ; K r a n j c , 1986 ). Stvarni hidrološki učinek 

teh posegov ni znan. Zmanjšale pa so se poplave v Loški dolini, ko so 

leta 1906 zgradili 500 m dolg kanal in prebili umetni vhod v ponorno 

jamo Golobino. Po regulacijah na Cerkniškem polju so se izboljšali trav-

niki in nekoliko skrajšale poplave. Na Planinskem polju ni bilo opaziti 

vidnejših posledic odkopavanja zasutih požiralnikov. Regulacije in na-

sipi na Zgornji Pivki se niso obnesle, ker se tam dvignejo podzemeljske 

kraške vode tudi izven strug, zaradi nasipov se vanje niso mogle vrniti, 

zato so kmetje nasipe kmalu prekopali. 

Ob ponorih Logaščice, Bloščice, Pivke, Lokve in Novokrajske Sušice nas-

tanejo poplave le po izdatnejših nalivih in so hudourniškega značaja. 

S čiščenjem ponorov se v teh predelih poplave niso zmanjšale. Propad 

mlinarskih in žagarskih jezov ter izravnavanje površinskih strug je 

še pospešilo odtekanje visokih voda do ponorov. 

Osuševanje poplavnih ravnic ob površinskih potokih Cerkniščice, Nanoš-

čice, Bloščice in Notranjske Reke je le delno učinkovito, ker ni reše-

na osnovna odvodnja. Ta pa je v krasu povezana z velikimi stroški za 

izgradnjo umetnih tunelov. Z odpravo poplav na višje ležečih poljih 

pa bi se povečale poplave na nižje ležečih. Delne regulacije ne nudijo 

končnih rešitev, za celovito ureditev vodnih razmer pa ni sredstev. Vo-

do je treba na krasu tudi zadržati za suhe mesece. Poplave so ponekod 
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skušali ublažiti z zadrževalniki visokih voda na manj izpostavljenih 

površinah. Zgradili so že jez na Logaščici in Bloščici. Večje akumula-

cije so na Moli (4,2 milj. m 3) in Klivniku (4,3 milj. m3). Na Notranjs-

ki Reki in njenih pritokih je skupno predvidenih 8 zbiralnikov za 165 

milj. m3 vode. Načrtovali pa so jezove tudi na Nanoščiči (6-9 milj. m3). 

Podrobneje so problematiko poplav in regulacij na Notranjskem obravnava-

li I . G a m s (1981) na Planinskem polju. D . M e z e (1983) na 

Blokah in A . K r a n j c na Pivki (1985) in Cerkniškem jezeru (1986). 

Oskrba z vodo in čiščenje odplak 

Kot s poplavami je Notranjska občasno prizadeta tudi s pomanjkanjem vo-

de. Večja naselja (Logatec, Planina, Cerknica, Postojna in Ilirska 

Bistrica) so se razvila le ob vodah, ki so pomenile pomemben življenjski 

in energetski vir. Voda je imela pomembno vlogo tudi pri drugih večjih 

krajih in le manjši kmečki zaselki so se prvotno oskrbovali iz studen-

cev, vodnjakov ali kapnic. V novejšem razvoju pa je organizirana vodna 

oskrba vse pomembnejša. Vsakemu kraju je potrebno zagotoviti zadostne 

količine čiste vode. Pomanjkanje vode omejuje rast naselja, industrije, 

turizma in drugih gospodarskih dejavnosti. To je med drugimi še poseb-

no občutila Postojna, dokler ni bil leta 1970 zgrajen nov vodovod iz 

Malnov pri Planini. Slaba oskrba je ogrožala zdravje prebivalstva tudi 

na Vrhniki, v Logatcu in Cerknici, kjer so se večkrat pojavile razne 

hidrične epidemije. 

V zadnjih letih so bila zgrajena nova zajetja (slika 2), zato se je 

tudi poraba znatno povečala, Vrhnika se je s kraške vode preusmerila na 

podtalnico borovniškega vršaja. Za Cerknico so zajeli talno vodo v do-

lini Cerkniščice. Loška dolina se oskrbuje iz izvirov Velikega Obrha, 

kamor se stekajo vode iz nenaseljene Racne gore. Postojnski vodovod se 

počasi širi do najbolj oddaljenih vasi. V gradnji je vodovod od Pivke 
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Pregled vodne oskrbe in poraba vode po občinah 

Občina Št. prebivalcev 

1968 1986 

Porast 
% 

% prebivalcev, 
prik.na skup. 

vodovod 

% prebival, 
prikl. na 
lok. vodovod 

Skupna poraba 
v 103 

m3/leto 

Poraba 
v l/dan 
na 1} 

osebo 

Indeks 
rasti 
poraba 

1968 1986 1968 1986 1968 1986 

Poraba 
v l/dan 
na 1} 

osebo 

Indeks 
rasti 
poraba 

Vrhnika 13.393 17.000 + 26,9 50,2 85,0 15,2 11,0 929 1.520 245 164 

Logatec 11.287 9.186 - 18,6 61,8 84,7 12,2 15,3 491 883 263 1.80 

Cerkni-
ca 

14.083 15.026 + 6,7 42,0 80,0 22,0 20,0 820 1.120 205 136 

Postoj-
na 

18.755 20.180 + 7,6 64,2 79,6 21,7 12,5 1.400 2.100 285 150 

Ilirska 
Bistrica 

15.551 15.072 - 3,1 40,5 66,3 21,9 22,3 953 1.880 ' 341 197 

Sežana 23.492 23.512 + 0,1 42,6 68,8 25,5 12,2 678 856 100 126 

Opomba: računano skupaj s porabo vode v industriji 



Slika 2: Vodovodno omrežje na Notranjskem in Primorskem 

do Zagorja in Knežaka, predvidena pa je povezava tudi kraškega in bis-

triškega vodovoda. Skupno je po občinah že okrog 65 do 85 % naselij na-

vezanih na regionalno vodno oskrbo (slika 2). Najmanj razpoložljivih 

virov ima Logatec, čeprav se pod Logaško planoto pretakajo kraške vode 

iz celotne Notranjske. Za njegovo oskrbo bi bilo zelo primerne kraške 

vode iz nenaseljene gozdne Hrušice, ki pa še niso dosegljive. Občasno se 

pojavljajo v izvirih pri Grčarevcu in v bruhalniku pri Grudnu ob cesti 

iz Kale čez Hrušico proti Colu. 

Notranjska v celoti razpolaga z znatno večjimi vodnimi količinami, kot 

jih sama potrebuje. Njeno vodno bogatstvo postaja vse bolj dragoceno za 

oskrbo sosednjih deficitarnih primorskih in kraških predelov. Vse bolj 
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občutno pa je vprašanje kakovosti kraških voda. Čisti so le še majhni 

studenci v dolomitu, ki pa so količinsko šibki. V večjih kraških izvirih 

se mešajo podzemeljske in površinske vode skupaj s komunalnimi in indus-

trijskimi odplakami. Ogrožajo jih tudi razna odlagališča odpadkov in de-

lovne ter prometne nesreče s strupenimi snovmi. V tem pogledu je še po-

sebno izpostavljeno hidrografsko zaledje Malnov, saj čezenj potuje sko-

zi Postojnska vrata po cesti in železnici različno blago (slika 3). 

Kraška voda je uporabna za oskrbo le po zanesljivem čiščenju. Za čistil-

ne naprave pa vodovodne organizacije le počasi zbirajo sredstva. Zgra-

jena je le pri zajetju v Malnih, drugod vodo samo klorijajo. Toliko 

dragocenejše so zato kraške vode, ki pritekajo iz nenaseljenih gozd-

natih planot, kot so Javorniki, Snežnik, Racna gora, Nanos in Hrušica. 

Težava je le v tem, da so čistejše podzemeljske vode težko dosegljive. 

Razen dragega čiščenja odplak iz naselij in industrije so potrebni v 

celotnem kraškem zaledju učinkoviti varstveni ukrepi. Delno že čistijo 

odplake v Postojni, Cerknici, Starem trgu in Logatcu. Še vedno pa je 

zelo onesnažena Notranjska Reka z odplakami, iz Ilirske Bistrice. Dose-

danja prizadevanja in skromni uspehi dokazujejo, kako zahtevni so teh-

nološki, organizacijski in kadrovski postopki in koliko sredstev je po-

trebnih za preusmeritev iz umazane v čisto industrijo in za očiščenje 

uničenih voda. 

Večnamenska raba kraških voda 

Z naraščanjem potreb po vodi bodo potrebni tudi ukrepi za izravnavo 

vodnega režima in bogatenje nizkih voda. To je možno doseči že z del-

nim zadrževanjem odtoka, kot so to dosegli z zabetoniranjem ponorov na 

Cerkniškem polju, ali z izgradnjo posebnih akumulacij, namenjenih za 

oskrbo, kot je predvideno na Padežu ob Notranjski Reki (68 milj. m3). 

Zahtevnejši posegi v naravo so povezani s kompleksno vodnogospodarsko 

ureditvijo Notranjske. V tem okviru je predvidena gradnja večnamenskih 
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akumulacij na Planinskem (350 milij. m3) in na Cerkniškem polju (200 

milij. m3). Z akumulacijo v Cerknici bi pozamisli M . Breznika 

(1982) proizvajali vršno sezonsko in dnevno energijo (446 + 100 GWh), 

osušili in pridobili velike površine za kmetijstvo, imeli vso potrebno 

vodo za Obalo in Kras, povečali nizke vode Ljubljanice in Save, razvili 

turizem in ribištvo ter izboljšali ob suši plovbo na Savi. 

Akumulacija v Planini ima (po Vodnogospodarski osnovi SRS) poleg teh-

ničnih in varstvenih pomislekov nekaj izredno ugodnih okoliščin. V 

zadrževalniku bi se nabirale minimalne količine naplavin, morebitno 

rušenje pregrade ne bi sprožilo uničujočega vodnega vala, obvladali bi 

okrog 800 milijonov m3 odtoka, na Barju bi se zmanjšale poplave, visoko-

vodni val Save bi se zmanjšal, obogatile pa bi se njene nizke vode za 

okrog 20 m3/s in pridobili bi 372 GWh energije. 

Vprašanje pa je, če vse to že odtehta stroške in negativne posledice, 

ki bi jih sprožil tako poseg v občutljivo kraško naravo. Notranjska že 

tisočletja živi sama s svojimi vodnimi problemi. Domačini jih poznajo 

in jih sproti po potrebi tudi rešujejo. Upravičeno pa so nezaupljivi 

do velikih zamisli in načrtov, ki bi jim povzročili še nove nepredvid-

ljive težave. 
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UDK 911 : 626.81 (497.12-13) = 863 

TRADICIONALNE OBLIKE VODNE OSKRBE NA NOTRANJSKEM 

(v občinah Cerknica, Postojna, Ilirska Bistrica) 

Darko Radinjax 

Uvod 

Sestavek prikazuje strukturo tradicionalne oskrbe s pitno vodo na Not-

ranjskem v obsegu treh občin ter razlike, ki so med njimi, kar skuša 

tudi pojasniti. Izbrane so tradicionalne oblike, ker kažejo naravne 

in druge poteze krajev v večji meri kakor vodovod. Vprašanje je torej, 

kako se razlike med posameznimi deli Notranjske odražajo v vodni oskrbi, 

kakršna je bila pred vodovodom. Ta ni izbrana le zato, ker je marsikje 

še živa, temveč tudi zaradi tega, ker je priprava osnova za regionaliza-

cijo, saj odseva že drobne krajevne razlike. 

Obravnava se je poleg statističnih podatkov (popisa 1971 in 1981) in dru-

gih virov oprla tudi na terenske proučevanje, vendar je naslednji preg-

led le povzetek širše raziskave, ki o tej tematiki poteka v okviru Zna-

nstvenega inštituta filozofske fakultete v Ljubljani. 

Zakaj je izbrana tovrstna tematika, predvsem pa tovrstna metoda dela? Not-

ranjska se že od nekdaj kaže kot izrazito prehodna pokrajina, segajoča 

obakraj Visokega krasa, ki sicer razmejuje primorsko Slovenijo od notran-

je, a je na Postojnskem najbolj znižan in prehoden (Postojnska vrata). Za 

Pivko kot osrednjo pokrajino smo zato večkrat v zadregi, kam jo uvrstiti, 

ali na eno ali drugo strano. Ilišič (1972) jo uvršča bodisi k primors-

ki, bodisi k notranji Sloveniji, ker je po enih kriterijih bliže te strani, 

po drugih drugi. 

x Dr. , red. univ. prof. , Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 
Univerza Edvarda Kardelja, Aškerčeva 12, 61OOO Ljubljana, YU 
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Vodna oskrba v celoti 

Zaokroženo vzeto gre za obravnavo ozemlja treh občin s približno 15OO 

km2, 5O.OOO prebivalci in 250 naselji. Vse tri so skoraj enako velike 

(bistriška 480 km2, cerkniška 484 km2, postojnska 492 km2), vendar je 

v cerkniški dvakrat več naselij (127), kakor v drugih dveh (v bistriš-

ki 62, postojnski 67). 

Med 14 384 gospodinjstvi vseh treh občin jih je 1971 leta še skoraj 

tretjina uporabljala tradicionalne oblike (kapnice, vodnjake, stu-

dence oziroma potoke) in približno desetina gospodinjstva moderniziran 

način teh oblik (črpanje vode iz vodnjakov, kapnic ali studencev s 

hidroforom), skupno torej 40 % vseh gospodinjstev. Po terenskih razis-

kavah je dodatno oziroma občasno uporabljalo tradicionalne vodne vire 

še 15-20 % gospodinjstev. Tako ali drugače jih je uporabljala torej 

še večina. Ta delež se je 1981 leta sicer znižal, kajti število vodo-

vodnih gospodinjstev se je medtem povečalo na 89 % (od prejšnjih 70 % 

1971 leta), še vedno pa je bilo na Notranjskem (v obravnavanem obsegu) 

kar 4.873 kapnic in vodnjakov, torej eden od obeh virov na deset prebi-

valcev oziroma na nekaj več kot tri stanovanja (3,3 gospodinjstev). 

Notranjska je potemtakem tisti del Slovenije, kjer je bila 1971 leta 

tradicionalna vodna oskrba še nadpovprečno razširjena, vodovodna pa 

podpovprečno (Radinja, 1985). Do 1981 leta je republiško pov-

prečje ovodovodenja sicer presegla cerkniška občina, čeprav je bolj 

kraška od drugih dveh. Te razlike pa odpirajo vprašanja o strukturi Not-

ranjske in njeni prehodnosti. Po vodni oskrbi v marsičem drugačna cer-

kniška občina leži namreč na notranji strani Visokega krasa, drugi dve 

na zunanji, primorski strani. Razlike med enim in drugim delom se pri 

tradicionalnih oblikah vodne oskrbe kažejo tudi še drugače. 
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Pri Notranjski gre sicer v celoti za dinarsko, kraško Slovenijo, vendar 

so posamezni deli različno kraški, to pa pogojuje še druge, za vodno 

oskrbo pomembne razlike. Če upoštevamo le poseljene dele, je bistriška 

občina pretežno flišna, postojnska napol flišna oziroma kraška, medtem 

ko je cerkniška v celoti kraška, pravzaprav karbonatna. Toda tudi kraš-

ki deli se med seboj razlikujejo. Medtem ko je dno Matarskega podolja 

del brezvodnega primorskega krasa, je apniška Pivka vsaj deloma vod-

nata (površinsko), še bolj pa velja to za cerkniški kras, zlasti za 

Cerkniško polje in Loško dolino pa tudi za dolomitno porečje Cerkniš-

čice. Skratka površinska vodnatost krasa se proti notranjosti veča, s 

tem pa se spreminjajo tudi oblike vodne oskrbe. Toda bolj kot s petro-

grafsko sestavo tal so razlike povezane s tipologijo krasa ( Habič, 

1969) in s humidnostjo pokrajine, ki se proti notranjosti stopnjuje 

(Gams , 1972), podobno kakor gozdnatost in še nekatere druge za 

vodno oskrbo pomembne poteze. 

Medtem ko se je na brezvodnem matičnem Krasu vodna oskrba oprla lahko 

le na kapnice in kale - podobno kakor v Suhi krajini na notranji strani 

Slovenije - pa ta oskrba na notranjskem krasu še zdaleč ni tako enostrans-

ka, saj se je poleg kapnic lahko oprla tudi na druge vire. Še več! Bi-

stvena poteza notranjskega krasa je ravno mešana vodna oskrba; torej pre-

pletanje različnih virov (kapnic, vodnjakov, studencev in potokov), če-

prav po posameznih delih v različnem razmerju. Pri tem je mešana vodna 

oskrba značilna za kraški in nekraški (flišni) svet. V celoti vzeto pa 

se kaže, da spreminjanje oskrbne strukture proti notranjosti ni povezano 

le s klimatskimi in hidrološkimi razmerami, temveč tudi z reliefnimi 

(različni tipi krasa), naselbinskimi (različna strnjenost naselij) pa 

tudi z razločki v načinu gospodarjenja in življenja sploh. 

Kako se je mešana oskrba uveljavila, kaže že to, da so pri skoraj petini 

vseh naselij (19 %) razširjene vse štiri oblike (vodovod, kapnica, vodn-
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jak, studenec oziroma potok), pri nadaljni petini naselij (22 %) pa vse 

tri tradicionalne oblike. Več kot štiri desetine naselij (41 %) ima 

potemtakem izrazito pestro; vodno oskrbo. Nasprotno pa ima komaj tret-

jina naselij le po eno obliko oskrbe. Če odštejemo vodovod, pa teh na-

selij ni niti petina, samo kapnice pozna namreč le 17 % naselij, samo 

vodnjake 1 % in samo studence prav tako le 1 %. 

Struktura vodne oskrbe - razlike med občinami 

Še značilnejše so razlike med posameznimi deli Notranjske. Tako narašča 

delež kapnic od bistriške občine preko postojnske do cerkniške (od 13 % 

na 22 % in 28 %), prav tako tudi število naselij z izključno oziroma 

pretežno uporabo kapnic (od 13 % na 24 % in 48 %). V isti smeri narašča 

tudi delež gospodinjstev, ki uporabljajo kapnice na tradicionalen način, 

torej brez hidrofora oziroma hišnega vodovoda (od 11 % na 14% in .18%). 

Proti notranjosti pojema tudi delež gospodinjstev, ki uporabljajo vodnja-

ke, od 28 % v bistriški na 21 % v postojnski in na 4 % v cerkniški ob-

čini. V isti smeri upada število naselij z izključno oziroma pretežno 

uporabo vodnakov (32 % - 16 % - O %). Narašča pa v tej smeri tudi delež 

gospodinjstev, ki uporabljajo tekočo vodo (studenec, potok), od 2,7 % v 

bistriški na 3,4 % v postojnski in 6,2 % v cerkniški občini. V isti sme-

ri narašča naposled tudi število naselij s prevladujočo uporabo studencev 

oziroma potokov (O % - 3 % - 8,5 %). 

Značilno je nadalje še to, da se proti notranjosti zmanjšuje pestrost 

vodne oskrbe. Medtem ko ima v bistriški občini še 26 % naselij vse šti-

ri oblike, jih ima v postojnski 25 % in v cerkniški le 12 %. Če pa upoš-

tevamo število naselij, ki uporabljajo vse tri tradicionalne oblike vod-

ne oskrbe, nimajo pa vodovoda, je takih naselij v bistriški občini 3 %, 

v cerkniški 25 % in v postojnski 33 %- Hkrati se proti notranjosti po-

večuje delež naselij z eno samo obliko vodne oskrbe (20,7 % - 20,9 % -

-45%). 
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Klimatska, hidrološka in druga prehodost Notranjske se pri vodni oskrbi 

kaže še drugače. Med drugim tudi s kali, katerih število se proti not-

ranjosti opazno zmanjšuje. Medtem ko jih na Primorskem poznajo še vse 

vasi in to celo po več, jih je na Postojnskem že precej manj, na Cer-

kniškem pa številne vasi kalov sploh ne poznajo, druge pa kvečjemu po 

enega, kajti njihovo vlogo so prevzeli studenci in potoki. 

Od primorske strani proti notranjosti pojema tudi število skupnih kap-

nic oziroma vaških vodnjakov, kar ni povezano le z naravnimi razlikami, 

temveč tudi z manj strnjenimi naselji v smeri proti notranjosti, delo-

ma pa s tem, da so na primorskem krasu kapnice starejše (zaradi večje 

stiske z vodo), med temi pa so sprva gradili predvsem skupne (vaške, 

komunske). 

Na obravnavanem ozemlju gre še za eno posebnost, ki se vodne oskrbe si-

cer neposredno ne tiče, je pa značilna, ker kaže povezanost Pivke s pri-

morsko stranjo. Gre namreč za nekdanje ledenice, ki so oskrbovale Trst 

(in Reko) z ledom (zadnje so upustili šele ob koncu tridesetih let). Naj-

več jih je bilo na Primorskem krasu (Kozinskem, Divaškem, Matarskem), 

manj v okolici Ilirske Bistrice, a tudi Pivka ni bila brez njih (Pivka, 

Palčje, Slavina itd), medtem ko jih na Cerkniškem sploh ni bilo zaradi 

prevelike oddaljenosti od Trsta, čeprav so zanje naravne osnove tu naj-

ugodnejše. 

Notranjsko ne zaznamuje le mešana vodna oskrba, temveč tudi različno pre-

pletanje posameznih oblik. To ni le odraz drobnih naravnih razlik, pred-

vsem različnih vodnih virov, temveč hkrati tudi preskromnih virov, saj 

so bili z vodo marsikje na tesnem ob suši pa jo je sploh primanjkovalo in 

marsikje so morali po njo k oddaljenim virom. Mešana vodna oskrba in njeno 

različno prepletanje niso le odraz pestrih pokrajinskih razmer in šibkih 
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lokalnih virov, temveč tudi odraz prehodnosti Notranjske, namreč pre-

hoda od bolj sušne, primorske strani, drugačne tudi po načinu življenja, 

do bolj humidne, gozdnate in po organizaciji gospodarstva nekoliko dru-

gačne notranje Slovenije. 

Prehodnost ozemlja se naposled ne kaže le v prepletanju različnih oblik 

vodne oskrbe, temveč tudi v imenih vodnih virov. Najznačilnejša je ned-

vomno štirna, ki ne pomeni le kapnice, kakor na primorskem krasu, tem-

več tudi druge vire, ki nanjo spominjajo, bodisi vodnjake, (obzidane) 

studence, tolmune in celo vodne jame, na kar opozarjajo tudi ledinska 

imena (Štirna, Štirnica, Vrh Štime, Za štirno, Ovčarska štirna itd.). 

Še pomembnejša je za Notranjsko različna tipologija štirn, ki kaže na 

njihovo različno provenienco. Zelo je namreč značilno, da je na primors-

ki strani razširjen drugačen tip štirn, kakor na notranji. Medtem ko so 

primorske štirne odprte zgoraj (pokrov), imajo notranjske obokan vrh, 

odprte pa so ob strani (vratica). Med njimi so seveda še druge razlike 

(Gabrenja , 1983), a prostor ne dopušča širše osvetlitve. 

Tipologija in regionalizacija vodne oskrbe 

Enaka imena za različne vodne vire niso le odraz prepletanja različnih o-

blik vodne oskrbe in prehodnosti ozemlja, temveč tudi posledica tega, da 

je ponekod dejansko prišlo do kombiniranih oblik. Naleteli smo namreč na 

kapnice, kamor se ne steka le strešnica, temveč tudi studenčna voda, da 

dopolnjuje zaloge vode v njih. Drugod gre za vodnjake z živo vodo, vanje 

pa so napeljali še strešnico, da krepi prešibko podzemeljsko vodo. Ponekod 

pa v kapnice poleg strešnice doteka tudi voda s površja, ki jo usmerjajo 

po jarkih. 

Ne glede na omenjene kombinacije, ki jih ni lahko opredeliti, vendar niso 

- 150 -





8 NOTRANJSKA - 14, zbor,slo, geografov, Postojna, 1987 

številne, so popisovalci, kakor kažejo terenske raziskave, ob popisu 

1971 ponekod zamenjali kapnice z vodnjaki, npr. v Trnju in Kalu. S 

kritičnim pretresom tega popisa in s terenskimi dopolnitvami se na 

obravnavanem ozemlju kaže naslednja tipologija tradicionalne vodne 

oskrbe in njena regionalizacija (glej priloženo kartico). 

Izključna ali prevladujoča uporaba kapnic se je uveljavila le na dveh 

območjih, prvo je na zgornji Pivki in robnih delih spodnje Pivke, drugo 

na Babnem polju in obrobju Loške doline. Bolj od te je razširjena prev-

ladujoča uporaba kapnic, dopolnjena s studenci oziroma vodnjaki, Poleg 

Matarskega podolja in sosednjega dela Brkinov se je razširila že v 

Košanski dolini in na spodnji Pivki pa tudi v podolju med Cerkniškim in 

Planinskim poljem, Loški dolini in na Blokah. 

Prevladujoča uporaba vodnjakov, dopolnjena s kapnicami in studenci, je 

značilna le za Brkine in sporadično še za flišno Postojnsko kotlino. Nas-

protno pa je prevladujoča uporaba studencev značilna za zgornje Reško 

dolino in sosednja flišna Brda (Novokračine itd.) pa tudi za obrobje 

Cerkniškega polja, medtem ko se je prepletena uporaba različnih oblik vod-

ne oskrbe, pri kateri pa nobena oblika nima izrazitejšega deleža, razši-

rila v flišni Postojnski kotlini ter v naseljih dolomitnega porečja Cer-

kniščice. Razlika je ta, da je na prvem območju nekaj več vodnjakov, na 

drugem nekaj več studencev. 

Značilno je svojevrstno prepletanje dveh, navidezno nasprotujočih si ob-

lik vodne oskrbe - kapnic in vodnjakov - ki ni značilno le za flišna na-

selja, temveč tudi kraška. V prvem primeru prešibke podzemeljske vode v 

vodnjakih dopolnjujejo kapnice, v drugem pa kapnice dopolnjujejo vodnja-

ke, izkopane v aluvialnih nanosih kraških voda. Taka oskrba se ni uvelja-

vila le v flišnih Brkinih in flišni Postojnski kotlini, temveč tudi na 

kraški Pivki, Loškem in Cerkniškem polju pa tudi na Blokah. Po vaseh je 

njena razčlenitev pogosto taka, da so v zgornjem delu naselij kapnice, v 

spodnjem vodnjaku, le na južnem vznožju Brkinov je obratno. 
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Ne glede na petrografsko sestavo tal in z njo povezane vodne razmere je 

za obravnavani obseg Notranjske značilno ne le prepletanje različnih oblik 

vodne oskrbe, temveč tudi spreminjanje teh oblik proti notranjosti. V ce-

loti vzeto pa je tradicionalna vodna oskrba na flišno-apniški Pivki (Pos-

tojnski kotlini) bliže primorski Sloveniji kakor notranji. 
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TRADITIONAL WAYS OF WATER-SUPPLY IN SW CARNIOLA 

(including the communes of Cerknica, Postojna, Ilirska Bistrica) 

by Darko Radinja 

The article deals with the typology and the regional distribution of 

traditional ways of water-supply in the contact area between the sub-

-mediterranean western and the central continental parts of Slovenia. 

The karst is predominant but sinze flysch areas are also present. The 

structure of the traditional water-supply predominant until the year 

1970, is markedly mixed due to small although quite varied water sources. 

Most of the settlements had to rely mot only on water-springs and brovks 

but also on wells and cisterns. This intermingling of various ways of 

water-supply reflect not only the variety of the terrain but also the 

transitional position of the area of SW Carniola. Two types of cisterns 

are, therefore, represented: the sub-mediterranean and the continental. 

The small region of Pivka (the basin of Postojna) as the core area of 

SW Carniola has a type of water-supply much more similar to that of the 

sub-mediterranean than to that of the continental Slovenia. 
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UDK 911.2 : 551.46/.449 : 626.8 

(497.12-13) " Cerkniško jezero = 863 

CERKNIŠKO JEZERO PRIMER ČLOVEKOVEGA VPLIVA NA KRAŠKO HIDROGRAFIJO 

Andrej Kranjcx 

Uvod 

Cerkniško polje, često imenovano Cerkniško jezero, je svetovno znani po-

jav, zaradi svojih rednih poplav je tipični primer presihajočega kraške-

ga jezera. Zaradi hidrografskih posebnosti so ga že od pričetka Novega 

veka dalje obiskovali učenjaki iz vse Evrope, ali pa ga vsaj omenjali v 

svojih razpravah. Valvasor (1689) navaja 39 avtorjev, ki so pred 

njim pisali o Cerkniškem jezeru. Še bolj pa je jezero zaslovelo na pod-

lagi Valvasorjevih opisov. 

Tudi po Valvasorju so številni priznani strokovnjaki preučevali in opi-

sovali ta kraški pojav. Manj in manj pa je Cerkniško jezero postajalo 

priljubljeno zaradi naravnih čudes in skrivnosti, bolj in bolj je priv-

lačevalo obiskovalce s svojo neoskrunjeno naravno lepoto. 

Med vsemi kraškimi polji v porečju Ljubljanice in celo v vsej Sloveniji 

je Cerkniško polje največje oziroma ima najobsežnejše in najdlje traja-

joče poplave. Je eno v vrsti kraških polj na Notranjskem, vzdolž tekton-

skih linij v dinarski smeri: najviše in najbolj južno ležeče je Babno 

polje (750 m n.m.), najniže pa Planinsko polje (450 m). Samo Cerkniško 

polje je v nadm. viš. 550 m. 

Povodje Cerkniškega jezera obsega više ležeči Babno in Loško polje, oko-

liško kraško hribovje in planoto Bloke, skupaj okoli 475 km2. Samo dno 

Cerkniškega jezera meri 38 km2 (8 % povodja). 

x Dr., znan.sodel., Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU 
YU-6623O Postojna, Titov trg 2 
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Na Cerkniškem polju doseže nivo običajne poplave koto 550 m n. m. in tako 

poplavo imenujemo "normalno". Na tej koti obsega jezero 20.3 km2 - 55 % 

dna polja. Kadar se voda dvigne nad ta nivo, nastopi izredna poplava. Ta 

povzroča škodo in običajno seže največ do kot 552.5 m n. m. V tem primeru 

obsega jezerska gladina 27.3 km2 ali 71 % površine polja. Najvišja voda 

zalije razen travnikov tudi njive. Vas Dolenje Jezero skoraj v celoti 

ter nekaj hiš v Dolenji vasi. Najvišja zabeležana poplava je bila jeseni 

1926 - 553.17 m n. m. 

Normalna oziroma redna poplava (550 m) nastopa običajno dvakrat letno, 

včasih se pa zgodi, da jezero niti poleti ne odteče in Imamo torej "le" 

eno poplavo - ki pa traja vse leto. Izredne poplave nastopajo povprečno 

na vsakih sedem let. Po zadnjih večjih regulacijah (1970-1972) ekstremno 

visoka voda ni več nastopila. 

Vse poplave na Cerkniškem polju sodijo med t.i. dolgotrajne poplave. V 

letih 1960-1982 je bilo polje zalito povprečno po 285 dni na leto. Iz-

jemna leta so bila 1974, 1980 in 1972, ko je voda vztrajala po 358, 360 

in 339 dni. To najbolje razloži, zakaj ljudje tako pogosto imenujejo 

Cerkniško polje kar Cerkniško jezero. 

Naraščanje in upadanje vode v jezeru je v najtesnejši zvezi z razmerjem 

med dotokom in odtokom vode. Običajno lahko jezero doseže polni obseg 

v 2-3 dneh, v 24 urah lahko doseže nivo 549 m, celo 550 m. Voda ne vz-

traja dolgo na najvišji koti, ampak začne upadati že kmalu po višku pa-

davin. Voda upada običajno v mejah 5-8 cm/dan in tako jezero lahko pre-

sahne v 3-4 tednih (če seveda vmes ni novih, dovolj obilnih padavin). 

Skladno z upadanjem jezerske gladine tudi prenehajo delovati posamezni 

ponori. 
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Načrti in izvedbe melioracij ter regulacij 

Sčasoma se je prebivalstvo na Cerkniškem polju zgostilo, pri tem mislim 

na agrarno gostoto, in ljudje so pričeli iskati novo obdelovalno zemljo 

- najbolj primerno bi bilo ravno jezersko dno, žal pa je bilo prepogos-

to poplavljeno. Tekom prejšnjega stoletja so se prebivalci često obra-

čali na oblasti s prošnjami, naj Cerkniško jezero regulirajo. V 19. st. 

sta prve načrte melioracij, ali bolje, načrte za preprečevanje poplav, 

napravila A. S c h a f f e n r a t h (okrajni inženir v Postojni) in A . 

S c h m i d l , geograf z Dunaja. V drugi polovici istega stoletja sta 

se tega lotila W i t s c h e l in V i c e n t i n i . 

Zadnjemu je Kmetijsko ministrstvo z Dunaja zaupalo pripravo melioracijs-

kih načrtov. 1875 je V i c e n t i n i izdelal "Bonificio della Valli di 

Laas, Zirknitz, Planina e Lubiana" (Melioracije loške, cerkniške, pla-

ninske in ljubljanske doline). Njegov načrt predvideva 4-8 m visoko 

akumulacijo v Zadnjem kraju z odtokom v Stržen, regulacijo samega Str-

žena, akumulacijo na spodnjem delu polja s krožnim jezom Vodonos-Rešeto 

-Suhadolica-Goričica-Vodonos in poglobitev struge, ki poteka mimo pono-

rov od Rešeta do Karlovice. 

Načrti niso bili nikoli realizirani, predvsem zaradi strahu, da bi ta 

dela povzročila večje poplave na niže ležečih poljih in na Ljubljanskem 

Barju. Kljub temu pa je Gradbena pisarna pri deželni vladi v Ljubljani 

menila, da bi bil ta predlog lahko osnova za bodoče načrte. 

1881 so hude poplave prizadele vsa notranjska kraška polja. Pod pokro-

viteljstvom "Karst-Comite der Section fur Höhlenkunde des Osterr. 

Touristen-Club" z Dunaja, je geograf F. K r a u s predlagal sistema-

tična hidrografska opazovanja na našem krasu. Na pobudo ministra J. von 

Falkenhayna je Kmetijsko ministrstvo res omogočilo osnovna hidrografska 
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in pluviometrična opazovanja. 

Po dolgotrajnih razpravah na terenu so se 1886 odločili, da je potrebno 

izdelati skupni načrt za vsa tri polja: za Cerkniško, Planinsko in Loš-

ko. Za to delo je bil zadolžen gozdarski asistent V. Putick in 

po letu raziskovanj ter preučevanj je predložil "Generalproject zur 

unschädlichen Ableitung der Hochwässer aus den Kesselthälern von Pla-

nina, Zirknitz und Laas-Altenmarkt in Innerkrain" (Splošni projekt neš-

kodljivega odvajanja visokih voda s kraških polj Planine, Cerknice in 

Loža-Starega trga na Notranjskem). 

Na Loškem polju je Putickov načrt predvidel kanal do ponorne jame 

Golobine in razširitev same jame. Na Cerkniškem polju je načrtoval pog-

lobitev vhodov v ponorni jami Velika in Mala Karlovica, vključno z za-

pornico, grabljami in miniranjem sifonskih zožitev. Uresničena je bila 

edinole regulacija Golobine (1901-1906), s čimer se je znižal nivo pop-

lav na Loškem polju, na Cerkniškem polju pa so očistili in znižali vhode 

nekaj ponorom. 

Prebivalci Cerkniške doline s tem niso bili zadovoljni in so večkrat zah-

tevali pomoč. 1920 so ustanovili Vodno zadrugo, ki je do II. vojne iz-

peljala več manjših melioracij s pomočjo javnih fondov: vhoda v Veliko 

in Malo Karlovico so znižali za 2.5 oziroma 1.2 m, razstrelili so nekaj 

sifonov, postavili grablje, očistili in razširili druge ponore (Rakovski 

mostek, Svinjsko jamo, Kamnje, Narte). Regulirali so strugo Stržena, 

struge proti ponorom in struge pritokov Žirovniščice, Lipsenjščice, Tre-

senca in Goriškega potoka, v skupni dolžini skoraj 8 km. 

S tem so dosegli sledeče rezultate: 

- omilili so katastrofalne poplave, 
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- visoke in srednje vode hitreje odtekajo, 

- na melioriranih površinah je pričela rasti sladka trava (Jenko, 

1954, 51-67). 

1940 je izdelal A. Hočevar nov plan za regulacijo Cerkniškega 

polja v celoti, vendar pa ta ne predvideva popolne osušitve jezerskega 

dna, pač pa le zmanjševanje poplav v času in prostoru. Zadnji izmed 

načrtov, ki predvideva osušitev Cerkniškega polja, je Tortolinov 

(1943) "Generalni načrt za izrabo voda rek Unice, Pivke in Vipave, od 

Planine do morja". 

Vendar pa načrti, ki so predvidevali osuševanje Cerkniškega jezera, niso 

bili edini. Že zgodaj so se pojavili načrti s popolnoma nasprotnim cil-

jem - da bi iz periodičnega napravili stalno jezero. 

F. Schenkel z Dunaja je v svoji knjigi "Karstgebiete und seine 

Wasserkräfte" (Kras in njegove vodne sile) (1912) predlagal izgradnjo 

akumulacije na Cerkniškem polju. Zaradi ponorov pa tudi sam ni bil prep-

ričan v uspeh. Med II. vojno sta bili na ljubljanski fakulteti izdelani 

dve nalogi s podobno vsebino - akumulacijo na Cerkniškem polju. Ena iz-

med njiju je predvidevala 1.100 ha veliko zajezitveno jezero. 

Takoj po vojni je V. Šlebinger izdelal delo "Vodne sile v Slo-

veniji". V njem predlaga majhno hidroelektrarno na Gorenjem jezeru, jez 

pri Rešetu, odkoder bi voda tekla v Karlovice, majhno akumulacijo na SW 

delu polja in regulacijo podzemeljskega odtoka proti Rakovemu Škocjanu. 

1954 so Jenko, Mrak, Tancik in Čadež pripravili ob-

širen elaborat "Vodnogospodarske osnove porečja Ljubljanice". V njem je 

podana tudi ocena dotedanjih uspehov v zvezi z melioracijami na Cerkniš-

kem polju: poplave so v povprečju krajše za en mesec, toda vodna gladina 
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je le neznatno znižana. Elaborat predvideva tri večja dela na tem polju: 

HE Cerknica (vodo bi dobivala iz akumulacije pri Begunjah), melioracijo 

oziroma osušitev dna polja in betonsko injekcijsko zaveso pod Cerknico. 

Pri Gorenjem jezeru so predvideli zadrževalnik, od Cemuna do Karlovic, 

v vznožju Javornikov odtočni kanal, od Karlovice do Planine pa predor. 

Meliorirano zemljišče bi obsegalo 2.4OO ha. 

Cela vrsta načrtov, a niti eden ni bil realiziran 

1965 so se zadeve že toliko spremenile, da je F. J e n k o v uvodu k 

naslednjemu predlogu napisal, da je regulacija in melioracija 3.OOO ha 

sveta na Cerkniškem polju predraga in ni ekonomsko upravičena. Zato je 

predlagal "Projekt stalne ojezeritve Cerkniškega jezera", kar bi pripo-

moglo k razvoju turizma ter ribištva in obenem uravnovesilo vodni režim 

Save. Projekt vsebuje tri variante: 

- nepopolno stabilizacijo jezera s periodično presahnitvijo (vsakih 5 

let za en mesec), 

- nepopolno stabilizacijo jezera brez presahnitve (le enkrat na 30 let), 

- popolno stabilizacijo jezera - stalno jezero. 

Zaradi številnih pripomb in kritik različnih strokovnjakov, je bil pro-

jekt kasneje spremenjen v "Poizkusno zajezitev ponorov", s predvidenim 

triletnim trajanjem poizkusa. 

V letih 1968-1969 so zaprli vhoda v Veliko in Malo Karlovico z betonski-

ma jezovoma (do kote 551 m), pri Rakovskem mostku so izvrtali 30 m dolg 

predor s premerom 3.7 m, predenj pa postavili 4 x 4 m veliko zapornico. 

Zgoraj omenjeni poizkus je potekal v letih 1969-1972. Izkazalo se je, da 

je regulacija s pomočjo zapiranja in odpiranja ponorov nezadostna 
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in včasih tudi neprimerna. V vsakem primeru pa je to poizkusno zajezenje 

ponorov pripomoglo k novim spoznanjem o hidroloških razmerah Cerkniškega 

polja z okolico. Najbolj so bila koristna opazovanja o polnjenju in praz-

njenju jezera in približno matematično ovrednotenje poizkusa. Pokazalo 

se je, da ima zajezitev večji vpliv na zadrževanje visoke vode in na 

vodni režim sploh v letih z obilnimi padavninami, kot pa v sušnejših 

letih ( G o s p o d a r i č , H a b i č , 1979). 

Skladno z zamislijo o stalnem jezeru na Cerkniškem polju, je bilo jezero 

vključeno tudi v projekt "Gornji Jadran" ( B e r d a j s et a l . , 

1972). Turistično območje Cerknica - Dolenje jezero - Otok naj bi imelo 

1.OOO turističnih postelj z razno turistično ponudbo: kopanje, čolnar-

jenje, jadranje, motonavtika, lov, ribolov, drsanje, skjoering, itd. Pri 

vseh gradbenih objektih naj bi računali z vodno gladino na koti 552.5 m. 

Splet plovnih kanalov in plavalnih bazenov - pontonov naj bi kompenziral 

eventuelno presahnitev jezera. 

Veliko razprav je sprožil B r e z n i k o v (1983) projekt "Večnamenska 

akumulacija Cerkniško jezero". V uvodu avtor ugotavlja, da poplav na pol-

ju ni mogoče odpraviti, ne da bi s tem škodovali niže ležečemu ozemlju 

- kot so menili ljudje že pred 100 leti. Osnova njegovega načrta je v 

tem, da bi ponorni del polja ločili od ostalih delov s pomočjo nasipa in 

podzemeljske zavese do vznožja Javornikov. 

V zadnjih letih Republiški zavod za varstvo naravne in kulturne dedišči-

ne skuša uresničiti načrt "Notranjski kraški park", ki vključuje tudi 

Cerkniško polje. Kar se tiče Cerkniškega polja, je namen parka ohraniti 

ta naravni pojav v približno sedanjem stanju in v bodoče preprečiti bis-

tvene posege v njegovo delovanje in v njegov izgled. 
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Za zaključek 

Iz vseh poročil in načrtov, ki se tičejo Cerkniškega jezera, veje nadih 

negativnosti oziroma škodljivosti. Z jezerom takim, kot je (marsikateri 

narod bi dal veliko zato, če bi lahko imel tako presihajoče jezero), 

pravzaprav nihče ni zadovoljen, niti zagovorniki neokrnjene narave ne: 

za ene pomeni vsak pojav vode na polju škodo, za druge je izguba, ker 

voda odteka nekontrolirano in brez haska, tretji pa menijo, da je bilo 

na jezeru opravljenih tako ali tako že preveč posegov. 

Primer iz prakse: 1985 je bilo s hidrološkega vidika normalno leto, le 

spomladanske vode so bile malo višje od običajnih, toda preko poletja 

je jezero vseeno presahnilo, kot se pač spodobi za presihajoče jezero. 

In za ta normalni, vsakoletni pojav, imamo kar dvoje poročil o škodi, 

ki jo je povzročil: prvo o škodi na komunalnih objektih in kmetijskih 

površinah, ki jo je povzročila pomladanska visoka voda, in drugo o ško-

di, ki jo je povzročila poletna presahnitev ribiškim organizacijam. 

Na tem primeru se jasno vidi, da gledamo na presihajoče Cerkniško jezero 

a priori kot na škodljiv pojav. Toda zakaj gledamo vedno z negativne st-

rani, zakaj ne bi enkrat tudi s pozitivne? 

Tako je gledal že V a l v a s o r , ampak bojim se, da je bil on zadnji: 

pisal je o količinah sena, ki ga kmetje pridelajo na suhem dnu, in o 

količinah rib, ki jih nalove, ko "gre jezero dol". 
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KVALITETA VODA NA NOTRANJSKEM 

Kogovsek Janja*, Andrej Kranjcx 

Uvod 

V zadnjih desetih letih smo se ukvarjali z opazovanjem in preučevanjem 

kraških voda na Notranjskem in zbrane podatke ter rezultate je mogoče 

uporabiti tudi kot kazalce kvalitete voda. Raziskave so bile opravljene 

v okviru rednih kot tudi dodatnih raziskovalnih nalog Inštituta. 

To poročilo vsebuje rezultate opazovanj z Notranjske in obrobja Krasa v 

najširšem smislu, od opazovanj na dinarskih visokih planotah (Bloke, 

Loški potok), preko kraških polj notranjskega podolja (Babno, Loško, 

Cerkniško, Planinsko polje), vključno Rovtarsko hribovje in Pivko v 

pokrajinskem smislu, do doline Notranjske Reke in Brkinov. 

Ozemlje raziskav sodi v zgornji del porečja kraške Ljubljanice, k cerk-

niškemu povirnemu kraku (do Trebuhovice na Babnem polju) ter Pivki z 

Nanoščico. Vključuje pa tudi dele porečja Krke (Loški potok) ter jad-

ranskega povodja (Notranjska Reka in manjši tokovi na obrobju Pivške 

kotline). 

Rečno mrežo sestavljajo glavni tokovi - ponikalnice (Stržen, Rak, Unica 

Pivka, Notranjska Reka) in mreža njihovih pritokov ter kraških izvirov. 

Površinski tokovi so bodisi na dolomitu, aluviju ali neprepustnem flišu 

medtem ko jih na zakraselih apnencih praktično ni ali pa so le občasni 

(npr. reka Pivka od izvira do kraja Pivka, Sušica). Pač pa so na ap-

nenčevem svetu številni večji in manjši podzemeljski tokovi, ki so tudi 

x 66230 Postojna, Titov trg 2, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC 
SAZU, mag. kem. in dr. geogr., oba viš. raz. sodel. 
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zajeti v raziskavo, seveda v odvisnosti od njihove dostopnosti. Tako 

je upoštevana vsega skupaj cela vrsta tokov, od takih s po nekaj 100 

m3 vodnega pretoka pa do takih z le nekaj decilitri na sekundo. Pose-

bej smo opazovali tudi t. im. curke, to je prenikajočo vodo, vertikal-

no cirkulacijo, ki skozi špranje in razpoke povezuje padavine s horizon-

talno podzemeljsko cirkulacijo. Za lažjo primerjavo in popolnejšo in-

formacijo, smo v zadnjih letih opazovali tudi "kislost" padavin. 

Fizikalno-kemične in bakteriološke lastnosti voda smo opazovali vsega 

skupaj na 74 zajemnih mestih, kar znese skupaj preko 2700 določitev 

in analiz, lebdeči tovor na 53, curke v 3 jamah na skupaj 30 mestih, 

padavine pa v glavnem le v Postojni. 

Metode raziskav 

Za ugotavljanje oziroma opazovanje kvalitete voda pridejo od naših me-

ritev in analiz v poštev predvsem: 

- za padavine pH, specifična električna prevodnost in vsebnost kloridov, 

nitratov, kalcija in magnezija; 

- za curke specifična električna prevodnost, pH, vsebnost kloridov, nit-

ratov in o-fosfatov, kemijska potreba po kisiku (KPK), biokemijska 

potreba po kisiku (BPK); 

- za ostale površinske in vodne tokove pa količino lebdečega tovora, 

spec. el. prevodnost, pH, vsebnost kloridov, nitratov, o-fosfatov in 

raztopljenega kisika, KPK, BPK ter bakteriološke analize. 

Za padavine razpolagamo s preko 90 meritvami pH, okoli 50 zajetim vzor-

cem pa smo določili tudi ostale parametre. Sicer smo za opazovanje pada-

vin uporabljali iste metode in tehnike, kot za druge vode, ki smo jih 

povzeli iz Standard Methods for the Examination of Water and Wastwater 
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in iz Deutsche Einheitsverfahren zur Wasseruntersuchung. 

Lebdeči tovor smo opazovali s pomočjo poenostavljene metode filtriranja 

skozi grobi filtrirni papir (črni trak) s srednjo širino por O»OO1 mm, 

kar odgovarja velikosti delcev grobe suspenzi je (nad O.OO1 mm) ( W i -

b e r g , 1967, 379). Vsega skupaj je bilo opravljenih dobrih 320 me-

ritev količin lebdečega tovora. Vrednosti so izražene v gramih lebde-

čega tovora na 1 m3 vode. 

Pregled dobljenih rezultatov 

"Kislost" padavin 

Kislost, oziroma pH padavin, merimo v Postojni od leta 1985 dalje. pH 

je dosegal vrednosti od 7.3 (visoka vsebnost raztopljenih karbonatov) 

do 3 .1. Aritmetična sredina 22 občasnih meritev v letu 1985 znaša 5.4. 

58 meritev v letu 1986, ko smo zajeli večino padavin, pa 4.6. V prvih 

dveh mesecih 1987 (13 meritev) znaša aritmetična sredina pH 4.4. Merit-

ve spec. el. prevodnosti so podale nihanja v intervalu 3-193 mikro siemen-

sov 1/cm Vzporedno spremljanje vsebnosti nitratov je pokazalo koncent-

racije do 9 mg NO3-/l, zajeli pa smo tudi dež z 21 mg NO3-/l. Kloridi 

so dosegali koncentracijo do 6 mg Cl-/l, kalcij do 5 mg Ca2+/l in 

magnezij do 2.9 mg Mg2+/l. Visoke vrednosti kalcija in magnezija smo 

zabeležili predvsem takrat, ko je pihala burja, ki dviga s tal drobne 

karbonatne delce. Visoko vsebnost kalcija in magnezija v padavinah spreml-

ja visok pH. 

Večkratno vzorčevanje dalj časa trajajočih padavin je pokazalo na prece-

jšnje spremembe merjenih parametrov že preko dneva, česar nam povprečni 

vzorci ne pokažejo. 
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Curki 

Občasne analize kloridov, nitratov in o-fosfatov v nekaterih izbranih cur-

kih v Planinski jami, Pisanem rovu Postojnske jame in v Jami pri Predjami 

so pokazale nizke koncentracije. Vzporedna bakteriološka preiskava preni-

kle vode v Jami pri Predjami pa je podala povečano število skupnih koli-

formnih ter vseh živih bakterij. 

Meritve v Pivki jami so pokazale na povišane koncentracije kloridov, nit-

ratov, o-fosfatov, občasno pa tudi KPK in BPK v prenikli vodi v dvorani 

takoj za vhodnim breznom. Ugotovili smo, da priteka ta voda iz greznice 

campa na površju in prenika skozi približno 40 m debel, pretrt in prezra-

čen karbonatni masiv, ki ima vlogo nekakšne naravne čistilne naprave. 

Meritve so pokazale, da prihaja po prenikanju skozi ta karbonatni filter 

do 50 % zmanjšanja kloridov in o-fosfatov in do nad 95 % zmanjšanja KPK, 

spremljanje BPK pa je podalo še ugodnejši rezultat. Nitrati, ki pretežno 

nastajajo z oksidacijo amonijaka, pa nakazujejo širše območje onesnaženos-

ti. 

Do slabšega očiščenja pa prihaja ob večjih pretokih, ko voda spira opazne 

količine organskega suspenza in se odpadna voda zadržuje v jamskem stro-

pu tudi krajši čas. 

Bakteriološka preiskava te prenikle vode je podala povečano število vseh 

živih in skupnih koliformnih bakterij, le pri dveh curkih so bili prisot-

ni še sporogeni sulfitoreducirajoči anaerobi. 

Čiščenje onesnaženih voda pri prenikanju skozi zakrasele karbonatne kam-

nine pogojuje torej tako količina kot vrsta onesnaženja ter način in čas 

prenikanja. 
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Druge vode 

Dosedanje bakteriološke preiskave izvirne vode Trebuhovice in izvira v 

Mlakah so pokazale le občasno kvalitetno pitno vodo. Voda, ki ponira v 

Močilski jami je imela povišano koncentracijo o-fosfatov (do 2.8 mg 

PO4
3-) in KPK. 

Od voda Loškega polja so onesnaženi: Brežiček, izvir v Pudobu in Podgors-

ki studenec, ki so vsebovali do 19 mg Cl-/l, 10 mg NO3-/l in do 0.8 

mg PO 4
3 -/l, vzporedne bakteriološke analize Grajskega izvira in Malega 

Obrha so pokazale dobro vodo, manjša odstopanja pa smo zabeležili pri 

Velikem Obrhu in Bajercevem studencu. V Obrhu pri Danah se le občasno 

pojavi povečana vsebnost o-fosfatov. 

Pri petih izvirih na SE delu Cerkniškega polja nismo zabeležili poviša-

nih vrednosti merjenih kemijskih parametrov. Večkratne bakteriološke ana-

lize izvira Zlatovca podajajo neoporečnost njegove vode, razen ob naj-

nižji vodi. 

V vodi izvira pri Travniku v Loškem potoku so bile prisotne koliformne 

bakterije in streptokoki fekalnega izvora. 

Na Blokah kaže znake onesnaženja Bloščica (povišani kloridi in o-fosfati). 

Cerkniščica pri Otonici ni kazala opaznejših povečanj posameznih komponent, 

pri Dolenji vasi za cištilno napravo pa je ob nizki vodi septembra dosegla 

5.2 mg PO 4
3 -/l, 5 mg NO 3

-/l, 10 mg Cl-/l, BPK je znašala 14 mg O2 

/l, KPK pa 33 mg 0 z / l . 

Martinjščica in Žirovniščica sta imeli neoporečno vodo le občasno, ker 

so včasih prisotne koliformne bakterije fekalnega izvora. Slabša pa je 

voda Lipsenjščice, ki poleg koliformnih bakterij vsebujejo občasno še 
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streptokoke fekalnega izvora. 

Opazovani izviri na Zaplani podobno kot izviri na Blokah izkazujejo ka-

rakteristike dolomitnih voda. Slabo vodo ima Bečarjev studenec z nizko 

vsebnostjo raztopljenega kisika ter povišanimi vrednostmi nitratov, klo-

ridov in o-fosfatov ter KPK in BPK. Bakteriološko neoporečna pa je bila 

le prenikla voda v Jelenski jami: ob spomladanski in zimski visoki vodi 

pa tudi voda Črnega potoka ter občasno Jamnika (spomladi in jeseni). 

Presenetljivo pa je bil julija in decembra bakteriološko neoporečen tudi 

Studenec v njivi, kjer v neposredni bližini poteka odtočni kanal ceste. 

Vode Gabrance, Mrzleka in Ribnice ne kažejo znakov onečiščenja. Odpadna 

voda iz klavnice v Neverkah torej ne onesnažuje teh voda. Njihovo iz-

livanje v Reko pomeni zanjo izboljšanje kvalitete zaradi razredčevanja. 

Reka ima povišano koncentracijo kloridov ter o-fosfatov in kar štirik-

rat v letu smo zabeležili koncentracijo raztopljenega kisika pod 2.5 

mg o z / l . 

Kvaliteto reke Pivke smo spremljali leto in pol na treh mestih. Najslab-

ša kvaliteta Pivke pred Postojnsko jamo nastopa ob nizkem vodostaju po-

leti in jeseni. Glede na vsebnost raztopljenega kisika, KPK in BPK se 

je Pivka ob višjih vodostajih uvrščala v 1. do 2. kakovostni razred, ob 

kritičnih razmerah pa v 4. kakovostni razred. Podrobnejše spremljanje 

kvalitete Pivke vsaki dve uri tekom 24 ur ob sorazmerno stalnih pogojih 

pri nizki vodi je podalo od 10. do 24. ure približno 60 % nasičenost s 

kisikom, kar je približno 5 mg O z / l . Nato je sledil znaten upad z 

minimalnimi vrednostmi ob 6. in 8. uri, ko je voda vsebovala le še 1.4, 

oziroma 1.1 mg O Z / l , kar pomeni 16 % oziroma 13 % nasičenost s kisi-

kom. Največjo KPK in BPK (27 oziroma 8 mg OZ/l ) smo zabeležili okoli 

poldneva, vendar izgleda, da ima tedaj pomembno vlogo fitoplankton, ki 

ob dnevni svetlobi in ob sočasno višji temperaturi vode, vzdržuje so-

razmerno ugodno stanje raztopljenega kisika v vodi. Voda se pri pod-
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zemeljskem toku do Pivke jame uspešno čisti. V Pivki jami je že skoraj 

nasičena s kisikom, KPK pa upade na polovično vrednost. Do Planinske 

jame pa upade KPK že pod 2 mg OZ /l oziroma BPK pod 1 mg OZ /l. Kon-

centraciji kloridov in o-fosfatov že do Pivke jame upadeta skoro na 

polovično vrednost. Koncentracija nitratov in spec. el. prevodnost pa 

od Postojnske jame do Planinske jame naraščata. Kot sta ugotavljala 

že B. Sket in F. V e l k o v r h (1981) ter N. P r e k a -

L i p o l d in N. P r e k a (1976), se Pivka v podzemlju učinkovito 

čisti in se pri izhodu iz Planinske jame pojavlja kot čista oligosapro-

bna reka. 

Potok Lekinka, ki se zliva v Pivko, je dokaj onesnažen: povišane vred-

nosti KPK, BPK, vsebnosti kloridov, o-fosfatov in včasih tudi le 30 % 

nasičenost s kisikom. Potočki južno od Studenega: Štrukljev jarek, Črni 

potok, Potok v Jelovcu ne kažejo opaznejšega onečiščenja; Ponikve, 

kamor se zliva kanalizacija Studenega pa bo nizki vodi dosega zelo vi-

soke vrednosti merjenih parametrov in se uvršča med odpadne vode. 

Kalnost oziroma količina lebdečega tovora v Pivki in Nanoščici je bila 

med 9-18 g/m3. Lokva, ki ima relativno strmo strugo v flišu, je imela 

povpreček 57 g, Črni potok pa le 10 g. Pri tem moramo opozoriti na 

trenutna maksimuma, v Lokvi 970 g/m3, v Belski vodi pa 620 g, v 

Pivki in Nanoščici so bili absolutni viški približno desetkrat nižji. 

Kraški izviri na Pivki so imeli povprečno med 3-12 g lebdečega tovo-

ra na m3 z relativno majhnimi največjimi absolutnimi vrednostmi. 

Glavni vzrok v količin lebdečega tovora med posameznimi tokovi sta 

razlika v petrografski sestavi porečja in v reliefni energiji. Naj-

več lebdečega tovora prenaša Lokva s povirjem v razrezanem flišnem 

gričevju, najmanj pa počasni kraški tokovi na karbonatnem in uravna-

nem dnu Zgornje Pivke. 
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Povprečne količine lebdečega tovora v cerkniškem povirnem kraku so 

bile med 14 g/m3 (Cerkniščica) in 7.4 g (Rak v Planinski jami). Real-

ne mejne vrednosti so bile med 0.O in 103 g/m3. V splošnem so te ko-

ličine v porečju Raka precej nižje od količin v vodotokih s fliša na 

Pivki. 

Občasno smo opazovali količine lebdečega tovora tudi nižje v porečju 

Ljubljanice. Opazovanj je bilo na splošno manj, pa tudi tam, kjer jih 

je bilo več (Unica, Milavčev izvir), so izmerjene količine relativno 

nizke. 

Po avstrijskih podatkih doseže maksimalna kalnost Reke 1930 g lebdeče-

ga tovora/m3 vode v izvirih Timava in približno 2OOO g/m3 pred ponorom 

v Škocjanske jame. V skoraj triletnem času (1909-1911) vsakodnevnega 

opazovanja se je tako velika količina lebdečega tovora pojavila le dvak-

rat. Po teh podatkih naj bi bila voda 70 % dni v letu "popolnoma čista", 

povprečna količina suspenzi je pa je bila 22.8 g/m3 ( B o e g a n , 1938, 

101). 

Mi nikoli nismo dobili tako velikih vrednosti. Delni vzrok teh razlik bi 

bilo lahko različno zajemanje vzorcev ter različna analiza. Ob upošte-

vanju dejstva, da sem za Lokvo (Predjama) vseeno dobil vrednosti preko 

900 g/m3, lahko rečem, da sama metoda le ni vzrok tako velikih razlik. 

Najverjetneje izvirajo razlike predvsem zaradi različno pogostega vzor-

čevanja. Sam sem vzorčeval občasno, zato je precej verjetno, da nisem 

nikoli zajel vode prav takrat, ko je bila najbolj obremenjena z lebdečim 

tovorom. Pogostnejša opazovanja v Pivki jami so pokazala, da se lahko 

količina lebdečega tovora v kratkem času močno spremeni. 

Primerjava med količinami lebdečega tovora v sami Reki s količinami v 

njenih pritokih ter primerjava med posameznimi pritoki kažeta, da dobi-

va Reka daleč največ lebdečega tovora s flišnega dela porečja. 
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V času, ko je bila količina lebdečega tovora v Reki blizu povprečja, 

je bila količina lebdečega tovora v njenih pritokih s fliša povpreč-

no trikrat večja. Pritok Sušica, ki dobiva svoje vode pretežno z 

apnenca, je imel ob istem času precej manj lebdečega tovora. Vpliv 

pritokov s fliša kaže tudi razporeditev lebdečega tovora po toku nav-

zdol: istega dne je imela Reka pri Ribnici 16.2 g/m3, pred ponorom v 

Škocjanske jame pa 19.9 g/m3 lebdečega tovora. 

Pri opazovanju lebdečega tovora nisem posebej ločeval anorganskega 

od organskega gradiva. Zgolj za ilustracijo sem nekajkrat, ob nizkem 

vodnem stanju, ko je količina lebdečega tovora sicer majhna, določil 

delež organskih snovi z uporabo žgalne metode. Ob takem stanju je voda 

Reke že na videz zelo umazana, to je potrdila tudi analiza lebdečega 

tovora. V suspenziji je bil delež organskega gradiva kar 70 %. V pri-

meru nizkih voda torej ne gre toliko za transport naravno zdrobljene 

kamnine, ampak za organske drobce, ki so v veliki meri posledica antro-

pogenega onesnaževanja. 

Neposredno je bilo mogoče opazovati, kako vpliva človekova dejavnost na 

kraškem površju na sproščanje drobnozrnatega gradiva in na spiranje te-

ga gradiva po navpičnih kanalih v podzemlje vzporedno z opazovanjem ver-

tikalnega pretoka skozi strop Pivke jame. Občasno smo opazovali lebde-

či tovor, ki ga nosijo s seboj curki, ki pritekajo skozi strope kraških 

jam. V opazovanih curkih v Planinski in v Pivki jami so bile običajne 

količine lebdečega tovora okoli 20 g/m3, v izjemnih primerih - pomla-

danski vodni val - pa okoli 100 g/m3. Maksimalne vrednosti so bile 

255 g/m3 spomladi 1978 in 55 g jeseni 1980, ( K o g o v š e k , 1981, 

141). V Pivki jami pa običajno nižje. Spomladi 1985 so opravljali nad 

Pivko jamo obsežna gradbena dela. Prav nad mestom, kjer so opazovani 

curki, so ob delih tudi minirali. Kmalu za tem, v času pomladanskega 

topljenja snega smo vzorčevali 9 curkov v Pivki jami. Zanimivo je, da 

je vsebovalo 5 curkov bolj ali manj običajne količine lebdečega tovora, 
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pod 75 g/m3, ostali štirje curki pa so imeli izredno velike količine, 

med 270 in 753 g/m3. Prepričani smo, da gredo te izredno velike koli-

čine lebdečega tovora na račun človekovega posega v kras. 

Zaključek 

Pojav onesnažene vode v kraškem podzemlju je vezan na človekovo aktiv-

nost na površju, ker kakor so karbonatne kamnine prepustne za padavins-

ko vodo, so prepustne tudi za vse vrsta odpadnih voda. Zbiranje takih 

onesnaženih preniklih voda v vodoravne tokove pa pomeni prenos onesna-

ženja tudi na večje razdalje. Vendar pa smo ugotovili, da ima prezrače-

ni karbonatni masiv, pa tudi podzemeljski tok ponikalnice posebno v ča-

su nizkih voda, vlogo naravne čistilne naprave, če gre za manjše, razgra-

dljivo onesnaženje. Pri vertikalnem prenikanju je zelo pomembna struktura 

karbonatnega masiva, način pretakanja in zadrževalni čas vode v njem, 

kar smo spoznali na primeru Pivke jame. Sicer pa so opazovane prenikle 

vode še dokaj čiste. 

Na osnovi opravljenih analiz izvirov in ponikalnic na omenjenih področ-

jih lahko zaključimo, da imamo le malo higiensko neoporečnih izvirnih 

voda in da večina kaže znake manjšega onesnaženja, nekaj voda pa je že 

kar močno onesnaženih. Najslabšo kvaliteto izvirov z ozirom na bakte-

riološke preiskave smo zabeležili septembra. Od opazovanih izvirov je 

imel sicer neoporečno vodo Zlatovec, občasno pa še izviri: Martinjščica, 

Žirovniščica, Studenec na Blokah, Šaje, Studenec pri Velikem vrhu, Mali 

Obrh in Grajski izvir ter izvir pri Mlakah na Babnem polju. V splošnem 

smo zabeležili v izvirih preveliko število vseh živih bakterij in skup-

nih koliformnih bakterij ter pogosto še prisotnost koliformnih bakte-

rij in streptokokov fekalnega izvora. Kemijsko onesnaženje-povišane 

koncentracije kloridov, nitratov, biokemijske potrebe po kisiku, oziro-

ma kemijske potrebe po kisiku in predvsem o-fosfatov, se pojavlja pred-

vsem pri vodah na območju njihovega površinskega toka: Cerkniščica, 
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Loški Obrh, Bloščica in Trebuhovica ob ponoru, pa tudi pri izvirih: Bre-

žiček, Podgorski studenec in Studenec v Pudobu. 

Na podlagi opazovanja lebdečega gradiva v horizontalnih tokovih je mo-

goče reči, da so kraške vode z njim relativno malo obremenjene - čim 

bolj "kraška" je voda, manj ima lebdečega tovora. V določenih primerih 

pa je takorekoč vsa količina lebdečega tovora le rezultat onesnaževanja 

in je, odvisno od snovi, lahko tudi zelo nevarna oziroma škodljiva. 

Povprečni pH padavin je okoli 4.4. Na onesnaženost padavin kažejo pred-

vsem občasna povečanja vsebnosti nitratov. 

Vertikalni pretok - prenikanje vode skozi skalno maso - je lahko pot, 

po kateri je ob ustreznih pogojih omogočeno hitro spiranje razmeroma 

velikih količin lebdečega tovora v kraško podzemlje, kar ima lahko 

najrazličnejše negativne posledice, od odnašanja prsti s površja do o-

nesnaževanja ali celo zastrupitve kraške vode. Drugič, najrazličnejša 

dejavnost človeka na kraškem površju, za katero sploh ni nujno, da bi 

sodila med "umazane", lahko sproži ali močno spremeni dogajanje v pod-

zemlju. 
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WATER QUALITY IN NOTRANJSKO 

In the article the results of observations and analyses from the Karstic 

upper part of river Ljubljanica, from the valley of Notranjska Reka to 

the hills w of Logatec, are presented. Observations included surface 

and underground streams, karst springs, percolating water and vertical 

trickles and precipitations. Besides the standard parameters (tempera-

ture, pH, specific electrical conductivity) we analysed the contents of 

chlorides, nitrates, calcium, magnesium, o-phosphates, dissolved oxy-

gen, chemical and biochemical oxygen demand too and we have ordered 

the bacteriological analyses. 

Average (1985-1987) value of pH of precipitations is about 4.4. extremes 

being between 3-1-7.3. in few examples high values of calcium and magne-

sium and even nitrates (up to 21 mg /l) occurred. 

The autopurification of vertical trickles penetrating through fissured 

mass of carbonate rock is relatively good. Springs and surface streams 

are mostly polluted, only few are higienically acceptable. The pollution 

of surface streams is prevailingly chemical. 

Quantities of suspended load are relatively low in karst streams. The 

highest are in streams flowing over the filysh terrains. Exceptional 

high quantities of suspended load in vertical trickles are surprising. 
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PEDOGEGEOGRAFSKE IN VEGETACIJSKOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI NOTRANJSKE 

Franc Lovrenčakx 

I z v l e č e k 

V prispevku so prikazani naravnogeografski dejavniki, ki so vplivali na 
lastnosti prsti in na njih rastočo vegetacijo. Na kratko so predstavlje-
ne kamnine, relief, klima in vodne razmere. Med te dejavnike so uvrščeni 
tudi vplivi človeka. Kot rezultat prepletenega delovanja vseh teh dejav-
nikov so se izoblikovale štiri glavne vegetacijske skupine: gozdno, 
grmičevno, travniško in antropogeno rastje. Po prevladujoči drevesni 
vrsti so zastopani listnati, iglasti in mešani gozdovi. Na nadaljno dife-
renciacijo gozdnega in negozdnega rastja so vplivale različne prsti, nad-
morska višina, vlažnost in vplivi človeka. Glede na te dejavnike gozdno 
rastje delimo na štiri in travniško rastje na pet podskupin. Vsaka od teh 
skupin vključuje več rastlinskih združb. V zaključku smo iz pedogeografs-
kega in vegetacijskogeografskega vidika Notranjsko razdelili na šest re-
gij. Nekatere od teh regij se delijo še na podregije. 

PEDOGEOGRAPHIC AND VEGETATIONGEOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF NOTRANJSKA 

A b s t r a c t 

The article presents natural geographic factors influencing the characte-
ristics of soils and their growing vegetation. It presents stones, re-
lief, climatic and water conditions. The impact of man is also included 
among these factors. Four main vegetation groups were formed as a result 
of interaction forest, bushes, grasses and anthropogenic vegetation. Accor-
ding to the predominant type of space of trees there are broad-leaf, coni-
ferous and mixed forest. Further differentiation of forest and nonforest 
vegetation was influenced by different soils, above sea-level altitude, 
humidity and impact of man. According to these factors the forest vege-
tation is dividing to four, and grass vegetation to five subgroups. Each 
of these subgroups consist of more vegetation associations. Notranjska is 
divided at the end, from pedogeographic and vegetationgeographic aspect 
to four basic regions, some of them also to other subregions. 

x dr. Oddelek za geografijo FF, Aškerčeva 12, Ljubljana 
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Med značilne dejavnike neke pokrajine sodita tudi odeja prsti in rast-

ja. Zato jima pri geografskem pregledu Notranjske namenjamo sledeči 

prispevek. V tem pregledu pedogeografskih in vegetacijskogeografskih 

značilnosti se bomo omejili na ozemlje pripadajoče trem notranjskim 

občinam . 

Na lastnosti prsti in preko njih na rastje dokaj vpliva kamninska ses-

tava. Obravnavano ozemlje gradi vrsta različnih kamnin ( P l e n i č a r , 

in sodel., 1970). V severovzhodnem delu so zastopani glavni dolomit 

iz zgornjetriade, bel zrnat dolomit in apnenec iz srednjetriade ter la-

pornat apnenec, laporni skrilavci, dolomit s peščenjakom, oolitni apne-

nec, sljudnat peščen skrilavec, laporni apnenec in sljudnat dolomit iz 

spodnjetriade. Skrilavi apneni peščenjak vsebuje 83 % kalcita in glinaste 

snovi, 15 % kremenovih zrnc, 1 % muskovita in 1 % limonita ( P l e n i č a r 

in sodel., 1970). V osredju severnega dela so zastopani gost in oolitni 

apnenec, dolomit in belo siv apnenec ter bituminozen zrnat dolomit iz 

jure. Zelo so razširjeni rudstni apnenec, temno siv apnenec in zrnat dolo-

mit ter bel kaprinidni apnenec iz krede. Na teh karbonatnih kamninah so 

nastale rendzine in pokarbonatne prsti ( S t e p a n č i č , P r u s , 1979). 

Precej drugačno kamninsko sestavo ima jugozahodni in južni del Notranjs-

ke. Tu je razširjen fliš iz eocena ter združen danijski in kozinski 

apnenec iz prehoda krede v paleocen ter paleocensko-eocenski foramini-

ferni apnenec. Fliš sestavljajo plasti peščenjaka,glinovca in laporja. 

Peščenjak je kremenov, vsebuje 10 % CaCO^ ali apnen, ki ima 10-30 % 

kremena in glinencev. V glinovcu je le 1-5 % karbonatov, v sivem laporju 

pa je 50-60 % kalcijevega karbonata ( P l e n i č a r in sodel., 1970). Na 

flišni matični osnovi se večinoma širijo rankerji, distrična in evtrična 

rjava prst ter distrična sprana prst ( S t e p a n č i č , P r u s , 1979). 

1 Cerknica, Ilirska Bistrica, Postojna 
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Kot svojska matična osnova prsti se v dolinah rek in na kraških poljih 

nahajajo nanosi rek in potokov iz holocena, na njih so nastali gleji in 

oglejene prsti ter obrečna tla. 

Relief vpliva na lastnosti prsti in na rastje posredno, zlasti s spremin-

janj on podnebja zaradi različne nadmorske višine in izoblikovanosti po-

vršinskih oblik. Najvišje se dvigajo apniške kraške planote, ki se širi-

jo od severozahoda proti jugovzhodu čez osrednji del obravnavanega ozeml-

ja od Hrušice do Snežnika. Večinoma so povsod višine nad 1000 m. Večajo 

se proti jugovzhodu, kjer V. Snežnik doseže 1797 m. Na lastnosti prsti 

in na vegetacijo izrazito vpliva kraška razčlenjenost teh planot, ko se 

zlasti v večjih konkavnih oblikah spreminjajo mikroklimatske razmere, ko 

nastajajo mrazišča. Na razporeditev in fiziognomijo rastja vpliva mezo 

in mikro razčlenjenost kraškega površja tudi v nižjih nadmorskih višinah, 

npr. na Ravniku severno od Planinskega polja. Severovzhodno od kraških 

planot se v Notranjskem podolju in jugozahodno v Postojnski kotlini, Pivški 

dolini in dolini Reke površje zniža. Prevladujejo višine med 5OO-6OO m; 

v dolini Reke tudi pod 500 m. V nižjem svetu so se izoblikovala kraška pol-

ja in doline, ki so povezane z nizkimi prehodi. 

Na teh reliefnih oblikah so se izoblikovale različne prsti, zlasti glede 

na matično osnovo, ki je bolj pestra kot na planotah. Zaradi zgostitve 

naselij je bila vegetacija glede na prvotno močno spremenjena. Na robnih 

delih obravnavane pokrajine se površje zopet dvigne v Bloško planoto na 

severovzhodu in v Brkinih na jugozahodu, kar se tudi odraža v prsti in 

rastju. K nižjemu reliefu spada tudi Podgrajsko podolje, kjer se v rastju 

kaže bližina morja. 

Z reliefom in kamninsko sestavo so ozko povezane tudi vodne razmere, ki 

vplivajo na lastnosti prsti in fiziognomijo rastja zlasti na dnu dolin 

in bolj ali manj ravnih kraških poljih. Kraški vodni pretok in občasne 

ojezeritve pogojujejo značilno vlagoljubno vegetacijo, ki je drugod v 
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Sloveniji v taki meri slabše zastopana. 

Po Gamsu (1972) spada Notranjska v klimatsko provinco zahodne in juž-

ne Slovenije, v njeno notranjsko-kočevsko klimatsko regijo. V tej provinci 

znaša letni vlažnostni suficit nad 700 mm, od maja do avgusta nad 100 mm. 

Julijske temperature so pod 19°C. Vegetacijska doba traja pod 200 dni 

(Gams , 1972). Vendar se v tako veliki pokrajinski enoti kot je Not-

ranjska kažejo precejšnje razlike med posameznimi deli. Na podnebno di-

ferenciacijo in s tem tudi na vegetacijo močno vplivajo reliefna izobli-

kovanost in sredozemski vplivi. 

Na višjih kraških planotah so nizke zračne temperature, npr. v Gomanj-

cah znaša srednja letna temperatura 6,6°C in srednja julijska tempera-

tura le 15,3°C ter srednja temperatura v vegetacijski dobi 10,3°C, kar 

je najnižje na obravnavanem ozemlju (tabela 1). Padavin je nad 2000 mm. 

Večje količine padajo od septembra do maja (tabela 3). Vendar je dovolj 

vlage za rast gozda. 

Tabela 1: Srednje mesečne in letne temperature zraka v °C (1931-1960)2 

Nad. 
viš. --m J F H A M J J A S 0 N D 

Sred. 
letna 

Babno pol. 756 -4,0-2,3 0,8 5,7 10,3 14,1 16,0 15,1 11,5 6,4 2,3 -1,1 6,2 

Gomanjce 937 -2,3 -1,1 1,5 5,3 9,7 13,5 15,3 15,1 12,2 7,3 2,9 "0,0 6,6 

Il.Bistrica 414 0,2 1,9 5,3 9,9 13,2 16,9 18,5 17,9 14,6 9,5 5,3 1,6 9,6 

Planina pri 
Rakeku 456 -1,1 0,6 4,2 8,8 13,0 16,6 18,1 17,8 14,5 9,5 5,1 1,2 9,0 

Postojna 533 -1,3 0,2 3,5 7,2 12,1 15,8 17,5 16,9 13,7 9,1 4,3 0,9 8,3 

2 Po P u č n i k u , 1980 
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Tabela 2: Srednje temperature zraka v vegetacijski dobi (IV.-IX.) v °C 

(1931-196O)3 

Babno polje Gomanjce Ilirska Bistrica Planina Postojna 

10,5 10,3 13,7 13,2 12,3 

Nižji deli Notranjske, kraška polja in doline so toplejši in sušnejši 

kot kraške planote. Izjemno kaže Babno polje, kjer je najnižja srednja 

letna temperatura, vendar ima srednjo julijsko in srednjo temperaturo 

v vegetacijski dobi višjo kot je na Snežniku. Najvišje letne temperature 

zraka ima najjužneje ležeča Ilirska Bistrica. Nekaj nižje imata Planina 

in Postojna (tabela 1). Ilirska Bistrica dobi tudi precej manj padavin na 

leto kot Snežnik. Še manj jih dobi Postojna, bolj pa je namočena Planina 

(tabela 3). Sušnejše in toplejše podnebje je ugodno za rast gozda, ven-

dar se tu razraščajo že toploljubne rastlinske združbe. 

Tabela 3: Srednje mesečne in letne količine padavin v mm (1931-1960) 

3 Povprečki so izračunani po P u č n i k u , 1980. Podatki o padavinah 
so po istem avtorju. 
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J F M A M J J A S 0 N D 
Letna 
vsota 

Babno 
polje 

116 108 99 111 118 124 106 96 131 190 164 145 1508 

Goma-
njce 

262 237 212 198 192 182 142 116 224 331 375 321 2792 

Ilirska 
Bistrica 109 101 94 89 123 115 100 84 146 163 195 127 1436 

Planina 
pri Ra-
keku 

134 126 119 126 150 163 150 137 168 194 184 170 1821 

Postojna 88 92 76 92 110 136 104 103 117 132 127 121 1298 
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Na videz dreves, zlasti še v višjih delih planot, vplivajo stalni vetro-

vi, npr. burja. Na Snežniku imajo močan vpliv jugovzhodni in južni ve-

trovi, ki povzročajo zastavne oblike smrek nad gozdno mejo. 

Poleg naravnih dejavnikov je na prsti in rastje Notranjske vplival tudi 

človek. Ljudje, ki so se naseljevali zlasti v dolinah in podobljih ter 

robnih delih kraških polj, so izkrčili prvotno gozdno rastje in na goz-

nih rastiščih uredili obdelovalne površine, travnike ter pašnike, ki jim 

ponekod pripadajo večje površine. Nastalo je novo razmerje med gozdnim 

in negozdnim rastjem. Ponekod je zaradi družbenogeografskih dejavnikov 

grmovno in drevesno rastje pričelo poraščati travniške površine. V se-

danjosti pa gozdu grozi nova nevarnost zaradi onesnaženega zraka, ki 

kot kažejo proučevanja ni avtohton, temveč ga vetrovi prinašajo od dru-

god. 

Zaradi prepletenega delovanja vrste naravnogeografskih in družbenogeo-

grafskih dejavnikov je na Notranjskem nastala pestra odeja prsti in 

rastja. Povezava med prstmi in vegetacijo pokaže veliko raznolikost rast-

linskih združb na različnih prsteh, ki se spreminjajo glede na matično 

osnovo in reliefne značilnosti. Več kot polovico (55,86 %) površja po-

raščajo gozdovi, dobro tretjino pa travniško rastje (34,46 %). Glede na 

to Notranjsko štejemo med tiste slovenske pokrajine, ki jih skoraj v 

celoti prekriva gozdno in travniško rastje. Med gozdovi so najobsež-

nejši jelovi-bukovi, ki sklenjeno poraščajo približno tretjino Notranjs-

ke, zlasti kraške planote. Ostali del gozdov so listnati in iglasti. Ti 

se nahajajo kot bolj ali manj obsežne in sklenjene ploskve v podobljih 

in hribovju. 

statistični podatki po občinah. Ljubljana, 1985. 
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1. Gozdno rastje 

1.1. Listnati gozdovi 

1.1.1. Gozdovi na gleju in pseudogleju 

1.1.1.1. Gozd črne jelše in migaličnega šaša (Carici brizoi-

dis - Alnetum glutinosae) 

1.1.1.2. Gozd doba in belega gabra (Robori - Carpinetum) 

1:3:22 Gozdovi na rankerju, distrični rjavi in distrični sprani 

prsti 

1.1.2.1. Gozd bukve, belkaste bekice in hrastov (Ouerco-

Luzulo-Fagetum) (Luzulo-Fagetum) 

1.1.2.2. Gozd belega gabra in belkaste bekice (Luzulo albi-

dae-Carpinetum) 

1.1.2.3- Gozd gradna in travniškega črnilca (Melampyro vulga-

ti-Quercetum petraeae submediterraneum) (Quercus 

sp.-Luzula albida ass.) 

1.1.3- Gozdovi na rendzini in pokarbonatni prsti 

1.1.3.1. Gozdovi do višine 1OOO m 

1.1.3.1.1. Nizki gozd gabrovca in jesenske vilovine (Ses-

lerio autumnalis-Ostryetum) 

1.1.3.1.2. Gozd hrastov in gabrovca (Querco-Ostryetum) 

1.1.3.1.3. Gozd hrastov, belega gabra in prehlajenke 

(Asperulo-Carpinetum) 

1.1.3.1.4. Gozd bukve in gabrovca (Ostryo-Fagetum) 

1.1.3.1.5. Gozd bukve in jesenske vilovine (Seslerio 

autumnalis-Fagetum) 

1.1.3.1.6. Gozd bukve in navadnega tevja (Hacquetio-Fagetum) 

1.1.3.1.7. Dinarski gozd bukve in mlaj (Dentario-Fagetum 

dinaricum) 

Rastlinske združbe so povzete po P u n c e r , Z u p a n č i č , 
W r a b e r M. , P e t k o v š e k , 1979, Vegetacijska karta Postojna 
L 33-77 in njenem tolmaču ter po W r a b e r T. 1971. 
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1.1.3.1.8. Ilirski gozd plemenitih listavcev (Aceri-

Fraxinetum illyricum) 

1.1.3.2. Gozdovi nad 1OOO m 

1.1.3.2.1. Dinarski gozd bukve in gorskega javorja (Aceri-

Fagetum dinaricum) 

1.1.3.2.2. Subalpinski bukov gozd (Fagetum subalpinum) 

1.2. Mešani gozdovi 

1.2.1. Gozdovi na rendzini in pokarbonatni prsti 

1.2.1.1. Dinarski jelovo-bukov gozd (Abieti-Fagetum dinaricum) 

1.2.1.2. Dinarski jelovo-bukov gozd, faza z bukvijo (Abieti-

Fagetum dinaricum phas. Fagus silvatica) 

1.3. Iglasti gozdovi 

1.3.1. Gozd na rankerju in distrični rjavi prsti 

1.3-1.1. Jugovzhodnoalpski gozd rdečega bora in borovniščevja 

(Myrtillo-Pinetum austroaplinum) 

1.3.2. Gozdovi na rendzini 

1.3.2.1. Gozd rdečega bora in trirobe košeničice (Genisto 

triagularis-Pinetum) 

1.3.2.2. Gozd jelke in mahu zaveščka (Neckero-Abietetum) 

2. Grmiščno rastje 

2.1. GrmišČa na rendzini in litosolu 

2.1.1. Ruševje (Pinetum mughi croaticum) 

2.1.2. Grmišče Waldsteinove vrbe (Salicetum waldsteinianae) 

3. Travniško rastje 

3.1. Travišča v vodi in na vodnih obrežjih 

3.1.1. Jezersko bičje (Scirpetum lacustris) 

3.1.2. Navadno trstičje (Phragmitetum communis) 

3.1.3. Združba pokončnega ježka in jezerskega bička (Scirpo-

Sparganietum) 
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3.1.4. Togo šašje (Caricetum elatae) 

3.1.5. Združba močvirne krvomočnice in brestovolistne srači-

ce (Filipendulo-Geranietum palustris) 

3.2. Travišča na gleju in pseudogleju 

3.2.1. Modro stožkovje (Molinetum medioeuropaeum) 

3.2.2. Travnik visokega trpotca in rušnate masnice (Deschampsio 

-Plantaginetum altissimae) 

3.2.3. Ostro šašje (Caricetum gracilis) 

3.3. Travišča na rendzini in pokarbonatni prsti 

3.3.1. Travišče pokončne stoklase in srednjega trpotca (Bromo-

Plantaginetum mediae) 

3.3.2. Travišče pokončne stoklase in navadne glote (Bromo-Brac-

hypodietum pinnati) 

3.3.3. Travišče nizkega šaša in skalnega glavinca (Carici humilis-

Centaureetum rupestris) 

3.4. Gojena travišča 

3.4.1. Travišče z visoko pahovko (Arrhenatheretum mediceunopaeum) 

3.5. Gorska travišča 

3.5..1. Travišče čvrstega šaša in travnolistne vrčice (Edraiantho-

Caricetum firmae) 

3.5.2. Združba rjastorjavega šaša (Hyperico-Caricetum ferrugineae) 

3.5.3. Združba rušnate masnice (Deschampsietum subalpinum) 

4. Antropogeno rastje 

4.1. Ruderalno rastje in pol ruderalno rastje ob bregovih voda 

4.1.1. Združba dresni in mrkača (Polygono-Bidentetum) 

4.1.2. Združba slaka in predenice (Cuscuto-Convolvuletum) 

4.1.3. Združba ločja in mete (Junco-Menthetum longifoliae) 
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4.2. Ruderalno rastje naselij, poti in nasipov 

4.2.1. Združba koprive in slezenovca (Urtico-Malvetum neglectae) 

4.2.2. Združba vratiča in pelina (Tanaceto-Artemisetum) 

4.2.3. Združba kislice in metlike (Rumici-Chanopodietum) 

4.2.4. Združba trirobke in dresni (Matricario-Polygonatum avicu-

laris) 

4.3. Ruderalno rastje gozdnih poti in posek 

4.3.1. Združba ognjiee (Telekietum speciosa) 

4.3.2. Združba volčje češnje (Atropetum belladonnae) 

Zaključek 

Notranjsko v obravnavanem obsegu lahko iz pedogeografskega in vegetacijsko-

geografskega vidika razčlenimo na šest osnovnih enot (pedo-vegetacijskih 

regij), ki se še dele na podenote. 

1. regija. V to regijo uvrščamo vse mokrotne travnike, ki poraščajo ogle-

jene prsti in obrečna tla na dnu kraških polj in ob vodotokih. Sem spada 

tudi rastje v plitvih, obrežnih vodah, dokaj značilno za Cerkniško polje. 

2. regija. Ta regija vključuje vse ostalo travniško rastje, ki porašča 

višje in sušnejše površje. Prevladujoči prsti sta rendzina in pokarbonat-

na prst. Regija ima dve subregiji. V prvo spada travniško rastje v dolinah, 

pobočjih in Postojnski kotlini ter suhih delih kraških polj. V drugo pod-

enoto pa uvrščamo gorska travišča in plitvih rendzinah na vršnem delu V. 

Snežnika. 

3. regija. Enota zajema grmiščno rastje na Snežniku nad gornjo gozdno mejo. 

Tu se v širokem pasu širijo obsežni sestoji ruševja zelo značilni za M. 

in V. Snežnik. V tem pasu se nahaja tudi grmišče Waldsteinove vrbe. 
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4. regija. Ta enota obsega gozdove na rankerju in distrični rjavi prsti. 

Glede na fiziognomijo dreves ima dve podenoti. V prvo sodijo acidofilni 

listnati gozdovi. Ti poraščajo zlasti predele, zgrajene iz fliša. V dru-

go podento pa spada acidofilni borov gozd, ki porašča le manjše površine. 

5. regija. V to enoto vključujemo še ostale gozdove. Ti poraščajo rend-

zine in pokarbonatne prsti. Te so nastale na apniški in dolomitni matični 

osnovi, ki gradi velik del Notranjske. Zato je ta regija dokaj razširje-

na. Delimo jo na tri subregije. V prvo spadajo listnati gozdovi, ki sega-

jo do 1OOO m visoko. V tej subregiji bi lahko gozdove še razdelili, npr. 

glede na potrebe po toploti. V drugo subregijo uvrščamo listnate gozdove, 

ki še rastejo nad 1OOO m na pobočjih Snežnika. V tretjo podenoto štejemo 

bazifilne iglaste gozdove. 

6. regija. Zajema obsežne mešane jelovo-bukove gozdove na kraških plano-

tah in ravnikih. V tej enoti se lahko lokalno, reliefno pogojeno pojavlja 

gozd plemenitih listavcev. Ta regija obsega najobsežnejše sklenjene gozd-

ne površine. 
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POSTOJNSKO GOZDNOGOSPODARSKO OBMOČJE 

Franc Perko* 

Splošni opis območja 

Gozdnogospodarsko območje zajema del pokrajine Notranjskega krasa na 

skrajnem zahodnem delu Dinarskega gorskega sistema. Osrednji del tvori 

snežniško-javorniški masiv, nanj pa se preko Notranjskega podolja navezu-

jejo na severni strani Pokojiška, Begunjska, Vidovska in Bloška planota. 

Preko Postojnskih vrat sega v pogorje Hrušice z Nanosom, poleg tega pa 

sodi v območje tudi večji del Pivške kotline, to je ozemlje severovz-

hodno od črte Razdrto-Pivka-Zagorje. 

Pokrajina predstavlja posebnost v orografskem, klimatskem in demografs-

kem oziru. Leži ob pomembnem prehodu Postojnskih vrat (609 m n. m.), ki 

med visokimi in težko prehodnimi kraškimi planotami odpirajo najbolj 

zložen prehod iz Podonavja v Sredozemski prostor. Preko Postojnskih vrat 

vodijo pomembne poti (ceste, železnice) proti Trstu, Kopru, Reki in Po-

sočje. 

Najnižjo nadmorsko lego ima območje na področju Ilirske Bistrice (415 m 

n. m.), oziroma na Planinskem polju (443 m n. m), najvišjo pa na Snež-

niku (1796 m n. m.). Pokrajina z razsežnimi in razgibanimi planotami je 

brez večjih vodotokov in ima vse značilnosti visokega Krasa. Ker je oro-

grafsko in topografsko zelo razgibana in raznolika, ima značilno pestre 

klimatske razmere. Na splošno je poletje razmeroma hladno, zima pa zlasti 

na planotah zelo mrzla. Posebnost kraških planot so toplotni obrati in 

dipl.ing.gozd., Gozdno gospodarstvo Postojna 
YU-6623O Postojna, Vojkova 9 
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ponekod tudi z njimi povezani vegetacijski obrati. Za območno pokrajino 

je zlasti značilna spremenljivost vremena, posebno v zimskih mesecih. Tu-

di letne padavine so krajevno zelo neenakomerne in znašajo od 1300 mm 

do 3000 mm, kar je eden od padavinskih maksimumov v Sloveniji (Gomance 

nad Ilirsko Bistrico. 

Prirodne razmere v pokrajini so odločujoče vplivale na njeno zgodovino 

in naselitev. Razsežna in težko prehodna Snežniška-Javorniška planota 

s Hrušico je bila ves čas pomembno demografsko ločilo. Že od nekdaj je 

bila zato zelo privlačna za človekovo naselitev prirodno najugodnejša 

prometna zveza med osrednjo Slovenijo in Severnim Jadranom preko Postojn-

skih vrat. Posebno staro in močno naselitveno področje je bila prav v 

Pivška kotlina, kjer je živel že ledenodobni človek (kulturne ostaline 

iz paleolitka v postojnskih jamah in Otoški jami, Betalovem Spodmolu in 

drugod). Čez Snežniško planoto je, kot navajajo zgodovinarji, že vodila 

starodavna tovorna pot do morja preko Pivške kotline, čez Stare Ogence, 

Lož in Bloke ter dalje na Dolenjsko in Hrvaško. Kaže, da je nastanek te-

ga prečnega prehoda čez naravno Snežniško pregrajo povezan s potekom 

naselitve, saj so posebno zgodaj poseljena področja Reške doline in Pivš-

ke kotline pa Cerknice in Loža, kjer so bila že v prazgodovinskem razdob-

ju številna naselja. 

Pokrajina je bila očitno poseljena že v predrimski dobi, kar dokazujejo 

ostanki številnih utrjenih ilirsko-keltskih gradišč. Za časa Rimljanov 

je vodila glavna cesta iz Italije v Panonijo preko Hrušice, mimo Postoj-

ne pa je šla stranska pot "via Posthumia". Tako so se v pokrajini iz ri-

mske dobe najbolj ohranili prav sledovi cest, ena od teh je šla tudi mi-

mo Cerknice proti Emoni. Zgornjo Pivko in Reško dolino so naselili Slo-

vani že v prvi fazi poselitve, o čemer pričajo imena nekaterih tamkajš-

njih naselij. Na kasnejšo fevdalno dobo in vdore Turkov spominjajo grajs-

ke razvaline in nekatera krajevna imena. Še kasneje so pretresale te 
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kraje gospodarske krize, zaradi manj ugodnih prirodnih pogojev so opuš-

čali kmetije in se odseljevali. Po prvi svetovni vojni je meja med Ju-

goslavijo in Italijo priklicala v te kraje tihotapstvo in prekupčevanje. 

Med zadnjo vojno so bili pomembno zatočišče partizanov in prizorišče 

okupatorjevega terorja. Po zadnji vojni se zaradi industrializacije 

preobraža doslej pretežno slabo razvita agrarna pokrajina, kar se od-

raža v spremenjeni aktivnosti in močni težni prebivalstva po koncentra-

ciji ob industrijskih in upravnih središčih. 

Število prebivalstva po letih Indeks 

1869 1900 1931 1948 1981 1981/1869 

Industrijski in 
urbani centri 6.370 7.385 10.037 11.500 20.529 322 

Podeželje 27.395 28.951 29.251 24.849 22.206 81 

Skupaj 33.765 36.336 39.572 36.349 42.529 127 

Okrog 70 % gozdov v območju (snežniško-javorniški masiv in področje Hru-

šice in Nanosa) so strnjeni gozdni kompleksi s posameznimi travniškimi 

površinami (lazi). Ostali del območja je manj bogat z gozdovi. Ohranili 

so se predvsem na težje dostopnih zemljiških, medtem ko so bila lažje 

dostopna z ustrezno geološko podlago spremenjenega v kmetijske površine. 

L e t o 

1986 1971 1981 

Gozdna površina območja v ha 52.921 65.574 71.929 

Gozdnatost - delež gozdov v % 50 61 67 

Prirastek gozdnih površin v ha - 12.653 19.008 

Povečanje gozdne površine v % - 24 36 

Žal se je v povojnem obdobju veliko teh površin zaradi opuščanja kmeti-
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jstva ponovno zaraslo z grmišči in začetnimi fazami gozda. 

V območju prevladujejo bukovi (Hacquetio-Fagetum, Arunco-Fagetum, Orvalo-

-Fagetum, Adenostyllo-Fagetum, Seslerio-Fagetum) in jelovo-bukovi goz-

dovi (Ableti-Fagetum dinaricum z vrsto subasociacij), ki so v pretežni 

meri ohranili svojo naravno zgradbo. V teh pogojih so se v strnjenih 

gozdnih kompleksih snežniško-javorniškega masiva ohranile tudi pomembne 

živalske vrste, ki so drugje že v veliki meri izginile (medved, volk, 

divja mačka); ohranila se je tudi prvotna dinarska jelenjad, ki se je od 

tod (po dodatnih naselitvah po prelomu stoletja) razširila po znatnem 

delu Slovenije in sosednje Hrvaške in tu si je svoje domovanje ponovno 

našel ris, ki je bil pred desetletjem naseljen na Kočevskem. 

Pomen gozda in lesa v območju 

Gozd in les sta skoraj edino naravno bogastvo območja. Na tej osnovi se 

je iz vrste manjših obratov v povojnem obdobju razvijala lesna predelo-

valna industrija. Delež gozdno-lesnega kompleksa v narodnem dohodku in 

številu zaposlenih celotnega gospodarstva je v primerjavi s Slovenijo 

naslednji: 

SR Slovenija Območje 

Narodni dohodek (v %) 5 35 

število zaposlenih (v %) 7 34 

Pomen gozdno-lesnega kompleksa v območju je okrog 7-krat večji, število 

zaposlenih pa je 5-krat večje kot v Sloveniji. 

V območju je zelo močno zastopana proizvodnja plošč, medtem ko je pro-

izvodnja žaganega lesa in pohištva nekje v slovenskem povprečju. 
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Po podatkih je leta 1979 območna lesna industrija porabila 373.OOO m3 

gozdno-lesnih sortimentov (46.OOO m3 iglavcev in 227.OOO m3 listavcev), 

območje pa je pokrivalo le 52 % njihovih potreb (88 % pri iglavcih in le 

29 % pri listavcih). 

Površine, lesne zaloge in prirastki 

Večino gozdov Postojnskega gozdnogospodarskega območja lahko prištevamo 

k ohranjenim, saj njihova sestava po drevesnih vrstah bistveno ne ods-

topa od sestave, ki jo pripisujemo klimaksnemu stanju gozdov na teh ras-

tiščih. 

Površina v ha Delež v % 

Ohranjeni gozd 47.374 67 

Spremenjeni gozd 19.646 28 

Izmenjani gozd 3.408 5 

Skupaj 70.428 100 

Med gozdovi, ki po sestavi drevesnih vrst preveč odstopajo od naravnosti, 

da bi jih lahko šteli k ohranjenim, imajo pomembno mesto gozdovi na je-

lovo-bukovih rastiščih, ki jih je zavestno pospeševanje jelke v pretek-

lem gospodarjenju pripeljalo do skoraj čistih jelovih sestojev. V tej 

skupini so še gozdovi v nastajanju, ki ponovno zaraščajo opuščene kme-

tijske površine. Čeprav gre tu za naravne sukcesijske stadije na nekdaj 

izkrčenih nižinskih bukovih gozdovih, smo te gozdove kljub vsemu uvrsti-

li med spremenjene. V prihodnosti bo v takšne sestoje potrebno uvrstiti 

tudi skoraj čiste (sekundarne) bukove sestoje na rastišču jelovo-bukovih 

gozdov, saj ne bodo (na delu površine so že danes) samo odraz rastiščnih 

razmer, ampak tudi rezultat gospodarjenja. 

K izmenjanim gozdovom prištevamo tudi kulture iglavcev. 
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Na skupni površini 70.428 ha gozdov območja je 14.617.579 m3 bruto le-

sne zaloge (9.342.276 m3 iglavcev in 5.275.303 m3 listavcev), od tega 

je na 66.950 ha lesnoproizvodnih gozdov 14.191.509 m3 (9.184.636 m3 

iglavcev in 5.006.873 listavcev), ostalo pa so varovalni gozdovi in 

gozdovi s posebnim namenom. Letni prirastek lesne mase je 431.977 m3 

(242.895 m3 iglavcev in 188.992 m3 listavcev) v enem letu pa posekamo 

3OO.OOO m3 (244.OOO m3 iglavcev in 96.000 m3 listavcev). 

Družbeni gozdovi - Gozdno gospodarstvo 

Lesnoproizvodni Varovalni g. in Vsi 
gozdovi g. s posebnim gozdovi 

namenom 
igl_. List. Sa igl. list___Sa ___igl. list. _Sa 

Lesne zalege v nP/ha 169 76 245 50 137 159 77 236 

Letni prir. v nrVha 3.89 2.61 6.5O 1.05 1.96 3.01 3.67 2.56 6.23 

Etat 1981-90 v nč/ha 43 11 34 3 - 3 40 10 50 

Zasebni gozdovi 

Lesne zalege v nP/ha 106 74 180 4 8 12 105 74 179 

Letni prir .v nP/ha 3.22 2.86 6.08 0.13 0.17 0.30 3.22 2.33 6.05 

Etat 1981-90 v nP/ha 26 11 37 7 2 9 26 12 38 

Družbeni gozdovi - kmetijske organizacije 

Leaie zal. v nP/ba 100 63 163 91 79 170 • 99 65 164 

Letni prir .v nP/ba 3.15 2.41 5.56 3.53 2.63 6.16 3.18 2.41 5.59 

Etat 1981-90 v nP/ha 13 7 20 - - - 12 6 18 

Vsi gozdovi 

Lesne zal. v nP/ba 137 75 212 45 77 122 133 75 208 

Letni prir. v nP/ha 3.58 2.73 6.31 1.02 1.76 2.78 3.« 2.68 6.13 

Etat 1981-90 v mVha 35 12 47 3 1 4 35 11 44 
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Glavni gozdnogojitveni problemi in temeljne usmeritve gospodarjenja 

v prihodnje 

Stanje gozdov 

1. Porušeno razmerje med razvojnimi fazami v gozdovih s skupinsko postop-

nim in zastornim gospodarjenjem 

- prevelik je delež pomlajencev (starih sestojev). Naravno pomla-

jevanje je neugodno (poleg drugih razlog velika neusklajenost 

odnosov med gozdom-divjadjo skozi dolgo obdobje - nad 20 let), nag-

lo upadanje vitalnosti in sušenje jelke, 

- močno primanjkuje prirastnikov (sestojev v optimalni fazi), 

- malo pa je tudi mladja kot razvojne faze, 

- razmere so podobne tako v družbenih kot. v zasebnih gozdovih. 

2. Odstopanje lesnih zalog od optimalnih in s tem slabo izkoriščanje 

rastiščnega potenciala 

3. Neprimerna sestojna zasnova 

- v ohranjenih lesnoproizvodnih gozdovih je le na 19 % površin sestoj-

na zasnova bogata, na 51 % pomanjkljiva in na 30 % zelo revna. 

4. Precej spremenjena sestava sestojev, čeprav z rastišču primernimi 

vrstami, vendar v skoraj čisti obliki (čisti jelovi in bukovi sestoji 

na rastišču visokokraškega jelovo-bukovega gozda). 

5. V okviru območja je 8.733 ha malodonosnih gozdov in grmišč, od tega 

pa je glede na rastiščne in prostorske razmere za melioracije pri-

merna le slaba polovica (4.110 ha). 

6. Prepotrebno obnovo starih jelovih in jelovo-bukovih sesetojev je skozi 
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dolgo obdobje spremljala neusklajenost odnosov med rastlinstvom in 

rastlinojedo divjadjo (2O-3Olet). 

Gozdnogojitveni cilji in smernice za gospodarjenje 

Da bi oblikovali rastiščnim razmeram primerne sestoje po drevesni ses-

tavi in zgradbi sestojev (upoštevanje rastiščno, sestojno stanje raz-

vojne težnje in posebne vloge gozdov), smo oblikovali 51 različnih dol-

goročnih gozdnogojitvenih ciljev. 

Normalen razpored razvojnih faz in optimalne zaloge bodo dosežene v pet-

desetih letih. V tem obdobju se bo z obnovo starih jelovih sestojev s 

smreko, jelko in listavci, oblikovanjem dvoslojnih jelovo-bukovih ses-

tojev v pretežno bukove in melioracijami malodonosnih gozdov ter grmišč 

sedanje razmerje drevesnih vrst jelka: smereki in ostalim iglavcem: 

bukovi: ostalim listavcem 51 : 13 : 31 : 5 — spremenilo v razmerje 

13 : 29 : 48 : 10. 

Opremljenost gozdov s cestami in vlakami 

Konec leta 1980 je imelo gozdno gospodarstvo v gozdovih 1087 km produk-

tivnih gozdnih in javnih cest. 

Odprtost gozdov s kamionskimi cestami: 

m/ha m3 lesne 
zal./m ceste 

m3 etata/m 
ceste 

strnjeni družbeni gozdovi 21.O 

zasebni goz. in družbene parcele 13.3 

135 

134 

134 

29 

27 

28 vsi gozdovi skupaj 15.9 
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Da bi območje celovito odprli, je po idejnem načrtu potrebno zgraditi 

še 555 km gozdnih kamionskih cest. S tem bomo okrog leta 2OOO dosegli 

ciljno (končno) odprtost 24.1 m cest na ha gozdne površine (v strnjenih 

družbenih kompleksih 26.8 m/ha, na ostalih predelih pa 22.7 m/ha). 

Ker pretežni del etata spravimo s traktorji (96 %), poleg tega pa na ob-

močju prevladuje kraški teren s površinsko kamnitostjo, moramo za gospo-

darjenje v gozdovih zgraditi tudi vlake. Na vseh površinah predvidenih 

za spravilo s traktorji (adaptiranimi ali zgibnimi) mora biti 120-150 

m vlak na 1 ha površine. Letno zgradimo okrog 500 km vlak, ko pa bodo 

gozdovi ustrezno opremljeni (do leta 1995),jih bomo imeli na območju 

kar 10.000 km in bodo skupno s 1642 km cest omogočile normalno gospodar-

jenje z gozdovi. 

Pridobivanje lesa pri Gozdnem gospodarstvu Postojna 

Gozdarsko načrtovanje v Postojnskem gozdnogospodarskem območju ima boga-

to več kot stoletno tradicijo. 

V začetku šestdesetih let se je uveljavilo tudi podrobno gojitveno načr-

tovanje, konec šestdesetih let (po letu 1968) pa še podrobno sečno spra-

vilno načrtovanje. -Usposobljenost delavcev, ustrezna oprema in delovna 

sredstva ter tako sečno spravilno načrtovanje zagotavljajo organizirano 

in usklajeno vodenje gozdne proizvodnje, kar istočasno pomeni tudi ra-

cionalno rabo gozdarske opreme oziroma mehanizacije. 

1961 1973 1977 1983 

skupna moč pogonskih strojev 
v kW 2001 6379 11756 15793 

odprtost gozdov s cestami v 
m/ha 11.0 11.9 14.6 17.2 
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Skupna moč strojev se je v obdobju od 1961 do 1983 povečala za 8-krat. 

Odprtost gozdov s cestami od 11.O m/ha leta 1961 povečali na 17.2 m/ha 

v letu 1983, kar je skrajšalo spravilne razdalje. Z izgradnjo 2 mehanizi-

ranih skladišč smo del proizvodnje prenesli iz gozda na asfalt, k raču-

nalniško vodenim procesom. 

Čas, potreben za proizvodnjo 1 m3, skozi vse to obdobje pada, do leta 

1970 je padal hitreje, v zadnjem obdobju pa zniževanje potrebnega časa 

za proizvodnjo 1 m3 ni več tako izrazito. 

Sekač letno poseka in izdela 2100 do 2200 m3 gozdno-lesnih sortimentov, 

traktorist na adaptiranem traktorju-spravi od panja do kamionske ceste 

letno 25OO-27OO m3, učinek zgibnega traktorja (2 delavca) pa je 5000-

-6OOO m3 letno. 

Gozdarska transportna kompozicija (kamion magirus z nakladalno napravo 

in dvoosnim pol priklopnikom) naenkrat prepelje 21 ton tovora. Na povp-

rečni razdalji 27 km opravi 3 vožnje na dan. Na vožnji je 184 dni v le-

tu in pri tem naloži in prepelje okrog 12.000 ton (približno enako štev. 

m3). 

Kratek pregled zgodovine gospodarjenja z gozdovi na Snežniku 

Gozdno gospodarstvo Postojna leži na skrajnem severozahodnem delu Dina-

ridov v trikotniku treh velikih mest - Ljubljane, Reke in Trsta. Površina 

gozdov na Postojnskem gozdnogospodarskem območju je 70.428 ha s 67 % 

gozdnatostjo, kar je daleč nad slovenskim povprečjem. 

Jedro snežniško-javorniškega masiva predstavljajo nekdanji veleposest-

niški gozdovi (25.430 ha ali 36 % površine gozdnega gospodarstva). Za 

te gozdove je značilno več kot stoletno načrtno gospodarjenje. Prvi 
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načrt za gospodarjenje s temi gozdovi je bil narejen že leta 1864, 

sledilo pa mu je še osem ureditvenih načrtov, od tega šest polnih pre-

merb. Ohranjeno je bogato arhivsko gradivo, ki omogoča uporabo sodob-

ne kontrolne metode za dinamično spremljanje in postavljanje ciljev 

gospodarjenja. To je za racionalno gospodarjenje z gozdom kot ekosis-

temom nujno potrebno. Gozdni ekosistemi so namreč tipični predstavniki 

velikih, odprtih in zapletenih dinamičnih ekosistemov. Zaradi izredne 

zapletenosti in obsežnosti vseh mogočih vplivov, povezav in povratnega 

delovanja nimamo skorajda nobenih možnosti, da bi do podrobnosti spoz-

nali notranjo strukturo in s tem način delovanja številnih gozdnih 

ekosistemov. Preostane nam, da spoznamo "obnašanje" ekosistemov - kako 

se ti s svojimi izhodi (outputi) odzivajo na naše vhode (inpute, ukre-

pe). Do teh zaključkov pa lahko pridemo le z dolgotrajnim in dovolj ob-

sežnim registriranjem in vzročnim analiziranjem vhodno-izhodnih velikos-

ti. Ker snežniški mešani jelovo-bukovi gozdovi zaradi dolgoletnih in 

bogatih podatkov (po kontrolni metodi Schollmayer) omogočajo zanimive 

možnosti presoje obnašanja gozdnih ekosistemov, jih že dlje časa podrob-

neje preučujemo. 
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Summary 

POSTOJNA FOREST MANAGEMENT AREA 

The Postojna forest management area lies in the western part of the Dinar 
mountain system. An easy road leads through the Postojna gate from the 
Danube basin to the Mediterranean. The area was inhabited before Roman 
times and, during the Roman period, the main road from Italy to the 
Pannonian lowlands ran here. 

The Slovans inhabited a part of the area in the first phase of their 
settlement. After the First World War, the state border between Yugo-
slavia and Italy ran over Javornik. After the last war, there was fast 
industrialisation in this area and a concentration of the population in 
the industrial and administrative centres. As a result, there has been 
an abandonment and intensive overgrowing of agricultural land and a 
consequent increase in forest area. 

Fir-beech and beech natural sites predominate in the area. In the compa-
ct forest complexes of Snežnik and Javornik, there are important animal 
species preserved which have largely disappeared elsewhere (bear, wolf, 
wildcat). The original Dinar red deer is also preserved here, which 
later interbred with new introductions (at the turn of the century). The 
lynx, which was introduced in the Kočevje region a decade ago, has also 
settled here. 

The forests and timber are the only natural resource of the area. 
34 % of all employed are in the forest/timber sector, which is 5 times 
more than the average for Slovenia. The wood industry of the region uses 
373.000 m3 of timber annually and gets only 52 % of its needs from the 
region (88 % of coniferous and 29 % of broadleaf). In addition to the 
furniture industry, the production of boards is highly developed in the 
area. 

In the total area of 70.428 hectares of forest, the timber supply amounts 
to 14.617.579 m3 (9-342.276 m3 coniferous and 5.275.303 m3 broadleaf). 
Most of the forest in the region can be considered stable, since the 
species composition of broadleaf trees accords with the climatic climax 
composition assigned to such natural sites. 

The nucleus of the Snežnik-Javornik massif is former large forest estates 
(25.430 ha or 36 % of the entire forest management region). These forests 
are characterised by more than a hundred years of planned management. The 
first management plan of these forests was made in 1864 and it was followed 
by eight further plans, of which six included complete measurements. Rich 
archive material is preserved which enables us to use contemporary control 
methods for dynamic record keeping and the planning of management aims. 
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STRUKTURA IZRABE TAL S POSEBNIH POUDARKOM NA ZEMLJIŠKI RAZDROBLJENOSTI 

Drago Kladnikx 

Območje notranjskih občin je specifično zaradi prevladujočega deleža povr-

šin na karbonatnih kamninah in zaradi klimatskih razmer. Podrobnejša čle-

nitev opredeljuje svet na karbonatnih in nekarbonatnih kamninah, medtem 

ko so sedimenti v večjem obsegu le v dnu kraških polj. Klimatsko preds-

tavlja visoki kraški rob najpomembnejšo ločnico med submediteranskim in 

kontinentalnim podnebjem. Zato so za obravnavo območja značilna nagla me-

njavanja vremenskih tipov z obilnimi padavinami in temperaturnimi nihanji. 

Zaradi povedanega ne preseneča, da sta za način izrabe tal naklon in 

ekspozicija drugotnega pomena, pač pa je pomembnejši vpliv nadmorske vi-

šine s katero surovost klime narašča. Nadmorske višine so tudi v nižjih 

legah tolikšne, da ne omogočajo intenzivnejše njivske izrabe, a v naj-

višjih legah še vedno omogočajo rast gozdov, z izjemo Snežnika, kjer pa 

je gozdna meja deloma tudi antropogeno pogojena (Lovrenčak, 1986). 

Naravnim razmeram se je v tisočletnih prizadevanjih prilagajal tudi Člo-

vek, zato je današnja raba tal rezultanta součinkovanja naravnega poten-

ciala in človekovega delovanja. Prevladujejo ekstenzivnejše oblike izrabe 

s poudarkom na gozdarstvu in živinoreji, ki je v mnogočem odvisna od paš-

ništva. 

Celotno proučevano območje štirih občin meri 1630 km2 (tabela 1). Vec kot 

polovica površja je poraslega z gozdovi (54,9 %), kar je bistveno več kot 

v celotni Sloveniji. Večji je tudi delež travniškega sveta (22,2 %), pa 

tudi pašnikov (12,2 %), medtem ko je njiv znatno manj (6,1 %). Manj je tudi 

sadovnjakov (0,6 %) in neplodnih površin (3,7 %), medtem ko se vinogradi 

sporadično pojavljajo le v Brkinih. 

Prof. geog. in zgod., strokovni svetnik, Inštitut za geografijo Univerze 
Edvarda Kardelja, 61000 Ljubljana, Trg francoske revolucije 7. 

- 207 -



14 NOTRANJSKA - 14. zbor slov. geografov, Postojna 1987 

Tabela 1: Struktura izrabe tal na Notranjskem po podatkih katastra leta 

1979 (površine v ha) 

Njive Trav. Sadov. Vinog. Vrt . Paš. Gozd. Močv. 
vode Nepl. Skupaj 

Cerknica 4160 

8,6 

12266 

25,4 

304 

0,6 

10 

0,0 

4067 

8,4 

256C7 

53,1 

368 

0,8 

1469 

3,1 

48251 

100,0 

Ilirska 

Bistrica 

2506 

5,2 

10155 

21,2 

273 

0,6 

1 

0,0 

25 

0,1 

8903 

18,5 

23830 

49,7 

2270 

4,7 

47963 

100,0 

Logatec 1227 

7,1 

3059 

17,7 

53 

0,3 

1431 

8,3 

10979 

63,5 

12 

0,1 

527 

3,0 

17288 

100,0 

Postojna 1996 

4,1 

10676 

21,7 

339 

0,7 

5422 

11,0 

28838 

58,6 

155 

0,3 

1762 

3,6 

49188 

100,0 

Notranjska 9889 

6,1 

36156 

22,2 

969 

0,6 

1 

0,0 

35 

0,0 

19823 

12,2 

89254 

54,9 

535 

0,3 

6026 

3,7 

162693 

1OO,O 

Slovenija 267047 382745 

13,2 18,9 

41451 

2,0 

21153 

1,0 

261 

0,0 

224248 

11,1 

958988 

47,4 

1680 

0,1 

127058 

6,3 

2027243 

100,0 

Vir: Problematika zemljiške strukture v SR Sloveniji, IGU 1985 

Med posameznimi občinami so precejšnje razlike. Daleč najbolj gozdnata je 

logaška občina (63,5 %), nadpovprečen pa je delež gozdov tudi v občini 

Postojna. Delež travnikov je najvišji v cerkniški občini (25,4 %), vendar 

tudi v preostalih treh enotah ni bistveno nižji. Daleč največ pašnikov je 

v občini Ilirska Bistrica (18,5 %), v občinah Cerknica (8,6 %) in Logatec 

(7,1 %) pa je nadpovprečna površina njiv. 

Vendar je potrebno opozoriti, da so zgoraj navedeni podatki katastra ne-

ažurni in je dejanska izraba tal še mnogo bolj ekstenzivna. Podrobnejše 

analize za leto 1983 (dolgoročna plana občin Postojna in Cerknica, 1986) 
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kažejo, da je v občini Postojna v primerjavi s katastrskimi podatki de-

jansko le 56,5 % njiv. Problem opredelitve pašnikov kot samostojne ze-

mljiške kategorije je večstranski, saj je bolj kot funkcionalni krite-

rij v ospredju fiziognomski vidik (negojen izkrčen svet). Ker se paš-

niki vse manj uporabljajo, se zaraščajo z gozdom, zato je obe kategori-

ji težko razmejiti. Zaradi povedanega ni presenetljivo, da je korišče-

nih pašnikov le 29,1 % od vseh pašnih površin po katastru, večina je v 

fazi zaraščanja, medtem ko je 6,3 % že povsem zaraslih z gozdom. 

Tabela 2: Ujemanje med dejansko in katastrsko izrabo tal, ugotovljeno 

s podrobnim kartiranjem na obrobju Planinskega polja 

Zemljška 
kategorija 

Teren 
(%> 

Kataster 
(%) 

Razmerje teren - kataster 
(kataster = 100 %) 

Njiva 41,6 77,8 53,4 

Travnik 58,0 21,8 266,6 

Sadovnjak 0,4 0,4 1OO,O 

S k u p a j 1OO,O 1OO,O 1OO,O 

Vir: Socialnogeografske posledice predvidene zajezitve Planinskega 

polja, II. faza, IGU 1980. 

Podrobnejše terensko kartiranje na območju Planinskega polja ( K l a d n i k , 

1980) (tabela 2) je potrdilo trditve o neujemanju dejanske in katastrske 

izrabe tal. Značilno je, da se pojavi ekstenzifikacije navezujejo v več-

jem obsegu na ostarele lastnike, lastnike iz nekmečkih gospodinjstev ter 

na lastnike iz bolj oddaljenih bivališč. 

Usmeritev v živinorejo potrjujejo tudi poglavitne njivske kulture. Prevla-

dujejo mešanice trav in detelj ter lucerna, šele nato sledi krompir kot 

pomemben samooskrben pridelek. Med žitaricami prevladujeta pšenica in oves. 
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Posebno za pšenico velja, da je tržna poljščina, mnogokrat zasejana na 

majhnih površinah kot posledica prizadevanj po zagotovitvi kar največje 

prehrambene samooskrbe na nivoju republike. Njena proizvodnja je navad-

no vse prej kot rentabilna, a je primerna poljščina za mešane kmetije, 

saj zahteva le malo živega dela. 

Tabela 3: Korelacija med gostoto prebivalstva in deležem posameznih 

zemljiških kategorij leta 1979 

Njive Travn. 
Intenz. 
kulture 

Pašnik Gozdovi Neplodno 

Notranjska 0,483 

Slovenija 0,172 

0,208 

0,051 

0,362 

0,121 

0,139 

-0,109 

-0,418 

-0,224 

0,402 

0,383 

Vir: Problematika zemljiške strukture v SR Sloveniji, IGU 1985. 

Na precejšnjo odvisnost izrabe tal od naravnih razmer na Notranjskem kažejo 

tudi ugotovljene korelacijske zveze med deležem posameznih zemljiških ka-

tegorij in med gostoto prebivalstva. Le-ta je bolj kot mnogokje odvisna od 

reliefa, skoncentrirana v dnu kraških polj in kotlin ter na prisojnih po-

bočjih. Korelacije so mnogo višje kot v celotni Sloveniji (tabela 3), 

še posebno izrazite pa so pri njivah, gozdovih in neplodnih površinah. 

Večja kot je gostota poselitve, več je njiv in neplodnega sveta kot pos-

ledica urbanizacije in obratno, manjša kot je gostota, več je gozdov. 

Površina posameznih zemljiških kategorij se nenehno spreminja kot odraz 

človekovega delovanja. Glavni vzroki spreminjanja površin posameznih ze-

mljiških kategorij so: 

- deagrarizacija in urbanizacija z vsemi spremljajočimi procesi (ostare-

vanje in pomanjkanje kmečke delovne sile, širjenje pozidanih površin); 
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- prilaganje maksimalne obdelave zemlje optimalni obdelavi zaradi uva-

janja kmetijske mehanizacije (opuščanje prestrmih in preveč oddalje-

nih, težko dostopnih površin; 

- pretirana zemljiška razdrobljenost; 

- spreminjanje proizvodne usmerjenosti; 

- spremenjen način živinoreje. 

Tabela 4: Spreminjanje površin zemljiških kategorij na Notranjskem 

v obdobju 1953-1979 in 1971-1979 (indeksi) 

Njive Travniki Pašniki Gozdovi Neplodno 

Cerknica 53 
71 

0,952 
0,990 

OTOTST 
0,920 

0,712 
0,846 

1,205 
1,074 

1,1*5 
1,061 

Ilirska 53 
71 

0,682 
0,992 

1,063 
0,993 

0,797 
0,919 

1,120 
1,016 

1,422 
1,287 

Logatec 53 
71 

0,870 
0,970 

0,870 
0,944 

0,388 
0,526 

1,337 
1,151 

1,352 
1,158 

Postojna 53 
71 

0,656 
0,877 

1,063 
1,032 

0,434 
0,709 

1,326 
1,079 

1,252 
1,036 

Notranjs-
ka 

53 
"71 

0,781 
0,962 

0,972 
0,976 

0,709 
0,831 

1,079 
1,057 

1,036 
1,134 

Sloveni-
ia 

53 
71 

0,789 
0,949 

1,100 
1,016 

0,742 
0,912 

1,114 
1,026 

1,161 
1,047 

Vir: Problematika zemljiške strukture v SR Sloveniji, IGU 1985. 
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Tabela 5: Spreminjanja izrabe tal na Notranskem v obdobju 1953-1979 in 1971-1979 

Cerknica " 3 T 
71 

Izraz T 
ogozd. 

55,8 

"Ročno 
ogoz. 
"572-

4,2 

OmiT. 
ogoz. 

Izraz, 
ozel. 

"T,IT' 
1,6 

Močno 
ozel. 

4,6 

'"55117 
ozel. 

-J.-B" 

Izraz. 
Inten. 
" 7 6 " 
6,4 

Močno 
inten^ 

~~<5nli.~ 
^inten^ 

Izraz. fiocno 
urb. urb. 

13,6 6,2 

"Čml" 
_urb._ 

7,7 

Skupaj 

~l(5(J7Cr" 
1OO,O 

Ilirska 
Bistrica 

53 
71 

37,6 
25,5 

10,9 
8,3 

7,5 
3,7 

9,5 
6,1 

7,8 
M 

0,7 
M -

- 5,5 
14,5 

0,7 19,8 
36,3 

100,0 
1OO,O 

Logatec 53 
71 

76,6 
61,6 11,6 - 15,5 - -

- - - 11,8 
11,8 

11,6 100,0 
1OO,O 

Postojna 53 
71 

78,0 
53,8 

10,4 
14,0 

1,1 
1,1 

1,3 
8,7 

2,3 
2,9 

1,9 
2,1 

- - M 
10,9 2,2 4~2 

1OO,O 
100,0 

Notranjska 53 
71 

60,1 
45,1 

8,8 
8,9 

3,9 
1,6 

3,9 
5,5 

6,0 
3,0 

2,2 0,2 
4,2 

- - M 
13,0 

4,4 
2,8 

6,5 
15,9 

100,0 
100,0 

Slovenija 53 
71 

32,1 
23,5 

14,5 
7,9 

2,1 
1,0 

17,6 
25,0 

15,5 
14,4 

2,2 
1,5 

0,8 
2,6 

1,1 
0,9 

0,3 
0,2 

6,1 
11,8 

5.8 
7.9 

1,9 
3,3 

100,0 
100,0 

Vir: problematika zemljiške strukture v SR Sloveniji, IGU 1985 
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V primerjavi z republiškim povprečjem se je v povojnem obdobju nadpovp-

rečno skrčila površina njiv, pa tudi travnikov in še posebno pašnikov 

(tabela 4). Zato pa se je nadpovprečno povečala površina gozdov in ne-

plodnega sveta, čeprav je delež slednjega še vedno razmeroma nizek. V 

zadnjem desetletju se je krčenje njiv nekoliko umirilo, a je potrebno 

opozoriti, da gre za neažurne katastrske podatke. Površina njiv se je 

najbolj zmanjšala v občinah Postojna in Ilirska Bistrica, površina paš-

nikov pa v občinah Logatec in Postojna, v katerih je najbolj narasla 

površina gozdov. Porast neplodnih površin je najvišji v občinah Ilirska 

Bistrica in Logatec. 

Tipologija spreminjanja izrabe tal (tabela 5, karta) kaže na možno prev-

lado ogozdovanja in to izrazitega ogozdovanja, še posebno v celotnem po-

vojnem obdobju. V 70. letih je opazen povečan obseg širjenja urbanizaci-

je, medtem ko je ozelenjevanje prisotno le v posameznih katastrskih ob-

činah (posebno v Brkinih), intenzifikacija pa je bila zabeležena le na 

območju Loškega polja. 

Pomemben dejavnik razvoja kmetijstva na Notranjskem, še posebno poljedelst-

va, je zemljiška razdrobljenost. Ločimo velikostno in prostorsko razdro-

bljenost ( Gosar , 1976). Velikostna razdrobljenost nam daje predstavo 

o velikosti posameznih kosov in stanju velikosti posestva. Prostorska raz-

drobljenost pa nam daje informacijo o razporeditvi kosov posestva v pros-

toru. 

Povprečna notranjska kmetija je nekaj večja kot je povprečje za Slovenijo 

(tabela 6). Meri 8,5 ha, od tega pa je le 3,3 ha obdelovalnih površin. 

Zaradi manj ugodnih naravnih pogojev so večje površine razumljive, čeprav 

so še vedno daleč od optimalne velikosti za doseganje rentabilnejše pri-

delave. Vendar je potrebno upoštevati, da so v prevladi mešane kmetije s 

samooskrbnim gospodarjenjem. Zemljiška struktura je zelo stabilna in težko 

je videti pot, kako doseči koncentracijo za zagotavljanje cenejše pride-

- 214 -



Drago Kladnik s STRUKTURA IZRABE TAL S POSEB. POUDARKOM.. 7 

lave. Brez uspešnega splošnega družbenoekonomskega razvoja in sproščanja 

zemljiških potencialov bo takšno stanje še dolgo prisotno. 

Tabela 6: Nekateri pokazatelji velikostne razdrobljenosti na Notranjskem 

leta 1981 

Povpr. velik, 
kmetije (v ha) 

Povpr. 
zemlj. 

površ. obdel. 
na kmetijo (v ha) 

Št. parcel 
na poses. list 

Notranjska 8,50 3,32 9,7 

Slovenija 5,51 2,54 6,9 

Vir: Problematika zemljiške strukture v SR Sloveniji, IGU 1985. 

2e tako majhne kmetije pa so še nadalje razdrobljene na vrsto zemljiških 

kosov. Tako je na posestnem listu na Notranjskem povprečno 9,7 parcel, 

kar je več kot v SR Sloveniji. Poglavitna vzroka za razdrobljenost sta 

Tabela 7: Povprečna velikost parcele, spreminjanje povprečne velikosti 

parcele ter trend pričakovane velikosti parcele na Notranjskem 

Povpr. vel. Povpr.vel. Sprem.pov. Spr. povrp. Trend PR 
pare. (v a) pare. (v a) vel. par. v vel. pare.v vel. par. 
leta 1953 leta 1979 obdobju obdobju leta 2000 

1953-1979 1971-1979 

Cerknica 53,0 47,0 112,9 107,1 43,2 

Il.Bistrica 37,8 35,2 107,1 101,9 33,3 

Logatec 139,1 63,9 217,7 124,5 45,0 

Postojna 56,2 44,4 126,5 114,1 39,5 

Notranjska 47,6 41,6 114,4 107,0 38,3 

Slovenija 44,6 36,8 121,2 107,4 32,4 

Vir: Problematika zemljiške strukture v SR Sloveniji, IGU 1985 
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reliefne razmere, ki pogojujejo delitev na zemljiške kategorije in deli-

tev na različno kvalitetne kose obdelovalnih površin ter neustrezna de-

dovalna politika. Na Notranjskem je še posebnega pomena kraško površje, 

ki pogojuje drobno parcelacijo intenzivnejših zemljiških kategorij, pre-

dvsem njiv in travnikov. Človek je zlasti v času maksimalne obdelave v 

boju s kamenjem iztrebil premnoge njive in travnike (Gams , 1974), 

a le na manjših površinah. Z uvajanjem mehanizacije in zaradi erozije 

prsti se je v zadnjem času ponovno povečala potreba po trebljenju ka-

menja. 

Leta 1979 je povrečna parcela na Notranjskem merila 41,6 ara (tabela 7), 

kar je več kot v SR Sloveniji. Najmanjše so praviloma parcele najbolj 

intenzivnih zemljiških kategorij, največje pa gozdov. Trditev dokazuje 

pregled povprečne velikosti parcele po posameznih občinah ob upoštevanju 

deležev gozdov v njih. Povojno zmanjševanje velikosti parcel je v primer-

javi z republiškim povprečjem manj intenzivno, a se je v sedemdesetih le-

tih povečalo in skoraj doseglo republiški nivo. Še posebno izrazito je 

drobljenje v logaški občini, pa tudi v postojnski je med republiškim pov-

prečjem. 
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PROBLEMATIKA CENTRALNIH NASELIJ NA NOTRANJSKEM 

Mirko Pakx, Marjan Batagelj, Mauro Hrvatin*** 

Uvod 

Omrežje centralnih naselij naj bi s svojo sestavo in razporeditvijo omo-

gočalo vsem prebivalcem približno enake oskrbne pogoje. Temu v osnovi 

tudi dejansko sledi razvoj omrežja centralnih naselij na Notranjskem, 

vendar številni dejavniki povzročajo večja ali manjša odstopanja. Že sam 

položaj Notranjske s Postojno kot "subregionalnim središčem", ki je s 

svojim vplivnim območjem več kot 30 km oddaljena od vseh središč višje 

stopnje, pušča odprto vprašanje odnosa med položajem Postojne in njegovo 

opremljenostjo s centralnimi funkcijami (Kokole, 1971) ter nedvomno 

kaže na velik vpliv prostorskih dejavnikov. Še posebej je na omrežje cen-

tralnih naselij na Notranjskem vplivala zgradba površja tako, da moremo 

tukaj govoriti o linearni razporeditvi centralnih naselij, industrije in 

urbanizacije ter tudi pri večini centralnih naselij o njihovem linearnem 

tlorisu. 

Primerjava med K o k o l e t o v o (1971 )in V r i š e r j e v o (1974) 

opredelitvijo centralnih naselij in današnjim stanjem kaže tiste razlike, 

ki so posledica razvojnih trendov in primernosti uporabljene metodologije 

pri hitro se spreminjajočih centralnih naseljih. Ob splošni koncentraciji 

prebivalstva in vseh dejavnosti so bili najnovejši urbanizacijski trendi 

Dr., izr. prof., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, 
61000 Ljubljana, Aškerčeva 12. 

** Študent geografije Oddelke za geografijo Filozofske fakultete, 
61000 Ljubljana, Aškerčeva 12 

XXX 
Absolvent geografije Oddelka za geografijo Filozofske fakultete, 
61000 Ljubljana, Aškerčeva 12 
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na Notranjskem vendarle različni. V občini Postojna se stopnja urbaniza-

cije (prebivalstvo naselij z nad 1500 prebivalci) povzpela nad republiš-

ki povpreček, od 39,8 % leta 1966 na 50,1 % leta 1981, v občini Logatec 

pa na račun združevanja naselij v enotno naselje celo z 29,2 % na 68,4 %. 

V občini Ilirska Bistrica se je stopnja urbanizacije povečala le od 

25.4 % na 32,0 %, v občini Cerknica pa se je celo zmanjšala od 23,6 % na 

20.5 %. 

Razvoj omrežja centralnih naselij 

Vsa občinska središča so pridobila določene centralne funkcije in druge 

dejavnosti značilne za mikroregionalna središča in so se mino Postojne po 

svoji opremljenosti izenačila, oziroma med njimi ni bistvenih razlik. 

Medtem ko Kokole upravičeno ugotavlja preskromno industrializaci-

jo Postojne ( Kokole, 1978), pa moramo slediti pospešnemu razvoju 

industrije in delovnih mest v manjših centralnih naseljih in celo v ne-

katerih naseljih, ki kljub temu ne dosegajo niti najnižje osnovne stopnje 

centralnosti. Tretji razvojni element so nedvomno oskrbni obrati, še pose-

bej marketi in specializirane prodajalne. Vsekakor bi bila zanimiva pog-

lobljena ekonomsko usmerjena študija pragov za namestitev ali upravičenost 

posameznih prodajaln v posameznih centralnih naseljih. Ne nazadnje gre tu-

di za številne nove proizvodne in storitvene obrtne obrate, ki so pri 

Kokoletovi klasifikaciji pomembno dopolnjevali druge dejavnosti za 

dosego določene stopnje centralnosti, danes pa je njihova lokacija po na-

vadi tudi močno disperzna v urbaniziranih naseljih, kot so pokazale ra-

ziskave v drugih območjih Slovenije. 

Skupno se je število centralnih naselij vseh stopenj povečalo od 28 na 30 

med leti 1970 in 1987. Centralna naselja osnovne prve in druge stopnje 

lahko podobno kot Kokole delimo glede na njihovo opremljenost v cen-

ralne in subcentralne vasi, čeprav je v njih vaški značaj močno nazadoval. 
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Značaj centralnega naselja sta izgubila Prem in Palčje, pridobili pa 

Unec, Laze v občini Logatec in Iga vas v občini Cerknica. Posebnost 

predstavljajo Unec in Bač, prvo kot nadpovprečno in drugo kot podpovp-

rečno opremljena subcentralna vas v neposredni bližini večjih central-

nih naselij, vendar brez lastnih vplivnih območij ter Pregarje v Brki-

nih z ustrezno centralnostjo, toda s skromno opremljenostjo, ki ne pre-

sega stopnjo subcentralnega naselja. Med središči III. stopnje (po 

Kokoletu ruralni centri) so razlike v opremljenosti, ki izvirajo 

deloma tudi iz delitve funkcij z občinskim središčem, ter iz stopnje 

razvitosti starejše in mlajše industrije tolikšne, tako da je potrebno 

med njimi razlikovati Pivko za nadpovprečno opremljeno naselje, Rakek 

in Stari trg z Ložem za normalno opremljeno centralno naselje ter Podgrad 

in Novo vas na Blokah za podpovprečno opremljeno naselje III. stopnje s 

predvsem dokaj obsežnim vplivnim območjem. 

Najnovejši razvoj centralnih naselij je torej prinesel spremembe v stop-

nji njihove centralnosti v primerjavi z Vrišerjem (1969) in Ko-

koletom (1972). Če vzamemo za skupni imenovalec kategorizacijo, ki 

smo se je poslužili v tem prispevku, bi bila primerjava med večjimi cen-

tralnimi naselji naslednja: 

Vrišer (1969) Kokole (1972) Stanje 1987 

III. stopnja Prestranek, St.trg 
Nova vas, Podgrad 
ter nad. oprem. 
Pivka in Rakek 

Rakek, 
Pivka 
Stari trg 

Rakek, Stari trg-
Lož, Nova vas, 
Podgrad, nadpov. 
oprem. Pivka 

IV. stopnja Il. Bistrica 
Cerknica 

Cerknica, 
Logatec 

Il. Bistrica, 
Logatec, Cerknica 

V. stopnja Postojna Postojna 
Il.Bistrica 

Postojna 

Karta centralnih naselij pa kaže še nadaljnjo krepitev in hiter razvoj 
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centralnih naselij ob glavnih prometnicah. Na dominantnost prometnega 

položaja kažejo tudi bolj razvita centralna naselja iste stopnje ob glav-

nih cestah. Razmestitev centralnih naselij III. in deloma tudi II. stopn-

je kaže razen pri Rakeku, da mora biti za njihov razvoj in funkcioniranje 

dosežen nek distančni prag, ko se tako naselje praviloma javlja razen kot 

oskrbno središče v najširšem pomenu besede, tudi kot razvojni pol z več-

jim številom industrijskih delovnih mest. 

Ves razvojni splet centralnih naselij še najbolj odseva v razvoju števila 

prebivalstva. Na splošno je značilen ugodnejši razvoj v obdobju 1971-1981 

kot deset let poprej. Izjeme so centralna naselja, ki jih je hitrejši 

razvoj prve zajel kot Postojna, Cerknica. Nekatera mala centralna naselja 

pa zaradi gospodarske stagnacije ali celo nazadovanja nazadujejo tudi po 

številu prebivalstva (Planina, Zagorje, Razdrto, Babno polje, Cajnarje, 

Grahovo, Bač, Knežak, Pregarje). Večina izmed teh naselij nima industrije. 

V dvajsetletnem obdobju se je le prebivalstvo vseh štirih občinskih središč 

in Starega trga - Loža povečalo za več kot 25 %. 

Koeficient glede na vsa centralna naselja na Notranjskem kaže vrednosti nad 

1 samo v teh naseljih, za Logatec celo 2,12. Poleg centralnih naselij v 

bližini občinskih meja imajo občinska središča najvišji delež priseljenega 

prebivalstva tako iz drugih krajev občine, iz drugih občin SRS kot iz dru-

gih republik. Tolikšno priseljevanje beležita le še Pivka in Prestranek. V 

drugo kategorijo naselij s koeficientom gibanja števila prebivalstva od 

O,80 do 1,00 spadajo centralna naselja III. stopnje Pivka, Nova vas, Ra-

kek in Podgrad ter centralna naselja II. stopnje Prestranek, Košana, 

Rovte in Žabice. Na drugi strani ima vrsta manjših centralnih naselij 

brez ali le z malimi industrijskimi obrati koeficient pod 0,65 Podgrad, 

Zaradi prostorske in funkcijske povezanosti obravnavamo obe sicer sa-
mostojni naselji skupaj. 
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Planina, Zagorje in subcentralne vasi Bukovje, Cajnarje, Iga vas, Unec. 

Hitrejši razvoj centralnih naselij je povezan z večanjem števila delovnih 

mest na sploh ne glede na sektor dejavnosti. Številni mali industrijski 

obrati pretežno lesne industrije v centralnih in drugih naseljih so ve-

lik del aktivnega prebivalstva sicer zaposlili, vendar kažejo presežek 

delovnih mest nad številom aktivnega prebivalstva le vsa štiri občinska 

središča ter Pivka, Prestranek, Podgrad, Nova vas in Bač. Vsa druga cen-

tralna naselja so glede delovnih mest deficitarna, še posebej v central-

nih naseljih brez industrije. Med centralnimi naselji brez industrije 

imajo le Planina, Grahovo in Košana z okrog 50 nekaj več delovnih mest 

v terciarnih in kvartarnih dejavnostih, pri čemer prevladujejo terciarne 

povsod, kjer so večje šole. 

Z velikostjo centralnega naselja se stopnjuje tudi delež delovnih mest v 

terciarnih in kvartarnih dejavnostih. Ta znaša v Postojni kar 46,3 % ce-

lotnega prebivalstva in je daleč pred drugimi naselji. To se ujema z 

Vrišerjevimi ugotovitvami o izstopajoči prometni, gostinski in 

finančno-bančni funkciji ( Vrišer , 1974), ki se ji je v zadnjem 

desetletju pridružila tudi trgovinska funkcija v smislu subregionalnega 

oskrbnega središča. Med 20 in 30 % doseže ta delež še v nadpovprečno op-

remljeni Pivki z dobro razvito trgovinsko, gostinsko in prometno funkci-

jo, v Novi vasi na Blokah ter v Cerknici in Ilirski Bistrici z ustrezno 

razvito trgovino. Močno zaostaja ta delež s 14 % v Rakeku in Logatcu, 

medtem ko v drugih naseljih ne doseže 10 %. Delež delovnih mest v terciar-

nih in kvartarnih dejavnostih je razen v Postojni, ki opravlja v nekate-

rih terciarnih dejavnostih funkcijo širšega regionalnega središča, v ne-

katerih kvartarnih pa še na medobčinski ravni, nizek in kaže na neustrez-

no razvitost oskrbnih dejavnosti na ravni treh najvišjih skupin central-

nosti, v posameznih primerih tudi na ravni centralnih vasi. Zaradi struk-

ture in gostote poselitve ter stopnje in strukture industrializacije je 
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tudi v trgovini ustvarjeni promet manjši kot v razvitejših predelih Slo-

venije. 

Prostorski razvoj večjih centralnih naselij 

Ob gospodarskem, funkcijskem in populacijskem razvoju beležijo centralna 

naselja tudi najmočenjše prostorsko širjenje. S pomočjo kartiranja, Fran-

ciscejskega katastra, novejših katastrskih načrtov, geodetskih kart, Os-

novne državne karte 1:5.OOO, aerofoto posnetkov in drugega so bila ugo-

tovljena stanja površine največjih centralnih naselij Notranjske za pet 

različnih let, za katera je pač bilo mogoče dobiti kartografsko in drugo 

gradivo. Proučena so bila Cerknica, Ilirska Bistrica, Postojna, Logatec, 

Pivka, Prestranek, Stari trg - Lož in Nova vas na Blokah. Za ta naselja 

so bile izdelane barvne karte, za vsa občinska središča pa še priložene 

črno bele. Za Postojno je bila za osnovo vzeta in dopolnjena karta Inš-

tituta za raziskovanje krasa. 

Najstarejše je stanje Franciscejskega katastra 1823. Drugo je stanje 

koncem prejšnjega ali na začetku tega stoletja, tretje okrog 

leta 1960, četrto prikazujejo listi Osnovne topografske karte 1:5.000 iz 

let 1975-1979 in zadnje peto stanje je iz leta 1987. Osnovne skupne raz-

vojne značilnosti, ki so za posamezna proučevana naselja prikazana na 

kartah in podrobneje obrazložene v elaboratu (Pak, Batagelj, Hrvatin, 

1987) so sledeče: najstrajše jedro leži praviloma ob takratnih glavnih 

cestah. Drugo sicer najdaljše obdobje kaže sila skromno povečanje naselij 

predvsem na obrobju starega jedra in proti ali ob železnici. V tretjem 

obdobju pred in po drugi svetovni vojni, ko je bila zlasti v manjših 

centralnih naseljih urbanizacija šele na začetku svoje ekspanzije, so se 

ta hitreje širila kot v veliko daljšem obdobju poprej predvsem ob glavnih 

Karto je Inštitut za raziskovanje krasa v Postojni pripravil za razsta-
vo ob 70 letnici mesta Postojne leta 1979. 
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prometnicah, ponekod tudi že na obrobju in še posebej proti železniški 

postaji. Slednje je bilo največkrat združeno z naselitvijo industrijskih 

obratov. V četrtem obdobju najhitrejše industrializacije, splošnega gos-

podarskega razvoja in tudi urbanizacije, je pozidava zajela velike sklen-

jene komplekse na obrobju naselij za stanovanjske ali gospodarske namene, 

skoraj povsem so bile pozidane prazne vmesne površine in zgrajeni so bili 

številni novi industrijski obrati. Najnovejše širjenje centralnih naselij 

v zadnjih desetih letih pomeni predvsem urbanizacijo obrobja, ko se zara-

di pomanjkanja primernega gradbenega zemljišča gradnja individualnih hiš 

širi predvsem na fizično manj primerne obrobne predele. 

Na prvotni razvoj centralnih naselij je poleg vrste družbenoekonomskih 

in naravnih dejavnikov vplivala še vrsta drugih, v našem primeru še zlas-

ti političnih v preteklosti. Enotno naselje Ilirska Bistrica je nastalo 

iz dveh ločenih naselij Ilirske Bistrice in Trnovega z dvema starima jed-

roma, dvema razvojnima poloma, ki še pri današnjem razvoju ohranjata dvoj-

no zasnovo, ločena po naravnih pregradah. Cerknica je najnovejši zazidal-

ni okoliš prestavila iz mestnega organizma v predel Sinje gorice. Loga-

tec je po letu 1971 sestavljen od do tedaj samostojnih naselij D. Loga-

tec, G. Logatec, Blekova vas, Brod, Čevica, Martinj hrib in Gorenja vas. 

Od tod njegova zasnova iz kar sedmih jeder, prevladujoča longitudinalnost, 

povojno zapolnjevanje praznine ob glavni cesti med posameznimi naselji 

in železniško progo na vzhodu. Pomembni dejavniki prostorskega razvoja 

Postojne so bili železnica, turizem in vojaška funkcija, ki je bila po-

dobno kot še v nekaterih drugih centralnih naseljih hkrati razvojni in 

prostorski omejitveni dejavnik. Pivki se je po letu 1961 priključila 

Radohova vas, sicer pa je očitna dvojnost tega naselja iz drugega obdob-

ja, ko se je naselje razvijalo ob glavni cesti in ob železniški postaji. 

Dvojna zasnovanost velja tudi za Rakek, medtem ko sta danes že povsem 

zraščena samostojni naselji in statistični enoti Stari trg in Lož. 
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PROBLEMATIC OF CENTRAL PLACES IN NOTRANJSKA 

S u m m a r y 

The development of central places in Notranjska is connected with eco-

nomical development very closely. Their network is a result of economi-

cal location, population and urbanization which depends from the relief. 

Late and slow development is a characteristic of Notranjska therefore 

the development of central places began rather late and was under great 

influence from the industrialization in the sixties and seventies. 

Most of the settlements and nearly all the larger settlements are situa-

ted by the main road Ljubljana-Rijeka and by the road to Stari trg - Lož. 

Because of the distance from larger regional centres (over 30 km and 

over half an hour), Postojna developed into a subregional center. The 

other three communal centres don't exceed the level of a microregional 

communal center. 

Over average developed Pivka, Rakek and Stari trg - Lož and under average 

developed central place Podgrad and Nova vas on Bloke attain the 3. grade 

of central settlements. All other central settlements of the 1. and 2. 

grade (look at the map) have only restricted local character, some of 

which a larger industrial plant. 

A relatively slow social-economic development of these central settle-

ments has only in the last twenty years speeded up urbanization. 

Spatial development of larger central places which has been thoroughly 

examined after five periods is in close correlative with relief condi-

tions (which are here limiting factors), with the development of indust-

rial plants, with the leading transit and touristic function in Postojna 

and military function in some of them. 
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UDK 911.37 : 741.436 (497.12-13) = 863 

RURALNA NASELJA NOTRANJSKE 

(Razvojne značilnosti in dileme) 

Pavle Mihevcx 

Uvod 

Spoznanje in dejstvo, da tudi v obravnavanem prostoru štirih notra-

njskih občin še vedno živi izven osrednjih naselij vseh stopenj cen-

tralnosti dobra tretjina prebivalstva ter izven občinskih centrov več 

kot 62 % vsega prebivalstva, nas samo utrjuje v prepričanju o potrebi 

po poglobljenem poznavanju dejanskih razmer. To pa je tudi eden od po-

gojev za preseganje pasivnosti razvoja, ki je zaznan v mnogih podežels-

kih naseljih. 

0 pristopu in vsebinskih poudarkih 

Med vsebinskimi sklopi, ki nam ponujajo določen vpogled v stanje raz-

vojnih zakonitosti na podeželju, pomembno izstopa poznavanje poselit-

venih dogajanj in s temi povezana problematika izrabe zemljišč. Prav 

na ta zadnji kompleks vprašanj je še posebej opozoril V. Kleme-

nčič na posvetu geografov (1982). 

I. Vrišer (1982) je na istem posvetu poleg omenjenega izpostavil 

še pomen obravnavanja primarnih dejavnosti, socialnega obeležja, pros-

torske organizacije in splošno veliko občutljivost podeželske pokra-

jine v primerjavi z urbanim prostorom. Opozoril pa je tudi na samosvo-

jost in izvirnost podeželske pokrajine. 

x dipl.geogr., višji strokovni delavec, Urbanistični inštitut SR 
Slovenije, YU-61000 Ljubljana, Jamova 18 
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Kakšno je notranjsko podeželje in vas danes in kaj od nje lahko pričaku-

jemo v prihodnje? Med prvimi nam je za slovenske razmere na taka vp-

rašanja poizkušal odgovoriti M . , M u š i č (1947). Trideset let po 

njegovem pozivu k obnovi slovenske vasi se še vedno mnogi sprašujejo 

najelementarnejše. Ali je vas še potrebna? Ali še obstaja? Kakšno pro-

storsko razmestitev prebivalstva pričakujemo (na podeželju)? Itd. In 

eden izmed odgovorov,ki nas lahko usmerja pri takem razmišljanju in 

ga je pred 40 leti zapisal M u š i č , se glasi: "Dolžni smo, da podkre-

pimo modro naslonitev na naravo, prizadevanje po sistemu, po redu, pri-

stno krepko obliko, ki je zrastla na danih materialnih osnovah in ki 

so jo naši rodovi kljub stiskam in osamelosti poiskali ter nam jo izro-

čili v naseljih". Tudi D . S a l o p e k (1977) na podoben način u-

temeljuje smisel poglabljanja znanja o razvoju podeželja. 

J. Čirič (1986) je na posvetu o planiranju razvoja vasi izposta-

vil, da je za učinkovito prostorsko in urbanistično planiranje vasi 

odnosno lokalnih skupnosti, potrebno temeljito raziskovalno delo. To 

mora nakazati tudi razvojne možnosti vsakega naselja posebej in pri tem 

upoštevati, v kakšen tip (po funkciji) se bo naselje razvilo. Od tega 

zavisijo tudi razvojne usmeritve za posamezno naselje. 

S takim razmišljanjem je tesno povezano dvoje temeljnih vprašanj, ki se 

jih v nadaljevanju dotikamo: 

- kakšen prostorski vzorec in kakšna naselja smo podedovali, kaj nam 

X (1977) Davor Salopek: Korablje domačij- Sinteza 38, 39, 40 - 1977 Lj. 

(1982) Geografske značilnosti preobrazbe slovenskega podeželja (gra-
divo za posvetovanje geografov ob 60-letnici Geografskega 
društva Slovenije), Lj. 19.3.1982 

(1947) Mušič Marjan, Obnova slovenske vasi, Celje, 1947 

(1986) dr. J. Čirić: Pojem i odredenje sela, Planiranje razvoja sela, 
Jugoslavensko savetovanje, SAJ, Beograd 1986 
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danes pomenijo in nudijo; 

- kako lahko prispevamo k nadaljnjem razvoju ruralnega dela poselje-

nega prostora ter k oblikovanju humanejšega pozidanega okolja še 

posebej. 

Iskanje strokovno utemeljenih podlag za usmerjanje razvoja notranjskega 

podeželja in vasi še posebej metodološko poseže v bistvo večih strok. 

Prepričani smo, da predstavlja kompleksni geografski pristop pri tovr-

stnih proučevanjih dobrodošel način za doseganje razvojnih ciljev, ki 

si jih zadajamo s planskimi dokumenti občin. 

Naš namen ni odpreti vso širino možnih pristopov obravnavanja podeže-

lskih naselij. Delo želimo zožiti na soočanje plansko predvidenih re-

šitev, ki zadevajo tiste poselitve in do določene mere kritično pri-

merjati plansko razvrstitev naselij z našo predstavo in rezultati ti-

pologij naselij kot podlago za usmerjanje razvoja naselij. 

Osnovne razvojne značilnosti 

Za nadaljnje usmerjanje razvoja notranjskih naselij je pomembno umir-

janje demografskih (emigracijskih) gibanj in s temi povezani večji in-

teres za oživljanje stanovanjske gradnje (nadomestne gradnje in adap-

tacije) v dnevno dostopni bližini delovnih mest, npr. postopna obnova 

mnogih stanovanjskih in gospodarskih poslopij med Rovtami in Miznim 

dolom v logaški občini ali med Starim trgom in Kozariščami v cerkniški 

občini in drugod. Res pa tudi je, da proces obnove ruralnega stanova-

njskega fonda ne presega kritične meje dnevne dostopnosti delovnega mes-

ta in centralnih dejavnosti. Vendar je proces spontane obnove opaziti v 

in ob posameznih podeželskih naseljih - subcentrih. Ali ti premiki na-

kazujejo trajno usmeritev, ki jih kaže s stimulativnimi ukrepi podpreti, 
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je še vprašanje koncepta poselitve (vseslovenskega), ki ga vsaka obči-

na po svoje oblikuje. Ali pa je to odraz današnje ekonomske krize! Še 

vedno pa ob vsem teh tokovih kaže opozoriti na dejstvo, da obstaja v 

slovenskem in v našem primeru še posebej odprto vprašanje obstoja ter 

razvoja ali opustitve mejnih oddaljenejših, slabše dostopnih, malih 

predvsem hribovskih naselij. 

Podatek, da samo v okoli 40 naseljih od 275 število prebivalcev nepre-

trgoma raste in dejstvo, da niti vsa plansko opredeljena npr. subcen-

tralna naselja ne izkazujejo prebivalstvene rasti raste namreč samo 21 

od 49 opredeljenih centrov, nas opozarja, da bomo težko dosegli cilje, 

ki so zapisani v planskih dokumentih občin. 

Pregled planskih opredelitev sistema omrežja nas v našem primeru opozar-

ja, da pri predlaganem sistemu celotnega omrežja naselij Notranjske, ne 

samo vodilnih centrov, niso v zadostni meri upoštevane dejanske razvoj-

ne možnosti in da vse prevečkrat zamenjujemo cilje dolgoročnega razvoja 

z željami. V našem primeru kaže opozoriti na dejstvo, da postavljeni 

sistem omrežja naselij še ne spremlja preveritev možnosti razvijanja to-

likega števila (sub) centrov in še posebej niso zapisani ukrepi, poti 

za dosego teh ciljev. Ključni cilj v tem primeru je gospodarna izraba 

celotnega prostora in celovita pa racionalna obnova sistema omrežja na-

selij in še posebej vodilnih (vseh stopenj) naselij. Dejstvo, da je npr. 

v občini Postojna in Ilirska Bistrica predviden razvoj mnogo večjega 

števila (sub) centralnih naselij, kot to izkazuje povojna demografska 

rast, nas opozarja na potrebno po preveritvi postavljenih odločitev. 

Če bomo hoteli in zmogli spremeniti trend 25 letnega praznenja posamez-

nih območij in naselij, za katere predvidevamo, da bodo prevzela dolo-

čeno stopnjo centralne (oskrbne) vloge - nižjih stopenj za neposredno 

gravitacijsko zaledje, npr. Zagorje, Planina, Rakitnik, Orehek v pos-
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tojnski občini ali Šembije, Knežak, Harije v Ilirski Bistrici, bomo mora-

li temeljito spremeniti gospodarsko (investicijsko) komunalno, prometno, 

socialno, lokacijsko in še vrsto drugih politik. O teh premikih npr. o 

decentralizaciji delovnih mest ali iskanje novih oblik zaposlovanja 

(delo na domu) ali sproščanju individualne iniciative pri oskrbi prebi-

valstva (prevozi, male trgovine za dnevno oskrbo), reorganizaciji kme-

tijske proizvodnje, v praksi še nismo začeli resneje razmišljati. 

Opazovanje demografskih gibanj 

V vseh 275 naseljih živi (1986) 59.313 prebivalcev. Od tega v 102 pretež-

no ravninskih (kotlinskih) naseljih 42.500 (71,5 %) in nad 600 m visoko 

v 136 naseljih 10.203 (17,2 %) vsega prebivalstva. Pri tem je značilen 

tudi podatek o absolutni rasti števila prebivalcev (v obdobju 1961-1986). 

Ta nam pove, da je število vsega prebivalstva v vseh obravnavanih obči-

nah skupaj porastlo za 3776 prebivalcev, da pa so ravninska območja v 

tem obdobju porastla za 6643 prebivalcev. Ilustrativen je tudi podatek, 

da je v naseljih z nadmorsko višino do 600 m število prebivalstva pora-

stlo za 5493, nad 600 m nadmorske višine pa je to število upadlo za 1517. 

Od podanih in drugih spoznanjih se vprašujemo ali naj se zadovoljimo 

z ugotovitvijo V. B j e l i k o v a * (1986), ki ob razmišljanju o pla-

nskem usmerjanju srbskih naselij ugotavlja, da se predvideva usahnitev 

naselij izpod 500 prebivalcev in postopno zmanjšanje njihovega števila 

do leta 2000. Podoben razvoj nakazujejo tudi opazovanja v obravnavani 

regiji. Samo občinska središča Notranjske pobirajo večji del prebival-

stvenih viškov iz zaledja in celo del priseljenega prebivalstva od dru-

god. Ta naselja pa praviloma leže v kotlinah ali na robovih kraških polj. 

x Dr. V. Bjelikov: Planiranje razvoja seoskih naselja u postoječem 
sistemu prostornih planova - Iskustva SR Sr., Jugosl. posvetovanje, 
Planiranja razvoja sela, Beograd, junij 1986. 
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Vsekakor naj bi bil planski cilj optimalna razporeditev (sub) centrov, 

načrtna opredelitev vloge in zagotovljena dobra dostopnost vsakega 

naselja v predlaganem sistemu omrežja naselij. Zato pa je potrebno 

izdelati konkretne ukrepe tako, da bodo zaživela vsa naselja, da bo 

jasna njihova tudi bodoča medsebojna soodvisnost in perspektivnost. 

Posebno pozornost bo potrebno obrniti celotni infrastrukturni opremlje-

nosti in prometni dostopnosti še posebej. Dnevna dostopnost delovnega 

mesta in oskrbnih funkcij je močno povezana z nadaljnjim obstojem manj-

ših naselij. Dejstvo je, da se naglo povojno praznjenje naselij umirja 

vse do tam, do koder seže zadovoljiva dnevna dostopnost. 
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DEMOGRAFSKA GIBANJA KOT POKAZATELJ RAZVOJA NASELIJ NOTRANJSKE 

Območje Opazova- Prebivalstvo Absol. rast, Prebivalstvo v Naselja - število 
občina no le- število delež padec štev. centrih* 

to prebivalstva center obč.** 
Vse ravninskih ravn. ost. ravn. ostala štev. delež vsa ravnin, štev.plan. 

naselij naselij nas. nas. nas. % nas. opred.cen. 
(C.D.E.UD) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Cerknica 1961 14230 8155 57,3 42,7 4963 348 127 38 7 (8) 
(1716) 12,0 

1971 1H170 8574 60,5 39,5 • 419 - 479 5837 41,1 
(2295) 16,2 

1981 14624 9229 63,1 36,9 • 655 - 201 6951 47,5 
(3006) 20,5 

1986 15000 9599 63,9 36,1 • 370 - 6 7397 *9,3 
(3359) 22,4 

Ilir.Bistrica 1961 15384 9418 61,2 38,8 9809 63,7 62 21 17 (7) 
(3720) (24,1) 

1971 15185 9574 63,0 37,0 • 156 - 355 9924 65,3 
(4190) (27,5) 

1981 15073 10037 66,5 33,5 • 463 - 575 10367 68,7 
(4823) (31,9) 

1986 15055 10089 67,0 33,0 • 52 - 70 1040 69,0 
(4847) (32,2) 

Logatec 1961 7033 4502 57,0 42,2 4980 70,8 19 4 4 (3) 
(3668) 52,1 

1971 7545 5149 68,2 37,3 • 668 - 135 5616 74,4 
(4355) 57,7 

1981 8302 5985 72,0 33,2 • 811 - 79 6626 79,8 
(5181) 62,4 

1986 9068 6633 73,1 32,0 • 628 • 118 7277 80,2 6633 73,1 32,0 
(5829) 64,2 

Postojna 1961 18690 13732 73,8 23,2 11349 60,7 67 39 17 (9) 
(4857) 25,9 

1971 19049 14775 77,5 . 22,5 •1043 - 84 12551 65,8 77,5 . 22,5 
(6271) 32,9 

1981 19892 15883 79,8 20,1 •1108 - 265 13965 70,2 
(7681) 38,6 

1986 20190 16129 79,9 20,1 • 243 • 52 14479 71,7 
(8045) 39,8) 

4 občine 1961 55337 35807 64,7 3*»2 31101 56,2 275 102 45 (27) 
skupaj 13961 25,2 

1971 55922 38072 68,0 31,9 •2265 -1053 33928 60,6 
17111 30,6 

1981 57891 41134 71,0 28,9 •3062 -1100 37909 65,4 
20691 35,7 

1986 59313 42450 71,5 28,4 •1316 • 106 39554 66,6 71,5 
22080 37,2 

Opombe: V koloni 9 in 10 so z znakon* označena naselja (kolona 13)t ki Jih planski dokumenti navajajo kot središčna 
naselja vseh stopenj (tipi E,D,C), v oklepaju so navedeni centri po dr.Kokoletu 

** naselja-centri občin 

Vir: Podatki so podrobneje računalniško obdelani in razpoložljivi v arhivu UI SRS. 
Osnovni vir pa so podatki popisa iz registra Zavoda SRS za statistiko. 

- 237 -



Občin« Planska cona(center) Omrežje urbanih in podeželskih 
centrov po dr.Kokoletu* 

Poizkus poenotenja razvrSČanJa planske opredelitve onrelja 
naselij (po strokovnih podlagah DP in drugih gradivih) 

CERKNICA Cerknica CK Cerknica, Lož STari trg, Rakek, 
Begunje CV Begunje, Nova vas 
Nova vas SCV Babno polje, Cajnarje, Grahovo 
Rakek 
Stari trg 

tO 

CD 

ILIRSKA 
BISTRICA 

Ilirska Bistrica 

Jelšane 
Kneiak 
Podgrad 
Prem 

LOGATEC Logatec 

Rov te 

CK ilirska Bistrica 

CV JelSane, Knežak 
Podgrad, Prem • 

SCV Pregarje, Žabiče 

CK Logatec 

CV Rovte 

SCV Hotedršica 

POSTOJNA Postojna 

D.Kosana 

HruSevJe 

Pivka 

Planina 

CK Postojna, Pivka 

CV D.KoSana, HruSevJe, 

Planina, Prestranek 

SCV Palčje, Zagorje, Bukovje 

* dr.Kokolei Centralni kraji v SR Sloveniji, Geografski zbornik, LJ.1971 

Opomba t Osnovni vir za razvrščanje naselij so strokovne podlage DP občin, 
Podčrtana naselja prikazujejo stalno'rast Števila prebivalstva 

IMC2.) Tako opredeljeni tip naselja predstavlja plansko 

predvideno prerazporeditev i 

D Cerknica. CD Rakek, Stari trg 

Cj Grahovo, Lož, Begunje 

2̂ H°va vaa 

BC Unec, MartinJak, Babno polje, Iga vas 

(delno) Zilče in Cajnarje 

B Velike Bloke, Dolenja vas, Ivanje selo, 
Zerovnlca, Kožariiče, Dane, Vrhnika, Pudob 

A ostala naselja 

D Ilirska Bistrica 

Cj Dolenji Zemon. Harije, Dolenja Korltnlca, 
Koseze, Kuteževo, Novokračina, Preggrje, 
Prem, Sembije, Topole, Vrhovo, Žabice 

C2 JelSane, Bač, Knežak, Podgrad 

D Logatec 

C1 Rovte, HotedrSlca 

C? Kalce 

B Laze, ZibrSe, Medvedje brdo, Vrh 

DE Postojna 

CD Pivka, Prestranek 

C2 Veliki ln ftali otok, Zalog, Stara vas 

Rakltnlk, Matenja vas, Petelinje 

C. Bukovje, D.KoSana, HruSevJe, HraSčet Studeno, 
Zagorje, Planina 

B (SCV) Sraihel-Landol, JuriSče, Sel«, V.UbelJsko, 
Razdrto, G.Košana, Kal, Hrenovic«, Belsko, 
Slavina, Orehek, Trnje, Klenik, Palčje, Nadanje selo, 
Narin 

B*(C •) Veliki in Mali otok, Zalog, Stara vas, Rakitnik, 
' Kače, Petelinje 



UDK 911.3 : 711-3 (497.12-13 "Vatovlje") = 863 

ANALIZA AGRARNE POKRAJINE ZA POTREBE URBANISTIČNEGA NAČRTOVANJA NA 

PRIMERU VATOVELJ V BRKINIH 

Breda Ogorelec* 

Uvod 

Tisti del podeželja, kjer ne bo prišlo do bistvene preobrazbe in bodo 

gradili le prebivalci tega območja ("dopolnilna gradnja"), bo pokrit 

s "prostorskimi ureditvenimi pogoji", tako vsaj predvideva nova zakono-

daja s področja urbanističnega načrtovanja. Strokovne podlage vsem 

prostorskim dokumentom so med drugim tudi analize, ki nas seznanijo s 

sedanjim stanjem (z "naravnimi lastnostmi in ustvarjenimi razmerami"). 

V analizi stanja ugotovimo značilnosti, ki vplivajo na bodoče posege v 

prostor. Tako Navodilo zahteva, da od naravnih lastnosti obdelamo "geo-

morfološke, seizmične in vegetacijske razmere, biotope, naravno dediš-

čino, krajinske značilnosti odprtega prostora in druge naravne značil-

nosti". Da bi dobili pregled nad vsemi prirodno-geografskimi elementi, 

smo gornjemu seznamu priključili še: 

- klimatske razmere (npr.: podatke o smeri in jakosti vetrov, kar so naši 

predniki upoštevali pri orientaciji hiš; o dnevnih maksimalnih padavi-

nah, da bi lahko pravilno dimenzionirali odtoke; o globalnem obsevanju, 

ki nam pove, če je izkoriščanje sončne energije ekonomsko opravičljivo), 

- geološke in hidrološke razmere (zlasti nosilnost tal in globina talne 

vode, ki sta pomembni zaradi načina temeljenja in stabilnosti tal, ki 

dipl. geogr., Urbanistični inštitut SR Slovenije 
YU-61000 Ljubljana, Jamova 18 
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nas opozarja na nevarnost plazov in usadov zaradi večjih zemeljskih 

del). 

Pedološke razmere so četrti manjkajoči fizično-geografski element, a ga 

je smotrno izpustiti, saj njegovega poznavanja na izvedbenem nivoju ne 

potrebujemo. Kmetijska zemljišča moramo namreč obravnavati že na višjem 

nivoju, v družbenih planih. Vegetacijske razmere, biotope in delno na-

ravno dediščino smo združili v sklop "ekoloških razmer". 

"Krajinske značilnosti" pa, tako menimo, ne sodijo v okvir naravnih la-

stnosti. Z njimi prikažemo pejsažne značilnosti, ki jih je v glavnem 

ustvaril človek tekom stoletij. To tematiko v nadaljevanju obravnavamo 

pod imenom "pokrajinski vzorec" in se nam zdi za geografe zelo privlač-

na, čeprav je metodološko še nedodelana. 

Od "ustvarjenih razmer" Navodilo predpisuje prikaz "značilnosti grajene 

strukture (npr. koncept stare tlorisne zasnove naselja, lokalna tradi-

cija gradnje, ambientalne kvalitete), namembnost objektov in površin, 

lastništvo, dediščino " Torej tudi tu lahko geografija prispeva del 

znanja o prostoru, spomnimo se na morfološko analizo, na obravnavo kmeč-

kih domov itd. Opozarjamo pa, da analiza prebivalstva ne sodi v ta sklop, 

saj jo podobno kot prikaz pedoloških razmer pripravimo že na nivoju druž-

benega plana. 

Vzorčni primer - Vatovlje v Brkinih 

Brkini so pokrajina, ki je uvrščena med manj razvita območja Slovenije. 

Tod število prebivalcev nazaduje že od pričetka stoletja, starostna 

struktura je zato zelo slaba. Posledice socialnega in ekonomskega naza-

dovanja so močno vidne tudi že v prostorskem licu. 
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Vas Vatovlje leži v njihovem osrednjem, reliefno zelo razgibanem delu« 

Brkini so tu zgrajeni iz fliša, ki je močno podvržen eroziji, zato je 

gričevje razrezano z gosto mrežo dolin in hudourniških grap z dokaj 

strmimi pobočji. Naselja so zato razvrščena po slemenih. 

Vatovlje smo izbrali kot tipičen primer, skorajda idealen vzorec brkinske 

vasi - tako glede na prirodne kot antropogene razmere. V nadaljevanju 

podajamo povzetek analize območja, pri nekaterih poglavjih pa le opozo-

rila in priporočila, ki so bila končni cilj analize. 

Omejitev območja 

Obravnavali smo vaško zemljišče, to je ozemlje, ki funkcionalno pripada 

vasi Vatovlje. Omejili smo ga s pomočjo posestne analize, saj se je 

pokazalo, da meja katastrske občine Vatovlje ni več enaka meji vaškega 

zemljišča. Meja katastrske občine se v glavnem drži prirodnih meja in 

teče na severu po strugi potoka Sušice, na vzhodu po strugi Padeža in 

na jugu po strugi Ruščiča. Le na zahodu v skoraj ravni črti prereže po-

bočja pri cerkvi sv. Jurija in se zato obdelovalna zemljišča vasi Vatovl-

je in Misliče neposredno stikajo. Že v prejšnjem in v tem stoletju je 

del zemljišč prešel v roke lastnikov iz sosednjih vasi, predvsem Mislič, 

delno pa so vaščani Vatovelj dokupovali zemljo v sosednjih katastrskih 

občinah Kozjane in Barka, na drugem bregu potokov Padež in Sušica. 

Za tak način določitve območja obdelave smo se odločili zato, ker so 

prebivalci Vatovelj tisti, ki vzdržujejo kulturno pokrajino oziroma jo 

spreminjajo. Prostorski učinki njihovih dejavnosti so torej vidni na tako 

omejenem ozemlju. 
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Geološke in gecmorfološke razmere 

1. Pri zemeljskih delih (npr. nove gozdne ceste ali poljske poti, gradnja 

vodnih akumulacij, uravnave zemljišč za potrebe poljedelstva) v poboč-

jih, kjer je naklon večji od 15° so potrebne predhodne raziskave stabil-

nosti terena. Določiti je treba tudi ukrepe, s katerimi bi zavarovali 

pred plazenjem preperelnine. 

2. Kulturnih teras naj praviloma ne bi izravnavali, saj so jih naši pred-

niki urejali le tam, jer so to talne razmere zahtevale. 

3. Talna voda se javlja blizu površja le ob Padežu, koder naj ne bi gra-

dili tudi zaradi nevarnosti poplav. 

Klimatske razmere 

1. Izkoriščanje sončne energije je ekonomično v poletni polovici leta. 

2. Da bi se izognili nevarnosti suše, bi bilo smotrno pripraviti zaloge 

v manjših vodnih akumulacijah. 

3. Snežne količine niso velike, a je zaradi žametov, ki jih naredi burja 

z Vremščice (po izjavah domačinov) občasno prekinjena cestna povezava 

s svetom. Zameti nastanejo na slemenu, blizu cerkve sv. Jurija. 

4. Pri gradnji nadzemskih vodov (električni, telefonski) je treba upoš-

tevati nevarnost žleda. 

5. Močan in sunkovit veter (burja) piha s severa, z Vremščice. Razpore-

ditev poslopij naj zaščiti dvorišča pred njenimi sunki. 

Ekološke razmere 

1. Trend opuščanja kmetijstva in vsled tega napredujoče zaraščanje z goz-

dom kot potencialno vegetacijsko združbo je s stališča ekologije ugo-

den, saj se pokrajina vrača k prvobitnemu stanju. Iz ostalih vidikov 

pa moramo to težno oceniti kot negativno. 

2. Na obravnavanem območju ni značilnih ekotopov ali posameznih rastlins-

kih, živalskih vrst, ki bi bile ogrožene in bi jih bilo potrebno varo-

vati kot naravno dediščino. 

- 242 -



Breda Ogorelec ; ANALIZA AGRARNE POKRAJINE ZA POTREBE URB.NAČ. 3 

Pokrajinski vzorec 

Gozd se je ohranil na večjih strminah ter v pretežnem delu severnih po-

bočij, ostala zemljišča pa so kultivirana. Tako je nastal tipičen po-

krajinski vzorec: vas je nastala na slemenu, na stiku obdelovalnih po-

vršin in gozda. Po površju slemena so razvrščene njive in travniki. 

Koder se naklon pobočja poveča, so tekom stoletij napravili kulturne te-

rase, ki so ščitile prst na njivah pred odplakovanjem. Nekatere terase 

so zidane, večinoma pa so brežine travnate in zasajene s sadnim drev-

jem, ki jih s svojim prepletom korenin utrjuje. Le na redkih -

najdemo poleg sadnih dreves tudi brajde. 

Sistem poljske razdelitve je razdelitev na delce, s katero se praviloma 

srečujemo v ravninah. Ker pa tu delci zavzemajo sleme in terase v poboč-

jih, jih je relief tako deformiral, da so uvrščeni med nepravilne delce 

( I l e š i č , 1950, 96). Zaradi take razdelitve imajo posestniki relativ-

no majhne parcele, razmetane po vsem vaškem zemljišču. Oblika parcel, ki 

so dolge in ozke je na pobočjih tudi sedaj utemeljena, saj nakloni zah-

tevajo terasiranje. Na slemenu pa, kjer so nagibi blagi, taka parcela-

cija izgubi smisel. 

Lege sadovnjakov iz starih katastrskih načrtov ne moremo določiti. V 

franciscejskem katastru so vrisani le tisti, ki so obdajali vas, na 

severu v ozkem pasu, na jugu pa dokaj na široko. Strnjen kompleks vi-

nogradov je ležal na strmem južnem pobočju pod vasjo. 

Opisani vzorec se v zadnjih 200 letih ni bistveno spremenil. Vas je os-

tala v starih mejah, za večino slovenskih pokrajin tipične razpršene 
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pozidave tu ni. Novejše je le manjše pokopališče ob cesti, blizu cerkve 

sv. Jurija. Omenimo naj še dva visokonapetostna daljnovoda, ki prečka-

ta sleme na vzhodnem in zahodnem robu vasi. Visoki stebri zaradi izpos-

tavljene lege vizualno dominirajo. 

Obseg njiv se je močno zmanjšal, ostale so le še zahodno od vasi do cerk-

ve in na vzhodnem robu vasi. Na večjem območju nekdanjih njiv je mlada 

plantaža sadnega drevja, ograjena z žično mrežo. Preostale njive so oze-

lenjene, del se jih je pričel zaraščati ali pa je na njih že zrel gozd. 

Nekdanje vinograde so spremenili v travnike, sedaj pa se zaraščajo. Vi-

zualna raznolikost se je v zadnjih dveh stoletjih zmanjšala. Nekdanja 

pestra menjava njiv pod različnimi kulturami, njiv v prahi in travnikov 

je že skoraj povsem izginila. Obsežni, zlasti od vasi oddaljeni deli vaš-

kega zemljišča dajejo podobo propadajoče kulturne pokrajine. 

Priporočila in opozorila: 

1. Študija Razvojne možnosti kmetijske proizvodnje v Brkinih predlaga, 

da bi zaokrožena skupina njiv ležala ob cerkvi sv. Jurija, drugod 

naj bi bila raba travniška - obseg njiv naj bi se torej v prihodnosti 

zmanjšal, predlagana sta dva kompleksa vzhodno in jugovzhodno od vasi. 

Travniki naj bi se razširili deloma na račun njiv, deloma pa naj bi 

pričeli ponovno kositi ali pasti na tistih, ki so se pričeli zaraščati. 

2. Nov pokrajinski element, ki ga predlaga omenjena študija je vodna aku-

mulacija v grapi jugovzhodno od vasi, ki bi služila kmetijstvu. 

3. Študija usmerja razvoj naselja proti severu. Zaradi večjega naklona 

in severne ekspozicije pobočja so to za poselitev neprimerne površi-

ne. Vas je študija omejila po zunanjem robu vrtov in sadovnjakov, to-

rej je mogoče za gradnjo nameniti tudi ta zemljišča. Dolgoročni druž-
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beni plan občine je začrtal meje ureditvenega območja naselja v po-

dobnem, nekoliko manjšem obsegu. 

Izven vasi naj se torej poselitev ne širi. Dovoliti ne bi smeli niti 

razpršene poselitve niti obcestne gradnje. 

Značilnosti zasnove naselja 

Vas leži na slemenu, na nadmorski višini 630 m in je tako dvignjena 200 

m nad dolinsko dno. Mikrolokacija naselja je na skrajnem severnem robu 

manjše slemenske uravnave, ki se tu razcepi na dva kraka. Smeri v relief-

ni zgradbi lahko neposredno odčitamo tudi v 3 oseh v vasi: 

- vzhod-zahod, ki je osnovna smer slemena in hkrati vstop v vas, 

- VSV-ZJZ smer slemena, ki polagamo pada k sotočju Sušice in Padeža, 

- SSV-JJZ os, ki podaljšuje prejšnjo in sledi smeri uravnanega slemena 

sever-jug. 

Vas je torej nastala na naravnem vozlišču. 

Zgodovinski razvoj naselja lahko sledimo od leta 1819 (franciscejski ka-

taster), s stanji v letih 1873, 1894 in danes (slika 2). 
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kataster 1819 kataster 1986 

Največjo preobrazbo zasnove je vas doživela v obdobju 1819 do 1873. Pr-

votno so Vatovlje štele 16 kmečkih domov. Vaški poti sta se križali 

pravokotno, tretja pot pa je tekla po severnem robu Vatovelj. Osrednji 

komunikaciji sta bili zelo ozki, v tesnem med hišami le 2 m široki. Ve-

činoma lega kmečkih domov ne kaže navezanosti na omrežje poti. 

Sedanji tloris kaže mnogo večjo stopnjo urejenosti, ki iz katastrskega 

načrta ni čitljiva, jasnost in preglednost zasnove zaznamo, ko pridemo 

v vas. Razvoj v zadnjih dveh stoletjih je torej pripeljal do bolj kvali-

tetne morfološke zasnove vasi. 

Dominantna smer v vasi je severovzhod-jugozahod, ki jo na obeh krajih 
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zaključujeta nekdaj najbolj mogočni domačiji, ki sta tudi oblikovno zelo 

kvalitetni. Severna vrsta hiš je ob vaško ulico nanizana pod kotom prib-

ližno 30°. Po vzdolžni strani so torej orientirane v smeri vzhod-zahod, 

pravokotno na smer burje. S tako postavitvijo so ulico in dvorišča za-

ščitili pred njenimi sunki. 

Poleg poti je edini skupen objekt vaški kal ob križišču sredi vasi, ki 

pa ni več vzdrževan. 

Kmečke domove smo razvrstili v 4 tipe: 

a) dom na vogel, kjer so gospodarska poslopja postavljena pravokotno na 

stanovanjsko hišo; taki domovi so trije 

b) dom v ključu, dvorišče (borjač) je s treh strani obdano s poslopji; 

2 primera 

c) stanovanjska hiša leži na eni, gospodarsko poslopje na drugi strani 

ulice; 4 domovi 

d) stegnjeni dom, pravzaprav to ni pravi stegnjeni dom, saj stanovanjsko 

in gospodarska poslopja niso več pod eno streho, temveč le postavlje-

na drug ob drugega. 

Priporočila in opozorila: 

1. Glede na demografsko sliko vasi in ekonomski položaj celotnega območ-

ja v Vatovljah ne pričakujemo rasti naselja, zato za novogradnjo niso 

potrebna dodatna zemljišča poleg vasi. 

2. Morebitne nadomestne gradnje naj bodo postavljene na mestu stare hiše, 

če je že dotrajana. 

3. Tudi na novo postavljene hiše naj na severnem robu vasi upoštevajo 
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tradicionalno orientacijo (smer vzhod-zahod). 

Značilnosti oblikovanja objektov, stanje in lastništvo 

Tradicionalna gradnja je v lokalnem kamnu, peščenjaku sivo-rumene barve. 

Razen treh so vse hiše ometane, okenski okvirji in portali so pogosto 

iz klesanega kamna (apnenca ali peščenjaka). Kritina so korci, naklon 

strehe je okrog 25°. Vse stanovanjske hiše so enonadstropne, gospodarska 

poslopja pa z eno izjemo pritlična in tudi zidana. V začetku prejšnjega 

stoletja so bila še lesena. Novogradnja je le ena, tik ob vstopu v vas. 

Je nadomestna gradnja sedaj najmočnejšega kmeta. V tlorisnih razmerjih 

se ne drži tradicije, saj je krajša in širša. Nanjo se naslanja strojna 

lopa, ki ima namesto strehe le betonsko ploščo, lopa se stika s hlevom, 

kritim z Valovitim salonitom. 

Tudi adaptacije so redke, v glavnem so vgrajevali nova okna, ob tem pa so 

odstranili kamnite okenske okvirje in spremenili velikost okenskih odprtin. 

Kjer so obnovili celotno ostrešje, je sedaj napušč potegnjen dlje od 

fasade. Redki so tudi prizidki. 

Od nekdanjih 17 stanovanjskih hiš (hišnih številk je bilo 20) je obljude-

nih še deset, tri so že v ruševinah, od petih pa ni več sledov. Vse hiše 

so v zasebni lasti, tiste, ki so obljudene so tudi primerno vzdrževane. 

Večina poti v vasi je javnih (splošno ljudsko premoženje), ulica, v smeri 

VSV pa je razdeljena med lastnike ob njej nanizanih domov. 

Namembnost objektov je le stanovanjska ali pa so namenjeni potrebam 

kmetijstva. Drugih dejavnosti v vasi ni, vedo pa povedati, da sta bili 

tu nekdaj kar dve gostilni in v dolini Padeža mlin. 
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Priporočila in opozorila: 

1. Kot etnološka spomenika ruralnega značaja sta zaščiteni dve domačiji. 

Pri hišnih št. 7 in 8 (skrajno vzhodni kmečki dom) naj se varuje stara 

tlorisna mreža, gabarit in historični detajli, vsi gradbeni posegi 

naj bodo izvedeni v soglasju s spomeniško službo* Pri hiši št. 10 naj 

se varuje značilna podoba domačije (Kulturna dediščina v občini Seža-

na, zvezek 8). 

2. Menimo, da bi bilo treba varovati še skrajno južni dom, tudi zanj naj 

bi veljali pogoji kot za prvo domačijo. 

3. Pri gradnji novih stanovanjskih hiš naj bo v čim večji meri upoštevana 

lokalna tradicija gradnja: objekti naj bodo enonadstropni, pritličje 

naj bo v nivoju terena, visoka pritličja naj ne bodo dovoljena, streha 

naj bo dvokapnica, brez čopov, kritina naj bodo korci. 

4. Bolj kot stanovanjske hiše so problematična gospodarska poslopja, saj 

jih po dimenzijah močno presegajo. Tako ima hlev za 60 pitancev, ki 

ga predlaga študija razvojnih možnosti kmetijstva}tloris 12 x 19 m, 

skupni hlev za 80 krav pa kar 25 x 30 m (s. 183-185). Kmetija bi morala 

namreč rediti 50 do 100 živali v turnusu, da bi si zagotovila mini-

malno socialno varnost (s. 257). Naklon streh predlaganih hlevov je 

35°, lokalno običajen pa je 25°. Višina slemena bi bila 10, torej bi 

hlevi tudi po višinah presegali obstoječe objekte. 

5. Nove ograje v vasi naj ne bile dovoljene, plantaže sadnega drevja bi 

bilo dovoljeno ograditi z žično mrežo. 
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UDK 911.3 : 728.71 (497.12-13/14) = 863 

GEOGRAFSKI VIDIK RAZVOJA POČITNIŠKIH BIVALIŠČ NA NOTRANJSKEM IN 

PRIMORSKEM 

Anton Gosarx 

Uvod 

Učinke počitniških bivališč lahko proučujemo statično in procesno na 

podlagi lokacije, ki pa ni izključno merodajen dejavnik. Vloga lokacije 

v okviru naselbinske mreže je podvržena inicialnim in disperznim dejav-

nikom v prostoru, ki se sčasoma spreminjajo. Učinke počitniških biva-

lišč zato ne moremo opredeljevati, ne da bi upoštevali historičnih ter 

družbeno-ekonomskih zakonitosti, ki so izgradnjo pogojevali in jo še 

pogojujejo. 

Če so družbeno-ekonomske zakonitosti v času in prostoru okvirni dejav-

nik razvoja te zvrsti urbanizacije, potem so socialno-geografski procesi 

tisti, ki jih neposredno vzpodbujajo. Učinek urbanizacije zato ni merl-

jiv brez upoštevanja nekaterih osnovnih prebivalstvenih gibanj pred, med 

in po fazi intenzivnejše izgradnje počitniških bivališč. Kmečki stan, ki 

je bil dolga leta v razkroju, je pogojeval in omogočal prevrednotenje na-

membnosti prostora. S tem je bila sprožena urbanizacija večjih razsež-

nosti. Počitniška bivališča niso edini in ne najbolj izrazit dejavnik 

spremenjene urbane podobe naselij naše kraške krajine. 

Naselbinski sistem se novim oblikam in funkcijam težko in le počasi prila-

gaja. Reakcije zaradi spremenjenih funkcij so dvojne: eksterne, v 

katerih se soočajo pogledi družbe (npr. varstvo naravne in kulturne de-

diščine) in interesi lastnikov počitniških bivališč, in i n t e r n e , 

x mag., asist., Oddelek za geografijo, Fil. fak., Aškerčeva 12, Ljubljana 
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ki so naravnane na produkcijsko sposobnost, oziroma gospodarske možnos-

ti (npr. turizem). Retrogradno je sistem primoran upoštevati meje rasti, 

oziroma prag dopustne ekološke obremenitve. 

Za opredelitev omenjenih vsebin se poslužimo kazalcev, ki temelje na 

splošnih metodoloških izhodiščih proučevanja naselbinske mreže in spe-

cifičnih oblik urbanizacije podeželja pod vplivom razraščanja alohtone 

posesti nepremičnin. Predstavili bomo evolucijo izgradnje počit-

niških bivališč v navezavi na drugo gradbeno dejavnost. Formo da-

našnjih naselij bomo opredelili glede na raznovrstno zgradbeno sestavo, 

obdobja nastanka, velikosti in namembnosti počitniških bivališč. Fun-

kcijo omenjenih naselij pa bomo opredelili z dolgostjo in ritmom 

bivanja v počitniških bivališčih ter zvrstjo rekreativne in druge dejav-

nosti. Na podlagi spremenjene fiziognomije in funkcije pretežno pode-

želskih naselij bomo lahko sklepali o učinkih in spremembah v hierar-

hiji naselbinske mreže. 

Razporeditev in število počitniških bivališč na Notranjskem 

Počitniška bivališča so na Notranjskem izrazen naselbinski pojav in prob-

lem robnih območij regije. Glede na obsežnost pojava v naseljih, katastr-

skih občinah in občinah, ki meje na ljubljansko "metropolitano" regijo, 

jim lahko pripišemo predvsem suburbani značaj. So bivališča, ki bi jim 

ustrezno pridali ime "vikend", saj so v dosegu dnevne migracije repub-

liškega središča in v mejnih slovenskih območjih drugih izvenregijskih 

naselij (Reke, Kopra, Trsta in Nove Gorice). 

Manj izrazit obod počitniških bivališč najdemo le še v nekaterih nasel-

jih, ki obkrožajo regionalno središče Postojno. 
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Tabela 1: Počitniška bivališča na Notranjskem* 

Lok. 
(nas 

Štev. Gost. Delež lok. 
PB/km2 PB (v št. 

naselij) 

Delež PB 
(v št. 
stanov.) 

Delež v 
mestnih 
naseljih 

Logatec 18 169 1.0 94,7 % 6,9 % 32,5 % 

Cerknica 73 286 0.6 57,5 % 6,1 % 1,3 % 

Postojna 12 30 0.1 19,4 % 0,5 % 26,7 % 

Il. Bistrica 17 97 0.2 27,4 % 2,2 % 47,4 % 

Sežana 101 281 0.4 59,8 % 3,6 % 2,5 % 

Notranjska 221 863 0.3 50,3 % 3,3 % 13,9% 

Slovenija 3-261 18.965 0.94 55,3 % 3,2 % 12,5 % 

x Vir: Popis prebivalstva in stanovanj, Ljubljana, 1981. 

Izstopa izrazita notranja diferenciranost tega fenomena v pokrajini. Raz-

blinjenost te zvrsti poselitve sega v povprečju od devet počitniških bi-

vališč po zaselku v občini Logatec do komajda tri počitniška bivališča 

v naseljih občine Sežana. Enako neenotnost izkazuje še gostota počitniš-

kih bivališč, ki v logaški občini presega slovensko povprečje, v posto-

njski pa je empirično komajda merljiva. Na tej osnovi lahko zapišemo, da 

so počitniška bivališča pomemben dejavnik urbanizacije v logaški in de-

loma cerkniški občini, saj je v obeh več kot šest odstotkov stanovanj 

namenjenih rekreaciji. Da je prisotnost počitniških bivališč izrazita 

prav v teh dveh občinah dokazuje tudi dejstvo, da je v logaški le eno 

naselje brez te pojavne oblike, v cerkniški (in sežanski) pa je delež 

naselij s počitniškimi bivališči še nad slovenskim povprečjem. 

Specifičnosti razvoja počitniških bivališč 

Za usmerjanje poselitve v rekreacijske namene dolgoročnih in vseobsega-

jočih oziroma posebnih predpisov ali programov ni. Kar je v preteklosti 
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veljalo za stanovanjsko gradnjo, ne glede na njeno funkcijo, je veljalo 

tudi za postavitev počitniške hiše, rekonstrukcijo kmečkega poslopja 

itd. Soglasja za objekte te zvrsti so dajale tiste institucije, ki so 

že itak zadolžene za nadzor nad urbanim razvojem. Posamezne občine so 

ob tem izdvajale še poselitvena območja za počitniška bivališča in pri-

poročila zvrst gradnje, oziroma jo odobrila. 

Zakonodaja in njene restriktivne mere so posledično vplivale na razvoj 

in obstoj počitniških bivališč. Obvarovala je recimo obrežja jezer in 

rek pred intenzivno zasebno pozidavo, kar se v nekaterih drugih deželah 

ni zgodilo, omejila je zasebno gradbeno dejavnost nad gozdno mejo, če-

sar v nekaterih alpskih deželah tudi niso upoštevali, ohranila je nekate-

re naravne posebnosti, posredno pa je vplivala na povečanje števila 

"črnih gradenj". 

Kompetence občin pri urbani ureditvi naselij in območij so vplivale na 

določene nedoslednosti pri razvoju enotnega poseljenega prostora. Med-

tem ko so v eni občini preprečevali zazidavo ob meji z drugo (zaradi 

potreb po zaščiti pitne vode, naravne dediščine itd) so v drugi dopuš-

čali poselitev ekološko identičnega, sosednjega ozemlja. 

Danes opažamo izrazito diferenciacijo v zgradbeni in starostni struk-

turi, po popisu zajetih počitniških bivališč. V določenih območjih 

so se oblikovali kar zaselki počitniških bivališč, ki dopolnjujejo 

naselbinsko mrežo, oziroma jo širijo in specifično delujejo na funk-

cijske odnose v pokrajini (promet, trgovina), Lep primer je samostoj-

ni zaselek novih počitniških bivališč pri Logatcu, del tega se 

zajeda v pobočja, sicer k občini Vrhnika pripadajoče Zaplane, ob njem 

pa je depopulaciji zapisano območje Žibrš. K preobrazbi nasel-

binske mreže prispevajo s svojo povsem samostojno zasnovo zaselki počit-

niških bivališč ob Gornjem Jezeru, v Rakovem Škoc-

janu (Slivice), ter na območju Lipsenja in Volčja. Več-

je število počitniških bivališč srečujemo nato le še na pobočjih 

Snežnika nad Ilirsko Bistrico. 
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Med počitniškimi bivališči prevladujejo taka, ki so bila zgrajena po 

letu 1960. Izjemo v tem pogledu predstavlja občina Sežana in deloma 

Ilirska Bistrica, kjer so počitniška bivališča pretežno starejšega 

nastanka. Večji delež počitniških bivališč pred letom 1960 pomeni 

ponavadi preslojitev stalne v občasno poselitev v obstoječi stavbni 

strukturi (posledica "bega iz podeželja"). V primeru, da gre za kon-

tinuirano rast, izhaja ta ponavadi iz anarhično sprejete odločitve 

na podlagi ponudbe in povpraševanja v začetku 60. let, kateri je kon-

sekventno (hočeš-nočeš) sledila družba z legalizacijo "črnih gradenj" 

in planskim izdvajanjem novih, sosednjih območij v te namene. Novi 

večji zaselki počitniških bivališč, ki so nastali kasneje (grajeni po 

letu 1970), temelje nanačrtni izdvojitvi ozemlja za tovrstno gradnjo. 

Opažamo dve zakonitosti: prvič, da je med vsemi naselji s počitniškimi 

bivališči kar 94 % takih, ki nimajo nad 9 tovrstnih objektov, oziroma, 

da so počitniška bivališča ponavadi grajena le v skupinah po štiri in 

manj (80,1 %); drugič pa, da nastopa v starosti počitniških bivališč 

občutna diferenciacija med Notranjsko in Primorsko: novogradnje segajo 

pretežno še iz ljubljanske smeri do Postojne; na Krasu, v Brkinih in 

v drugih kraško-primorskih naseljih pa se v ta namen obnavljajo sta-

rejša poslopja. O novodobni in močni urbanizaciji s počitniškimi bi-

vališči lahko govorimo (po podatkih iz popisa 1981!) le v širšem gra-

vitacijskem zaledju Ljubljane. 
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Tabela 3: Zvrst in razvoj počitniških bivališč na izbranih lokacijah 

Naselje Skupaj PB starost PB* 
1960 1961-1970 1971-1980 

PB zgrajen 
kot v 
"vikendi" družinskih 
poč.hišice hišah 

v 
drugih 
objektih 

1. Logatec 55 9 13 23 44 10 1 

2. Zibrše 27 2 - 13 25 2 -

3. Slivice 29 - 8 2 29 - -

4. Gorenje Jezero 40 3 - 30 39 1 -

5. Lipsenj 27 2 3 19 21 4 2 

6. Volčje 32 1 - 19 31 1 

7. 11.Bistrica 46 9 23 7 33 - 13 

8. Lož 10 2 1 2 4 6 -

9. Podgrad 12 5 - - 8 4 -

10. Rovte 22 7 2 8 14 7 1 

11. Brestovica 
pri Kbmnu 

11 5 1 2 2 8 1 

12. Golac 20 2 1 14 7 13 -

13. poljane pri 
Podgradu 

10 2 2 4 1 9 -

x za nekatera počitniška bivališča (PB) ni podatkov o starosti zgradbe 



Tabela 2: Razvoj počitniških bivališč v okviru naselbinske mreže 

Občina 
Vseh 
lok. 
PB 

Število 
nad 50 

PB po naseljih 
25-49 10-24 5-9 1-4 

starost PB (v %) 
zrajena 1961- 1971-
pred 1960 1970 1980 

neznano 

Logatec 18 1 1 1 7 8 24.8 12.4 37.9 24.8 

Cerknica 73 - 4 1 6 62 24.1 6.9 39.5 29.4 

Postojna 12 - - - 1 11 30.0 10.0 40.0 20.0 

Ilirska 
Bistrica 17 - 1 1 3 12 37.1 24.7 15.5 22.7 

Sežana 101 - - 3 14 84 49.5 6.4 25.9 18.1 

Notranjska 221 1 6 6 31 177 

SR Slovenija 3261 38 80 323 572 2249 23.5 11.3 33.6 31.6 



10 NOTRANJSKA - 14.zbor.slov.geografov, Postojna 1987 

Depopulacija in počitniška bivališča 

Zanima nas v kolikšni meri je rast počitniških bivališč pogojena z u-

padanjem stalne poselitve nasploh. Praviloma rastejo stanovanja za 

stalno in občasno prebivanje vzporedno. Izjeme najdemo o nekaterih peri-

fernih, hribovitih območjih tukajšnjih K.O., tako na Notranjskem kot 

Primorskem. 

V občini Logatec izkazuje upad stanovanjskega fonda le ena k.O., 

v kateri pa beležimo pet počitniških bivališč. Stagnacijo v stanovanjs-

ki izgradnji kaže kar 42 % K.O., v katerih so povsod tudi že prisotna 

počitniška bivališča. Idealen primer v podporo omenjenega korelacijske-

ga razmerja pa nudi občina Cerknica. Večina K.O. vzhodnega dela 

občine izkazuje izrazit upad stanovanj za stalno prebivanje, a povsod 

je tudi že opaziti razrast počitniških bivališč. Inicialnega vpliva 

sosednje Rakitne ne gre prezreti! V občini Postojna zaradi maj-

hnega števila počitniških bivališč podobnih zaključkov ne moremo po-

tegniti. Drugače pa je na ilirsko-bistriškem in sežans-

kem. Resda izstopajo številna počitniška bivališča v območjih, kjer 

se stanovanja že itak množe (Podgrad, Ilirska Bistrica), a vseeno prev-

laduje prisotnost počitniških bivališč tudi tam, kjer so zabeležili u-

pad števila stanovanj. To velja predvsem za periferna, a še dobro pro-

metno dostopne kraje Brkinov, Vremske doline in Krasa. Detaljnejša raz-

merja kaže priložena kartax. 

Socialno-posestna analiza in dejavnost lastnikov počitniških bivališč 

(na izbranem primeru) 

Terenski ogledi dajejo prav kritikom statističnega popisa stanovanj, 

x osnutek za karto je pripravila Veronika Demšar 
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posebno tistim, ki trde, da je dejansko število počitniških bivališč 

bistveno večje. Primerjava med podatki za Gorenje Jezero, na primer 

pove, da je počitniških bivališč tod dvakrat več, namesto registriranih 

40 je tam vsaj 65 počitniških bivališč. V želji ugotoviti glavne zna-

čilnosti lastništva, fiziognomijo stavb in motive, ki so vodili k gradnji 

počitniških bivališč na Notranjskem, smo anketirali 31 lastnikov počit-

niških bivališč ob Cerkniškem jezerux. 

Tabela 4: Osnovna družbenogeografske značilnosti lastnikov PB 

Starostna struktura Izobrazbena struktura 

do 30 let 4 % osnovna šola 0 

30 - 40 let 8 % poklicna šola 10 % 

40 - 50 let 30% srednja šola 57 % 

50 - 60 let 47 % višja šola 6 % 

nad 60 let 11 % visoka šola 27 % 

Izkazalo se je, da je devet desetin lastnikov Ljubljančanov, katerih 

predniki so neredko živeli v krajih na Notranjskem (predvsem v Ložu, 

na Rakeku, v Cerknici in Begunjah), Ostali lastniki so iz Zasavja, 

Štajerske in Pomurja ter Dalmacije. Bližina matičnega kraja bivanja po-

trjuje hipotezo, da gre na Notranjskem za počitniška bivališča subur-

bane cone z intenzivnimi obiski ob koncu tedna (ime "vikend" je ustrezen!). 

Počitniška bivališča so v lasti demografskih skupin zrelih let (77 %) 

in pretežno, po R u p p e r t u , srednjega prebivalstvenega sloja 

industrijske družbe. Podobno kot pred leti na Rakitni** pa se tudi tu 

x anketo je izpeljala Jana Jerman 

študija P a k - K l e m e n č i č : Socialonogeografska preob.Rakitne 
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kaže nadpovprečno število lastnikov z višjo in visoko izobrazbo (33 %), 

katerih delež najmanj trikrat presega republiško povprečje. Večina last-

nikov stalno živi v najemniških družbenih stanovanjih (43 %), okrogla 

četrtina pa ima bodisi v lasti zasebno hišo ali svoje stanovanje. Nakup 

počitniškega bivališča je bila prednostno kombinacija statusnega simbo-

la in naložbe kapitala. 

Tabela 5: Zvrst počitniških bivališč in značilnosti zemljiške posesti 

Nakup zemljišča 

pred 1960 3 % 

leta 1960-1965 9 % 

leta 1965-1970 37 % 

leta 1970-1975 25 % 

leta 1975-1980 22 % 

po 1. 1980 4 % 

Velikost parcele 

do 300 m2 0 

300 - 500 m2 17 % 

500 - 700 m2 30 % 

700 - 900 m2 9 % 

900 -1100 m2 25% 

nad 1100 m2 19% 

Tip PB Velikost PB 

"Vikend" poč.hiš. 94 % do 40 m2 24 % 

"v neoalpskem st. 45 % 40 -- 50 m
2 

49 % 

vilskega značaja 21 % 50 -- 60 m2 10 % 

brunarica 12 % 60 -- 80 m2 7 % 

lopa 15 % nad 80 m2 10 % 

preurejeno gosp. 
poslopje 3 % 

preurejena kmečka 
hiša 3 % 

Posesti so si lastniki pridobili v sedemdesetih letih (52 %) in pričeli 

takoj z gradnjo (55 %). Kljub relativno urejeni okolici in stavbi pa 
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večina še nima priključka za vodovod, da o kanalizaciji ne govorimo, 

saj jo povsod nadomeščajo greznice. Z izjemo redkih počitniških bivališč 

so vsa priključena na električno omrežje. Počitniška bivališča nimajo 

nič skupnega z avtohtono arhitekturo, je pa stavba v večini primerov 

ustrezno velika (večsobna), saj prevladuje velikost nad 40 m2 stanovanjs-

ke površine (76 %), ki omogoča prenočevanje in bivanje za dalj časa. 

Zanemarljivo malo je adaptiranih kmečkih in gospodarskih poslopij (6 %). 

Zemljišče je zamenjalo lastnika pretežno na relaciji družba - zasebnik 

(gozdno gospodarstvo je odprodajalo parcele v Škocjanu, občina je odme-

rila zemljišča za "vikende" ob Gornjem Jezeru). Skoraj 2/3 zdajšnje in-

dividualne alohtone posesti (59 %) je bila še v šestdesetih letih sp-

lošna družbena lastnina. Kmetje so odprodali petino zemljišč, na katerih 

so danes počitniška bivališča, manjši del pa je prešel iz rok v roke na 

podlagi sorodstva (12 %) in znanstva (6 %). 

Ritem obiskovanja teh krajev je povezan z motivom in oddaljenostjo od 

stalnega bivališča. Pretežno prevladuje obisk ob koncu tedna v poletnih 

dneh, pri čemer počitniško bivališče za večino ni mesto, kjer bi pre-

živaljali letni dopust (42 %). Poleg rednih obiskov v "vikendu" ob koncu 

tedna skoraj 2/3 gospodinjstev preživi daljšedobne počitnice ob morju 

ali na izletih v gorah. Oddajanje počitniških bivališč v najem sploh ne 

prihaja v poštev, le sorodnikom in znancem ga dajejo redkeje "na posodo" 

(13 %). Znance pa le radi povabijo, posebno tedaj, ko je v planu reko-

nstrukcija stavbe ali okolice. To pa je na sporedu vsako leto. Skrb 

okoli lastnine-vikenda, njegovo urejanje in preurejanje ponavadi za-

menjuje prvobiten namen, zaradi česar so počitniško bivališče zgradili. 

Večini lastnikov je to rekreacija! Če tega ni (ali del ne planirajo) 

z okolico, v kateri so ne vedo kaj početi!. 
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Idealna predstava o rekreaciji je "biti na s v o j e m " , imeti svoj 

mir, garati na svojem koščku "neokrnjene" narave Nekdo ima so-

sede 5 km daleč, ker je postavil počitniško bivališče v Snežniških goz-

dovih. 

Individualizacija kraške pokrajine po alohtonih lastnikih iz mestnih 

središč je v teku. Ustrezni preobrazbi pokrajine in naselij ter formi-

ranju novih, specifičnih zaselkov v njej smo že priča. Gozdno-kraška 

pokrajina nima več izključno produkcijski (gozdarstvo, kmetijstvo), tem-

več v vedno večji meri še občasni rekreacijski in poselitveni značaj. 

Zaključek 

Počitniška bivališča so pokrajinotvorni element le nekaterih naselij 

Notranjske, prednostno v ljubljanskem gravitacijskem območju. Podobno 

kot ponekod drugod v Sloveniji so tudi tu počitniška bivališča dopol-

nila oziroma razširila teritorije naselij ali pa spremenila ustaljeno 

funkcijo zgradb za občasno prebivanje znotraj posameznega naselja. Ta 

tip preoblikovanja naselbinske podobe srečujemo v Vidovskih hribih nad 

Cerknico, na Rovtarskem, v Brkinih in na Komenskem Krasu. 

Ob tem, da so počitniška bivališča z rekonstrukcijami in novogradnjami 

spremenila podobno podeželskih vasi, pa so ponekod bistveno vplivala 

na spremembo naselbinske mreže. Oblikovali so se zaselki počitniških 

bivališč, ki so povečali število naselij, ponekod pa že vplivajo na 

hierarhijo v naselbinski mreži. Izdvojiti gre pri tem "rekreacijske 

zaselke" na območjih Cerkniškega jezera, Zaplane, Rakovega Škocjana, 

Blok in Sviščakov. Inovacije v naselbinski mreži bi kazalo v bodoče še 

podrobneje proučevati in poiskati funkcijske zveze v okviru obstoječe 

hierarhije naselij. 
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RAZVOJ IN PROBLEMI INDUSTRIJE NA NOTRANJSKEM 

Igor Vrišerx 

Do industrializacije je prišlo na Notranjskem šele po osvoboditvi leta 

1945 o Pred I. svetovno vojno so nastali v štirih notranjskih občinah 

le nekateri lesnopredelovalni obrati (v Baču 1907, Cerknici 1903, Ilirs-

ki Bistrici 1900, Martinjaku 1880, Starem trgu 1913, Pivki 1894 in 

Postojni 1894 in 1908). Drugih industrijskih podjetij skorajda ni bilo. 

Med obema svetovnima vojnama se je začeta industrializacija nadaljeva-

la na enak način. Novi lesnopredelovalni obrati so nastali v Cerknici 

(1936, 1938), Martinjaku (1928),starem trgu (1923), Ilirski Bistrici 

(1937, 1944), Logatcu (1935), Prestranku (1929), Belskem (1923) in Baču 

(1924, 1937). Večina teh industrijskih žag se je opirala na bogato gozdno 

zaledje in je izdelovala deske, plohe, tramove, zabojčke in druge lesne 

polizdelke za izvoz v Italijo in druge mediteranske dežele. Le redke 

med njimi so proizvajale zahtevnejše proizvode; takšen primer je bila 

tovarna lesonita v Ilirski Bistrici. Poleg teh večjih industrijskih 

podjetij je bilo še veliko manjših žag (npr. v Begunjah, Grahovem, Sta-

ran trgu, Rakeku, Koritnici, Ilirski Bistrici, Hotedrščici itd). Delež 

industrijskega prebivalstva je znašal pred I. svetovno vojno (leta 1910) 

v nekdanjem logaškem okraju (vštevši Idrijo) 27,2 %, v postojnskem okra-

ju pa 10,8 % aktivnih v industriji in obrti. Med obema svetovnima voj-

nama se je ta delež nekoliko povečal. Na območju sedanje občine Cerkni-

ca je znašal 14,9 %, Logatec 23,2 %, Postojna 10,5 % in Ilirska Bistrica 

14,3 % (za jugoslovansko ozemlje so podatki po popisu iz leta 1931, za 

italijansko ozemlje za leto 1936; podatki obsegajo aktivne v industriji 

in obrti). Zaradi obmejne lege, nerazvitosti, skromnih naravnih virov 

Dr., red. univ. prof., Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta 
v Ljubljani, Aškerčeva 12, Ljubljana 
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in šibkih energetskih osnov je ostala industrializacija na nizki stopnji 

in izrazito sporadičnega značaja. 

Do prave industrializacije je prišlo šele v drugi polovici petdesetih 

in v prvi polovici šestdesetih let, ko so odprli številne nove, vendar 

večidel manjše industrijske obrate, ki so se opirali na les kot surovino 

in na delovno silo. Marsikatero podjetje pa je nastalo kot pomoč manj 

razvitim predelom. Leta 1948, ob začetku povojne industrializacije, je 

znašalo število zaposlenih v industriji na Notranjskem v občini Cerkni-

ca 572, Ilirska Bistrica 842, Logatec 306 in Postojna 708, skupaj 2428 

zaposlenih. Leta 1984 se je njihovo število zvečalo na 11.320 (indeks 

19̂ 8-1984 je 466), od tega jih je bilo v cerkniški občini 3838, ilirsko-

bistriški 2659, logaški 1961 in postojnski 2862. Sprva so gradili nove 

lesnopredelovalne obrate ali pa so manjše žage združili v večja podjet-

ja. Tako so nastale organizacije združenega dela "Brest" v Cerknici 

(z obrati v Martinjaku in Starem trgu), "KLI" v Logatcu, "Javor" v Pivki 

(z obrati v Belskem, Postojni, Prestranku in Baču) in "Lesonit" v Ilirs-

ki Bistrici. Lesna industrija zaposluje 5570 delavcev, to je kar 49,2 % 

vseh zaposlenih v industriji. 

Poleg lesne industrije so osnovali še nekatera druga podjetja: v Ilirs-

ki Bistrici je nastala "Tovarna organskih kislin" (leta 1946), v Pod-

gradu "Plama, industrija za proizvodnjo in predelavo plastike" (1955) 

in Iplas (podružnica podjetja iz Kopra), v Postojni "LIV, kovinska 

industrija" (1960), v Logatcu "Valkarton" (1970) in v Ložu "Kovino-

plastika" (1954-1960). Razen teh večjih obratov so ustanovili še števil-

ne manjše, v katerih so predvsem zaposlili presežke kmečkega prebivalst-

va. Takšna manjša podjetja so "Kovind" v Uncu, (1963), "Kartonažna" v 

Rakeku (1964), Tovarna mesnih izdelkov v Postojni (1946), obrat "Veze-

nin" v Ilirski Bistrici, "Industrija lahke konfekcije" v Logatcu, in-

dustrija gradbenega materiala v Cerknici, Novi vasi in Razdrtem, elek-
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trotehnični obrati v Cerknici, Ilirski Bistrici, Hotedrščici in Postoj-

ni ter še nekatera. 

S takšno intenzivno industrializacijo, ki se je razprostrla dokaj na 

široko - nameščena je v 22 naseljih - je Notranjska doživela občutno 

družbeno preobrazbo. Delež aktivnega industrijskega prebivalstva se 

je dvignil od 9,3 % leta 1953 na 23,4 % leta 1961, 33,9 % leta 1971 

in 41,1 % leta 1981, obenem je delež kmečkega prebivalstva nazadoval 

od 42,8 % leta 1953 na komaj 6,9 % leta 1981. Industrija je postala 

v sedemdesetih letih poglavitna dejavnost in v nekaterih mikroregijah 

je docela prevladala v zaposlitvi, saj so se deleži industrijskega ak-

tivnega prebivalstva povzpeli nad 40 % (Logaška kotlina, Zgornja Pivka) 

ali celo nad 50-60 % (Loška dolina, Cerkniška dolina, Podgrajsko po-

dolje). Za Notranjsko, ki jo je narava skopo obdarila, kjer so slabi 

pogoji za kmetovanje in razen gozdov ni nobenega pomembnejšega narav-

nega vira ter so tudi skromne možnosti za razvoj drugih dejavnosti (do-

ločene možnosti nudita le še promet in turizem), je bila industrija o-

čitno edini izhod iz gospodarske nerazvitosti. Industrializacija je bila 

povrhu tega iz različnih razlogov tudi politično podprta. Glede na to 

ni presenetljivo, če se v SR Sloveniji uvršča Notranjska med močneje 

industrializirane regije. V ilustracijo naj navedemo nekaj podatkov: 

delež Notranjske v SR Sloveniji znaša pri prebivalstvu 3,05 %, delež 

zaposlenih v industriji 3,08 %, delež aktivnega industrijskega prebi-

valstva 3,20 %, delež v industriji ustvarjenega narodnega dohodka 3,39 % 

in delež vrednosti osnovnih sredstev v industriji 2,63 %- Vendar ima ta 

industrializacija nekatere posebnosti. Zaradi prevlade delovno intenziv-

nih panog, ki obsegajo 78,2 % vseh v industriji zaposlenih, je prišlo 

do močne socialne preobrazbe. Industrija je tudi zajela zelo veliko 

ženske delovne sile, ki tvori cca 47 % vseh zaposlenih. Kvalifikacijska 

struktura je boljša kot drugod v Sloveniji, saj odpade na nekvalificira-

ne in polkvalificirane delavce 38,8 %, v SRS pa 51,6 %. Veliko manj pa 
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je ta industrija spremenila občo gospodarsko strukturo. Vzrok je verjet-

no v razdrobljenosti industrijskih zmogljivosti, manjši vrednosti osnov-

nih sredstev in v izostanku tako imenovanih multiplikacijskih učinkov 

industrije. 

Industrializacija je odprla tudi nekatere probleme, ki imajo širši in 

dolgoročnejši značaj. Vsaj tri med njimi kaže omeniti. 

1. Sedanja struktura industrije na Notranjskem je izrazito monofunkci-

onalna. Je sicer manjša, kot je bila v preteklosti, vendar je še 

vedno znatna. Monofunkcionalnost je dvojna, kaže se v prevladi in-

dustrije nad drugimi dejavnostmi in v prevladi lesnopredelovne in-

dustrije nad ostalimi panogami. Takšna ozka usmerjenost povzroča 

veliko odvisnost od svetovnega tržišča, prinaša obdobja prosperitete 

in obdobja stagnacije. V osemdesetih letih je lesarstvo zašlo v kri-

zo, ki je zelo prizadela notranjsko industrijo. Prodaja na svetovnih 

trgih se je zmanjšala in konkurenca je vse hujša. Vzrokov za to kri-

zo je več: surovinsko zaledje ne zadošča za zmogljivosti lesne in-

dustrije in čedalje več lesa je treba uvoziti. Večajo se stroški za 

energijo, za dodatno surovine in polizdelke. Problem je izbor in 

originalnost izdelkov; v tem pogledu notranjska lesna industrija 

ni dosegla ustrezne višine in so zato njeni izdelki cenejši. Izhod 

iz te stiske prav gotovo ni na notranjem tržišču, čeprav si skuša 

z njim pomagati. Verjetno bo treba v lesni industriji izvesti nekate-

ra prestrukturiranja glede izbora proizvodnje ter težiti k zahtevnej-

šim izdelkom z boljšim designom. 

2. Velik del notranjske industrije prihaja v razkorak (konflikt) z o-

koljem. Občutljivo kraško okolje s specifičnimi hidrološkimi razme-

rami terja kar najbolj čisto industrijo. Zal je več tovarn, ki teh 

pogojev ne izpolnjujejo. Najbolj razvpita primerna sta tovarni TOK 
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in Lesonit v Ilirski Bistrici. Vendar tudi druge tovarne niso zgled-

ne. Če ravno sedaj ne onesnažujejo v večjem obsegu, obstaja vendar-

le latentna nevarnost, da bi do tega lahko prišlo. Večja skrb za 

okolje bo nedvomno zvečala industrijske proizvodne stroške. Zato bo 

glede marsikatere tovarne treba premisliti ali s sedanjim proizvod-

nim programom in obstoječo tehnologijo sploh sodi v takšno občutlji-

vo okolje. Problem niso samo odpadne vode in onesnažen zrak, ki je 

zlasti neprijeten v anticiklonalnih zimskih dneh v logaški, pivški 

in ilirskobistriški kotlini, ampak tudi deponije odpadkov (lubja, 

žagovine in lesnega prahu, plastike, različnih kemikalij, odpadnih 

olj itd.), bolj ali manj urejena smetišča ter divje deponije, ki 

lahko postanejo naravnost usodne za kraški svet. 

3. Tretji problem, s katerim se notranjska industrija čedalje bolj so-

oča, je njen bodoči razvoj. Čeprav prevladujejo potrošniško usmerje-

ne panoge, se vendar v številnih obratih zastavlja vprašanje, kako 

v prihodnje, kako slediti svetovnemu razvoju ali zadržati delovno 

intenzivnost itd. Velik del te industrije, s svojim drobnim in hete-

rogenim proizvodnim značajem, majhno proizvodno elastičnostjo in mi-

nimalno povezanostjo, je preveč podvržen trenutnim gospodarskim raz-

meram in bolj malo sledi svetovnemu razvoju. Na sploh je preveč ve-

zan na tradicionalne proizvodne in tržne pogoje (kar je sploh zna-

čilnost jugoslovanske industrije). Zlasti podjetja brez lastne raz-

vojne službe, brez pokrovitelja v razvitejšem in svetovno orientira-

nem podjetju, opirajoč se zgolj na pridne delavce, se lahko kaj hitro 

znajdejo v težavah. Njihova perspektiva pač ne more biti zgolj nu-

denje živega dela, ampak lastna inovacijska dejavnost. To so sicer 

problemi celotne jugoslovanske industrije, vendar se zdijo na Notra-

njskem, ki nima večjega urbanega centra, niti ne več zalog cenene 

delovne sile in surovin in kjer so naravne razmere izredno občutlji-

ve, še posebej v ospredju. 
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PRIMERNA OBMOČJA ZA NAMESTITEV INDUSTRIJE V OBČINI POSTOJNA 

Igor Vrišer*, Andrej Černe** 
I. 

Izbira alokacije za industrijo je v ekonomiji, geografiji in prostors-

kem planiranju aktualen in že dolgo prisoten problem, ki se ga je dos-

lej reševalo na dva načina: teoretično in praktično. V prvem primeru1 

se poskuša razbrati, kateri obči in posebni ekonomski in tehnološki 

zakoni vplivajo na izbiro alokacije industrije. S tematiko so se ukvar-

jali L a u n h a r d t , W e b e r , L ö s c h , H o o v e r , Isard in 

drugi. V drugem primeru pa so izhajali iz bolj utilitarističnih raz-

logov: za potrebe gospodarskega in prostorskega razvoja je bilo treba 

poiskati primerne lokacije za industrijske obrate, te alokacije ovred-

notiti in med njimi določiti tiste, ki bi bile ustrezne, tako za druž-

beno gospodarjenje s prostorom, kot za bodočo tovarno. V zadnjih deset-

letjih pa so se med vzroke za bolj premišljeno izbiranje industrijskih 

alokacij uvrstile tudi ekološke razmere. Industrija je namreč postala 

ne le velik porabnik prostora, marveč tudi eden od najpomembnejših 

povzročiteljev ekoloških deformacij. 

Iz navedenih razlogov in zaradi velike vloge industrije v regionalnem 

in lokalnem razvoju se posveča industrijskemu alociranju posebna po-

zornost. Tako ni več namestitev industrijskega obrata zgolj podjetniš-

ka zadeva, pa tudi ne preprosta planerska naloga, ki jo je moč rešiti 

rutinsko s pomočjo priročnikov. Nameščanje industrije terja razen 

poznavanja ekonomskih, tehničnih in tehnoloških zahtev, ki izvirajo 

iz industrijskega gospodarjenja, tudi temeljito razumevanje regionalnih 

Dr. red. univ. prof., Oddelek za geografijo, FF, Ljubljana 
mag., asist., Oddelek za geografijo, FF, Ljubljana, Aškerčeva 12 
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in lokalnih, geografskih, ekoloških, socialnih in ekonomskih razmer. Za-

radi velikih lokalnih in regionalnih implikacij, ki jih prinaša vsaka 

širitev ali namestitev novih industrijskih obratov, se industrijsko 

planiranje vključuje ali v družbeno razvojno politiko, v sistem plani-

ranja, ali v zakonodajo. Tako tudi slovenska republiška zakonodaja omen-

ja v Zakonu o sistemu družbenega planiranja in družbenem planu SR Slo-

venije (UL SRS, 1-4/80) "zasnovo prostorske organizacije dejavnosti" in 

"zasnovo namenske rabe prostora" (142. člen). V Zakonu o urejanju pros-

tora (UL SRS, 18-930/84) je navedena potreba po določitvi "ureditvenih 

območij za zaposlitev (industrijska območja) (31. člen). Industrijsko 

planiranje je omenjeno tudi v "Navodilih o vsebini in metodologiji iz-

delave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin" 

(UL SRS, 20-941/85). 

Kljub obilici navodil pa vendarle ostaja odprto vprašanje, na kakšen 

način praktično določiti industrijska območja in med njimi izbrati 

družbeno, ekološko in podjetniško najbolj ustrezna. Geografski poskus 

v tem smislu pomeni tudi to poročilox. 

II. 

Skušnje iz dosedanjih raziskav kažejo, da pri opredelitvi industrijskih 

lokacij moramo izvesti dvostopenjsko presojo: 1) širša, regionalna ali 

makrolokacijska in 2) ožja, lokalna ali mikrolokacijska presoja. 

Regionalna presoja naj bi z obravnavo družbenih in prostorskih lokacijs-

kih pogojev in faktorjev podala oceno možnosti za razvoj in nameščanje 

industrije; to bi bila družbena in podjetniška presoja o smotrnosti in 

x Poročilo je povzetek raziskave "Primerna območja za alokacijo indust-
rije v občini Postojna, ki jo je financirala Raziskovalna skupnost 
v občini Postojna in katere avtorja sta I. Vrišer in A. Černe ob 
sodelovanju slušateljev geografije IV. letnika 1986/87: M. Batagelj, 
A. Florjane, A. Gregorič, L. Mihelič in A. Slavec. 
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ustreznosti posameznih lokacij. Presoja bi potekala na dva načina. Prvi 

korak bi bila opredelitev lokacijskih pogojev, to je družbenih, naravnih 

in naselbinskih možnosti za namestitev tovarne. Drugi korak bi obsegal 

obravnavo lokacijskih faktorjev, ki neposredno vplivajo na razmestitev 

obratov. Ti so: surovine, energija, prometno in komunikacijsko omrežje, 

vodna oskrba, odvajanje odplak in odpadkov ter reprodukcijsko povezo-

vanje. 

Z urbanistično ali mikrolokacijsko presojo določamo krajevno, tehnično 

in tehnološko namestitev industrijskega obrata na izbrani lokaciji. 

Soočimo zahteve investitorjev z drugimi uporabniki prostora, intere-

senti, sosedi in pobudami lokalnih skupnosti. Izbrano varianto vnesemo 

v družbeni plan ter v prostorske izvedbene akte, s čemer postane lo-

kacija, po potrditvi na občinski skupščini, pravomočna. Urbanistična 

presoja obsega obravnavo zemljišča, pripravo zemljišča, odnos do bližn-

jih naselij, varovanje ter posebne pogoje. 

Metodološka zasnova za opredelitev ustreznih alokacij za industrijo 

R e g i o n a l n a 
p r e s o j a 

Lokacijski pogoji 

- regionalna raz-
vojna politika 

- Naravne in eko-
loške razmere 

- Delovna sila 
- Omrežje naselij 
- Drugi pogoji 
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(makrolokacijska) 

Lokacijski faktorji 
Surovine širši družbeni cilji 

- Energetski viri Razvojni program industri-
- Tržišče alizacije 
- Prometne razmere 
- Komunikacije 
- Oskrba z vodo 
- Odvajanje odplak 
in odpadkov 

- Reprodukcijske ve-
rige 
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Možne lokacije za industrijo 

Ocena p r i m e r n o s t i (ob upošte-
vanju meril primernosti, ranljivosti 
prostora, zahtev in potreb industrije 
ter dosedanje rabe prostora) 

U s t r e z n a o b m o č j a za 
industrijo 

Variante razporeditve industrije in 
izbor najustreznejše variante ter njena 
vključitev v prostorske sestavine dolgo-
ročnega plana (urbanistična in krajinska 
zasnova ter ureditvena območja naselij) 

Lokalna (mikrolokacijska urbanis-
tična) p r e s o j a 

- Zemljišče (površina, fizične lastnosti 
lastništvo, priprava zemljišča) 

- Infrastrukturni priključki (prometni, 
energetski, vodooskrbni, komunikacijski) 

- Odvajanje odplak in odpadkov 
- Ekološki vplivi 
- Odnos do bližnjih naselij 
- Varstvene in obrambne razmere 

P r o s t o r s k i i z v e d b e n i 
akt 

L o k a c i j s k o d o v o l j e n j e 

O m e j i t v e (zakoni, 
odloki, prostorski plani, 
zavarovana območja, teh-
nični in sanitarni predpisi) 

R a n l j i v o s t pros-
tora (naravne in eko-
loške razmere, obremenitev 
in ogroženost okolja, o-
hranitev naravnih in z de-
lom pridobljenih vrednost, 
naravna in historična de-
diščina, ogrožena območja 

P o t r e b e indu-
strije 

Potrebe in posebne zah-
teve i n v e s t i t o r -
ja glede proizvodnega 
in tehnološkega postopka 

Potrebe in zahteve 
l o k a l n i h stup-
nosti in drugih so-
sedov 
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V pričujočem poročilu smo obdelali le regionalno ali makrolokacijsko 

presojo in z njo določili primerna in ustrezna zemljišča. Mikroloka-

cijsko presojo bi lahko izvedli šele, ko bi izbrali določene lokacije 

in bi poznali potrebe in zahteve industrijskih interesentov in lokal-

nih skupnosti. 

III. 

Lokacijski pogoji. Regionalni razvoj v občini Postojna se 

je že doslej opiral na industrijo kot razvojnem dejavniku, vendar je 

računal tudi z drugimi dejavnostmi (gozdarstvo, turizem). V dosedanjem 

regionalnem prostorskem razvoju se je uveljavila predvsem os Postojna-

-Prestranek-Pivka, drugi dve osi: Postojna-Planina in Postojna-Razdrto, 

sta ostali nerazviti, čeprav ima zadnja dokajšnje prednosti (večja ob-

ljudenost, avtocesta, nekraški svet). 

Delovna sila. Delovna intenzivna industrija je v glavnem zapos-

lila vse presežke kmečkega prebivalstva in zato ni mogoče več računati 

z nadaljnjim intenzivnim zaposlovanjem, razen če bi delavce pripeljali 

od drugod. Izhod je v prestrukturiranju industrije in v prekvalificiran-

ju delavcev, med katerimi prevladujejo ne - in polkvalificirani (ter 

veliko delavk). Dnevni dotok zaposlenih v tovarne poteka v običajnem 

obsegu. 

Omrežje centralnih naselij ustreza in je primerno raz-

meščeno. Hierarhijo središč tvorijo Postojna kot glavni center ter 

Pivka in Prestranek kot pomožna centra. Na osnovni ravni so središča: 

Belsko, Dolane, Hruševje, Košana, Planina, Studeno in Zagorje. Za bodoči 

industrijski razvoj je neugodna urbana šibkost Postojne, ki bi morala 

okrepiti svoje servisne in industrijske razvojne dejavnosti. 

Naravne in ekološke razmere. Kljub prepletanju kraškega 

- 275 -



2 NOTRANJSKA - 14. zbor.slov.geografov, Postojna 1987 

in vododržnega flišnega sveta daje naravnim razmeram glavni poudarek 

kraško zaledje. Njemu so podrejene tudi hidrološke in vegetacijske ter 

pedološke razmere. "Pivka" je dokaj visoko ležeča plitva kotlina. Oba 

pojava terjata posebno skrb za čisto okolje, saj bi onesnaževanje krasa 

lahko povzročilo hude posledice v vodni oskrbi in turizmu, onesnaženo 

ozračje pa v zimskih dneh škodo v kmetijstvu in gozdarstvu. Zaradi ob-

čutljive pokrajinske ekologije bi načeloma prišla v poštev predvsem 

čista industrija. 

Obrambni pomen. Pivka in Postojnska vrata imata širši stra-

teški pomen. Zemljišča na vzhodu občine, ki so namenjena vojaškim po-

trebam, smo izključili iz vrednotenja. 

Lokacijski faktorji. Razen lesa iz okoliških gozdov nima občina nobenih 

pomembnejših naravnih virov. Celo les morajo podjetja uvažati, 

ker so njihove zmogljivosti večje od etata. Za industrializacijo je 

pomemben naravni vir voda, vendar je njena raba omejena zaradi kraških 

in klimatskih razmer. 

V energetiki je občina odvisna od drugih območij. Možna bi bila 

zajezitev na Planinskem polju za HC Verd, vendar je izvedba tvegana 

in hud poseg v pokrajino. Preko občine potekata daljnovoda 110 in 400 

kV ter plinovod. Zamisli o produktovodu iz Reke niso več aktualne. 

Promet . Čez občinsko ozemlje potekati dve magistralni prometni 

poti: dvotirna železnica in avtocesta, ter dve regionalni cesti: 

Planina-Razdrto in Postojna-Rupa. Prometni položaj postojnske občine 

je pomembna komparativna prednost, a je bila doslej slabo izkoriščena, 

zlasti ob križiščih in glavnih prometnicah. Pri Rakitniku je manjše 

športno letališče. Čez Postojno potekajo tudi pomembne komuni-

kacijske zveze, kar je ugodno. 
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Oskrba z vodo je v glavnem urejena z regionalnim vodovodom z 

zajetjem v Malnih na Planinskem polju. Obstaja več lokalnih vodovodov 

za oskrbo manjših naselij, ki pa večidel ne bi zadoščali za industrijske 

potrebe. Nujna je posebna skrb, da ne bi prišlo do onesnaženja vodnih 

tokov (npr. javorniškega podzemnega toka). 

Odvajanje odplak in odpadkov . Nova čistilna naprava v 

Postojni le deloma rešuje občutljivo vprašanje odplak. Ostala naselja 

in industrija nimajo čistilnih naprav oziroma jih predvidevajo. Tudi 

deponiranje odpadkov ni zadovoljivo rešeno, saj je smetišče na vzhodnem 

robu Pivke nad Postojno zasilno in zaradi lege na krasu ni primemo za 

industrijske odpadke. 

Povezovanje industrije. Med seboj so povezani le lesni 

obrati v "Javorju". Drugih povezav ni, zlasti takšnih, ki bi navajale 

k nastanku podružnic za predhodno obdelavo ali za dodelavo. Z razvojem 

industrije se bodo verjetno pojavile. 

Omejitve. Lokacijske pogoje in faktorje za namestitev industrije de-

terminirajo različne omejitve, ki izhajajo iz zakonov, občinskih odlo-

kov in planov, tehničnih in sanitarnih predpisov. Nekatere omejitve 

so posledica naravnih razmer. Druge, zopet, onemogočajo svobodnejšo 

izbiro. Najpomembnejše so naslednje: 

Kmetijska zemljišča. S posebnimi zakoni je omejena zazi-

dava kmetijskih tal I. in II. kategorije. Te površine so večidel na 

flišu in so pomembna ovira pri razmeščanju industrije. 

Varovalni gozdovi. Zakon o gozdovih varuje gozdove z varoval-

no funkcijo in s posebnim družbenim pomenom. 
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St. NašelJe-lokaolJa Reg. Delov- Sredi- Vodo - Električno Promet-- Kanali- Plin Tele- Geomor- Sta- Spo- Urba- Povr- Ocena 

raz- na aila šča vod omrežje nice zaoija fon folo- bil- meni- nizen i šina 

voj glja nost ki 
1 Planina • • 1 reg Tp,10/20 kV r k.v. z.k. dol. - RP,S,T 2,6 2 

4 Mačkovec - - 1 reg 10/20 - z.k. kr. - RP,T 1.5 1 

7 Hrašče • - 0 reg 35/110/400 • ,r - - - fl. - - 9,5 3 
11 Pri treh hišah - - 1 reg Tp,20/110/100 a,a - - z.k. fl. •' - 18,1 3-1 
13 Hruševje • - 1 reg Tp,35/110/100 - z.k. fl. S 2,8 3-1 
17a,b Studenec-Grobišče • - 0 reg 110/100 a,a - - fl T U0N 13 3-1 
18 Postojna ••• • * reg Tp,35/110/100 •»• k.v.č. - z.k. fl T SZ 6,1 
19 Postojna • • • • * reg Tp,35/110/100 M k.v.S. - z.k. fl,kr T SZ 8,5 5 
20 Zalog ••• • 0 reg 8TP,35/110/100 a,a k.v.5. - z.k. fl - T UON 2,2 5 
22 Matenja vaa-

Prostranek • • - reg 10/20 kV M k.v. . kr - S 9,1 3 
23a,b,a Prestranek ••• • 2 reg 10/20 kV pee. z.k. kr - - U0N 18,8 
27 Pivka-Trnje-

Klenik-Pivka 3 reg RTP, 35 kV 1 k.v. z.k. kr - UON 10,8 5 

37a.b Košana-Volča • 1 _ 10/20 kV i.X m z.k. kr 22.1 2 

pojav obstaja ž a železnica z.k. a zračni kabel 
- pojava ni ali ni tnan a a avtooeata fl a fllš 
reg • regionalni B a magistralna oesta kr a kras 
lok > lokalni r a regionalna oeata dol a doloait 
Tp • transformatorska poataja 1 a lokalna ceata UON a ureditveno obaočje naselja 
RTP • razdelilna tranaforaatoraka poataja k, ,V, . a kanalizacijski vod SZ a zazidano ali nezazidano atavbno zealjišče 

č i • čistilna naprava prs a predvidena 

RP a regljakl park 

S a varstvo obaočij in objektov kulturne 

dediščine 

T a ožje turistično obaoČJe 
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Varstvena območja obvodnih zajetjih za regionalne in lokalne 

vodovode smo prav tako izločili kot neprimerna. 

Naravna in kulturna dediščina je v Postojnski občini 

bogata. Zaradi kraškega reliefa terja posebno varovanje okoli Postojns-

ke, Črne, Pivke, Planinske jame in Predjame. Tudi ta območja smo izloči-

li iz vrednotenja. 

Iz vrednotenja smo izvzeli vzhodni del občine, ki služi vojski. 

Prav tako smo izločili vsa zemljišča z nagibom nad 10 % kot ne-

primerna za industrijo. 

Izločene so bile tudi vse poplavne površine, ki jih popla-

vljajo, občasno ali redno, Pivka, Nanošca in pritoki. 

Kolikor so dopuščali podatki, smo ovrednotili stabilnost tal 

glede na seizmične in geomehanske lastnosti terena. 

Zemljišča s kraškim reliefom smo ovrednotili kot svet, ki je 

le delno uporabljiv za industrijo zaradi ekoloških posledic. Upošteva-

li smo tudi mikroreliefno razgibanost. 

Ranljivost prostora. S soočenjem lokacijskih pogojev in faktorjev z o-

mejitvami in ekološkimi razmerami, in posledicami smo s takšnim kompleks-

nim vrednotenjem izločili več lokacij kot neprimernih. Preostale smo o-

cenili kot primerne. 

Ustrezne lokacije. Na priloženi karti so s številkami označene ust-

rezne lokacije, na priloženi tabeli pa so navedene njihove 

značilnosti in je podana ocena. 
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PROMETNO GEOGRAFSKI POLOŽAJ NOTRANJSKE 

Andrej Černe* 

"Izredno ugoden prometno geografski položaj Notranjske", ki ga odlikuje 

prehod iz osrednje Slovenije proti morju, smo vrednotili s pomočjo ne-

katerih meril, stopnje topološke ter železniške in cestne dostopnosti, 

z namenom, da bi spoznali stvarno vrednost omenjenega položaja in, da bi 

preverili, ali je izredno ugoden prometno geografski položaj res ena 

izmed prednosti, oziroma razvojnih vrednosti tega območja. 

Prometno geografski položaj smo vrednotili z vidika položaja samega 

območja, štirih notranjskih občin ter topološkega položaja, prometne 

povezanosti in stvarne dostopnosti v razdaljah in potovalnem času po 

železnici in cestah med občinskimi središči Cerknica, Ilirska Bistrica, 

Logatec in Postojna. 

Notranjske občine Cerknica, Ilirska Bistrica, Logatec in Postojna meji-

jo na sedem sosednjih občin (Sežana, Ajdovščina, Idrija, Škofja Loka, 

Vrhnika, Ljubljana-Vič, Ribnica) in na republiško mejo s Hrvatsko. Iz 

števila cestnih povezav med posameznimi sosednjimi občinami je razvidna 

stopnja medsebojne povezanosti teh občin. 

Logatec je povezan s sedmimi sosednjimi občinami z dvaindvajsetimi pro-

metnicami. Upoštevali smo avtocesto, glavne tranzitne, glavne vezne, 

stranske in lokalne ceste. Najštevilnejše prometnice vežejo Logatec z 

Vrhniko. 

x Mag., asist., Oddelek za geografijo, FF, Ljubljana 
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Čeprav meji Cerknica na šest sosednjih občin je z njimi povezana z pet-

najstimi vezmi ter z eno vezjo proti Hrvatski. Največ prometnic prečka 

občinsko mejo s Postojno. 

Postojna je s petimi sosednjimi občinami, povezana z enaindvajsetimi 

prometnicami, najbolj z Ilirsko Bistrico. 

Ilirska Bistrica je povezana s sosednjimi tremi občinami z enajstimi 

prometnicam, s Hrvatsko pa s petimi. S Postojno jo veže največ prometnic 

Štiri notranjske občine veže med seboj in s sosednjimi občinami ter Hr-

vatsko torej 57 prometnic. Notranjske občine so med seboj povezane z 

osemnajstimi prometnicami, z ostalimi sosednjimi občinami pa z devetin-

tridesetimi. To nedvomno govori v prid svojstvenega prometnega položaja 

notranjskih občin. 

Medsebojna povezanost notranjskih občin z ostalimi sosednjimi občinami 

tudi prikazuje, da sta Cerknica in Ilirska Bistrica najtesneje poveza-

ni s Postojno, Logatec z Vrhniko, sama Postojna pa z Ilirsko Bistrico. 

Na Postojno odpade tako 24,5 % vseh povezav med sosednjimi občinami, ozi-

roma kar 77,7 % povezav med notranjskimi občinami. Postojna ima s tega 

vidika vsekakor prednost pred ostalimi notranjskimi občinami. 

Tudi medsebojna povezanost občin glede na povprečni potovalni čas z av-

tobusom med občinskimi središči prikazuje osrednji prometni položaj Pos-

tojne. 

Občinska središča in posamezni centri prometnih con so znotraj notra-

njskih občin dostopna med seboj, glede na povprečni potovalni čas z 

avtobusom v dobre pol ure, z izjemo Ilirske Bistrice in Postojne, kjer 

znaša povprečni potovalni čas 50 minut. Tisti pari naselij znotraj 
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notranjskih občin, ki so dostopni z avtobusom med seboj v času od 20 

do 36 minut so: Postojna-Pivka, Postojna-Logatec, Postojna-Cerknica, 

Logatec-Cerknica in Pivka-Ilirska Bistrica (6). Povprečni potovalni čas 

z avtobusom je najmanjši med Postojno in Pivko (20 min), največji med 

Ilirsko Bistrico in Postojno (50 min). 

Časovna dostopnost sosednjih občinskih središč izven notranjskih občin 

se giblje med desetimi minutami in dobro uro. Tako potrebujemo iz Lo-

gatca do Vrhnike 10 minut, iz Postojne do Vrhnike v povprečju 26 minut, 

iz Logatca do Ljubljane 35 minut, iz Postojne do Sežane in od Cerknice 

do Ljubljane 40 minut, iz Logatca do Idrije 44 minut, iz Postojne do 

Ljubljane 57 minut in iz Logatca do Ajdovščine 63 minut (6). 

Glede na povprečni potovalni čas z avtobusom med občinskimi središči 

notranjskih občin je Cerknici, Ilirski Bistrici in Logatcu najbližja 

Postojna. Postojni pa je časovno najbližji Logatec. Postojna je z vidi-

ka časovne dostopnosti najdostopnejše občinsko središče, saj potrebuje-

mo za dosego ostalih treh središč le 112 minut. Po stopnji časovne dos-

topnosti sledi Postojni Logatec, Cerknica in Ilirska Bistrica, ki je 

znotraj notranjskih občin najslabše dostopna. 

Medsebojno povezanost občinskih središč notranjskih občin dobro prika-

zujejo tudi podatki o telefonskem prometu v erlangih (1). Postojna 

izraža na tej osnovi najtesnejšo povezanost z Ilirsko Bistrico in Cerk-

nico. Izven območja notranjskih občin pa je Postojna najtesneje povezana 

z Ljubljano, nato s Sežano, Koprom in Novo Gorico. 

Prometno geografski položaj Cerknice, Ilirske Bistrice, Logatca in Pos-

tojne je bil z vidika poteka prometnega omrežja v različnih časovnih 

obdobjih relativno zelo ugoden. 
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V omrežju pradobnih poti je območje Cerknice prečkala jantarska pot, 

območje Logatca pa ostala pradobna pot. Območje Ilirske Bistrice in Pos-

tojne je ležalo izven poteka pradobnih poti (8). Z vidika prometno geo-

grafskega položaja spadajo na splošno Cerknica, Ilirska Bistrica, Loga-

tec in Postojna med naselja, ki so nastala ali na razpotju ali na narav-

ni prometni poti ali na vozliščih, oziroma križiščih in stičiščih pro-

metnih poti. Cerknica je namreč nastala na položnem griču ob poti, ki je 

vodila ob Slivnici čez Bloke proti Rakeku ter skozi Postojnska vrata 

proti morju. Ilirska Bistrica je nastala ob potoku na vznožju pogorja, 

na naravnem prometnem križpotju, Logatec v prometno geografsko naju-

godnejšem delu Notranjskega podolja, oziroma vznožju klanca, po katerem 

je vodila pot čez Hrušico in v Vipavsko dolino. Postojna pa je nastala 

na prelazu ob naravni poti proti Tržaškemu zalivu, čez Razdrto po Vipavs-

ki dolini v Furlansko nižino ter proti Reškemu zalivu (8). 

Rimske ceste so poleg Cerknice in Logatca povezale v omrežje rimskih 

cest z vicinarkami tudi Ilirsko Bistrico in Postojno. Logatec je imel 

v omrežju rimskih cest relativno zelo ugoden položaj, saj je ležal ob 

najimenitnejši rimski cesti. 

V srednjem veku so bila vsa štiri naselja povezana v srednjeveško om-

režje trgovskih poti s pomembnimi potmi za trgovino na velike razdalje 

(9). Postojna je imela v tem omrežju ugoden položaj, saj je bila pod-

povprečno topološko dostopna in je sodila med tistih dvaindvajset nase-

lij po stopnji topološke dostopnosti šele na dvajseto mesto. To je 

pomenilo, da je bila Postojna, za 1,3-krat slabše dostopna od najdos-

topnejšega naselja (Novo mesto). Logatec se je v srednjeveškem omrežju 

ponašal s slabšo topološko dostopnostjo od Postojne. 

Prometno geografski položaj je bil brezdvoma izrednega pomena tudi pri 

podeljevanju tržnih in mestnih pravic za Cerknico, Ilirsko Bistrico, 
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Logatec in Postojno. Cerknica je bila v tistem času središče agrarne 

okolice in prometna postojanka, Ilirska Bistrica tržno in upravno sre-

dišče na prometnem razpotju, Postojna prometna postojanka in tržišče (7). 

V Dravski banovini so Ilirska Bistrica, Logatec in Postojna ležali ob ve-

liki cesti dravske banovine, oziroma državni banovinski cesti, Cerknica 

pa ob banovinski cesti II. reda (2). Položaj Cerknice v omrežju bano-

vinskih cest ni bil več tako imeniten kot v srednjeveškem omrežju tr-

govskih poti. 

V dobi železnic sta Logatec in Postojna dobili železnico že dobrih de-

set let po pričetku gradnje južne železnice, Ilirska Bistrica pa neko-

liko kasneje (10). Cerknica je ostala brez železnice in je bila zaradi 

6 km oddaljene železniške postaje močno prizadeta. Tudi razvoju Postoj-

ne ni bil v prid 10 km oddaljen železniški odcep pri Pivki. Logatec je 

za razliko od Cerknice in Postojne prav zaradi železnice prehitel v raz-

voju Planino in Vrhniko. Na železnico v Dolenjem Logatcu se je takrat 

pričel usmerjati npr. tudi promet iz Idrije in Poljanske doline. 

V omrežju kategoriziranih cest v šestdesetih letih je bila Cerknica po-

vezana s cesto II. reda, Ilirska Bistrica, Logatec in Postojna pa z ces-

tami I. reda. V omrežju magistralnih in regionalnih cest v sedemdesetih 

letih je bila Cerknica izven tega omrežja, tako. da se je položaj Cer-

knice v primerjavi z šestdesetimi leti ponovno poslabšal. Logatec in 

Postojna pa sta dobila neposredno povezavo z avtocesto. 

Če primerjamo položaj vseh štirih naselij v omrežju cest skozi različ-

na časovna obdobja, od srednjega veka do danes lahko spoznamo, da so 

imele Ilirska Bistrica, Logatec in Postojna relativno ugoden položaj 

glede na potek prometnic. Naselja so ležala namreč ob najpomembnejših 

poteh in cestah: ob pomembnejših poteh za trgovino na velike razdalje 
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v srednjem veku, ob državnih banovinskih cestah, ob cestah prvega reda 

v šestdesetih letih in v sedemdesetih letih ob magistralnih in regio-

nalnih cestah. Logatec in Postojna pa sta dobila še priključek na avto-

cesto. S takim prometnim položajem v prometnem omrežju se lahko v SR 

Sloveniji pohvali le še 12 občinskih središč. 

V današnjem omrežju magistralnih in regionalnih cest imata Logatec in 

Postojna podpovprečno topološko dostopnost, Cerknica in Ilirska Bistrica 

pa nadpovprečno. Logatec je v boljšem topološkem položaju kot Postojna, 

Cerknica v boljšem kot Ilirska Bistrica. 

V primeru stvarne dostopnosti izražene z razdaljo med šestinpetdesetimi 

občinskimi središči v km je samo Logatec podpovorečno dostopen. V omrež-

ju magistralnih in regionalnih cest potrebujemo namreč za dosego naj-

oddaljenejšega občinskega središča v povprečju 238 km, iz Logatca 227 km 

in iz Postojne 247 km. Na osnovi vsote razdalj med občinskimi središči 

sta Logatec in Postojna uvrščena med občinska središča z podpovprečno 

stopnjo dostopnosti. V povprečju moramo prepotovati iz posameznega ob-

činskega središča 6.599 km, če hočemo doseči vsa ostala središča v om-

režju magistralnih in regionalnih cest, iz Logatca 5.698 km in iz Pos-

tojne 6.392 km. Po stopnji dostopnosti je Logatec v rangu občinskih sre-

dišč na enaindvajsetem mestu, Postojna na devetindvajsetem, Cerknica 

na sedemintridesetem in Ilirska Bistrica na sedeminštiridesetem mestu. 

Logatec se torej ponaša z boljšo dostopnostjo od Postojne, čeprav je 

tudi Logatec za 1,2-krat slabše dostopen od najdostopnejšega središča 

v SR Sloveniji. Izredno neugoden položaj v omrežju magistralnih in re-

gionalnih cest ima Ilirska Bistrica, Slabšo dostopnost od Ilirske Bistri-

ce ima v omrežju magistralnih in regionalnih cest namreč samo še osem 

občinskih središč v SR Sloveniji: Gornja Radgona, Ljutomer, Nova Gori-

ca, Koper, Murska Sobota, Izola, Lendava in Piran. Ilirska Bistrica 

je za 1,4-krat slabše dostopna od Logatca. 
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Ilirska Bistrica je med najslabše dostopnimi občinskimi središči tudi 

z vidika stvarnih razdalj po železnici in z vidika potovalnega časa po 

železnici. Med petintridesetimi občinskimi središči, ki so bila poveza-

na v železniško omrežje 1946 in 1985 je bila Ilirska Bistrica glede na 

vsoto razdalj po železnici na tridesetem mestu. Ilirska Bistrica je bila 

kar za 1,8-krat slabše dostopna od Hrastnika, ki je imel leta 1985 naj-

boljšo dostopnost po železnici. Iz Ilirske Bistrice potrebujemo za dose-

go najoddaljenejšega občinskega središča v železniškem omrežju 362 km, 

iz Hrastnika le 225 km. Za Logatec in Postojno veljajo podobna spoznan-

ja kot v primeru cestnega omrežja. Logatec je tudi v primeru dostopnosti 

po železnici v boljšem položaju kot Postojna. S to razliko, da je Loga-

tec podpovprečno dostopen, Postojna pa sodi med naselja z nadpovprečno 

dostopnostjo. Logatec je za 1,3-krat, Postojna za 1,5-krat slabše dos-

topna od najdostopnejšega občinskega središča v železniškem omrežju. 

Nekoliko drugačno podobo položaja Ilirske Bistrice, Logatca in Postojne 

prikazujejo stopnje časovne dostopnosti po železnici. Za prikaz pro-

metnega položaja smo uporabili potovalni čas po železnici za leto 1946 

in 1985. 

Ilirska Bistrica je bila leta 1946 med najslabše dostopnimi občinskimi 

središči. V slabšem položaju je bila z vidika časovne dostopnosti po 

železnici le Murska Sobota. Logatec in Postojna sta bila podpovprečno 

dostopna. Logatec je bil časovno dostopnejši od Postojne. Od najdostopnj-

šega občinskega središča v Sloveniji (Trbovlje) je bil Logatec takrat 

za 1,5-krat, Postojna pa za 1,6-krat slabše dostopen«, 

Leta 1985 je bila v železniškem omrežju samo Postojna podpovprečno časov-

no dostopna. Ilirska Bistrica je dodobra izboljšala svoj prometni polo-

žaj, saj je bila sedaj dostopnejša od Logatca. Kljub temu pa je bil 

položaj Ilirske Bistrice in Logatca med petintridesetimi občinskimi 
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središči zelo skromen. Ilirska Bistrica je bila na tridesetem mestu, 

Logatec na enaintridesetem. Slabšo časovno dostopnost po železnici so 

imeli le Ljutomer, Murska Sobota, Dravograd in Ravne, ki so bile naj-

slabše dostopne (3). 

Ilirska Bistrica je doživela največje spremembe v časovni dostopnosti 

po železnici med vsemi petintridesetimi občinskimi središči. Čas pot-

reben za dosego vseh občinskih središč v omrežju se je iz Ilirske Bis-

trice zmanjšal v devetintridesetih letih kar za 166,2 uri, ali v povp-

rečju za 4,2 ure na leto. Spremembo časovne dostopnosti lahko ponazori-

mo tudi s spremembo srednje potovalne hitrosti po železnici med 1946 

in 1985. Srednja hitrost po železnici se je v tem obdobju povečala pri 

Ilirski Bistrici za 30,02 km/h, pri Postojni za 26,83 km/h in Logatcu 

le za 6,44 km/h. Kljub temu pa je Ilirska Bistrica ostala med najslab-

še dostopnimi občinskimi središči po železnici. 

Tudi Postojna je doživela v devetintridesetih letih velike spremembe 

v časovni dostopnosti po železnici. V rangu petintridesetih občinskih 

središč je bila Postojna po stopnji časovne dostopnosti leta 1946 na 

sedemindvajsetem mestu, leta 1985 pa na enaindvajsetem mestu. Nobeno 

občinsko središče v tem obdobju ni naredilo tako velikega preskoka v 

rangu. 

Vrednotenje prometno geografskega položaja notranjskih občin lahko zdru-

žimo v naslednja spoznanja. 

Če izrazimo povprečno dostopnost Notranjske v omrežju magistralnih in 

regionalnih cest s stvarno dostopnostjo občinskih središč notranjskih 

občin, potem lahko zapišemo, da ima v SR Slovenij boljšo dostopnost v 

povprečju kar več kot 60 % občinskih središč. To spoznanje vsekakor 

ne govori v prid "zelo ugodnega prometno geografskega položaja" Notrans-
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ke. Ob tem velja omeniti, da geografskega položaja z vidika prostorske 

usmeritve in sestave prometnih tokov nismo vključevali v to vrednotenje. 

V prvi vrsti ne zaradi metodoloških problemov vrednotenja. 

Med posameznimi notranjskimi občinami obstajajo glede stopnje dostop-

nosti seveda velike razlike. Od tega povprečja odstopata v pozitivnem 

smislu le Logatec in Postojna. Boljšo dostopnost v omrežju magistralnih 

in regionalnih cest ima v SR Sloveniji samo okoli 40 % občinskih središč 

in od Postojne okoli 58 %„ Logatec je torej v boljšem prometnem položa-

ju kot Postojna. Pri Cerknici predstavlja omenjeni delež 61 %, pri Ili-

rski Bistrici pa kar 84 %. Več kot 3/5, oziroma več kot 4/5 občinskih 

središč v SR Sloveniji ima boljšo dostopnost v omrežju magistralnih 

in regionalnih cest kot pa Cerknica in Ilirska Bistrica. V tem se ned-

vomne odraža zelo skromen prometni položaj dela Notranjske, seveda v 

odnosu do stopnje dostopnosti ostalih občinskih središč v SR Sloveniji. 

Še slabši prometno geografski položaj ima Notranjska z vidika dostopnos-

ti notranjskih občinskih središč z vidika dostopnosti po železnici, 

tako v razdaljah, kot v potovalnem času po železnici. V povprečju ima 

v SR Sloveniji v železniškem omrežju boljšo dostopnost od notranjskih 

občinskih središč 70 % občinskih središč, v primeru razdalj po želez-

nici in 74 % v primeru časovne dostopnosti po železnici. Kar 85 % ob-

činskih središč ima boljšo stvarno dostopnost od Ilirske Bistrice. 

Delež občinskih središč, ki imajo boljšo časovno dostopnost v želez-

niškem omrežju kot Ilirska Bistrica pa znaša 82 %. Tudi v primeru 

stvarne in časovne dostopnosti po železnici je Logatec v boljšem po-

ložaju kot Postojna. 
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TURISTIČNI POTENCIAL IN RAZVOJNE DILEME NOTRANJSKEGA TURIZMA 

Matjaž Jeršič 

Uvod 

Postojnska jama sodi od leta 1819, ko so jo odprli obiskovalcem med naj-

bolj privlačne naravne znamenitosti Slovenije. Razen Postojnske jame 

so skušali v preteklosti turistično aktivirati tudi druge kraške poja-

ve, ki so prav na Notranjskem izredno pestri na razmeroma majhnem po-

krajinskem območju. Kljub poizkusom, da bi turistično oživeli širše 

porečje nadzemeljske in podzemeljske Ljubljanice, se turistični promet 

še vedno osredotoča predvsem v Postojnsko jamo. Postojna se je pod vp-

livom turističnega prometa razvila v večji slovenski turistični kraj. Že 

več let pa se ob različnih razpravah pojavlja vprašanje: kako, poleg 

Postojnske jame turistično močneje aktivirati tudi druge notranjske na-

ravne znamenitosti? (1, 2, 3). 

V tem prispevku nameravamo osvetliti turistično lego Notranjske glede na 

sedanje turistične tokove ter glede na razporeditev drugih, turistično 

"konkurenčnih" dobrin primarne in sekundarne turistične ponudbe v območ-

ju vzhodnih Alp in severnega Jadrana. Notranjska je po svoji geografski 

legi del tega turističnega območja, saj je navezana na turistične toko-

ve, ki se pretakajo skozi ta del Evrope. 

Osnovna turistična pokrajinska privlačnost zavisi od naravnih in druž-

benih turističnih dobrin ter njihove lege (to je od prometne razdalje 

in dostopnosti) do izhodišč turističnih tokov (migracij). To pomeni, da 

x Dr., iz. univ. prof., Oddelek za geografijo, FF, Ljubljana 
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privlačnost turističnih naravnih in družbenih dobrin posamezne pokraji-

ne določa njihova stopnja primernosti za turistično rekreacijo (primer-

nost za izvajanje rekreacijske aktivnosti), njihova doživljajska in kul-

turna zmožnost (zmožnost za zadovoljevanje kulturnih motivov kot so 

poučno-vzgojni, znanstveni, idr.). Razen navedenih lastnosti je za tu-

ristično privlačnost posamezne pokrajine pomembna tudi njena lega do tu-

rističnih tokov. Na osnovi teh, le na kratko povzetih izhodišč, smo 

skušali oceniti turistični položaj Notranjske. Članek ni zasnovan na 

širši raziskovalni nalogi. Analitski kazalci so povzeti iz javnih in-

formacijskih statističnih virov, saj v tem okviru ni bilo možno izvesti 

posebnih empiričnih raziskovanj. 

Lega Notranjske v turističnem prostoru med vzhodnimi Alpami in severnim 

Jadranom 

Notranjska leži med dvema mednarodno pomembnima regijama počitniškega 

in izletniškega turizma, to je med vzhodnimi Alpami in severno jadrans-

ko obalo. 

Vzhodne Alpe so se razvile v pomembno turistično regijo, ki jo 

odlikuje visoka naravna primernost za turistično rekreacijo na snegu, 

rekreacijo v zelenem (hoja) in ob številnih jezerih tudi za rekreacijo 

ob oziroma na vodi. Veliki in mali turistični kraji z razvito turistično 

infrastrukturo so prilagojeni zahodnoevropskim turistom. Zlasti ob vz-

hodnem in južnem robu vzhodnih Alp je tudi niz uveljavljenih zdraviliš-

kih turističnih krajev, pretežno ob mineralnih in termalnih vrelcih. 

Pokrajina vzhodnih Alp je posejana s številnimi naravnimi in kulturnimi 

znamenitostmi z visoko doživljajsko zmožnostjo in kulturnim pomenom 

(od naravnih znamenitosti zlasti jezera in jezerca, slapovi, soteske, 

ledeniki, od kulturnih spomenikov pa sakralni, etnološki, zgodovinski 

in urbanistični spomeniki). Zaradi sorazmerne bližine in dobre prometne 
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povezanosti z urbanimi aglomeracijami ob robu Alp (npr. München, Dunaj, 

Linz) ali s tistimi globlje v srednji Evropi so se razvile vzhodne Alpe 

v pomembno turistično regijo, v katero se usmerjajo tako počitniški 

kot izletniški tokovi. 

Druga pomembna turistična regija se je močneje razvila šele v zadnjih 

petindvajsetih letih ob jugoslovanski in italijanski s e v e r n o -

jadranski obali. Severno jadranska obala s svojo submedite-

ransko klimo in morjem je najbližje ciljno območje za "beg k soncu in 

morju" iz mest severno, vzhodno in južno od vzhodnih Alp. Pokrajina je 

s svojo klimo, primernostjo za turistično rekreacijo ob oziroma na vodi 

ter s številnimi kulturnimi spomeniki, zlasti urbanističnimi in arheo-

loškimi, izrazito nasprotje srednjeevropski kontinentalni pokrajini. Ve-

liki turistični kraji se zato skoraj neprekinjeno vrste ob celotni se-

vernojadranski obali. (4). 

Opisana turistično geografska lega Notranjske napram obema turističnima 

regijama je razvidna iz priložene skice o razporeditvi pomembnejših 

turističnih krajev kot tudi skic o razmestitvi pomembnejših naravnih 

spomenikov v območju vzhodnih Alp in severnega Jadrana. Notranjska se 

tako nahaja sredi oziroma med dvema i z r a z i t i m a in raz-

vitima t u r i s t i č n i m a r e g i j a m a , ki jih oblikujejo raz-

novrstne oblike turistične ponudbe. To pa pomeni, da se lahko Notranjs-

ka, kot tudi druga območja, med vzhodnimi Alpami In severnim Jadranom 

vključijo v močnejši turistični razvoj tega dela Evrope, predvsem 

s s p e c i f i č n i m i o b l i k a m i turistične ponudbe, ki jih obe 

omenjeni turistični regiji ne nudita oziroma so jim k o n k u r e n č n e . 

Poglavitne oblike turističnih tokov pomembne za Notranjsko 

Za Notranjsko so trenutno pomembne predvsem naslednje smeri in oblike 
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turističnih tokov: 

- M e d n a r o d n i turistični tokovi iz srednje 

v jugovzhodno Evropo, predvsem iz držav Beneluxa, ZR 

Nemčije in Avstrije proti jadranski in egejski morski obali. Ob-

sežen del tega turističnega toka je v zadnjih tridesetih letih vodil 

prav preko Notranjske. Z izgradnjo novih cest, ki vodijo preko vz-

hodnih Alp in se na južni strani razcepijo tako, da nekatere le op-

lazijo ali obidejo Slovenijo (na primer: avtocestna smer Trbiž-Trst-

-Istra-Kvarner in naprej proti SV ter cestna smer Graz-Šentilj-Ptuj-

-Zagreb in naprej proti JV) se je ta tok deloma razčlenil v več kra-

kov. Ta tok, ki deloma tranzitira Notranjsko je najpomembnejši za 

obisk Postojnske jame. To je razvidno iz podatkov o turističnem pro-

metu. Tako sta si letni potek tujega turističnega prometa v jugo-

slovanskih obmorskih krajih in letni potek obiska v Postojnski jami 

in sicer turistov iz ZRN, Avstrije, Nizozemske in ČSSR - že več let 

v korelaciji. Prav take kažejo soodvisnost tudi podatki o večletnem 

gibanju nočitev gostov navedenih držav v Jugoslaviji ter o gibanju 

obiska v Postojnski jami (v obdobju od 1960 do 1983). 

- M e d n a r o d n i turistični tok iz severne Itali-

je. Ta tok se kaže v dveh oblikah. Prva oblika je tranzitni turi-

stični tok, ki je vezan na poletni čas in ki vodi skozi Postojno pro-

ti jugovzhodni Evropi. Ta tek vpliva, podobno kot predhodni, na iz-

razito osredotočenje tujega obiska v Postojnski jami v juliju in 

avgustu. Druga oblika je izletniški turistični tok iz mest severne 

Italije, od koder se usmerjajo v Postojnsko jame izletniška turis-

tična potovanja, predvsem v spomladanskih mesecih. 

- D o m a č i ( j u g o s l o v a n s k i ) turistični tok. Tudi 

ta se kaže v dveh oblikah. Prva oblika je tranzitni turistični tok 
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iz kontinentalnih delov Jugoslavije proti severnemu Jadranu preko 

Postojne v poletnem času; druga oblika pa je izletniški tok z glavnim 

ciljem v Postojni, zlasti v spomladanskih mesecih. Slednja oblika, ki 

je vezana predvsem na šolske in sindikalne izlete je sorazmerno moč-

nejša, zato je obisk jugoslovanskih gostov sorazmerno najbolj močan 

v spomladanskem času. 

- S e k u n d a r n i izletniški tokovi iz severnojad-

ranskih zlasti istrskih turističnih krajev deloma 

pa tudi iz slovenskih alpskih turističnih središč s poglavitnim ciljem 

v Postojni (in Lipici). Med sekundarne izletniške tokove uvrščamo iz-

lete turistov, iz krajev njihovega počitniškega bivanja v ožjo ali 

širše okolico. Z razvojem velikih turističnih krajev ob severnojadrans-

ki obali je tod nastalo tudi močno izhodišče sekundarnih izletniških 

tokov. 

Poglavitni motiv turističnega obiska v obmorskih krajih je želja po 

rekreaciji ob oziroma na vodi. Vendar se s splošno turistično infor-

miranostjo in razgledanostjo turistov veča tudi njihovo interesno 

področje. To se odraža v njihovi želji, da bi med turističnim bivanjem 

zadovoljili, poleg poglavitnega motiva, tudi več drugih, postranskih. 

Med tujimi turisti, ki letujejo ob morju je tako vedno več tistih, ki 

si žele razen sončenja, kopanja, sprehodov ob morju ali zabave, kar 

vse je vezano na poglavitni kraj njihovega turističnega bivanja, za-

dovoljiti tudi motive, kot so "spoznavanje dežele v kateri začasno 

bivajo". V ta okvir pa sodi tudi želja po ogledu njenih naravnih in 

družbenih značilnosti. S tem postajajo sekundarna izletniška potovan-

ja pomembna oblika turističnih tokov. To pričajo kazalci o obsegu in 

smereh organiziranih (organizirani so tisti izleti, ki jih v okviru 

rednih tedenskih programov prirejajo turistične agencije posameznih 

turističnih krajev) izletniških potovanj iz Portoroža in Pereča v 
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letu 1986. Iz teh podatkov je razvidno, da se je samo organiziranih 

izletov, iz obeh turističnih središč, v letu 1986, udeležilo dobrih 

265.OOO turistov, od teh se jih je preko 36.000 udeležilo izletov v 

Postojno z Lipico. Predvidevamo pa lahko, da gre veliko število turis-

tov iz obalnih središč na izlet neorganizirano s svojim avtomobilom 

in je zato obseg sekundarnih izletov precej višji. Priloženi skici 

kažeta obseg in smeri organiziranih izletov iz obeh obmorskih turis-

tičnih krajev v letu 1986. Razporeditev ciljev, sekundarnih izletniš-

kih potovanj, je nedvomno močno odvisna od promocijske aktivnosti tu-

rističnih organizacij. Odvisnost turističnega obiska v Postojnski 

jami (oziroma na Notranjskem nasploh), od navedenih smeri, oblik in 

časovnega poteka turističnih tokov se kaže tudi v naslednjih značil-

nostih turističnega premeta v Postojniski jami: 

- število obiskovalcev je od leta 1960 do 1973 hitro rastlo (povprečna 

letna stopnja rasti je znašala 9,5 %). Po letu 1973 pa vse do leta 

1985 pa je število obiskovalcev stagniralo, med leti 1981 in 1983 

pa celo upadla. Po letu 1984 pa se obisk zopet povečuje. Tak potek 

obiska je bil posledica predvsem naftne krize, ki se je odrazila 

v zmanjšani turistični mobilnosti, zaradi katere se je posebej moč-

no zmanjšal obseg in pogostost kratkotrajnih izletniških potovanj, 

- razmerje med domačimi in tujimi obiskovalci je že skoraj dvajset let 

1:3 v korist tujih. Jugoslovanski turistični tranzitni tokovi iz 

posameznih kontinentalnih aglomeracij so namreč usmerjeni večinoma 

po najkrajši poti proti jadranski obali in se zato izognejo Notranjs-

ki, 

- glavnina obiska in nočitev v Postojni je osredotočena na. pet poletnih 

mesecev, to je na čas od maja do septembra, na katerega je odpadlo 

v zadnjih letih 80-90 % vseh obiskov in nočitev. Sezonski značaj -
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je še posebej izrazit v turističnem prometu tujih obiskovalcev, saj 

jih več kot polovica obišče Postojnsko jamo v juliju in avgustu, 

- Postojnsko jamo ob višku turistične sezone obišče dnevno tudi 7.OOO 

obiskovalcev, v posameznih ekstremnih dneh celo več. Vendar jih pre-

noči v Postojni sorazmerno manjši del. (5, 6, 7). 

Predhodne navedeno kaže, da je Postojnska jama, čeprav jo«uvrščamo med 

svetovna naravna čuda, za večji del mednarodnih turistov v -

mesni turistični cilj na poti v smeri Jadrana. Samo za del 

izletniških tokov, zlasti iz Jugoslavije in Italije pa je 

poglavitni, vendar le izletriški cilj. Številčnost 

in časovni potek obiska v Postojnski jami sta torej močno pogojena in 

odvisna cd turističnih tranzitnih tokov preko Notranjske. 

Velike mestne zahodnoevropske in srednjeevropske aglomeracije v severni 

Italiji, severno ter vzhodne od vzhodnih Alp, ki so pomembna izhodišča 

kratkotrajnih turističnih tokov preko celega leta, so razmeroma daleč 

od Notranjske. Zato njihova poglavitna disperzivna izletniška območja 

ne zajemajo tega dela Slovenije. Bližnja srednja in manjša mesta, kot 

so Trst, Reka, Gorica, Ljubljana, Zagreb pa segajo s svojim rekreacijs-

kim zaledjem tudi v turistične privlačno vzhodne alpsko in jadransko 

turistično regijo. To pomembne vpliva na to, da Notranjska ni postala 

pomembnejše rekreacijsko, najsibo počitniško ali izletniško ciljno ob-

močje. Turistični promet je zato osredotočen predvsem v Postojnsko ja-

mo in ima močan prehoden značaj. 

Poglavitne zvrsti sedanje turistične ponudbe na Notranjskem 

V zadnjih letih je bilo opravljenih več študij, v katerih so bile inven-

tarizirane potencialne dobrine notranjske turistične ponudbe. V teh 
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študijah je kot glavna naravna turistična dobrina izpostavljena visoka 

doživljajska zmožnost in kulturna pomembnost notranjske pokrajine v 

kraškem porečju L j u b l j a n i c e . Ta pokrajina s številni-

mi kraškimi geomorfološkimi, geološkimi, hidrološkimi, botaničnimi in 

favnističnimi pojavi je po mnenju mnogih ocenjevalcev izjemen primer 

kraške pokrajine, tako v evropskem kot svetovnem merilu. Križna jama 

s podzemnimi jezeri, ponorne podzemne jame Velike in Male Karlovice, 

udori Zelških jam, vodni rovi Planinske jame, kapniško bogastvo Pos-

tojnske jame; naravni mostovi, kraški izviri, požiralniki, ponikve, u-

dorne vrtače, kraška polja in jezera so nedvomno redkokje osredotočeni 

na tako majhnem prostoru. Kako vse te pokrajinske značilnosti povezati 

in ponuditi na ogled celovito? Zamisel o kraškem poučno-vzgojnem in do-

življajskem parku je že več let znana, ni pa konkretne predstave, kako 

ekonomsko uspešno organizirati infrastrukturo, ki bi omogočila tak ce-

lovit ogled in kako za tak park motivirati reko turistov, ki pod vp-

livom drugih turističnih motivov hite skozi Notranjsko, k poglavitnim 

ciljem svojih turističnih potovanj. 

Visoko turistično privlačnost pripisuje del ocenjevalcev tudi notra-

njskim visokim planotam. Zaradi njihovih klimatskih, 

reliefnih in vegetacijskih svojstev, po katerih se ločijo od nižjega, 

k morski obali prehajajočega submediteranskega sveta jim pripisujejo 

primernost za turistično rekreacijo v zelenju (poleti) in rekreacijo 

na snegu (pozimi), tako za turiste kot stalne prebivalce obmorskih 

krajev. Prvi poizkusi, kako izkoristiti različnost oziroma svojstveno 

primernost notranjskih gorskih planot napram bližnji submediteranski 

obali (na Sviščakih, Kaliču) zaenkrat ne kažejo močnejših razvojnih 

impulzov. Poglavitni razlog leži v že omenjeni konkurenčnosti alpskih 

turističnih krajev, ki povpraševanje po navedenih oblikah turistične 

rekreacije zadovoljujejo zaradi kakovostnejše infrastrukture in sora-

razmerne bližine do velikih mest, pač v večji meri. 
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Tretja motivska zvrst turizma, o razvoju katere so se v bližnji pretek-

losti lomila kopja, je bila turistična rekreacija ob vodi, ki naj bi jo 

omogočila morebitna stalna ojezeritev Cerkniškega polja. Ta oblika, za-

radi številnih pomislekov in navzkrižij glede ojezeritve ne sodi med 

realna razmišljanja. 

Nekatere teze o smereh notranjskega turističnega razvoja 

Iz predhodnega sledi, da preko Notranjske poteka pomembna smer medna-

rodnega in domačega (jugoslovanskega) turističnega toka. Turistični 

promet v Postojni oziroma obisk Postojnske jame je odvisen pretežno 

prav od teh tokov. Hitenje turistov k poglavitnim obmorskim ciljem, 

proti katerim so večinoma usmerjeni; nesproščenost in utrujenost, ki 

jo povzroča več sto kilometrov dolgo potovanje iz srednje Evrope, od-

vrača precejšen del turistov te "velike turistične reke", od tega, da 

bi si vzeli čas za ogled kraških znamenitosti. Del turistov tudi ni mo-

tiviran za postanek med potjo, saj so poglavitni motivi njihovega poto-

vanja in njihova turistična obveščenost vezani predvsem na jadransko 

obalo. 

Številni turisti, ki so predhodno izbrali svoj cilj uvrščajo v načrt tu-

rističnega potovanja vmesni postanek z ogledom določene turistične pri-

vlačnosti predvsem, če le-ta uživa zadosten, lahko bi rekli, mednarodni 

sloves (imidž), ki ga v veliki meri ustvarjajo oziroma oblikujejo raz-

lična sredstva turističnega informiranja (turistični vodniki etc.). 

Številna tuja turistična informacijska in propagandna sredstva opredel-

jujejo kot "posebej vredno ogleda" Postojnsko jamo ne propagira-

jo pa znamenitosti nadzmeljske in podzemeljs-

ke Ljubljanice kot celote. 

Razvoj velikih turističnih središč ob severnem Jadranu je povečal po-
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men sekundarnih izletniških potovanj. Za izlet-

nike teh turističnih potovanj je možno v večji meri organizirati zahtev-

nejše in napornejše izletniške programe, saj so v primerjavi s tranzit-

nimi turisti bolj sproščeni, spočiti in dovzetni za ogled različnih 

znamenitosti. Z organiziranimi sekundarnimi izletniškimi potovanji je 

različne storitve takih potovanj tudi možno ekonomizirati. Možnost or-

ganiziranih izletov, ki zajemajo ogled več kraških znamenitosti hkrati, 

se ponuja tudi pri programiranju drugih oblik izletov, ki jih organizi-

rajo turistične agencije, društva, šole idr. Take možnosti se povečuje-

jo tudi zaradi raznih oblik združevanja turističnih delovnih organizacij, 

ki tako niso vezane več le na posamezen turistični kraj. V "celoviti 

turistični izdelek" je tako možno lažje vključevati dobrine in storit-

ve tudi v širši okolici oziroma pokrajini okrog počitniških turističnih 

krajev. 

Kot kažejo številni primeri je za turistično aktiviranje naravnih zna-

menitosti pomembno ustrezno informiranje, propagiranje in izgradnja 

turistične infrastrukture, ki omogoča ter pospešuje obisk. Za Notranjs-

ko je gotovo pomembno ustvarjanje turističnega slo-

vesa o znamenitostih celotne pokrajine. Promocija ce-

lotne pokrajine, kjer so osredotočene naravne in kulturne znamenitosti, 

se ponuja tudi s proglasitvijo naravnega parka. 

Čeprav nastajajo ob proglasitvi naravnih parkov pogosto problemi zaradi 

težav pri usklajevanju človekovih posegov s cilji varovanja narave, pa 

je formalno priznanje parka ter s tem izjemnost in redkost narave, obi-

čajno tudi močno v prid turističnemu ugledu pokrajine. 

Aktivno, formalno varovanje naravnih znamenitosti pa lahko pripomore 

tudi k hitrejši organiziranosti, ki jo terjajo objekti, potrebni za 

dostop do naravnih lepot. 
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OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI TURIZMA V OBČINI CERKNICA 

Majda Deklevax 

O Cerkniškem jezeru kot enem turistično najbolj zanimivih območij v Slo-

veniji smo že veliko slišali, pa vendar vse do danes to območje turis-

tično ni zaživelo. Z namenom obuditve turizma v občini, kot ene najbolj 

perspektivnih dejavnosti nadaljnjega razvoja gospodarstva, je Zavod 

za urejanje prostora Cerknica na Urbanističnem inštitutu SR Slovenije 

v letu 1984 naročil izdelavo študije Cerknica - Strokovne osnove za po-

dročje turizem in rekreacije. Pričujoči referat je povzet po tej študi-

ji in skuša prikazati stanje turizma in rekreacije v občini ter podati 

nekaj predlogov za njegov nadaljnji razvoj. 

Analiza stanja turizma in rekreacije v občini 

Težišče dosedanjega razvoja turizma v tem območju je na izletniš-

tvu, z motivom ogleda naravnih pojavov in predvsem zaradi posebnih 

športno-rekreativnih možnosti, ki jih občasno ponuja ta prostor. Pri tem 

mislimo predvsem na planinarjenje, ribolov in lov, pa tudi deskanje, 

jadranje, čolnarjenje, kopanje in pozimi drsanje. 

Ogled naravnih znamenitosti 

Med cilji izletnikov, ki so si prišli ogledovat naravne znamenitosti pre-

dnjačijo Cerkniško jezero, Rakov Škocjan in Križna jama. 

x dipl. geogr., Urbanistični institut SR Slovenije, Ljubljana 

- 307 -



4 NOTRANJSKA - 14.zbor.slov. geografov, Postojna, 1987 

Cerkniško jezero je turistično zanimivo predvsem iz dveh vi-

dikov: 

- kot naravni fenomen, cilj številnih šolskih ekskurzij in predmet prou-

čevanja naravoslovcev z vsega sveta, 

- kot območje, ki omogoča različne vrste rekreacije v naravi. 

Kot učnovzgojni naravoslovni objekt na območju jezera izstopa Zadnji 

kraj. Glavne izhodiščne to&ke za vse vrste rekreacije pa so pri naselju 

Dolenje Jezero. 

Rakov Škocjan je predvsem cilj številnih šolskih in drugih štu-

dijskih ekskurzij, tu je tudi gozdarska učna pot. Vendar pa se turizem 

odvija v glavnem na površini, saj obe kraški jami, Zelška in Tkalca, 

nimata urejene vodniške službe in ju obiskujejo le jamarji. 

Tretja najpomembnejša naravna znamenitost je Križna jama, ki je 

načeloma sicer odprta za turiste od leta 1953, vendar pa pri vhodu nima 

organizirane vodniške službe in jo obiskujejo le jamarji. 

Planinarjenje 

Na območju občine potekajo štiri transverzalne poti: 

- Evropska pešpot, 

- Notranjska transverzala, 

- Transverzala vezistov in kurirjev NOV Slovenije, 

- Cerkniška transverzala. 

Med vrhovi sta najprivlačnejša 1114 m visoka Slivnica in 1797 m visok 

Snežnik, ki nudita lep razgled po Sloveniji. Na obeh sta planinska do-

mova (Snežniški je v občini Ilirska Bistrica). Snežnik je zaradi svojih 
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posebnosti od leta 1964 zavarovan naravoslovni rezervat. 

Lov 

Občina Cerknica je v celoti lovni revir. V njej deluje 12 lovskih dru-

žin. Številne lovske koče so v lovni sezoni dobro obiskane. V glavni 

lovni sezoni so doslej zabeležili maksimalno 510 lovcev. Med lovci je 

veliko tujcev. Leta 1963 so odstrelili največ srnjadi (984) in jelenja-

di (463). 

Ribolov 

S cerkniškimi vodami gospodari Ribiška družina Cerknica in Zavod za ri-

bištvo Ljubljana. Ribarijo predvsem v Cerkniščici, Cerkniškem jezeru, 

potoku Rak, Obrhu in v bloških vodah. Doslej so v enem dnevu izdali naj-

več 20 ribiških dovolilnic. 

Prireditve 

V občini se tekom leta zvrsti 10 važnejših turističnih prireditev. Pustni 

karneval v Cerknici, Polharska noč v gradu,Snežnik (september), Kmečki 

praznik v Novi vasi (avgust), Zelški koncert (september), Veslaška regata 

(1. maj), Bloški teki (februar), lovske veselice v Rakovem Škocjanu, ri-

biška veselica ob Cerkniškem jezeru (julij), gobarska razstava v Cerkni-

ci. 

Kulturne znamenitosti 

Kulturnih znamenitosti smo v občini našteli 10, vendar so v večini sla-

bo obiskane. Pomembnejši je grad Snežnik z svojimi muzejskimi vrednota-

mi, polharsko zbirko in lovskimi trofejami ter razstavami, ki jih občas-

- 309 -



4 NOTRANJSKA - 14.zbor.slov. geografov, Postojna, 1987 

no tu prirejajo. 

Izkoriščenost kapacitet 

Stacionarnega turizma je v občini malo. Razpolagajo z 82 turističnimi 

ležišči: 

Naselje 

Rakov Škocjan 

Cerknica 

Cerknica 

Rakek 

Stari trg 

Velike Bloke 

Lož 

Št. ležišč Vrsta 

hotel 

restavracija 

zasebne sobe 

zasebne sobe 

zasebne sobe 

zasebne sobe 

zasebne sobe 

16 

15 

10 

15 

8 

6 

12 

Večje je število turističnih nastanitvenih objektov zaprtega tipa. To 

je približno 20 lovskih in gozdarskih koč (le kočo v Leskovi dolini od-

dajajo v najem ljubljanskim tabornikom), "Dječje odmarališče" JDRC Pula 

v Velikih Blokah in grad Snežnik, ki je namenjen protokolu. 

Pomembno vlogo v stacionarnem turizmu imajo vikend hišice, ki jih je v 

občini raztresenih 287, največ v bližnji okolici Cerkniškega jezera in 

na Bloški planoti. 

Izkoriščenost kapacitet pokažejo podatki o turističnih nočitvah 
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Leto Št. gostov Indeks Št. nočitev Indeks Pov.doba bivanja 

1971 2235 100 3289 100 1,5 dni 

1976 1580 70,7 3726 113 2,4 dni 

1981 1203 53,8 2465 80,4 2,2 dni 

1983 999 44,7 3500 106,4 3,5 dni 

1986 1207 54 4749 144,3 3,9 dni 

V občini imajo 14 družbenih in 25 zasebnih gostinskih obratov. V edinem 

hotelu v Rakovem Škocjanu je le 16 ležišč, načrtov o adaptaciji in pri-

dobitvi 60 novih ležišč še niso uresničili. 

Od grajenih objektov za šport in rekreacijo, ki imajo oziroma bi lahko 

imeli vlogo v turizmu naj omenimo le vlečnico Velike Bloke-Lisec (viši-

nska razlika cca 140 m, zmogljivost 600 smučarjev na uro), tenis igrišče 

v Dovcah in kegljišče v Cerknici. 

O skromnem turističnem obisku veliko povedo tudi ocene maksimalnega šte-

vila obiskovalcev v enem dnevu na posameznih lokacijah: 

Lokacija maks. št. obiskovalcev na dan 

Cerkniško jezero 200 

Rakov Škocjan 1000 

Slivnica 1000 

Križna jama 20 

Grad Snežnik 400 

Bloke 120 teki 1800 
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Možnosti nadaljnjega razvoja turizma in rekreacije 

Temelje zasnove bodočega razvoja turizma v Cerknici je potrebno videti v 

ozki povezavi s sosednjimi turističnimi območji, ki oblikujejo tako 

imenovano kraško-notranjsko turistično regijo. Njena temeljna značilnost 

je kvaliteta in obilje turistično atraktivnih kraških fenomenov, posebne 

oblike rekreacijskih potencialov, lega ob mednarodni cestni prometnici 

in neposredna bližina osrednje slovenske urbane aglomeracije. 

Najkvalitetnejše in najobsežnejše možnosti razvoja turizma in rekreacije 

na območju občine Cerknica predstavlja Cerkniško jezero s svojimi narav-

nimi fenomeni in rekreacijskimi možnostimi. 

Vzrok za tako slabo stopnjo sedanje razvitosti turistične ponudbe na in 

ob Cerkniškem jezeru je brez dvoma iskati v veliki negotovosti, kaj se 

bo z njim zgodilo. Najprej načrti za njegovo osušitev, nato za trajno 

ojezeritev v vodnoenergetske namene so onemogočili priprave razvojnih tu-

rističnih planov in programov, ki bi temeljili na koriščenju turističnih 

danosti v pogojih ohranjenih naravnih fenomenih presihajočega jezera. 

Objektivno sodi fenomen presihajočega jezera med tiste narodne in medna-

rodne naravne dragocenosti, ki jih je za vsako ceno potrebno obvarovati 

pred uničenjem ali tako rabo, ki bi razvrednotila te lastnosti. Zato ob-

ravnavamo bodoči razvoj turizma na območju občine Cerknica in še posebej 

na ožjem območju Cerkniškega jezera na osnovi predpogoja, da se ohranijo 

vse temeljne naravne in kulturne vrednote tega območja. 

V kraško-notranjski turistični regiji se vidi cerkniški turistični pros-

tor kot osrednje rekreativno-stacionarno turistično območje, predvsem 

zaradi možnosti, ki jih omogoča fenomen Cerkniškega jezera. 
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Za lokacijo sprejemnega turističnega središča na Cerkniškem jezeru je 

po predhodni oceni najbolj ugodna lega na "Klinu" oziroma na "Gorici" 

(do nje bi morala biti speljana celoletno prevozna glavna turistična 

cesta). Sprejemno turistično središče si predstavljamo kot manjši, z 

okolico popolnoma usklajen kompleks, kjer bi se nahajal prenočitveni o-

jekt, restavracija in turistično-informacijska pisarna. S primernimi o-

pozorili bi od tu obiskovalce usmerjali k ogledu naravnih znamenitosti 

(npr. učna pot). Tu bi uredili dostop do jezera za vse vrste rekreacije 

na vodi in nudili možnosti izposoje opreme (npr. čolni, jadralne deske, 

ipd.). Sem sodijo še urejena parkirišča. 

Obstoječa vaška naselja v neposredni bližini Cerkniškega jezera, posebno 

tista s turistično najugodnejšo lego, bi lahko na osnovi podrobnejše pro-

učitve postopno razvila svojo specifično turistično-rekreacijsko ponudbo 

v največji meri naslonjeno na organizirano in stimulirano obliko vklju-

čevanja avtohtonega prebivalstva v polno ali dopolnilno turistično de-

javnost (npr. turizem na kmetijah). 

Isto velja tudi za preostala naselja v občini, ki imajo pogoje za tak 

razvoj. To je predvsem območje okoli naselja Žilce, Bloška planota in 

Loška dolina, vsako s svojimi turistično-rekreacijskimi jedri in v tesni 

povezavi z osrednjim turističnim središčem ob Cerkniškem jezeru. 

Gora Slivnica je turistično potencialno zelo zanimiva, tudi glede na dose-

danjo tradicijo in opremljenost (planinski dom in cesta do njega). Pot-

rebno je še povečati privlačnost obiska v nezimskem obdobju na osnovi 

planinske rekreacije in izletništva. Za zimski čas so na voljo naravne 

možnosti na goličavah, ki se spuščajo z vrha proti severovzhodu. Na teh 

terenih je možno predvideti manjši in cenen sistem smučišč in smučarskih 

žičnic. 
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Cerkniški turizem se lahko v zimski sezoni poveže z ustrezno urejeno in 

vzdrževano cesto tudi s postojnskim smučarskim središčem na Kaliču. 

Za smučarske rekreacijske in manifestivno-tekmovalne teke in smučarsko 

turno hojo izstopajo po svojih možnostih predvsem Bloke, kar sodi v pri-

oritetni program zimske ponudbe občine. Dopolnilno k drugim zimskim pro-

gramom pa je to obliko rekreacije mogoče razvijati predvsem na območju 

Cerkniškega jezera in Leskove doline pod Snežnikom. 

Med turistična območja z posebnim programom v občini Cerknica se uvrščajo: 

- naravni park Rakov Škocjan, 

- Križna jam, 

- grad Snežnik z okolico. 

Za razvoj vrhunsko kvalitetne in edinstvene turistične ponudbe, ki se 

zlahka lahko vključi v mednarodni turistični marketing, je predpogoj, da 

so ti fenomeni trajno varovani pred kakršnimikoli posegi, ki bi te na-

ravne danosti lahko v temeljih spremenili. 

Naj na koncu poudarim, da cerkniški turizem in rekreacija imata priložnost 

in tudi vse naravne pogoje, da se z vzpodbudo po novem razvoju, razvija-

ta v smeri tako imenovanega "blagega turizma", ki temelji na popolni ha-

rmoniji z naravo in prebivalstvom. S takim programom in izvedbo bi priva-

bili tiste domače in tuje goste, ki v vse večjem številu iščejo mirnejše, 

skladnejše okolje z naravo in človekom tesno povezana počitniška in iz-

letniška bivališča in obiskovališča. 
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SPREMINJANJE NAČINA POSELITVE IN STRUKTURE PREBIVALSTVA NA NOTRANJSKEM 

V ZADNJIH DVEH DESETLETJIH (1961-1981) 

Vladimir Klemenčič* 

Izvleček 

Avtor opredeljuje diferenciacijo Notranjske po tipih demografskih pro-

cesov. Deli tri tipe območij: območje urbanizacije, območje deagrariza-

cije in vmesna področja. Na osnovi analize statističnih podatkov med 

letoma 1961-1971 in 1971-1981 opredeljuje Notranjsko po omenjenih treh 

tipih. Ugotavlja, da je območje deagrarizacije že doseglo tako stopnjo 

demografskega razkroja, da lahko računamo s popolno razselitvijo pre-

bivalstva na eni tretjini Notranjske. 

x Dr.,red.,univ.prof., Odd. za geogr., FF, Ljubljana, Aškerčeva 12 
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Abstract 

THE CHANGES OF SETTLEMENT PATTERN AND DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF NO-

TRANJSKA IN THE LAST TWO DECADES (1961-1981) 

The author determines differentiation of Notranjska according to the 

three types of demographic process: urbanization areas, deagrarization 

areas, mixed areas. Regionalization of Notranjska according to the 

three types of demographic process is based on empirical analysis of 

statistical census data for population and households between 1961-1971 

and 1971-1981, data of natural population growth, percentage of agricul-

tural population and percentage of immigrants. We can count with complete 

displacement̂  of population on one third of Notranjska region because of 

degree of deagrarization disintegration. 
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Uvod 

Današnja poselitev, mehanična in prirodna rast, ter prirodna in prostors-

ka mobilnost prebivalstva Notranjske je rezultat velikih sprememb njene-

ga politično-geografskega položaja in prostorske funkcije ter tendenc 

družbenogospodarske preobrazbe v specifičnem, pretežno hribovitem kraš-

kem in flišnem svetu. Ta del ozemlja SR Slovenije sodi, med močno de-

mografsko ogrožena območja. Ugodna struktura prebivalstva je vezana le 

na ozke pasove ravnega dolinskega kraškega in nekraškega sveta in na 

področja ob mednarodno pomembnih poteh med Logatcem in Trstom, Logatcem 

in Reko, Reko in Trstom ter na severovzhodu v smeri Logatec-Rakek-Cer-

knica in Lož. Tu so tudi jedra zaposlitve, ki pa ne morejo 

vplivati na oblikovanje kvalitetne socialno ekonomske strukture prebi-

valstva na večje razdalje. V Podgrajsko podolje na jugu, na območje No-

tranjih kraških polj, na območju Logatca, Cerknice in Loža ter v notran-

jost na flišne Brkine. Močna ovira širjenju urbaniziranih con je tudi 

poselitev v obliki majhnih naselij. 

Posebej moramo podčrtati negativne poteze gospodarskega razvoja po drugi 

svetovni vojni. Celotno obravnavano področje (občina Cerknica, Logatec, 

Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana) je bilo do konca II. svetovne vojne 

eden od glavnih gravitacijskih območij Trsta. Z njim je povezan socialni 

in gospodarski razvoj. V Trst so se od srede 19. st. odlivali viški ak-

tivne delovne sile, pa tudi delavci na sezonska dela. Celotni gospodarski 

razvoj je v preteklem stoletju temeljil na prilagajanju kmetijskega gos-

podarstva tržnim potrebam Trsta; sena, oglja, živine, mleka, lesa, sadja 

in poljščin. Pod vplivom Trsta se je kmetijsko gospodarstvo na tem območ-

ju, že zelo zgodaj usmerjalo v tržno kmetijsko gospodarstvo. Po drugi 

svetovni vojni pa je to območje z novo mejo med Jugoslavijo in Italijo, 

doživljalo dve desetletji hudo gospodarsko in socialno krizo. Izobliko-

vati je bilo potrebno lastne zaposlitvene in centralne kraje, mrežo 
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izobraževalnih ustanov ter z izgradnjo tehnične infrastrukture zagotoviti 

vsaj minimalne pogoje za življenje prebivalstva. 

Območje Notranjske se razen nekaterih ožjih območij, zaradi reliefne 

razdrobljenosti, ni moglo v celoti vključiti v družbenoekonomske pro-

cese, ki so povezani z oblikovanjem fleksibilne urbane družbe. Raziskave 

spreminjanja poselitve, socialne in ekonomske strukture prebivalstva pa 

tudi terenska opazovanja so pokazala, da kriza, ki je nastala s prekinjan-

jem gospodarskih zvez s Trstom, ob preveliki razdrobljenosti poselitve 

in zemljiške strukture na zelo drobno razčlenjenem kraškem in flišnem 

svetu, še ni mimo. Ta se izraža s prevlado območij,ki so podvržena ab-

solutni depopulaciji in upadnju gostote prebivalstva. 

Metodologija opredelitve prostorskih tipov demografskih procesov dea-

grarizacije in urbanizacije 

Notranjska se notranje prostorsko diferencira na tri tipe območij: 

a) na območja, ki so za poselitev in delo ter zadovoljevanje potreb 

prebivalstva po izobraževanju, oskrbi in rekreaciji ter sodelovanju 

v prometu ugodnejša in so zato podvržena hitrejši urbanizaciji in 

koncentraciji prebivalstva, z možnostmi uveljavljanja načina življenja 

in dela urbane družbe, 

b) na območja, ki so infrastrukturno slabo opremljena s cestami, tele-

foni, kanalizacijo in elektrifikacijo ter oddaljena od centrov za-

poslitve, izobraževanja, oskrbe in rekreacije ter so zato podvržena 

deagrarizaciji z odseljevanjem prebivalstva in opuščanjem obdelave 

zemlje ter razpadu zgradbene strukture z vsemi potezami razkroja kul-

turne pokrajine, 
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Tabela 1: Rast prebivalstva po občinah Notranjske v obdobju 1961-1981 

Občina Število prebivalcev 

1961 1971 1981 

I n d 
71 
FT 

I e k s 
81 
7T 

81 
FT 

Cerknica 14230 14170 14624 99,6 103,2 102,8 

Logatec 7033 7545 8302 107.3 11O.O 118.0 

11.Bistrica 15762 15158 15073 96.1 99-4.. 95.6 

Postojna 18690 19049 19892 101.9 104.4 106.4 

Sežana 24025 22966 23536 95.6 102.5 97.9 

Skupaj 79740 78888 81427 98.9 103.2 102.2 

SRS 1591523 1727137 1891864 108.5 109.5 118.9 

Tabela Rast gospodinjstev po občinah Notranjske v obdobju 1961-

-1981 

Občina Število gospodinjstev 

1961 1971 1981 

I n 
71 
FT 

d e k s 
81 
7T 

81 
FT 

Cerknica 4147 4292 4574 103.5 106.6 110.3 

Logatec 207 i 2079 2416 100.4 116.2 116.6 

11.Bistrica 4441 4553 4738 102.5 104.0 106.7 

Postojna 5642 5978 6548 105.9 109.5 116.1 

Sežana 6859 6882 7509 100J3 109.1 109.4 

Skupaj 23160 23784 25785 102.7 108.4 111.3 

SRS 458539 515461 594571 112.4 115.3 129.6 
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č) na vmesnem prostoru med cono deagrarizacije in med cono urbanizacije 

se oblikuje prehodno območje, kjer se ob hitri deagrarizaciji prebi-

valstva, gospodarstva in izrabe zemlje že deloma in v posameznih ob-

likah uveljavljajo elementi urbane družbe. 

Cilji naših geografskih raziskav prebivalstva so opredelitev kriterijev 

za določanje meja med posameznimi zgoraj navedenimi conami deagrarizaci-

je in urbanizacije. To pomeni, da proučevanje prebivalstva Notranjske 

ni samo sebi namen, ali kot v sociologiji, opredelitvi slojev ali skupin 

razredov ter njihovih medsebojnih odnosov, temveč opredelitvi skupin glede 

na njihov način medsebojne povezanosti v oblikovanju demografskih proce-

sov in glede na njihov učinek v oblikovanju funkcije in podobe pokrajine 

ali prostora. 

Dosedanji poizkusi izbora demografskih kazalcev za opredelitev in raz-

mejitev med conami različne stopnje urbaniziranosti ter družbene in 

gospodarske razvitosti so pokazali, da sodita med prostorsko najbolj 

relevantna kazalca gibanje števila prebivalstva in gibanje števila gos-

podinjstev za daljše razdobje in na manjših teritorialnih enotah. Naraš-

čanje števila gospodinjstev pogojuje večanje števila delovnih mest, ve-

čanje števila gospodinjstev in delovnih mest skupaj pa večanju števila 

prebivalstva. Večanje števila prebivalstva in gospodinjstev skupaj, ki 

je povezano z doseljevanjem pa pogojuje ugodno prirodno rast (z večjim 

številom rojstev od smrti) in z ugodno starostno strukturo. 

V družbenogospodarskem razvoju Slovenije zadnjih dveh desetletij je na-

raščanje prebivalstva povezano z doseljevanjem prebivalstva iz oddalje-

nejših območij in iz drugih jugoslovanskih republik in pokrajin. 

Naraščanje števila prebivalstva in gospodinjstev v razdobju dveh deset-

letij pomeni, da urbano družbo spremlja razvoj neagrarnih dejavnosti in 
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uveljavljanje socialne in tehnične infrastrukture v zunanji podobi in 

funkciji prostora z naselji. 

Upadanje števila prebivalstva in gospodinjstev pa pomeni razseljevanje in 

staranje prebivalstva, prirodnega prirastka ni, v posameznih letih ali 

pa neprekinjeno skozi dve desetletji sledimo le umiranju, brez rojstev. 

Menjavanje upadanja z naraščanjem števila prebivalstva ali gospodinjs-

tev v dvajsetletnem razdobju pa pomeni, da deagrarizacije ne spremlja 

ustrezna stopnja urbanizacije, s spreminjanjem demografske strukture, 

zunanje podobe pokrajine in gospodarske strukture. V takih primerih po-

samezne katastrske občine ali cone katastrskih občin označujemo kot pre-

hodna območja. 

Pri opredelitvi območij urbanizacije, deagrarizacije in prehodnih ob-

močijx, se je pokazalo, da s kartografsko analizo dvodobnega gibanja 

števila prebivalstva in števila gospodinjstev popisnih obdobij 1961-

-1971 in 1971-1981 lahko opredelimo in prostorsko razmejimo po demog-

rafskih procesih diferencirane katastrske občine, cone katastrskih ob-

čin ali območja s podobnimi tendencami demografskega razvoja. S tako 

analizo statističnih podatkov v povezavi s terenskim vzorčnimi raziska-

vami posameznih naselij,v/lahko prostorsko diferenciramo Notranjsko na 

x 
Terenske raziskave kartiranja izrabe zemlje, zgradbene strukture in 
anketiranja prebivalstva o pogojih življenja in dela v vasi smo v 
okviru programa terenskega dela, seminarja 4. letnika štud. leta 
1986/87 izvedli na primeru Prestranka, ki leži znotraj urbanizirane 
cone na kraškem delu Pivke; v vasi Podstenje, ki leži na meji med 
flišnimi Brkini ter kraško Pivko;ter v vasi Ritomeče na kraškem Pod-
grajskem podolju in v vaseh Rudolfovo in Volarje na kraškem Bloškem 
hribovju. Tako predstavlja Prestranek primer naselja znotraj urba-
niziranega območja, Ritomeče in Podstenje primer prehodnega območja 
ter Rudolfovo in Volarje primer območja deagrarizacije. 
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ustrezna območja. Ta kažejo v svoji notranji strukturi in zunanji podobi 

negativne ali pozitivne prostorske posledice urbanizacije ali deagrariza-

cije. Z zgoraj navedeno metodo izbora za prostorski razvoj relevantnih 

podatkov o prebivalstvu lahko opredelimo družbene intervencije, ki so 

potrebne za reševanje odprtih problemov z razpadanjem poselitvene in de-

mografske strukture prebivalstva, z opuščanjem ali z neustrezno izrabo 

prostora in še posebej kmetijske zemlje. S to metodo lahko konkretno 

opredelimo elemente, ki vodijo k neustreznemu teritorialnemu razvoju in 

k fizionomiji naselij in celotne pokrajine. Z analizo statističnih podat-

kov in terenskih raziskav izbranih naselij se tudi pokažejo problemi ne-

ustrezne opremljenosti in dostopnosti prebivalstva do dela socialne 

in tehnične infrastrukture urbane družbe. 

Opredelitev demografskih tipov con urbanizacije, deagrarizacije in pre-

hodnih con na območju Notranjske (občine: Cerknica, Il. Bistrica, Loga-

tec, Postojna, Sežana) 

Na celotnem obravnavanem območju je rast števila prebivalstva med leti 

1961-1981 mnogo nižja kot v celotni Sloveniji. Medtem ko je v Sloveni-

ji naraslo število prebivalcev skoraj za 19 %, je na Notranjskem na-

raslo le za dobra 2 %. Slovenskemu povprečku se z rastjo prebivalstva 

po občinah v tem obdobju približuje Logatec z 18 %, Postojna z nekaj več 

kot 6 %, v Cerknici, Ilirski Bistrici in Sežani pa je število prebival-

cev v tem obdobju rahlo nazadovalo, stagniralo ali skromno naraslo. 

Tendenco k stagnaciji kaže v razdobjih 1961-197%in 1971-1981 le občina 

Cerknica, medtem ko občini Ilirska Bistrica in Sežana kažeta tendenco 

k nazadovanju števila prebivalcev. V obeh razdobjih kaže rahlo naraščan-

je občina Postojna, močnejše pa občina Logatec. 

Pri številu gospodinjstev v obdobju 1961-1981 je povsod tendenca po-

večanju, na celotnem območju za približno 11%, Notranjska pa zaostaja 
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za Slovenijo, kjer je število gospodinjstev naraslo za 29,6 %. Rast 

števila gospodinjstev je pozitivna pri vseh občinah v obeh obdobjih. 

Na območju Notranjske so se podobno kot v ostalih delih Slovenije izo-

blikovali trije demografski tipi. 

Na območju urbanizacije je naraščalo število prebivalcev 

in število gospodinjstev v obeh obdobjih. Med letoma 1961-1981 obsega-

jo 10,4 % poseljenega sveta in tu živi 43,1 % prebivalstva. Demografski 

tip prehodnih območij, kjer naraste število prebivalcev ali 

število gospodinjstev v enem ali drugem obdobju obsega kar 50,7 % ce-

lotnega prostora, na katerem živi 40 % prebivalstva. Območja dea-

grarizacije, kjer je v obeh obdobjih število prebivalcev in 

število gospodinjstev nazadovalo, obsega skoraj 30 % celotnega prosto-

ra in 16,5 % prebivalstva. 

Razlike med conami so očitne tudi po gostoti prebivalstva. (Karta 1). 

Medtem ko znaša na območju urbanizacije. 144 preb./km2, znaša na območju 

deagrarizacije 19,3 preb./km2 in na prehodnem območju 27,9 preb./km2. 

Na celotnem območju je gostota s 35 preb./km2 skoraj trikrat manjša od 

povprečne gostote prebivalstva v Sloveniji, kjer živi na km2 93,4 pre-

bivalcev (Karta 3, Tabela 2). Število prebivalcev in število gospodi-

njstev na območjih urbanizacije napreduje v zadnjih dveh desetletjih 

več kot dvakrat hitreje kot v podobnih predelih v celotni Sloveniji, 

zato pa na območjih deagrarizacije nazaduje število prebivalcev na 

celotnem Notranjskem za približno 27 %. 
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Tabela 2: Površina in prebivalstvo po tipih demografskih območij 

Občina 
površina 
v km2 

delež 
v % 

prebivalstvo 
štev. delež 

v % 

stev. preb. 
km? 

Cerknica 51,18 10,6 6087 41,6 118,9 
Il.Bistrica 42,42 8,8 5490 36,4 129,4 
Logatec 46,48 26.9 5401 65,1 116,2 
Postojna 58,35 11,9 10488 52,7 179,7 
Sežana 43,86 6,3 7631 32,4 173,9 

"Skupaj 245,29 16?* -35S97~ b i - TC1T/&-

S R S 3155,17 15,6 1121012 59,3 355,3 

TreTioTTno oTTmoc^e 

Občina površina 
v lan2 

delež 
v % 

prebivalstvo^ 
štev. delež 

v % 

štev. preb. 
km* 

Cerknica 270,13 56,0 6520 44,6 24,1 
11.Bistrica 230,79 48,2 7211 47,8 31,2 
Logatec 56,99 32,9 1805 21,7 31,7 
Postojna 262,36 53,3 7538 37,9 28,7 
Sežana 359,28 51,4 9820 41,7 27,3 

"9cupa3™ "~Tf79755~— — " s ^ r r "-32B95 —TjfTTT 2775 

'l&TT,* —-ss;?- 5 5 3 — 

7JT> m o c j a cTe a g r a r l z a cTj" e 
površina 
v km2 

delež 
v % 

prebivalstvo 
štev. delež 

v % 

stev. preb. 
km2 

Cerknica 84,36 
Il.Bistrica 111,51 
Logatec 59,99 
Postojna 150,58 
Sežana 289,33 

17.5 
23,2 
34,7 
30.6 
"1,5 

2017 
2372 
1096 
1866 
6085 

13,8 
15,8 
13,2 
9,4 

25,9 

23,9 
21.3 

. 18,3 
12.4 
21,0 

Skupaj 695,77 30,0 13436 16,5 19,3 
Š R S 3i7r~ "205362™ " " Č u - "3?,"B— 

- 324 -



Vladimir Klemenčič s SPREMINJANJE NAČINA POSELITVE ... 11 

Tabela 3: Območje prirodne rasti prebivalstva na Notranjskem v letih 

1971-1975; 1975-1981; 1981-1985 

"117 oGdocje" 
Občina površina 

km2 * 
prebivalstvo 
št. % 

površina 
kma % 

prebivalstvo 
št. % 

Cerknica 42,21 9,2 4080 27,9 178,56 37,0 8079 55,2 

Il.Bistr. 57,82 12,1 6136 40,7 143,58 29,9 5082 33,7 

Logatec 68,01 39,3 6298 75,9 85,12 49,2 1816 21,9 

Postojna 58,35 11,9 10488 52,8 256,41 52,1 6806 34,6 

Sežana 45,96 6,6 6922 29,4 358,09 51,3 11463 48,7 

Skupaj 274,35 11,8 33924 41,7 1021,75 43,9 33246 40,8 

Občina površina 
tof %_ 

prebivalstvo 
št. %__ 

površina 
__kn«__ J L _ 

prebivalstvo 
št. % 

Cerknica - - - 182,90 37,9 2465 16,9 

Il.Bistr. 51,44 10,7 1497 9,9 131,88 27,5 2358 15,7 

Logatec - - - 10,33 6,0 188 2,2 

Postojna 8,42 1,7 342 1,7 148,11 30,1 2256 11,3 

Sežana 21,49 3,1 497 2,1 266,93 38,2 4654 19,8 

Skupaj 81,35 3,5 2336 2,9 740,15 31,9 11921 14,6 

I. območje - pri rodni prirastek je v vseh treh obdobjih pozitiven 

II. območje - prirodni prirastek je enkrat pozitiven, drugič negativen 

III. območje - prirodni prirastek je v vseh obdobjih negativen 

IV. cbmočje - prirodni prirastek je v glavnem negativen in V posamez-

nih obdobjih že ni bilo več rojstev 
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Tfe p o s e T 3 « n o 
Občina površina 

v km* 
delež 
v * 

prebivalstvo 
število 

štev.preb. 
km2 

Cerknica 
11.Bistrica 
Logatec 
Postojna 
Sežana 

76,89 
95,00 
9,49 

20,43 
5,47 

15,9 
19,8 
5,5 
M 
0,8 

14.624 
15.073 
8.302 
19.892 
23.536 

30.3 
31.4 
48,0 
40.6 
33.7 

Skupaj 207,28 8,9 81.427 35,0 

S R S 230,98 1,1 1891.864 93,4 

Prebivalstvo se na Notranjskem koncentrira z doseljevanjem iz hribovskih 

območij in z doseljevanjem iz drugih republik na prostoru, ki obsega 

vsega skupaj dobrih 15 % celotnega ozemlja (Karta 2). 

Na celotnem območju znaša delež slovenskega prebivalstva 91,8 %. Delež 

doseljenega prebivalstva iz drugih republik znaša na območju urbaniza-

cije 15 %, medtem ko znaša na območju deagrarizacije le 2,8 %, na pre-

hodnem območju pa 3 %. Med posameznimi občinami v tem pogledu ni velikih 

razlik, skupni delež znaša okoli 6 %j večji je le v občini Postojna okoli 

15 %. 

Visoka stopnja deagrariziranosti Notranjske se odraža v zelo nizkem, 6 % 

deležu kmečkega prebivalstva in je za več kot 3 % nižji od celotne Slo-

venije. Le Logatec z 9,8 % in Cerknica s 7,4 % se približujeta deležu 

kmečkega prebivalstva Slovenije. Najnižji delež kmečkega prebivalstva 

ima občina Sežana 4,4 %, sledita Postojna s 5,6 % in Ilirska Bistrica 

s 6,4 %. Na območjih urbanizacije na Notranjskem je bilo leta 1981 

le 1,4 % kmečkega prebivalstva, na območjih deagrarizacije pa 11,1 %. 

Skupno je na območjih urbanizacije delež kmečkega prebivalstva manjši 

od 3 %, na ostalih območjih pa znaša v občini Logatec na prehodnem ob-

močju 21 %, na območju deagrarizacije pa 26 %. Na zaključno fazo dea-

• 326 -



Vladimir Klemenčič t SPREMINJANJE NAČINA POSELITVE 0 13 

Karta 3: 

NARAVNO GIBANJE PREBIV 
STVA V OBDOBJIH 1971 - 75, 
1975- 81 IN 1981 - 85 (po kat. ob-
činah). 

grarizacije kaže izredno nizek delež kmečkega prebivalstva v občini 

Sežana, kjer ta znaša na območju deagrarizacije le 6,8 %. 

Pojav odmiranja prebivalstva in z njim povezanim nazadovanjem kmetijs-

kih površin ter razkroj kulturne pokrajine nakazuje prirodna rast pre-

bivalstva Notranjske v obdobjih 1971-1975, 1975-1981 in 1981-1985. De-

lež poseljenega prostora, kjer je prirodni prirastek v vseh treh obdob-

jih pozitiven, obsega le 11,8 % skupne površine; območja, kjer v teh 

treh razdobjih prirodni prirastek enkrat narašča, enkrat upada, obsega-

jo 43,9 % skupne površine in območje, kjer je prirodni prirastek v vseh 

obdobjih negativen, vendar se otroci še vedno rojevajo, obsega 3,5 % po-

vršine. Območja, kjer je prirodni prirastek v glavnem negativen, ter 
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vsaj enkrat ni bilo zabeleženo nobeno rojstvo v enem razdobju, pa ob-

sega 31,9 % celotne površine. V vseh občinah obsegajo območja z negativ-

nim prirodnim prirastkom in brez rojstev v enem od opazovanih obdobij 

okoli 30 %. V občin .Logatec obsegajo taka območja le 6 % površine. V 

občini Sežana obsega območje s pozitivnim prirodnim prirastkom v vseh 

treh obdobjih le 6,6 % celotne površine, v vseh ostalih območjih pa je 

demografska rast zelo kritična. Nasprotno pa v občini Logatec območ-

je s pozitivnim prirodnim prirastkom obsega skoraj 40 % površine občine. 

(Tabela 3, Karta 3). 

Na večini območij urbanizacije prevladuje pozitivni prirodni prirastek, 

na drugi strani pa na območju deagrarizacije prevladuje negativni pri-

rodni prirastek. 

Zaključek 

Z metodo kazalcev demografske strukture smo lahko na primeru Notranjske 

opredelili in razmejili območja, kjer se kažejo take tendence v rasti 

prebivalstva in gospodinjstev ter v doseljevanju in prirodni rasti, ki 

zagotavljajo stabilnost poselitve in nadaljnje tendence urbanizacije 

pokrajine. Pozitivne tendence razvoja prebivalstva so ob železnicah in 

glavnih cestah, kjer so se izoblikovali zaposlitveni in centralni kraji. 

Več ali manj sklenjeno cono takega območja sledimo v dnu Logaškega in 

Cerkniškega polja, na vzhodnem kraškem delu Pivke, med Postojno in Pivko 

ter v obliki otokov na območjih Ilirske Bistrice, Sežane, Divače in Kozi-

ne. Na perifernih hribovskih območjih Brkinov, Bloške planote ter na ob-

močjih Tržaškega Krasa južno in severno od Sežane pa sledimo oblikovanju 

bolj ali manj obsežnih con deagrarizacije, kjer nazadujejo tako število 

prebivalcev kot število gospodinjstev in gostota prebivalstva. Značilen 

za ta območja je tudi nizek delež kmečkega prebivalstva, saj je ostalo 

na teh območjih le ostarelo in upokojeno kmečko prebivalstvo. Ta območja 
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pa bodo, kakor kažejo znaki negativne prirodne rasti in odsotnosti 

rojstev, popolnoma populacijsko izpraznjena, agrarno izkoriščanje se 

bo prenehalo, kmetijska zemlja bo podvržena zaraščanju, naselja pa raz-

padanju. 

Terenska proučevanja v že navedenih naseljih so pokazala, da je na tem 

območju zelo malo kmetijskih obratov, na katerih bi se prebivalstvo 

preživljalo izključno iz kmetijstva. Obdelava zemlje in s tem"vzdrže-

vanje kulturne pokrajine ob produkciji hrane je v veliki meri odvisno 

od volje odnosno od pripravljenosti izven kmetijstva zaposlenih pre-

bivalcev. Kmečko prebivalstvo predstavlja pravzaprav ostarelo prebivals-

tvo in le v zelo redkih primerih najdemo mlade družine z zakonci v 

starosti do 40 let, zlasti pa mlade družine z otroki. Ročno delo v 

kmetijstvu je skoraj v celoti že zamenjala mehanizacija, katere nabavo 

si lahko privošči prebivalstvo le iz sredstev, ki so si jih zagotovili 

z deli izven kmetijstva, zato je zemlja mnogo bolje obdelana s soraz-

merno nizkim deležem kmečkega- prebivalstva kot na območju deagrariza-

cije in prehodnem območju. Na zadnjih dveh območjih je manjšanje šte-

vila prebivalcev s staranjem kmečega prebivalstva povezano tudi z manj-

šanjem števila živine. 
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I z v l e č e k 

V članku so prikazane spremembe v številu rojstev, umrlih, naravnega 
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A b s t r a c t 

ELEMENTS OF THE POPULATION GROWTH IN NOTRANJSKA 

(inner Carniola) in 1961-1981 

The article deals with the changes in the birth rate, mortality rate, 

natural increase, and in the balance of migration during the periods 

1961-1970 and 1971-1981. The rates of the described demographic phe-

nomena are represented by the communes, local communities, and settle-

ments. 
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Uvod 

Rast števila prebivalstva in spremembe v njegovih demografskih in social-

nih sestavinah so pomembni kazalci pokrajinskega razvoja. V njih se ka-

žejo občasni kakor tudi dolgotrajnejši odmevi posameznih gospodarskih, 

družbenih in političnih gibanj in sprememb. Za raznovrstne vplive, ki so 

jih prinašale neagrarne dejavnosti v pokrajino, so bili najbolj nedov-

zetni prometno odmaknjeni in hribovski predeli. V večini primerov se 

njihova agrarna struktura tudi zaradi razdrobljene zemljiške posesti, 

agrarne preobljudenosti ter polikulturnega in samooskrbnega kmetijstva 

s svojim razdrobljenim proizvodnim potencialom ni mogla neposredno vk-

ljučiti v katerekoli začetne tokove industrializacije. Vzporedno z dea-

grarizacijo, ki se je praviloma razširjala iz krajevnih in pokrajinskih 

središč, se je pričela depopulacija kmečkih predelov. Prebivalstvo v od-

maknjenih naseljih, ki jih je obšel novodobni val industrializacije, se 

je zmanjševalo, obenem pa se je tudi čedalje bolj staralo. S tem je pos-

tala ogrožena tudi njihova enostavna biološka reprodukcija (Kle-

menčič , 1972). 

Prebivalstvo v notranjskih občinah, kamor prištevamo občine Cerknico, 

Ilirsko Bistrico, Logatec in Postojno, se je v zadnjih dvajsetih letih 

povečalo za 3,5 % ( v SR Sloveniji za 18,9 %). Več kot štiri petine na-

selij (to je 224 od 275 naselij) je imelo leta 1981 manj prebivalcev, kot 

so jih našteli pred dvajsetimi leti. V tem času se je povečalo število 

prebivalcev le v 47 naseljih (t.j. 17,1 %), in sicer za več kot eno tret-

jino, v vseh drugih pa se je zmanjšalo za eno petino. V takšni polari-

zaciji prebivalstva med posameznimi naselji odsevajo svojo moč najnovej-

ša gospodarska gibanja, ki so z industrializacijo in drugimi spremljajo-

čimi neagrarnimi dejavnostmi obšla znaten del slovenskega podeželja 

(Ilešič, 1968, 9). 
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V prispevku želim prikazati posamezne prvine prebivalstvene rasti v letih 

1961-1981, podrobneje, po območjih posameznih krajevnih skupnosti pa za 

obdobje 1971-1981. Podoba je, da je tudi desetletno obdobje, na katerega 

se v glavnem naslanjam, za marsikatero naselje prekratko, da bi mogli na 

osnovi zbranih podatkov polnoveljavno vrednotiti obstoječe demografsko 

stanje. Nekatere krajevne skupnosti (=KS) so tako po obsegu kakor tudi po 

številu prebivalstva premajhne (Kokole , 1978, 145, 147), da bi z 

desetletno vrednostjo podatkov nudile verodostojnejši vpogled v posamezne 

demografske cikle. Čim večje je območje in čim več prebivalstva ima, tem 

manjša so ponavadi odstopanja od splošno uveljavljenih teženj in zakoni-

tosti v posameznih obdobjih. Členitev posameznih prvin rasti števila pre-

bivalstva po KS notranjskega območja je nedvoumno pokazala, da so med 

njimi razlike, ki neposredno in z vso svojo kompleksnostjo vplivajo na 

gospodarski utrip pokrajine. 

Število rojstev 

Tudi za občine širšega notranjskega predela je značilno, da število rojs-

tev naglo upada. V desetletju 1981-1980 je bilo za 1,1 % manj rojstev kot 

v letih 1961-1970, SR Sloveniji da je v istem času povečalo za 1,45 %. 

V sedemdesetih letih je bilo v postojnski občini za eno petino več rojs-

tev kot v šestdesetih letih. Povsod drugod se je število rojstev zmanj-

šalo: najbolj v cerkniški (-15,3 %) in logaški občini (-12,7 %), najmanj 

v bistriški občini (-2,5 %). 

Tudi število rojstev na 1000 prebivalcev, je bil v notranjskih občinah 

pod slovenskim povprečkom: v desetletju 1961-1970 so zaostajale za SR 

Slovenijo za 7,4 %, v naslednjem obdobju (1971-1980) za 3,1 %. V zadnjih 

desetih letih se je rodnost na Notranjskem - v primerjavi s prejšnjim 

obdobjem - zmanjšala za 3,1 % (od 16,3 na 15,8 %o), v SR Sloveniji pa 

za 7,4 % (od 17,6 na 16,3 Najbolj se je zmanjšala nataliteta na 
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Število umrlih in stopnja umrljivosti 

Vzporedno z rastjo števila umrlih v SR Sloveniji se je večalo tudi nji-

hovo število na Notranjskem. Ob tem ugotavljamo, da je v zadnjem deset-

letju - v primerjavi s šestdesetimi leti - število umrlih v Sloveniji 

hitreje naraščalo (10,2 %; prim. Natek , 1984, 45) kot v občinah 

notranjskega območja (7,6 %). Število umrlih se je najbolj povečalo v 

postojnski (11,9 %) in bistriški občini (9,9 %), za polovico manj pa 

v naseljih Logaške kotline (5,7 %). Število smrtnih primerov v cerkniški 

občini se skoraj ni spremenilo v zadnjih dvajsetih letih. 

Tabela: Osnovni podatki o prebivalstvu Notranjske v obdobju 1961-1981 

Občina 
5t. 
rojstev 

"5t. 
umrlih 

Naravni 
prirastek 

Selitveni 
saldo 

Cerknica A 
B 

2.513 
2.128 

1.543 
1.549 

970 
579 

-1.030 
- 125 

11. Bistrica A 
B 

2.229 
2.172 

1.697 
1.865 

532 
307 

-1.136 
- 392 

Logatec A 
B 

1.601 
1.398 

771 
815 

830 
583 

- 318 
+ 174 

Postojna A 
B 

2.766 
3.307 

1.998 
2.236 

768 
1.071 

- 409 
- 228 

Skupaj A 
B 

9.109 
9.005 

6.009 
6.465 

3.100 
2.540 

-2.893 
- 571 

Opomba: A = obdobje 1961-1970, B = obdobje 1971-1980. 

Stopnja umrljivosti (na 1000 prebivalcev) je bila na Notranjskem za de-

setino (v letih 1961-1970) oziroma za 15 % (1971-1980) nad republiškim 

povprečkom. V sedemdesetih letih je - v primerjavi z desetletjem poprej 

- umrljivost najbolj narasla v občini Ilirska Bistrica (od 10,9 na 12,3 

%o , t.j. za 12,8 %o), v Pivški kotlini za eno dvanajstino (od 10,7 na 
15 ljudi v letu 1981); nataliteta v njih je znašala 6,1 %o. 
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Stopnja naravnega prirastka je bila v zadnjih dveh desetletjih na Not-

ranjskem za 29 % pod slovenskim povprečjem. V sedemdesetih letih je za-

ostajal za SR Slovenijo za 31 %. V desetletju 1971-1980 je bil naravni 

prirastek najnižji v bistriški občini (2 %o), dvakrat višji pa v nasel-

jih cerkniške občine (4 %o) in samo v Logaški kotlini (7,4 %o) je pre-

segal republiški povpreček (6,4 %o). 

V desetletju 1971-1980 je bil naravni prirastek pozitiven v 27 KS, v 

25 pa negativen (prim. sliko 2). Območja z negativnim naravnim prirast-

kom so - z izjemo KS Cajnarje-Žilce in Nova vas v cerkniški občini -

v glavnem osredotočena na zahodne predele Notranjske. V tem pogledu 

predstavlja izjemo območje ob zgornji Pivki med Javorniki in Brkini in 

se v sklenjeni obliki pahljačasto razširi na vse zahodne predele Not-

ranjske. (Prim. Melik, 1960, 317; Lenassi, 1975). 

Najnižji naravni prirastek so imele KS na območjih bistriške in postoj-

nske občine. Najvidneje so izstopale KS Suhorje (-15,2 %o), Starod (-10,3 

%o), Hrušica (-8,6 %o), Prem (-7,4 %o), Pregarje (-5,8 %o) in Harije 

(-5 %o). 

Nadpovprečno visoko stopnjo naravnega prirastka prebivalstva (4,4 %o 

in več) je imelo samo 9 KS. Med njimi so se zlasti odlikovale KS Postojna 

(12 %o), Logatec (8,8 %o), Cerknica (8,6 %o), Il. Bistrica (7,6 %o), Rov-

te (6,7 %o), Pivka, Rakek in Hotedršica (6 %o). To so v glavnem upravna 

in gospodarska središča obravnavane pokrajine. 

Podrobnejša analiza je pokazala, da je imelo v letih 1971-1980 negativni 

naravni prirastek na Notranjskem kar 49 % naselij; v 25 naseljih pa je 

bila rodnost enaka smrtnosti in v 115 (ali 41,8 %) naseljih so rojstva 

presegala število umrlih. Naselja z negativnim prirodnim prirastkom so 

bila v povprečju od 3 (Il.Bistrica) do 5,5-krat (Logatec) manjša kot 
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11.6 %o), v drugih dveh občinah pa je celo upadla (Cerknica od 10,8 na 

10.7 %o; Logatec od 10,6 na 10,4 %o), a je bila še vedno nad slovenskim 

povprečkom (9,8 oziroma 9,9 %o; prim. N a t e k , 1975, 67; 1984, 45). 

Med posameznimi predeli Notranjske so bile znatne razlike v stopnji u-

mrljivosti. V desetletju 1971-1980 so imela najnižjo umrljivost naselja 

v KS Postojna (8,3 %o), Cerknica (8,7 %o), Ilirska Bistrica (8,8 %o), 

Logatec (9,6 %o) in Rovte (9,9 %o). To so v glavnem občinska in širša 

območna središča z nadpovprečno rastjo števila prebivalstva. Tudi v KS 

Rakek, Loška dolina, Trate in Begunje je bila umrljivost nižja od območ-

nega povprečka, v vseh ostalih 42 KS pa je bila nad povprečkom celotne 

Notranjske. 

Najvišjo umrljivost so imele KS Suhorje (26,4 %o), Hrušica 21,6 %o), 

Pregarje (19,6 %o), Starod (19,3 %o), Planina (18,3 %o), Zagorje (17,7 

%o), Jurišče (17,2 %o), Šembije in Veliko Ubeljsko (17,1 %o) itd. To 

so pretežno hribovska območja, ki zavzemajo vzhodna pobočja Nanosa. Brki-

ne, del Matarskega podolja pa zgornji del Pivške kotline nad Javorniki. 

Za vsa ta območja 9 KS je značilno, da so imela višjo umrljivost (pov-

prečno 18,7 %o) kot je znašala njihova rodnost (14,0 %o) in zato tudi 

negativni naravni prirastek prebivalstva, ki je znašal -4,7 %o. 

Naravni prirastek prebivalstva 

Razlike med številom rojstev in umrlimi pogojujejo različno stopnjo ras-

ti naravnega prirastka, ki se je v SR Sloveniji - v obravnavanem obdob-

ju - zmanjšal za eno desetino, na Notranjskem pa za 18 %. Presežek ro-

jenih nad številom umrlih se je najbolj zmanjšal v občini Ilirska Bistri-

ca (-53 %) in Cerknica (-40 %), v logaški občini za -30 %, za več kot 

eno tretjino pa se je povečal v Pivški kotlini (prim. tabelo). 
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ozemlju logaške (-19,1 %) in cerkniške občine (-17,4 %); za 15,5 % se je 

povečala v postojnski občini, medtem ko je na ozemlju ilirskobistriške 

občine domala stagnirala. 

Pregled rodnosti po KS pokaže (gl. si. 1), da so bile občutne razlike 

tudi v letih od 1971 do 1980. V naseljih petnajstih KS je bila rodnost 

enaka ali višja od območnega povprečja (15,8 %o). Med njimi so najbolj 

izstopale KS Postojna (19,3 %o), Hotedršica (19 %o) in Logatec (18,4 %o)
X 

Pivka (17,5 %o), Dolane (17,2 %o) in Veliko Ubeljsko (17,1 %c). Vse 

to so območja ali s stagnacijo ali z znatnim prirastkom prebivalstva. 

Sklenjena območja z največjo rodnostjo so zavzemala večino Logaške kot-

line, povsod drugod pa so bila razbita na posamezna jedra. Skratka, naj-

večja rodnost je bila omejena na vse večje aglomeracije, ki so osredo-

točene na ravninskem svetu. 

Območja z najmanjšo rodnostjo so, z izjeme naselij na Bloški planoti 

(KS Nova vas), v glavnem osredotečena na zahodni del bistiške občine 

in severozahodni del Pivške kotline. Zavzemajo obmejno kraško območje 

KS Jelšane in severovzhodne Brkine ter naselja na obrobju Pivške kotline 

pod Nanosom in Hrušico. Za več kot eno tretjino nižjo rodnost od območ-

nega povprečka so imele KS Dolnja Bitnja, Prem (9,3 %o), Starod (9 %o) 

in Šmihel pod Nanosom (9,8 %o). Podrobnejši pregled je pokazal, da v ob-

ravnavanem desetletju kar v 24 naseljih cerkniške občine, katera so šte-

la v povprečju po 11 prebivalcev (1981), ni bilo rojstev. In prav v teh 

naseljih se je število prebivalcev med zadnjima popisoma zmanjšalo sko-

raj za 29 % (od 367 na 262 ljudi). V istem času se je v 18 naseljih prebi 

valstvo povečalo samo za enega novorojenca. Tudi ta naselja, ki so bila 

najštevilnejša v cerkniški občini, so bila majhna (štela so 18 oziroma 

x

 KS "Naklo" Logatec in "Tabor" Logatec sem združil v eno območje, in 
sicer zaradi primerjav s starejšim obdobjem. 
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tista s presežkom rojstev nad umrlimi. 

Majhna in raztresena naselja sestavljajo tista območja, ki so izgubila 

v preteklosti znaten del svojega prebivalstvenega potenciala in imajo 

danes že tipično ostarelo demografsko strukturo. Poleg tega ugotavlja-

mo, da se je število prebivalstva v naseljih s pozitivnim naravnim 

prirastkom tudi v zadnjem desetletju povečalo za eno desetino (v občini 

Postojna za 13,4 %, v bistriški le za 6,3 %), medtem ko se je v prede-

lih z negativnim naravnim prirastkom zmanjšalo v povprečju za 11,8 % 

(najbolj v cerkniški občini -13,1 %, najmanj v logaški občini, in sicer 

za -9,2 %). Skratka, v stopnji rodnosti in umrljivosti odsevajo preneka-

tere socialne in gospodarske prilike ožjega in širšega območja, ki skupaj 

s prebivalstvom spreminjajo pokrajinsko fiziognomijo. 

Selitvena bilanca 

Selitveno bilanco sem izračunal posredno, in sicer na podlagi rasti šte-

vila prebivalstva med letoma 1971 in 1981 in naravnega prirastka v ob-

dobju 1971-1980 (prim. tudi N a t e k , 1975, 72 in opombo 8). 

V obdobju 1961-1981 so imele negativno selitveno bilanco vse obravnavane 

občine Notranjske (-3,1 %o). Največji letni presežek odselitev nad pri-

selitvami sta imeli II. Bistrica (-5 %o) in Cerknica (-4 %o), precej 

manjšega pa Logatec (-1 %o) in Postojna (-1,7 %o). V tem času je imela 

SR Slovenija pozitivno selitveno bilanco, ki je znašala 1,6 %o (prim. 

N a t e k , 1984, 45). 

V sedemdesetih letih se je vrednost negativne selitvene bilance na 

Notranjskem zmanjšala od prejšnjih -5,2 %o na -1 %o0 V tem se kažejo 

ali izboljšane materialno-gospodarske razmere ali pa izčrpanost prebi-

valstvenega potenciala? Prav gotovo moramo v obeh možnostih iskati tisti 
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temeljni prediik, ki je v sedemdesetih letih zaustavil močno izseljevan-

je. V zadnjem desetletju so imela samo naselja v logaški občini pozitiv-

no selitveno bilanco (+2,2 %o), v vseh drugih se je sicer zmanjšala, a 

je bila še vedno negativna (Cerknica od -7,3 na -0,9 %o, II. Bistrica 

od -7,4 na -2,6 %o, Postojna od -2,2 na -1,2 %o). 

Pregled po KS pokaže, da je imelo samo sedem območij pozitivno selitveno 

bilanco, v vseh drugih 45 KS so prevladovale odselitve nad priselit-

vami (gl. sliko 3). Osamljena pokrajinska doselitvena jedra so preds-

tavljale v desetletju 1971-1980 KS: Il. Bistrica (+6,5 %o), Cerknica 

(+11,3 %o), Logatec (+6,9 %o), Razdrto (+1,1 %o), Postojna (+6,3 %o) 

in Hrašče (+12,4 %o), ki so v njenem neposrednem zaledju. 

Močna izseljevanja, ki so dvakratno in več presegala vrednost naravnega 

prirastka prebivalstva na Notranjskem, so vključevala 15 KS
0
 V letih 

1971-1980 so imele najneugodnejšo selitveno bilanco KS Planina (-27,9 

%o), Novokračine (-16,4 %o), Suhorje (-16,3 %o), Ostrožno Brdo (-13 %o), 

Cajnarje-Žilce (-12,6 %o), Trate (-11,3 %o), Jurišče (-11,2 %o), Vrh 

nad Rovtami (-9,9 %o) itd. To so v glavnem, z izjemo Planine, ki je v 

tem času izgubila dan ostarelih in deško vzgajališče, izrazito hribovs-

ka območja in odmaknjena sodobnejšim prometnicam. 

Podrobnejša analiza je pokazala, da je imelo pozitivno selitveno bilan-

co samo 53 (ali 19,3 %) naselij in za večino krajev (203 ali 73,8 %) so 

bili značilni presežki odselitev nad priselitvami. Samo v 19 naseljih 

(6,9 %) je bila rast tamkajšnjega prebivalstva odvisna le od njihovega 

lastnega naravnega prirastka. 

Presežke priselitev nad odselitvami so imela le večja naselja, ki so po 

številu prebivalstva triinpol krat presegala kraje z negativno selitve-

no bilanco. Naselja s presežkom priselitev so imela v primerjavi, z 
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odselitvenimi predeli za eno petino višjo rodnost (17,2 %o) in za eno 

tretjino nižjo umrljivost (8,8 oziroma 13,6%o). V prvi skupini naselij 

je znašal naravni prirastek +8,4 %o, v drugi le +0,8 %o. V krajih s po-

zitvno selitveno bilanco je njena vrednost znašala v povprečju +8,2 %o, 

v izrazito depopulacijskih območjih -9,6 %o. Tudi v tem pogledu so karak-

teristične razlike med posameznimi občinami Notranjske in njihovimi kra-

jevnimi območji. 

Sklep 

V zadnjih dvajsetih letih je bila rast števila prebivalstva na Notranjs-

kem odvisna le od njegove lastne reprodukcije. Poleg tega se je izse-

lilo v kraje izven obravnavanega predela 3.464 ljudi, kar predstavlja 

61,4 % naravnega prirastka v letih 1961-1980. Primerjava med šestdeseti-

mi in sedemdesetimi leti je pokazala, da je bilo izseljevanje močnejše 

v prvem kot v drugem obdobju. V letih 1961-1970 je vrednost selitvene 

bilance dosegla 93,3 % naravnega prirastka, v drugem desetletju le 22,5 

%. V letih 1961-1980 je bilo najmočnejše izseljevanje z območja bistriš-

ke občine: izgubila je več prebivalcev, kot je znašal naravni prirastek. 

To velja tudi za občino Cerknico, in sicer za desetletje 1961.1970; v 

drugem obdobju se je izselilo samo 22 % naravnega prirastka, medtem ko 

je preostali delež prispeval k rasti tamkajšnjega prebivalstva, in sicer 

predvsem v industrijskih krajih. 

Tudi v zadnjem desetletju je bila Notranjska izrazito odselitveno ob-

močje. Edinole logaški predel kot celota je predstavljal s svojim gos-

podarstvom in prometno ter zemljepisno lego na pragu Velike Ljubljane 

privlačno silo tudi za ljudi od drugod. V letih 1971-1981 se je pove-

čalo število prebivalstva logaške občine ne samo za celotno vrednost 

naravnega prirastka,temveč tudi na račun priselitev, ki so znašale 30 % 

naravnega prirastka. 
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V letih 1971-1981 se je povečalo število prebivalstva Notranjske za 

3,5 %, ali za dobro petino naravnega prirastka. Na račun priselitev od 

drugod se je povečalo število prebivalstva v naslednjih KS: Cerknica, 

Logatec, II. Bistrica, Hrašče, Postojna in Razdrto. V vseh drugih območ-

jih, ki so imela pozitivno rast števila prebivalstva, je bila ta odvis-

na le od dela domačega naravnega prirastka. 

Število prebivalcev se je najbolj zmanjšalo v območjih, ki so imela po-

leg negativne selitvene bilance tudi presežek umrlih nad številom ro-

jenih. V to skupino smo uvrstili kar 23 KS. V tem pogledu so najizrazi-

tejša območja KS Suhorje, Planina, Ostrožno Brdo, Novokračine, Prem, 

Starod, Hrušica, Jurišče, Vrh nad Rovtami itd. V navedenih predelih se 

je v zadnjem desetletju število prebivalstva zmanjšalo med 27,2 in 

14,5 %. 

V prispevku sem predstavil osnovno gradivo, ki okvirno pojasnjuje rast 

števila prebivalstva. Sestavek predstavlja temeljno gradivo, na podlagi 

katerega bo mogoče celoviteje orisati demogeografsko podobo Notranjske 

in njenih predelov. Ker je le ta odvisna od mnogoterih sodobnih pojavov 

in procesov, ki jih spodbujajo in usmerjajo gospodarski, socialni in 

družbeni razvoj, je prav, da smo opozorili vsaj na nekatere (naj) no-

vejše značilnosti v spremembah števila prebivalstva. Tudi v njih je za-

risan vzročno-vzajemni splet med preteklimi in sočasnimi družbenimi, 

socialnimi in gospodarskimi prilikami, ki dajejc pokrajini in njenim 

sestavinam svoj osnovni pečat. Le-ta je zarisan v spremembah pokrajinske 

fiziognomije ter v uspehih in hotenjih človeške družbe na najrazličnej-

ših področjih. 
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Milan Natek 

ELEMENTS OF THE POPULATION GROWTH IN NOTRANJSKA 

(inner Camiola) in 1961-1981 

S u m m a r y 

In the article are represented the basic demographic elements which had 

the direct effect on the changes in the number of population in the 

1961-1981 period. The changes in the birth rate, mortality rate, natu-

ral increase, and in the balance of migration are described by the 

communes, local communities, and partly also by the settlements. 

Notranjska, including the Cerknica, Ilirska Bistrica, Logatec, and 

Postojna communes, differs from the other regions in Slovenia in having 

different demographic features. In the treated area in the 1961-1981 

period the natality was (16 %o) then in the whole Slovenia (16,9 %o), 

the mortality (11 %o) was above the Slovenian average (9,9 %o), the 

natural increase (5 %o) was 29 percent below the Slovenian average 

(7 %o), and it also had the negative balance of migration (-3*1 %o per 

year). All these exerted an influence on the slow population growth in 

1961-1981 increased for 3,5 percent. The emigration was very intensive. 

The value of the negative balance of migration was 61,4 percent of the 

natural increase in the period under consideration. 
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UDK 911.3 : 317 (497-12-13) = 863 

NADMORSKA VIŠINA IN OBMIRANJE PREBIVALSTVA 

Drago Perko
x 

Depopulacija je pokrajinski proces, ki lahko sorazmerno hitro spreminja 

notranjo strukturo pokrajine in njen zunanji videz. Pokrajinsko najbolj 

vidni učinki depopulacije so propadanje posameznih hiš ali kar celih 

naselij, spreminjanje primarne rabe pokrajine iz bolj v manj intenzivno 

rabo (npr. zaraščanje) in podobno. Temu pravimo propadanje kulturne po-

krajine, to pa pomeni hkrati tudi propadanje vsega minulega dela, ki so 

ga v pokrajino vložili naši predniki. 

Za uspešno zaustavitev propadanja kulturne pokrajine je potrebno dobro 

poznati vzroke in ugotoviti, katere vzroke lahko odpravimo, katere pa ne. 

V Sloveniji pogosto navajamo nadmorsko višino kot enega od vzrokov za de-

populacijo. Zakonitost naj bi bila: večja je nadmorska višina, večje je 

odmiranje prebivalstva. Ker pa je nadmorska višina pokrajinska stalnica, 

ki je ne moremo spremeniti, naj bi to pomenilo, da se je proti depopu-

laciji višjih delov pokrajin težko boriti. Postavlja pa se vprašanje, 

koliko nadmorska višina dejansko vpliva na zmanjševanje števila prebi-

valcev. Da bi to ugotovili, smo zbrali podatke o nadmorski višini in 

indeksu rasti prebivalstva med leti 1971 in 1981. 

V naših subpanonskih in deloma tudi primorskih gričevnatih pokrajinah 

pomeni višja nadmorska višina celo določene (predvsem klimatske) pred-

nosti in je večina naselij razvrščena po pobočjih ali celo položnih 

vrhovih oziroma slemenih. 

X

 dipl.geogr., raz.asist., Geografski inštitu Antona Melika ZRC SAZU, 
Ljubljana 
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V alpskih in subalpskih pokrajinah ima nadmorska višina navidezno velik 

vpliv, saj so večja naselja v ravninah in dolinah, višje pa so manjše 
in v razvoju zastajajoče vasi. Vendar pa višja nadmorska višina precej 

sovpada z večjo oddaljenostjo od centralnih krajev in pokazalo se je, 

da velik del vpliva višine odpade ne posredni vpliv preko oddaljenosti. 

Res pa je, da je imela nadmorska višina pomembno vlogo v preteklosti 

(npr. za razmestitev naselij, prometnic in podobno). 

Notranjsko sestavljajo različne pokrajine, večini pa daje svojstvene 

značilnosti kras. Da bi ugotovili vpliv višine na rast ali padec šte-

vila prebivalcev v pretežno kraških pokrajinah, smo izbrali občine Cer-

knica, Ilirska Bistrica, Logatec in Postojna s skupno 275 naselji. Ker 

v vseh občinah izgublja svoje prebivalstvo skoraj tri četrine vseh nase-

lij (tabela 11, 12, 13, 14 in 15) z okoli dve petine vseh prebivalcev, 

je to za Notranjsko gotovo pomemben problem. Razporeditev naselij in 

prebivalstva po višinskih pasovih kažejo tabele 1,2, 3, 4 in 5, nas 

pa zanima predvsem vpliv nadmorske višine na porast in upad števila 

prebivalcev. V ta namen smo izračunali P e a r s o n o v e korelacijske 

koeficiente med nadmorsko višino in indeksom rasti. Kadar je vrednost 

koeficienta blizu O, je povezava zanemarljiva, če pa je blizu -1 ali 1, 

pa je povezava visoka. Za Notranjsko smo dobili vrednost -O.2016, kar 

pomeni, da indeks z nadmorsko višino pada, oziroma da se število pre-

bivalstva hitreje zmanjšuje v višjih predelih, vendar pa je absolutna 

vrednost sorazmerno nizka in vplivu nadmorske višine ne moremo dati 

posebne teže. Za občino Postojna je indeks najnižji (-O.O4O5) in lahko 

višino kot vzrok za upadanje števila prebivalcev popolnoma zanemarimo, 

za občino Logatec pa je najvišji (-0.3832). 

Ker pa precej naselij nima enotne nadmorske višine (nekatera imajo celo 

nad 200 m višinske razlike), mi pa smo pri izračunih upoštevali povpreč-

no višino, obstaja možnost, da dobljeni koeficienti niso povsem natančni. 
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Zato smo korelacijo izračunali še na osnovi kontingenčnih tabel (tabela 

17), ki merijo pogostost pojavov po posameznih razredih. Tako smo odpra-

vili tudi tingenčne tabele za geografa še to izredno pomembno lastnost, 

da omogočajo računanje povezav tudi za neštevilčne oziroma opisne sp-

remenljivke (potake), Koeficiente korelacije smo izračunali prvič za 

naselja (0.17766), drugič pa za prebivalce (0.2151)- To pa so podobni 

rezultati (le malenkost višji) kot pri P e a r s o n o v i korelaciji in 

potrjujejo malenkosten vpliv višine na indeks. Korelacijski koeficienti 

na osnovi kontingenčnih tabel imajo vrednosti od O do 1, v primeru No-

tranjske pa so dosegeli višje vrednosti spet pri občini Logatec: za 

naselja 0.4850 in za prebivalce 0.6959. To kaže, da ima občina Logatec 

že nekatere značilnosti alpskih oziroma subalpskih pokrajin, kjer so 

take vrednosti koeficientov bolj običajne. Da bi ugotovili, če tako kot 

v alpskem svetu, tudi v občini Logatec vpliv višine sovpada z večjo 

oddaljenostjo od centra in če nadmorska višina vpliva le navidezno preko 

oddaljenosti, smo uporabili delno ali parcialno korelacijo, kjer odstra-

nimo vpliv ene ali več spremenljivk, v našem primeru oddaljenost od ob-

činskega središča (tabela 6, 7, 8, 9 in 10). Tako dobljeni koeficienti 

zgubijo kar okrog tretjine svoje vrednosti, to pa je potrditev, da vi-

šina precej vpliva preko oddaljenosti. 

Zaključimo lahko, da le v občini Logatec lahko iščemo vzroke za upadanje 

prebivalstva po naseljih v višjih legah (podobnost z alpskim in pred-

alpskim svetom); zelo majhen je vpliv v Ilirski Bistrici, še manjši v 

Cerknici, v občini Postojna pa ga sploh ni. V kraških pokrajinah lahko 

torej vpliv nadmorske višine na depopulacijo zanemarimo, to pa pomeni, 

da moramo vzroke poiskati v drugih naravnih ali družbenih pogojih ali še 

bolj verjetno: v součinkovanju posameznih naravnih in družbenih elementov 

pokrajine. 
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Povzetek 

Na osnovi različnih načinov izračunavanja korelacijskih in parcialnih 

korelacijskih koeficientov smo prišli do zaključka, da v splošnem v 

kraških pokrajinah Notranjske nadmorska višina nima pomembnega vpliva 

na zmanjšanje števila prebivalcev v višje ležečih naseljih. Nekoliko 

pomembnejši je le vpliv v občini Logatec, kar kaže na določene alpske 

in predalpske značilnosti te občine, saj običajno v alpskih pokrajinah 

dobimo pomembne povezave med višino in indeksom rasti oziroma padca šte-

vila prebivalcev. Vzrok za depopulacijo posameznih kraških predelov 

moramo torej iskati v drugih naravnih ali družbenih osnovah oziroma v 

součinkovanju večih naravnih in družbenih elementov pokrajine na razvoj 

prebivalstva. 
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Tabela 1 : Prebivalci in naselja po višinskih pasovih v občini Cerknica 

itevilo delei prebivalci 1971 prebivalci 1981 
itevilo delei itevilo i 1981/1' /1971 

velikost 
1971 

300 399» 0. 0.0 0 0.0 0 0.0 0 o lAA.lOOa *Vv ̂ 771 o' 0.0 0 0.0 0 0.0 - 0 0 
500-599i 28 22.1 9249 65.3 9786 

S * 
106 330 350 

!AA.iOOa Ovv 0771 24 18.9 2013 14.2 2187 S * 109 84 91 
700-799« 53 41.7 2381 2156 14.8 91 45 41 
800-899» 22 17.3 529 447 3.1 84 24 20 

skupaj 127 100.0 14172 100.0 14576 100.0 103 112 115 

Tabela 2 : Prebivalci in nase lja po višinskih pasovih v občini Ilirska Bistrica 

itevilo delei 
pasovi naselij naselij 

prebivalci 1971 
itevilo delei 

prebivalci 1981 
itevilo delei 

indeks rasti velikost n 
. 1981/1971 1971 " m i 

300-399» !AA.iMa ST7I 

600-699» 
700-799» 

28 

iS 
6 
0 

& 
2 : ! 
9.7 
0.0 

140 0.9 
9603 63.4 

1710 1K3 
669 4.4 

0 0.0 

135 0.9 
1 0 1 » 66.8 
2744 18.0 
1592 10.5 
582 3.8 0 0.0 

96 
106 

87 

70 
343 
190 
171 
112 
0 

68 
363 
172 
159 
97 
0 

skupaj 62 100.0 15158 100.0 15208 100.0 100 245 245 

Tabela 3 : Prebivalci in nas elja po višinskih pasovih v občini Logatec 

itevilo delei 
pasovi naselij naselij 

prebivalci 1971 
itevilo delei 

prebivalci 1981 
itevilo delei 

indeks rasti 
1981/1971 

velikost n 
1971 

300-399» 

600-699» 
700-799» 

0.0 
26.3 
15.8 

5.3 

0 
5025 
607 
667 
1179 
67 

0.0 

66.6 

• K 
15.6 
0.9 

1191 
50 

0.0 

7.1 
14.4 
0.6 

0 
117 
100 

18 
75 

19 100.0 7545 100.0 8289 100.0 110 397 436 

Tabela 4 : Prebivalci in naselja po višinskih pasovih v občini Postojna 

pasovi 
itevilo 
naselij i 

delei 
taselij 

prebivalci 1971 
itevilo delei 

prebivalci 1981 
itevilo delei 

indeks rasti 
1981/1971 

velikost n 
1971 " i « 

300-399» 0 0.0 0 0.0 0 0.0 . 0 0 
400-499» 14 20.9 2759 14.5 2451 12.4 89 197 175 
500—599» 45 67.2 15205 79.8 16413 82.8 108 338 365 
600-699» 6 8.9 791 4.1 706 3.5 89 132 118 
700-799» 2 3.0 304 1.6 255 1.3 84 152 .128 
800-899» 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 

skupaj 67 100.0 19059 100.0 19825 100.0 104 284 296 

Tabela 5 : Prebivalci in naselja po višinskih pasovih skupaj 

itevilo 
naselij i 

delei 
iselij 

prebivalci 1971 
itevilo delei 

prebivalci 1981 
itevilo delei 

indeks rasti 
1981/1971 

velikost naselja 
1971 1981 

300-399» 2 0.7 140 0.3 135 0.2 96 70 68 
400-499» 47 17.1 17387 31.1 18462 31.9 106 370 393 
500-599» 92 33.4 28097 50.2 29549 51.0 

S 
305 321 

600—699» 
700*799» 

45 16.4 5181 9.3 5071 8.8 S 115 
69 H 

600—699» 
700*799» 66 24.0 4533 8.1 4184 7.2 92 

115 
69 H 

800-899» 23 8.4 596 1.0 497 0.9 83 26 22 

275 100.0 55934 100.0 57898 100.0 104 203 211 
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Tabela 6 : Prebivalci in naselja po pasovih oddaljenosti v občini Cerknica 

it 
pasovi na 

evilo 
selij i 

delež 
laselij 

prebivalci 1971 
Števila delež 

prebivalci 1981 
itevilo delež 

indeks rasti 
1981/1971 

velikost n 
1971 

0.0- 4.9ki 7 5.5 3877 27.4 4546 31.2 117 554 649 
5.0- 9.9ke 19 15.0 3881 27.4 tf70 26.6 100 204 204 
10.0-14.9ke 27 21.3 790 5.4 679 4.6 86 29 25 
15.0-19.9kn 51 40.1 4398 31.0 4386 30.1 100 86 86 
20.0 in več 23 18.1 1226 8.6 1095 7.5 89 53 48 

skupaj 127 100.0 14172 100.0 14576 100.0 103 112 115 

Tabela 7 : Prebivalci in naselja po pasovih oddaljenosti v občini Ilirska Bistrica 

itevilo 
pasovi naselij i 

delež 
»aselij 

prebivalci 1971 
itevilo delež 

prebivalci 1981 
itevilo delež 

indeks rasti 
1981/1971 

velikost n 
1971 li

l 

0.0- 4.9ki 
5.0- 9.9ka 
10.0-14.9ki 
15.0-19.9kn 
20.0 in več 

14 
23 
16 
9 
0 

25.8 

"d 

7293 48.1 
3163 20.9 
3808 25.1 
894 5.9 
0 0.0 

7996 52.6 
2876 18.9 
3589 23.6 
747 4.9 
0 0.0 

110 
91 
94 
84 

521 
138 
238 
99 
0 

s 
224 

skupaj 62 100.0 15158 100.0 15208 100.0 100 245 245 

Tabela 8 : Prebivalci in naselja po pasovih oddaljenosti v občini Logatec 

itevilo 
pasovi naselij r 

delež 
»aselij 

prebivalci 1971 
itevilo delež 

prebivalci 1981 
itevilo delež 

indeks rasti 
1981/1971 

velikost n 
1971 

aselja 
1981 

0.0- 4.9ka 3 15.8 4757 63.0 5603 67.6 118 1586 1868 
5.0- 9.9kn 7 36.8 1191 15.8 1145 13.8 96 170 164 
10.0-14.9kt 7 36.8 1469 19.5 1419 17.1 97 210 203 
15.0-19.9k» 2 10.6 128 1.7 122 1.5 95 64 61 
20.0 in več 0 0.0 0 0.0 0 0.0 - 0 0 

skupaj 19 100.0 7545 100.0 8289 100.0 110 397 436 

Tabela 9 : Prebivalci in naselja po pasovih oddaljenosti v občini Postojna 

itevilo 
pasovi naselij t 

delež 
laselij 

prebivalci 1971 
itevilo delež 

prebivalci 1981 i 
itevilo delež 

ndeks rasti 
1981/1971 

velikost 
1971 

0.0- 4.9ka 
5.0- 9.9ki 
10.0-14.9kn 
15.0-19.9kn 
20.0 in več 

10 
16 
21 
13 
7 

14.9 
23.9 
31.3 
19.4 
10.5 

7327 38.4 
3823 20.1 
4611 24.2 
2357 12.4 
941 4.9 

8635 43.6 
3629 18.3 
4545 22.9 
2242 11.3 
774 3.9 

118 
95 
99 
95 
82 

$ 
220 

iii 

$ 
216 
172 
111 

skupaj 67 100.0 19059 100.0 19825 100.0 104 284 296 

Tabela 10 : Prebivalci in naselja po pasovih oddaljenosti skupaj 

itevilo 
pasovi naselij i 

delež 
*aselij 

prebivalci 1971 
itevilo delež 

prebivalci 1981 i 
itevilo delež 

ndeks rasti 
1981/1971 

Velikost 
1971 

0.0- 4.9kn 
5.0- 9.9ka 
10.0-14.9kt 
15.0-19.tke 
20.0 in več 

34 
65 
71 
75 
30 

12.4 
23.6 
25.8 
27.3 
10.9 

23254 41.6 
12058 21.5 
10678 19.1 
7777 13.9 
2167 3.9 

U
P! 

115 
96 
96 
96 
86 

684 
186 
150 
104 
72 

788 
177 

i S 
62 

ikupaj 275 100.0 35934 100.0 57898 100.0 

3 5 2 -

104 203 211 



Tabela 11 : Prebivalci in naselja glede na indeks rasti prebivalstva v občini Cerknica 

indeks 
itevilo delež 
naselij naselij 

prebivalci 1971 
itevilo delež 

prebivalci 1981 
itevilo delež 

indeks rasti 
1981/1971 

velikost naselja 
1971 1981 

pod 90 57 44.9 . 3342 23.6 2713 18.6 81 59 48 
tO- 99 25 19.7 3791 26.7 3563 24.4 94 152 143 
100-109 26 20.5 3295 23.3 3471 23.8 105 127 134 
110 in več 19 14.9 3744 26.4 4829 33.2 129 197 254 

skupaj 127 100.0 14172 100.0 14576 100.0 103 112 115 

Tabela 12 : Prebivalci in naselja glede na indeks rasti prebivalstva v občini Ilirska Bistrica 

indeks 
itevilo delež 
naselij naselij 

prebivalci 1971 
itevilo delež 

prebivalci 1981 
itevilo delež 

indeks rasti 
1981/1971 

velikost naselja 
1971 1981 

pod 90 29 46.8 3816 25.2 3204 21.1 84 132 110 
90- 99 19 30.6 4565 30.1 4283 28.2 94 240 225 
100-109 7 11.3 1396 9.2 1447 9.5 104 199 207 
110 in več 7 11.3 5381 35.5 6274 41.2 117 769 896 

skupaj 62 100.0 15158 .100.0 15208 100.0 100 145 245 

Tabela 13 : Prebivalci in naselja glede na indeks rasti prebivalstva v občini Logatec 

indeks 
itevilo delež 
naselij naselij 

prebivalci 1971 
itevilo delež 

prebivalci 1981 
itevilo delež 

indeks rasti 
1981/1971 

velikost naselja 
1971 1981 

pod 90 
90- 99 
100-109 
110 in več 

8 
6 
2 
3 

42.1 
31.6 
10.5 
15.8 

936 42.1 
932 31.6 
1072 10.5 
4605 15.8 

784 9.5 
883 10.6 
1147 13.8 
5475 66.1 

84 
95 
107 
119 

117 
155 
536 
1535 

98 
147 
574 
1825 

skupaj 19 100.0 7545 100.0 8289 100.0 110 397 436 

Tabela 14 : Prebivalci in naselja glede na indeks rasti prebivalstva v občini Postojna 

indeks 
itevilo delež 
naselij naselij 

prebivalci 1971 
itevilo delež 

prebivalci 1981 
itevilo delež 

indeks rasti 
1981/1971 

velikost naselja 
1971 1981 

pod 90 
90- 99 
100-109 
110 in več 

23 
27 
10 
7 

34.3 
40.3 
14.9 
10.5 

3890 20.4 
4431 23.2 
3273 17.2 
7465 39.2 

3145 15.9 
4198 21.2 
3459 17.4 
9023 45.5 

81 
95 
106 
121 

169 
164 
327 
1066 

137 
155 
345 
1289 

skupaj 67 100.0 19059 100.0 19825 100.0 104 284 296 

Tabela 15 : Prebivalci in naselja glede na indeks rasti prebivalstva skupaj 

indeks 
itevilo delež 
naselij naselij 

prebivalci 1971 
itevilo delež 

prebivalci 1981 
itevilo delež 

indeks rasti 
1981/1971 

velikost naselja 
1971 1981 

pod 90 
90- 99 
100-109 
110 in več 

117 
77 
45 
36 

42.5 
28.0 
16.4 
13.1 

11984 21.4 
13719 24.5 
9036 16.2 
21195 37.9 

9846 17,0 
12927 22.3 
9524 16.5 
25601 44.2 

82 
94 
105 
121 

102 
178 
201 
589 

84 
168 
212 
711 

sknpaj 275 100.0 

/ 

55934 100.0 57898 100.0 
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300-399a W 01 
400-49% 1* 13127 
500-599a 14 12980 

I 473 
?80"7Wi 1 200 

0 0 

I 2 139 
14 2073 
.3» 8319 
H 107 

1 11 

10-15ka 

0 0 
5 1429 
22 4857 
22 2211 
14 1577 
4 158 

20 ia vat k« 

0 0 
9 1524 
14 2927 
10 1440 
33 1389 
9 195 

viliM - iataks rasli prafcivalstva 1981/1971 
Ia 89.9 90.0-*9.9 100.0-109.9 110.0 ia vat 

< A J k l M | 

700-799a 

14 2022 
34 4299 
23 1859 
30 1337 
15 241 

0 0 
17 3501 
a s a 
13 1443 
3 157 

0 0 
7 1493 
15 4220 
4 710 
14 1002 
5 99 

1 47 
9 11444 
f 12455 
8 1451 
9 202 
0 0 

viiiaa - valikastai rairai aasclij 

1 47 
5 150 
14 438 
11 nt 45 895 
20 304 

4. aMaljaaast a« safttiaa - iaiaks rasti prakivalstva 1981/1971 

ia 89.9 90.0-99.9 100.0-109.0 110.0 ia v»e 
0.0- 4.9ka 4 445 12 2713 10 
5.0- 9.tka 25 2847 23 4223 9 
10.0-14.9ka 33 2494 22 3448 8 
15.0-19.9ka 37 3107 13 1744 14 
20.0fca ia vat 18 951 7 797 4 

3487 
757 
102 

8 21534 

S « 8 
11 1887 
1 19 

O 
307 
444 
52 
911 
133 

ra«0.3278l 
rp-0.3054lt 

ra*0.1744 
rpO.2151 

50-99 100-199 2f 10-499 34 10-999 

1 88 0 0 0 0 0 0 
9 714 13 1893 14 4584 2 1224 
19 1355 29 4440 23 4925 3 1844 
11 754 11 1580 4 1191 2 1149 
12 778 1 123 7 1479 1 709 
3 191 0 0 0 0 0 0 

1000-1999 2000 ia vat 

O • 
i 1415 
O O 
J J 

3 12910 
O O 

ra«6.2785 
rr8.2818 

ra*0.1814 
rp-0.4258 

S. aMaljaaast ai ni 1aia akt iaa - valikastai razrrt a asalij 

0-49 50-99 100-199 201 M99 S >0-999 1000-1999 2000 ia vat 

0.0- 4.9ka 1 25 7 517 9 1397 12 3474 1 431 0 0 4 20534 
5.0- 9.9ka 15 420 12 830 22 3219 12 3595 3 1841 1 1415 0 0 
10.0-14.9ka 34 789 11 757 9 1327 14 3824 2 1242 0 0 1 2271 

ra-0.2519 15.0-19.9ka 35 475 17 1219 11 1498 10 2711 2 1194 0 J 0 0 ra-0.2519 
20.̂ a ia vat 17 322 8 559 3 415 2 573 0 0 0 0 0 0 . rp-0.4141 

4. iataks rasU praiblvalstva 1981/1971 - valikastai rairatf aasalij 

0-49 j 50-99 100-199 20< M99 9C 10-999 1000-1999 2000 ia vat 

tfa 89.9 40 1212 23 1409 21 2972 12 3440 1 593 0 0 0 0 
90.0- 99.9 10 327 20 1493 19 2984 27 7514 1 407 0 0 0 0 
100.0-109.9 19 394 5 342 10 1544 8 2427 1 709 1 1415 1 2271 «•0.3224 
110.0 ia vat 13 924 7 438 4 534 3 778 5 3019 0 O 4 20534 rr>0.5330 

I kat aaata ia apaltavaaa Mteijt 
II kat aaata Ja netivu prakivalac 
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U M 911 o3 o 312 <497* 12=13) - 863 

POSELITVENA PROBLEMATIKA NOTRANJSKE Z VIDIKA BODOČE RAZPCREDITVE 

PREBIVALSTVA 

Aleksander Jakoš
x 

Uvod 

Namen tega prispevka je predvsem preveritev možnega bodočega razvoja 

prebivalstva z vidika dosedanjega razvoja, obstoječega demografskega 

potenciala in opredelitev v planskih dokumentih. 

Razpredelnica številka 1: 

Nekaj izbranih podatkov za območje štirih občin in primerjava v Slo-

veniji 

n K
 v

 ft
 Indeks 7ovrs

0
 ŠtoT> km

T

 T>ovp
0
 vel. 

O b e m a P1971 P1981
 m y S l

 ^ ^ na km* na nas. naselij 

Cerknica 14170 14624 103,2 m 127 303 3,8 115 

11. Bistrica 15158 15073 •99,4 480 62 31,4 . 7,7 243 

Logatec 7545 83® 110,0 173 19 48,0 9,1 437 

Postojna 19049 19892 104,4 492 67 40,4 7,3 297 

Skupaj 55922 57891 103,5 1626 275 35,6 5,9 211 

Slovenija 1727137 1891864 109,5 2056 5989 93,4 3,4 93 

x

 dipl. geogr., Urbanistični inštitut SR Slovenije
9
 Ljubljana 
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število prebivalcev leta 1971 

število prebivalcev leta 1931 

indeks gibanja števila prebivalcev v obdobju 

1971-1981 

površina občin v kvadratnih kilometrih ob popisu 

1981 

število naselij v občini 

gostota prebivalstva na kvadratni kilometer 

leta 1981 

razmerje med številom naselij in površino občine 

leta 1981 

povprečno število prebivalcev na eno naselje 

leta 1981 

Obravnavano območje zajema štiri občine: Cerknica, Ilirska Bistrica, Lo-

gatec in Postojna«, Skupna površina območja je 1628 kvadratnih kilomet-

rov, kar predstavlja 8 % površine Slovenije. Leta 1981 je tu živelo pri-

bližno 58.OOO prebivalcev ali 3 % prebivalstva Slovenije. 

V primerjavi z ostalo Slovenijo prevladujejo glede povprečnega števila 

prebivalcev na naselje večja naselja, vendar brez velikih prebivalstve-

nih aglomeracij tudi v slovenskem merilu. Gostota naselij je v treh ob-

činah izrazito nižja kot je slovensko povprečje, le v občini Cerknica se 

nekoliko približa slovenskemu povprečju. Tudi gostota prebivalstva bist-

veno zaostaja za slovenskim povprečjem in v občinah Cerknica in Ilirska 

Bistrica ne dosega niti tretjine slovenskega povprečja, v Postojni je 

nekaj pod polovico in le v Logatcu dosega polovico vrednosti slovenske-

ga povprečja. 

Legenda: 

P1971 

P1981 

Indeks 1971/81 

Površina v kvadr.km 

Število naselij 

Število P na kvadr. 

ion 

Kvadr. km na naselje 

Povpr. vel. naselij 
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V obdobju od prvega popisa prebivalstva leta 1869 do danes, so občine 

doživljale različen prebivalstveni razvoj. Celotnemu območju skupaj pa 

je značilna bolj ali manj izrazita stagnacija gibanja števila prebival-

cev, brez večjih in hitrih sprememb števila prebivalcev z izjemo obdob-

ja med popisoma leta 1931 in 1948, ko se je število prebivalcev nekoliko 

močneje znižalo. 

Občina Cerknica je imela leta 1869 praktično enako število prebivalcev 

(14.868), kot leta 1986 (15.024). v obdobju 1869-1890 je število pre-

bivalcev hitro naraščalo in doseglo vrh leta 1890 z 17.160 prebivalci. 

Sledilo je obdobje stagnacije, z rahlim upadanjem števila prebivalcev 

do leta 1931. Velik preskok navzdol je pomenilo obdobje 1931-1948 in je 

bilo tako število prebivalcev leta 1948 skoraj za tisoč nižje kot v času 

prvega popisa. Po letu 1948 je število prebivalcev počasi naraščalo in 

tako po letu 1981 zopet doseglo število prebivalcev iz leta 1869. 

Tudi število prebivalcev v občini Ilirska Bistrica je praktično enako 

v času prvega popisa prebivalcev (14.957) in leta 1986 (15.073). Za ob-

dobje 1869-1910 je značilno naraščanje števila prebivalcev z vrhom leta 

1910 (17.773.prebivalcev), nato pa je število prebivalcev stalno naza-

dovalo do danes, ko pa že praktično lahko govorimo o stagnaciji. 

Občina Logatec ima nekoliko drugačen razvoj. Z izjemo obdobja 1931-1948, 

ko je prišlo do manjšega padca števila prebivalcev je v vseh ostalih 

obdobjih število prebivalcev stalno naraščalo. Tako število prebivalcev 

leta 1986 presega za več kot polovico število prebivalcev iz leta 1869. 

Število prebivalcev občine Postojna je rahlo naraščalo do leta 1931, ko 

je doseglo prvi vrh. Sledil je padec števila prebivalcev do leta 1948 

pod število prebivalcev v času prvega popisa, sledi pa obdobje stal-

nega naraščanja števila prebivalcev, ki je preseglo prvi predvojni vrh. 

- 357 -



4 NOTRANJSKA - 14. zbor.slov, geografov, Postojna, 1987 

V obdobju 1971-1981 je število prebivalcev v občini Ilirska Bistrica 

nazadovalo, v ostalih treh občinah pa naraščalo. Porast na območju ! kot 

celoti je bistveno zaostajal za slovenskim povprečjem. Hitro je naraš-

čalo le število prebivalcev v občini Logatec, kjer je porast presegal 

republiško povprečje. Za območje kot celoto je značilno odseljevanje v 

ostala območja Slovenije, saj je imela v omenjenem obdobju le občina 

Logatec pozitivni saldo migracij (povprečna letna stopnja migracij je 

bila 2,0 promila). Ostale tri občine pa so imele negativni saldo migracij, 

ki pa z izjemo občine Ilirska Bistrica ne presega naravne rasti. 

Pb letu 1981 je tudi v občini Ilirska Bistrica število prebivalcev začelo 

rahlo naraščati, porast pa se je okrepil tudi v občini Cerknica in še 

posebno v občini Logatec, kjer je bila v obdobju 1981-1986 rast števila 

prebivalcev več kot enkrat hitrejša od slovenskega povprečja. V občini 

Postojna pa se je rast števila prebivalcev celo rahlo upočasnila. Skupaj 

za celotno območje to pomeni hitrejšo rast števila prebivalcev in prib-

liževanje slovenskemu povprečju. 

Ocena bodočega gibanja števila prebivalcev 

Pri ocenjevanju bodočega gibanja števila prebivalcev sem se oprl predvsem 

na tri vrste ocen: 

- opredelitve v planskih dokumentih posameznih občin, 

- obdelave v okviru dela na Analizi dolgoročnih možnosti in planu Slo-

venije, 

- ocene na osnovi projekcije po naravni rasti in ekstrapolacije dose-

danjega gibanja števila prebivalcev. 
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Planski dokumenti občin,po katerih sem povzel ocene bodočega števila 

prebivalcev, so navedeni v legendi pri razpredelnicah številka 2 in 3« 

Projekcije po naravni rasti so bile izdelane na Urbanističnem inštitutu 

SR Slovenije na osnovi enoletnih starostno-specifičnih koeficientov rod-

nosti in doživetja ter podatkov popisa prebivalstva za leto 1981 o Kot 

eno od možnih meril sem uporabil tudi ekstrapolaciji obdobij 1971-1981 

in 1981-1986. 

V letu 1983 so bile na Urbanističnem inštitutu SR Slovenije, v okviru 

projekta "Slovenija 2OOO", in s sodelovanjem Zavoda za družbeno plani-

ranje Slovenije, izdelane variantne projekcije prebivalstva za Slovenijo. 

Eden glavnih namenov zasnove variant poselitvenega razvoja Slovenije Je 

čimbolj objektivna presoja realnosti posameznih predpostavk, ki so,dok-

ler jih gledamo izolirano, lahko dokaj prepričljive, se izkaže, da niso 

izvedljive. Kaj rado se namreč zgodi, da so projekcije prebivalstva pri 

pripravi strokovnih osnov v posameznih družbenih planih preveč lokalno 

obarvane, ko pa jih soočimo s projekcijami za sosednja območja, se izka-

že, da ne slone na realni osnovi. Prav zaradi tega se vedno bolj kaže 

potreba, da naj bi bile projekcije tudi za manjša območja usklajene s 

projekcijami za širša območja in Slovenijo v celoti. 

Za izdelavo projekcij po občinah Slovenije smo morali najprej oceniti 

bodoče število prebivalcev v Sloveniji, drugi fazi pa tudi izdelati 

razporeditev znotraj Slovenije. 

Bodoče število prebivalcev Slovenije je odvisno od lastne naravne rasti 

in medrepubliških, ali celo meddržavnih migracij. Naravno rast prebi-

valstva smo ocenili z izdelavo projekcije prebivalstva z upoštevanjem 

starostno-specifičnih koeficientov rodnosti in doživetja. Odseljevanja 

ali priseljevanja iz drugih držav v Slovenijo ni veliko. 
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Če gledamo ha prebivalstvo statično, to je glede na stanje ob popisu 

prebivalstva, je navidezno lažje uresničiti predpostavke variante dis-

perzije, ki v glavnem predvidevajo, da večina prebivalstva ostane tam, 

kjer se tudi rodi. Če pa gledamo na prebivalstvo dinamično, torej upoš-

tevamo dosedanje težnje v gibanju (migracije) prebivalstva, pa izgleda 

lažje uresničljiva varianta zmerne koncentracije, ki se približuje spon-

tanemu razvoju. Odločitev za eno ali drugo varianto (ali celo kompromis 

med njima) pa seveda zahteva določene ukrepe (politike), da se sedanje 

stanje spremeni ali pa spremeni sedanja dinamika in smer migracijskih 

tokov. 

Vrednotenje variant 

Pri vsakem demografskem gibanju v prostoru se srečamo z dvema ekstremo-

ma: proces koncentracije in proces praznjenja. Pri koncentraciji se sre-

čujemo predvsem s problemom ekonomičnosti večjih aglomeracij skupaj z 

nekaterimi specifičnimi problemi kot so na primer barakarska naselja, 

črne gradnje, problemi infrastrukturnih pragov in kar je še posebej zna-

čilno za Slovenijo, težnjo po gradnji na najboljši kmetijski zemlji, ki 

praktično obkroža vsa večja slovenska mesta. Proces praznjenja pa pomeni 

zmanjševanje poseljenega prostora, s tem zmanjševanje obdelovalnih povr-

šin in na drugi strani tudi socialne probleme, kajti v območjih odselje-

vanja ostaja predvsem starejše prebivalstvo. 

Predvsem z vidika koncentracije in praznjenja smo tudi vrednotili obe 

varianti. Proces koncentracije lahko najlažje spremljamo ob rasti izbra-

nih regionalnih središč. V kolikor bi prebivalstvo naraščalo ob predpos-

tavkah variante zmerne koncentracije, bi se delež prebivalstva 25 regi-

onalnih centrov v slovenskem prebivalstvu dvignil od 40,6 % leta 1981 
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na 47,2 % leta 2OOO. To pomeni porast za 257.000 prebivalcev ali 92 % 

celotnega porasta Slovenije. To praktično pomeni, da bi izven regional-

nih centrov število prebivalcev stagniralo ali le rahlo naraščalo. Va-

rianta disperzije tudi predpostavlja hitrejšo rast regionalnih centrov 

od slovenskega povprečja, toda porast njihovega deleža v prebivalstvu 

Slovenije le na 43,6 %. To pomeni porast za 179.OOO prebivalcev ali 64 % 

celotnega porasta. Porast števila prebivalcev torej ni tako skoncentri-

ran in število centrov, ki porastejo do višine naravne rasti ali celo 

več, je bistveno večje. 

Ob predpostavkah variante disperzije bi le približno 5 % prebivalstva ži-

velo v območjih z negativnim gibanjem števila prebivalcev (gre predvsem 

za občino Ljubljana-Center, kjer je naravna rast negativna). Približno 

80 % prebivalstva bi živelo v območjih zmerne rasti in le 15 % v območ-

jih izrazite koncentracije. Pri varianti zmerne koncentracije pa bi ži-

velo 20 % prebivalstva v območjih odseljevanja (padec večji kot 5 %) in 

kar 40 % v območjih, kjer bi bil porast števila prebivalcev večji kot 

15 %. Razlike pa so še mnogo bolj izrazite, če medsebojno primerjamo o-

bseg površin, na katerih živi to prebivalstvo. Ob predpostavkah variante 

zmerne koncentracije, bi se na polovici teritorija Slovenije število pre-

bivalcev v obdobju 1981-2001 znižalo za več kot 5 %. Na drugi strani pa 

bi se na 20 % površine število prebivalcev povečalo za več kot 15 %. Pri 

varianti disperzije pa bi se število prebivalcev zniževalo le na 5 % 

površine, medtem ko bi močnejša rast zajela nekaj nad 20 % površin. 

Iz teh dveh primerjav je razvidno, da bodoči poselitveni vzorec bistve-

no vpliva tudi na rabo površin in na videz majhne razlike med varianta-

ma (ki sta na ravni Slovenije celo enaki) bistveno vplivata na proces 

koncentracije in praznenja z vsemi posledicami. 
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Razpredelnica št. 2: Variante možnega bodočega razvoja prebivalstva štirih občin primerjava s Slovenijo 

P1971 P1981 P1986 PP91 PPO1 PNR91 PNRO1 P71.6101. <jP8186O1 'V 13 V 6 

Ilirska 

I 
1

 
1

1
 

14624 

15073 i 
;

E z 
14816 

8753 

15175 

9841 

21055 21578 

16224 15840 

15165 15693 

11326 9543 

21232 22397 

Skupaj 55922 57891 59405 60090 63562 59029 6*461 61829 63947 63473 62818 

SRS 1726137 11 391864 1' 977679 20 >30622 2169390 1989007 2074946 2221318 2 235124 2169390 2169397 
Razpredelnica št. 3: Povprečne letne stopnje gibanja števila prebivalcev 

S. 71-81 81-86 81-91P 81-91NR 81-01P T71-81 T81-86 V 15 V 6 

Cerknica 3.16 5.41 3.12 1.31 4.00 2.56 3.02 5.20 4.00 0.92 

Ilirska 
-0.56 0.30 2.04 -0 .22 2.02 0.34 -0.57 0.30 2.02 -1.07 

9.61 

4.34 

17.58 

3.35 

7.98 

3.65 

5.30 

2.62 

7.75 

5.82 

8.54 

2.85 

8.41 

4.08 

15.65 

3.26 

6.99 

5.95 

5.34 

9.29 

Skupaj 3.47 5.18 3.74 1.95 4.68 3.00 3.30 4.99 4.61 4.09 

SRS ' 9.15 ff.91 ' " 7 . 1 0 " • 5.02 "6.87 ' 4.63 " " 8 . 0 6 ' ' 8.37 6.87 6.87 
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Legenda: 

P1971 

P1981 

P1986 

PP91 

PPO1 

PNR91 

PNRO1 

P7181O1 

P8186O1 

V 15 

V 6 

število prebivalcev leta 1971 

število prebivalcev leta 1981 

število prebivalcev leta 1986 (31.3.1986, Statistične 

informacije, 55, Zavod SRS za statistiko, 2. julij 

1986) 

Ocena števila prebivalcev za leto 1990 (1991) na osno-

vi planskih dokumentov občin (glej opombo) 

Ocena števila prebivalcev za leto 2000 (2001) na osno-

vi planskih dokumentov občin (glej opombo) 

Ocena števila prebivalcev za leto 1991 po projekciji 

po naravni rasti 

Ocena števila prebivalcev za leto 2001 po projekciji 

po naravni rasti 

Ocena števila prebivalcev za leto 2001 dobljena z arit-

metično ekstrapolacijo obdobja 1971-1981 

Ocena števila prebivalcev za leto 2001 dobljena z arit-

metično ekstrapolacijo obdobja 1981-1986 

Ocena števila prebivalcev za leto 2001 ob predpostav-

kah variante disperzije 

Ocena števila prebivalcev za leto 2001 ob predpostavkah 

variante zmerne koncentracije 

71=81 

81-86 

81-91P 

81-91NR 

91-O1P 

81-O1R 

T71-81 

Obdobje 1971-1981 

Obdobje 1981-1986 

Obdobje 1981-1991 (občinski plani) 

Obdobje 1981-1991 (naravni rast) 

Obdobje 1991-2001 (občinski plani) 

Obdobje 1981-2001 (naravni rast) 

Obdobje 1981-2001 (trend 1971-1981) 
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T81-86 

V 15 

V 6 

Obdobje 1981-2001 (trend 1981-1986) 

Obdobje 1981-2001 (varianta disperzije) 

Obdobje 1981-2001 (varianta zmerne koncentracije) 

Opomba: Uporabljeni so bili naslednji planski dokumenti občin: 

Občina Cerknica 

Osnutek družbenega plana občine Cerknica za obdobje 1986-1990, Cerknica, 

mater 1986. 

Osnutek dolgoročnega plana občine Cerknica za obdobje od leta 1986 do 

leta 2OOO, Cerknica, marec 1986. 

Občina Ilirska Bistrica 

Družbeni plan občine Ilirska Bistrica za obdobje 1981-1985, Ilirska 

Bistrica, maj 1981. 

Strokovne osnove za izdelavo dolgoročnih planskih dokumentov občine 

Ilirska Bistrica, faza 1, gradivo 1, prebivalstvo. 

Občina Logatec 

Dolgoročni družbeni plan občine Logatec, Analiza možnosti družbenega raz-

voja, Logatec 1986. 

Občina Postojna 

Družbeni plan občine Postojna za obdobje 1986-1990, Postojna, december 

1986. 
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Dolgoročni družbimi plan za obdobje od leta 1986-2000, Postojna, marec 

1986. 

Za Notranjsko (4 občine) je značilno, da ni velikih razlik med posamez-

nimi ocenami bodočega razvoja prebivalstva. Najvišjo oceno za leto 2001 

daje trend obdobja 1981-1986 (63.947 prebivalcev), najnižjo pa naravna 

rast (61.461). Vrednosti za leto 2001, ki jih dajeta varianti zmerne 

koncentracije in disperzije ter opredelitve v planskih dokumentih pa 

se gibljejo znotraj tega razpona. 

Kljub temu, da med posameznimi ocenami ni zelo velikih razlik, pa Je zelo 

značilno, da opredelitev za štiri občine skupaj, v planih presega oceno 

po naravni rasti. To pomeni, da naj bi se to območje, ki je bilo dosedaj 

stalno območje odseljevanja, postalo območje doseljevanja. To z izjemo 

občine Logatec velja tudi za plane ostalih treh občin. Zato lahko rečemo, 

da je razvoj prebivalstva v planskih dokumentih teh treh občin zastavljen 

zelo optimistično, kljub temu, da ta rast še vedno zaostaja za slovens-

kim povprečjem. Za dosego teh številk, bi bilo potrebno zaustaviti vse 

odseljevanje in celo doseči pozitivni migracijski saldo. V nekoliko dru-

gačnem položaju je občina Logatec, kjer sestava prebivalstva v letu 1981 

omogoča celo hitrejšo rast na osnovi naravne rasti, kot pa je opredelje-

na v planu. Hkrati pa v tej občini rast števila prebivalcev v obdobju 

po letu 1981, bistveno presega slovensko povprečje in je tako število 

prebivalcev v letu 1986 že preseglo plansko postavljeno številko za leto 

1991. 

Ocena števila prebivalcev za leto 2001 ob predpostavkah variante disper-

zije se za štiri občine skupaj praktično ujema z opredelitvami v plans-

kih dokumentih, medtem ko je ocena ob upoštevanju predpostavk variante 

zmerne koncentracije nekoliko nižja. Osnovne principe obeh variant pri-

kazujemo tudi na ravni con (matičnih okolišev), ki omogočajo bolj podrob-
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no vrednotenje variant. 

Razpredelnica številka 4: 

Variantne ocene števila prebivalcev po conah za leto 2OOO in primerjava 

s trendom in naravno rastjo 

Cona (občina) P1981 Trend NR V 6 V 15 

Begunje pri Cerknici 1731 1527 1718' 1527 1731 

Cerknica 5094 6286 5448 5648 5785 

Nova vas 1624 1260 . 1524 1260 1624 

Rakek 2405 2533 2599 2533 2599 

St.trg pri Cerknici 3770 3926 4101 3926 4101 

Cerknica (občina) 14624 15532 15390 14895 15840 

Il.Bistrica 9918 10714 1O26O 10564 10717 

Jelšane 1033 737 962 737 981 

Knežak 1554 1344 1471 1344 1515 

Podgrad 1647 1463 1650 1463. 1606 

Prem 921 645 832 645 875 

Il. Bistrica (občina) 15073 14903 15175 14753 15693 

Logatec 5857 7521 6654 6941 7098 

Rovte 2445 2295 2687 2295 2445 

Logatec (občina) 8302 9816 9841 9236 9543 
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Dolnja Košana 1091 893 1073 893 1091 

Hruševje 1548 1382 1535 1382 1548 

Pivka 5699 5423 5788 5423 5699 

Postojna 10936 13718 12042 16075 13441 

Planina 618 162 617 162 618 

Postojna (občina) 19892 21578 21055 23934 22397 

Legenda: 

P1981 Število prebivalcev leta 1981 

Trend Ocena števila prebivalcev leta 2001 dobljena z 

aritmetično ekstrapolacijo obdobja 1971-1981 

NR Ocena števila prebivalcev leta 2001 po projekciji po 

naravni rasti 

V 6 Ocena števila prebivalcev leta 2001 ob predpostavkah 

variante zmerne koncentracije 

V 15 Ocena števila prebivalcev leta 2001 ob predpostavkah 

variante disperzije 

Varianta zmerne koncentracije (varianta 6) 

Ena od bistvenih predpostavk variante zmerne koncentracije je, da "omo-

goča" nadaljevanje megativnih trendov. Zato ta varianta za Notranjsko 

ni sprejemljiva, saj je bilo gibanje števila prebivalcev le v dveh co-

nah, v katerih ne leži občinski center, v obdobju 1971-1981 pozitivno. 

Po tej varianti se izrazito okrepi vloga občinskih centrov, medtem ko se 

nadaljuje praznjenje podeželja. Zelo močan porast pa doživi cona Postoj-

na, kajti na Notranjskem je le Postojna uvrščena med 25 izbranih središč, 

v katera se razporeja republiški selitveni saldo, in pri tej varianti 

tudi del selitvenega potenciala regije. Teoretično vzeto je namreč 
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nadaljnje odseljevanje v večini con usmerjeno v regionalno središče. 

Varianta disperzije (varianta 15) 

Pri tej varianti pa je postavljen pogoj, da se v nobeni coni število 

prebivalcev ne zniža pod vrednost za leto 1981. Tega pogoja ni možno 

izpolniti v občini Ilirska Bistrica, zaradi zelo nizke naravne rasti, ki 

v treh conah ne omogoča niti obnavljanja prebivalstva. Zato je bil v tej 

občini uporabljen nekoliko drugačen kriterij, ki na osnovi gibanja šte-

vila prebivalcev v obdobju 1971-1981 dopušča manjše znižanje števila pre-

bivalcev, ki pa v dvajsetletnem obdobju ne presega 5 % (ta kriterij je 

bil uporabljen v 4 občinah Slovenije, kjer je bila skupna naravna rast 

v conah z negativnim gibanjem števila prebivalcev v obdobju 1971-1981, 

negativna). 

Zaradi manjše koncentracije prebivalstva v regionalnem centru, je ocena 

števila prebivalcev za leto 2001 v treh občinah pri tej varianti višja, 

zato pa precej nižja za občino Postojna, še bolj se ta razlika pozna pri 

coni Postojna. 

Sklepne misli 

Lahko rečemo, da tako opredelitve v planskih dokumentih kot tudi različ-

ne demografske ocene na ravni občin ne predvidevajo bistvenih sprememb 

v bodočem demografskem razvoju. Še vedno lahko pričakujemo zaostajanje 

za slovenskim povprečjem, bistvena razlika pa je predvsem v tem, da se 

pričakuje ustavitev odseljevanja in celo rahlo prevlado doseljevanja, 

ki pa vseeno ne odstopa bistveno od lastnega demografskega potenciala, 

torej ocene s projekcijo po naravni rasti. Tudi razvoj prebivalstva po 

zadnjem popisu, kaže da je tak razvoj možen in na ravni regije celo ver-

jeten, čeprav je vprašanje ali bodo lahko vse občine enako spremenile 
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dosedanje negativne trende. 

Mnogo težje pa bo uresničiti cilje, ki so opredeljeni v vseh planskih 

dokumentih, naj se prebivalstvo ne bi nikjer več zniževalo. Dosedanje 

izrazito odseljevanje iz posameznih con je namreč v taki meri poslab-

šalo starostno-spolno sestavo prebivalstva, da je kar v osmih conah na-

ravna rast negativna, kar pomeni, da več prebivalcev umre kot pa se jih 

rodi. In prav na tej nižji ravni, menim, bo zelo težko kratkoročno do-

seči ustavitev zniževanja števila prebivalcev, ki ni več posledica le 

odseljevanja. Zato lahko pričakujemo vsaj še nekaj časa v posameznih ob-

močjih nadaljnje znižanje števila prebivalcev. Toda z ustavitvijo odsel-

jevanja bomo dosegli izboljšanje starostne sestave prebivalstva, ki edi-

na omogoča realno planiranje bodočega prebivalstvenega razvoja. 

Viri in literatura 

Popis prebivalstva in stanovanj leta 1981, Zavod SR Slovenije za statis-

tiko. 

Statistične informacije, 55, Zavod SRS za statistiko; 2, julij 1986 

G o s a r , L . , 1983: Varijante za mogučnost razvoja naseljavanja u 

Sloveniji, šesti susret prostornih planera Jugoslavije, 

Planiranje dugoročnog razvoja naselja u Jugoslaviji, 

Dubrovnik 21-23, april 1983. 

G o s a r , L . , 1983: Demografsko zaposlitveni vidik usmerjanja razvoja 

medobčinskih območij v SR Sloveniji, UL SRS, Ljubl-

jana, oktober 1983. 
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Strokovne osnove za izdelavo dolgoročnih planskih dokumentov občine 

Ilirska Bistrica, faza 1, gradivo 1, prebivalstvo 
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GENERACIJSKI PRILIV IN ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI NA NOTRANJSKEM
1 

Marjetka Mahne 

Uvod 

Namen raziskave je bil na območju treh občin Notranjske regije ugotoviti 

izobrazbeno in poklicno sestavo zaposlenih in tokove, ki se na kadrovs-

kem področju obetajo v naslednjih letih - kakšen bo priliv strokovnega 

kadra, ali bo ta skladen s potrebami združenega dela in kakšne možnosti 

bo dajal na razvoj naše regije. 

Iz pregleda dejanske in zahtevane izobrazbe zaposlenih smo ugotovili, 

kako usposobljene delavce imamo, kako usposobljene bi (danes) potrebo-

vali in kakšen je razkorak med stanjem in potrebami po posameznih stop-

njah in področjih. 

Iz izkazanih potreb smo izračunali letne potrebe po delavcih, iz podatkov 

o celotni populaciji šolajoče mladine pa ocenili priliv strokovnega kadra 

v prihodnjih letih. S primerjavo smo nato ugotavljali skladnost med pri-

livom in potrebami po posameznih smereh in stopnjah strokovne izobrazbe. 

Izračuni imajo orientacijsko vrednost in se nanašajo samo na obnovo ozi-

roma enostavno reprodukcijo kadra. 

S primerjavo med številom diplomantov in številom novozaposlenih delavcev 

Povzetek raziskave, ki so jo opravili M.Dujc, M. Mahne, S. Ogrinc, N. 
Tomšič, F. Turšič, I. Vodopivec za Notranjsko medobčinsko gospodarsko 
zbornico s finančno pomočjo občinskih raziskovalnih skupnosti Postojne 
in Cerknice. 

x

 dipl. sociologinja, Skupna strokovna služba SIS družbenih dejavnosti, 
YU-6623O Postojna, Ljubljana 5/a 
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z visoko in višjo izobrazbo v zadnjih sedmih letih smo ugotavljali odliv 

strokovnega kadra iz regije. 

Tabela 1: Deleži zaposlenih po dejanski in zahtevani izobrazbi v notranjs-

kih občinah v primerjavi z dejansko izobrazbeno strukturo v SR 

Sloveniji 

1 9 85 19 83 

Stopnja 
strokovne 
izobrazbe 

P O S T O J N A 

dejan, zaht. 

C E R K N I C E 

dejan. zaht. 

I L . B I S T R I C A 

dejanska zahtev. 

SLOVENIJA 
dejanska 

I. in II. 41,8 33,0 47,2 33,9 43,4 23,6 35,1 

III.in IV. 29,5 33,0 30,7 39,1 32,9 51,5 36,6 

V. 18,2 20,5 16,1 17,3 15,6 13,8 18,0 

VI. 6,3 9,0 3,8 6,4 4,7 5,7 5,3 

VII. 4,2 4,5 2,2 3,3 3,4 5,4 5,0 

Skupaj 100,0 1OO,O 100,0 1OO,O 1OO,O 100,0 1OO,O 

Ugotovitve 

Iz zbranih podatkov povzemamo naslednje ugotovitve: 

- rast zaposlenosti je hitrejša od rasti prebivalstva - imeli smo eks-

tenziven razvoj na račun delavcev iz drugih območij, predvsem iz dru-

gih republik; 

- zaposlenost raste hitreje kot družbeni proizvod - produktivnosta pada; 

- upoštevaje velikost generacij iz domačega priliva bomo za načrtovano 

stopnjo rasti zaposlenosti tudi v prihodnje potrebovali delavce od 

drugod; 

- če bi hoteli povečati produktivnost dela, bi nujno morali znižati rast 
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zaposlovanja in povečevati družbeni proizvod z drugimi proizvodnimi 

faktorji; 

- izobrazbena struktura zaposlenih se spreminja, vendar počasi in v le-

tu 1985 zaostaja za tisto, ki jo je dosegla Slovenija v letu 1983; 

- zelo izrazito je pomanjkanje visokošolsko izobraženega kadra; 

- situacija je v primerjavi s celotnim združenim delom še manj ugodna 

v gospodarstvu in v industriji; 

- dejanska izobrazba ne dosega v razvidih del in nalog predvidene: pre-

več je delavcev brez in z nižjimi stopnjami strokovne izobrazbe, sred-

nja stopnja je skoraj pokrita, primanjkljaj je pri poklicnih in višje 

šolanih; preseneča dejstvo, da skorajda ne primanjkuje visoko šolanih; 

razlog so izredno nizko postavljene zahteve - zahtevan delež visoko-

šolskega kadra je celo manjši kot je bilo dejansko stanje v SR Slove-

niji v letu 1983; 

- dejstvo, da po izobrazbeni strukturi zaposlenih zaostajamo za Sloveni-

jo, lahko do neke mere pojasnimo z neugodnejšo tehnološko sestavo 

industrije oziroma z njeno slabšo opremljenostjo; v primerjavi z op-

remljenostjo slovenske industrije, ki se koncentrira od 3. tehnološke 

stopnje navzgor in je na nivoju 3. stopnje le četrtina strojev, je 

situacija ugodnejša v Ilirski Bistrici, dosti manj ugodna v Cerknici 

(večja deleža na 3. in 5. stopnji, od 6. stopnje navzgor pa skoraj 

nič), osupljivo slaba pa v Postojni, kjer kar tri četrtine opreme sodi 

v tretjo stopnjo - to so stroji in naprave na pogon, a z ročno strežbo 

- menimo, da je nizka stopnja tehnološke razvitosti v regiji tako vzrok 

za slabo kadrovsko strukturo, kot tudi njena posledica, saj to hkrati 

pomeni, da nimamo dovolj strokovnjakov, ki bi omogočili tehnološki 

napredek, predvsem v ključnih industrijskih panogah; 

- v primerjavi med potrebami in številom mladih, ki se šolajo na posa-

meznih smereh, se do srednje stopnje nekatera področja še kažejo kot 
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suficitarna (preveč vpisanih glede na izrazene potrebe); vendar je to 

dejstvo ugodno, saj bi višja raven znanja npr. v kovinarstvu in elek-

^tro stroki lahko olajšala prestrukturiranje proizvodnje. Tudi to, da 

število vpisanih na naravoslovno matematičnih usmeritvah občutno pre-

sega potrebe (izraženih potreb tudi praktično ni) je ugodno, saj ti 

učenci predstavljajo populacijo, ki bo študirala; 

- potrebe po delavcih z višjo, predvsem pa z visoko šolo, so v vseh pa-

nogah izredno nizke, kljub temu pa jih sedanji priliv diplomantov 

ne more pokriti; 

- če bi se hoteli približati zahtevani izobrazbeni strukturi, bi v pri-

hodnjih letih potrebovali veliko več mladine z visoko in višjo šolo. 

Če poleg potreb, ki omogočajo enostavno reprodukcijo, upoštevamo še 

potrebe, ki jih bo terjal vsaj minimalni razvoj, pa moramo letno do-

biti 60 do 70 diplomantov oziroma za polovico več od sedanjega letne-

ga povprečja; 

- število diplomantov iz leta v leto upada, prav tako število študentov 

ob delu; 

- število novo zaposlenih z visoko in višjo šolo je vsako leto za tret-

jino nižje od števila diplomantov na teh šolah. Tako izgubimo tretjino 

vsake generacije visoko strokovno usposobljenih ljudi - ne nudimo jim 

ustreznih delovnih mest, čeprav jih objektivno potrebujemo. Takšna gi-

banja niso le posledica neskladja med ponudbo in povpraševanjem, ampak 

tudi odraz slabe kadrovske politike in razvrednotenja strokovnega znan-

ja. 

Zaključki 

Razkorak med zahtevano in dejansko izobrazbo zaposlenih, prenizke zah-

teve po strokovni usposobljenosti, premalo mladine na višjih in visokih 

šolah, določeno neskladje med šolajočim kadrom in potrebami združenega . 
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dela, velik odliv strokovnjakov - to so glavne ugotovitve, ki izhajajo 

iz raziskave. Poklicno usmerjanje na podlagi kadrovskega štipendiranja ne 

zagotavlja potrebnega razvoja kadrov. Ekstenzivna zaposlenost in nizka 

produktivnost predstavlja relativno veliko latentno brezposelnost in s 

tem potencialno nevarnost ekonomskih in tehnoloških kadrovskih viškov. 

To so sicer tokovi, ki v glavnem veljajo za vso republiko, dobljeni re-

zultati pa dokazujejo, da so pri nas še izrazitejši. Ugotovljena gibanja 

na področju kadrov pojasnjujejo gospodarsko in družbeno stagnacijo re-

gije in nazadovanje naših občin na lestvici slovenskih občin. 

V zadnjih desetih letih nismo bistveno razvili proizvodnih programov v 

smeri večje tehnološke zahtevnosti. Ne vemo, katere so izvozno in raz-

vojno prodorne panoge, v katere bi usmerili naš razvoj. Niti srednjeroč-

ni niti dolgoročni družbeni plani ne dajejo jasne dolgoročne koncepcije 

ekonomskega in tehnološkega razvoja. 

Strokovnjakov ne potrebujemo šele, ko zahtevnejšo tehnologijo že imamo. 

Potrebujemo jih predvsem za to, da modernizacijo omogočijo. 

Dejstvo je, da je splošna baza znanja že za današnjo stopnjo opremlje-

nosti prenizka in da kader predstavlja pomemben omejitveni faktor raz-

voja. Da bi znanje tudi uspešno izkoristili, bodo seveda potrebne tudi 

spremembe v organizaciji dela, motiviranosti za strokovno delo in uspo-

sobljenosti poslovodnih struktur. 

Če se tega zavedamo, bi morali v prihodnje ukrepati predvsem v nasled-

nih smereh: 

- spremeniti proizvodnje programe, 

- bistveno zmanjšati ekstenzivno zaposlenost, 
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- zaposlovanje uskladiti z domačim generacijskim prilivom, 

- v višje in visoko šolanje usmerjati več mladine kot doslej in zmanj-

šati visok osip študentov, 

- z izobraževanjem ob delu dvigniti izobrazbeno raven že zaposlenih, 

- na vseh ravneh vzpodbujati mladino k izobraževanju, 

-bolj racionalno zaposliti razpoložljive strokovnjake, 

- pri razvojnih, upravnih in vodstvenih odločitvah dajati prednost 

strokovnemu znanju in kvalitetnemu delu. 
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RAZVOJNE MOŽNOSTI KMETIJSKE PRIDELAVE GLEDE NA NARAVNE DANOSTI* 

Matej Gabrovec
x

*in Tomaž Cunder*** 

I z v l e č e k 

V članku s pomočjo digitalnega modela reliefa analiziramo razvojne mož-

nosti kmetijske pridelave. Zaradi hribovskega značaja območja s homogeno 

litološko in pedološko sestavo so najodločilnejši faktorji naklon, nad-

morska višina in količina prejete sončne energije. Ocenili smo smotrnost 

današnje rabe kmetijskih zemljišč in predlagali spremembo namembnosti 

zemljišč, kjer je glede na upoštevane naravne faktorje to smiselno. 

Cilj pričujoče raziskave je ugotoviti pogoje za kmetijsko pridelavo v 

razgibanem svetu, kjer je glavni omejitveni faktor relief. Relief vpli-

va na obdelovalne pogoje neposredno in posredno. Neposredno s strmino, 

posredno pa nadmorska višina in ekspozicija vplivata na klimo, od kate-

re pa je intenzivnost kmetijske pridelave najbolj odvisna. Kot delovni 

pripomoček smo uporabili digitalni model reliefa 100 x 100 m, ki ga je 

izdelal Geodetski zavod SRS. Glavni namen raziskave je razvijanje meto-

dologije, kot testno območje pa smo izbrali naselje Lavrovec v krajevni 

skupnost Vrh nad Rovtami v občini Logatec. Območje tega naselja je li-

tološko in pedološko homogeno - celotno področje prekrivajo permski 

grodenski peščenjaki, na katerih se je razvila enotna distrična rjava 

prst. Glavni dejavnik razvoja kmetijske pridelave je tako relief. 

x

 Članek je povzetek daljše istoimenske razprave v okviru tematskega 
sklopa Agrarno geografska proučevanja na Notranjskem na Inštitutu 
za geografijo Univerze. 

xx 
dipl. geograf, raziskovalni asistent, Geografski institut Antona 
Melika ZRC SAZU, Novi trg 5, Ljubljana 

XXX 
dipl.geograf, raziskovalni asistent, Kmetijski institut, Haquetova 
2, Ljubljana. 
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Obravnavano področje je razdeljeno na 250 celic (gridov) velikosti 100 

x 100 m oziroma enega hektarja. Za vsako celico imamo podane nadmorske 

višine vogalnih točk, iz katerih izračunamo povprečni naklon, ekspozi-

cijo in nadmorsko višino. Za vsako celico smo izračunali tudi količino 

prejete sončne energije v vegetacijski dobi. Z večanjem količine sonč-

ne energije se izboljšujejo rastne razmere. To pa velja le v primeru, 

da je v zemlji dovolj vlage, v nasprotnem primeru lahko pride na najtop-

lejših legah do sušnosti. Formule za izračun sončne energije smo povze-

li po Hočevarju ( H o č e v a r s sod., 1980). Izračunali smo global-

no sončno obsevanje, ki je sestavljeno iz direktnega in difuznega. Upoš-

tevali smo tudi stopnjo oblačnosti. Podatki zanjo, kot tudi transmisijs-

ki koeficienti glede na razpršitev in absorbcijo, so znani za postajo 

Lavrovec sredi obravnavanega območja ( H o č e v a r s sod., 1980, II. 

del). 

Največji del obravnavanega območja leži na nadmorski višini 650 - 800 

m (72 %), 24 % ozemlja pa v višini nad 800 m. Le majhen del ozemlja 

zavzemajo ravne ali blago nagnjene površine. Od celotnih 250 ha je tako 

le 4,8 % zemljišč z naklonom do 5°. Največji delež predstavljajo celice 

z naklonom od 5° do 20°. Pobočja na Lavrovcu so večinoma orientirana 

proti zahodu (44,4 % celic ima azimut med 225 in 315°). Delno zahodne 

lege prehajajo v južne in severne, le minimalni delež (8,4 %) pa zavze-

majo vzhodne lege. 

Na zmerno nagnjenih površinah (zahodne lege) je količina prejete ener-

gije v vegetacijski dobi med 850 in 950 kWh/m
2

. Na južnih ekspozicijah 

količina prejete energije doseže 110 kWh/m
2

. Na severnih in pogosto osen-

čenih pobočjih pa se količina prejete energije spusti tudi pod 800 kWh/m
2 

(19 % površin). Največ sončne energije sicer prejmejo kmetijska zemljiš-

ča na najvišjih odprtih legah, kjer pa zaradi večje nadmorske višine in 

s tem krajše vegetacijske dobe ter pogostih vetrov nekatere kulture ne 
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uspevajo več. Pri izračunih prejete sončne energije smo upoštevali na 

višinah nad 800 m 20 dni krajšo vegetacijsko dobo. 

Obravnavano območje glede na nadmorsko višino od 617 do 883 m po obsto-

ječi zakonodaji v celoti spada med t.i. območje hribovskega sveta. V 

naselitvenem pogledu prevladujejo samotne kmetije z razdelitvijo zemljišč 

v celke. Hribovski značaj območja se kaže tudi v strukturi rabe kme-

tijskih zemljišč, šaj močno prevladuje travinje (travniki in pašniki), 

od obravnavanih 250 ha je kmetijskih zemljišč cca 98 ha, od tega 34 % 

travinj (85 ha), 4,4 % njiv (11 ha) in 1 % (2,5 ha) površin v zaraščan-

ju, kar je razmeroma nizek delež. Omenjena struktura pogojuje predvsem 

razvoj živinoreje, t.j. rejo govedi. Pridelava na njivah je v glavnem 

namenjena samooskrbi, v setveni sestavi glavnih kultur pa prevladujejo 

krmne rastline, žitarice in krompir. Travinje se v glavnem izkorišča v 

obliki košnje, manj pa v obliki pašno kosne rabe. Organiziranega paš-

ništva ni. V strukturi živine absolutno prevladuje govedo, znotraj tega 

pa krave in mlado govedo. 

Na splošno velja, da nagib kmetijskih zemljišč in njihova osončenost 

pomembno vplivata na kmetijsko pridelavo, njun vpliv pa se kaže predvsem 

pri izbiri vrst rabe in intenzivnosti pridelave. Še posebej v hribovskem 

svetu je predvsem naklon eden od tistih dejavnikov, ki najbolj neposred-

no vplivajo na težje pridelovalne razmere. Prst na večjih nagibih je 

plitvejša, z manj ugodno strukturo, strmejše površine pa so še dodatno 

izpostavljene eroziji. Nagib prav tako vpliva na tehniko obdelovanja,, 

saj je v večjih strminah pogosto onemogočena uporaba standardnih vrst 

kmetijske mehanizacije. Nenazadnje pa je nagib tudi eden tistih faktor-

jev, ki omejujejo izgradnjo nekaterih elementov v okviru širše organiza-

cije kmetijskih površin kot npr. mreže dovoznih poti, regulacije vodne-

ga režima in izvedbo drugih zemljiških operacij. Pri osončenju je za 

kmetijsko pridelavo najpomembnejša količina prejete sončne energije v 
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času vegetacijske dobe. Še posebej velja to za njivski svet, ki je ener-

getsko najzahtevnejši. Pri travinjih je vegetacijska doba daljša, s tem 

pa se delno zmanjša pomen osončenja, predvsem njegove razporeditve. 

Njivski svet se praviloma najbolje prilagaja na omejene naravne danosti. 

Tudi na Lavrovcu je človek že v preteklosti za pridelovanje poljščin 

izbiral najugodnejše lege. To nam prikazuje tudi naslednja tabela, kjer 

so nakloni razdeljeni po razredih na osnovi kriterijev, ki veljajo za 

strojno obdelavo v hribovskem svetu ( J e n č i č , 1979). 

Tabela 1: Prevladujoča vrsta rabe kmetijskih zemljišč na Lavrovcu glede 

na naklon po celicah 

V r s t a r a b e 0-6° 7-11° 12-14° 15-19° 20-27° nad 27° 

Njive 8 9 3 2 
1 

Travniki 5 3 20 22 2 1 

Zaraščanje 1 1 

Skupaj 13 12 23 25 4 1 

Kot je razvidno iz tabele se večina njiv na obravnavanem območju nahaja 

na pobočjih z naklonom do 11°, kar po preverjenih kriterijih skoraj v 

celoti omogoča strojno obdelavo teh površin. Pri treh celicah, kjer 

je pri njivskem svetu izračunan večji nagib (do 22°), je bilo po prever-

janju na terenu ugotovljeno, da je visok nagib predvsem posledica upo-

rabljene velikosti celice. Reliefne oblike, manjše od velikosti celice, 

se namreč izgubijo. Na terenu smo ugotovili, da bi se z DMR 50 x 50 m 

izognili takim napakam, zato bi bila takšna mreža najpriporočljivejša 

za podobne obdelave. Njive se praviloma nahajajo tudi na zemljiščih z 

največjo količino prejete sončne energije (nad 950 kWh/m
2

). Tudi pri 

travinju naklon odločilno vpliva na način rabe zemljišča. V okviru te 

vrste rabe na Lavrovcu prevladujejo nakloni od 6-19°, kar pa pomeni, da 
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na vseh površinah ni možno mehanizirano spravilo krme. Po oceni je na 

cca 82 % površin možna uporaba standardne mehanizacije, medtem ko na os-

talih 12 % pride v poštev ročno delo oziroma uporaba ročnega motornega 

stroja. Osončenje, ki se na travinju giblje od 823-1013 kWh/m
2

 vpliva 

predvsem na število košenj oziroma paš. Na najbolj osončenih legah so 

praviloma 3 košnje (več odkosov onemogoča pojav suše), na delno in 

popolno osojnih legah pa je možno opraviti le dve košnji. Površine v 

zaraščanju se pojavljajo na najstrmejših pobočjih (19-22°), ki so hkrati 

tudi v spodnji četrtini celic glede na količino prejete energije 

(850-870 kWh/m
2

). 

Eden od temeljnih dejavnikov, ki vplivajo na razvojne možnosti in s tem 

tudi na proizvodne usmeritev posameznih kmetij in celotnega območja, 

so prav gotovo kmetijske površine. Iz analize stanja je razvidno, da 

velikih možnosti za dodatno širjenje kmetijskih zemljišč ni, saj so povr-

šine v zaraščanju na slabih legah, na drugi strani pa tudi skoraj ni 

zemljišč, ki bi jih lahko dodatno usposobili z ustreznimi zemljiškimi 

operacijami. Prav tako se razmerje gozd - kmetijska zemlja ne sme poru-

šiti, saj gozdarstvo pomeni za marsikatero kmetijo povsem enakovreden 

vir dohodka. Vsa ta dejstva potrjujejo, da kaže rezerve za intenzivi-

ranje pridelave iskati predvsem v izboljšanju obstoječih pridelovanih 

razmer. Ker je na obravnavanem območju relativno veliko gozdnih zemljišč 

z ugodnim naklonom in ekspozicijo, bi dolgoročno lahko 18 ha takih zeml-

jišč z nagibom 3-15° usposobili za kmetijsko rabo. Ker so to pretežno 

južne in jugozahodne lege, je temu primerna tudi visoka količina prejete 

sončne energije. Na drugi strani pa bi s pogozditvijo spremenili namemb-

nost tistih zemljišč, kjer je obdelovanje zaradi obstoječih neugodnih na-

ravnih razmer nesmotrno. S tem posegom bi preostalo le še 4 % kmetijskih 

zemljišč, kjer strojna obdelava ni mogoča, vse na novo pridobljene povr-

šine pa bi bile zaokrožene v okviru obstoječih celkov. 
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Glede na to, da je živinoreja tista panoga, katero bi bilo potrebno še 

dodatno intenzivirati, naj bi bila nadaljnja usmeritev naslednja: 

- na kmetijskih zemljiščih naj bi prevladovalo travinje s pašno košno 

rabo, 

- njive naj bi se še naprej delno ozelenjevale, predvsem pa bi bilo 

potrebno v kolobar uvrščati več tistih krmnih rastlin, ki bi dopolnje-

vale krvni obrok v živinoreji, 

- z raznimi ukrepi (npr. združevanjem v skupne pašnike) bi bilo potrebno 

preprečiti opuščanje in zaraščanje še vedno obdelanih zemljišč, 

- ob upoštevanju nekaterih dejavnikov (strmina pašnih površin, oddalje-

nost, cestna povezava z dolino, razpoložljiva delovna sila) bi bilo 

potrebno dokončno določiti proizvodno usmeritev posameznih kmetij. 0-

cenjujemo, da bi od obstoječih 20 še aktivnih kmetij 5 lahko usmerili 

v mlečno proizvodnjo, vse ostale pa v prirejo mladega pitanega goveda. 
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PAŠNIŠTVO S POSEBNIM POUDARKOM NA SKUPNIH PAŠNIKIH V OBČINI POSTOJNA 

Marjeta Natek* 

Uvod 

Težka borba za obstoj je v preteklosti povzročila silovite posege v na-

ravni prostor. Bolj ali manj strnjena gozdna pokrajina se je z večanjem 

potreb po hrani vse bolj krčila, medtem ko se je kmetijski prostor ši-

ril. Proces pridobivanja kmetijskih površin je marsikje dobil že take 

razsežnosti, da je povzročil porušenje naravnega ravnotežja ( Žonta, 

1981). Gre zlasti za ekološko najobčutljivejše predele zahodne Slovenije 

s specifičnimi naravnimi pogoji in družbenopolitičnimi ter gospodarskimi 

problemi (v preteklosti). 

Dolgotrajni proces krčenja gozda in širjenja kmetijskih površin se je na 

začetku tega stoletja ustavil. Množično odseljevanje, politične, gospo-

darske in socialne spremembe so povzročile opuščanje kmetijskih dejavno-

sti, kar se fiziognomsko odraža v opuščanju kmetijskih zemljišč. Na eni 

strani sledimo procesu ozelenjevanja njivskih površin, na drugi pa zaraš-

čanje travnikov in pašnikov, ki je zajelo zlasti bolj odmaknjene in manj 

donosne predele razgibanega hribovitega sveta. Večina opuščenih pašnikov 

in travnikov je v gozdu ali ob njegovem robu in pomenijo kmetijsko in 

gozdarsko neizrabljen prostor ter kažejo videz zanemarjene puste pokra-

jine 9 Takšen odnos do prostora je tako z vidika širših družbenih potreb 

kot z vidika strategije našega nadaljnega razvoja neupravičen. Zato je 

potrebno ustvariti pogoje, da bomo ta zemljišča vsak ekstenzivno upo-

rabljali, bodisi za pridobivanje hrane za pridelovanje krme ter pašo 

govedi in ovac, ali pa bi jih kazalo pogozditi. 

x Inštitut za geog. univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani 
61000 Ljubljana, Trg fr. revolucije 7 
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Danes smo na eni strani še vedno priča procesu opuščanja kmetijskih ze-

mljišč, zlasti pašnikov in travnikov na odmaknjenih višjih predelih, na 

drugi strani pa se krepijo prizadevanja za revitalizacijo lažje dostop-

nih pašnikov predvsem na marginalnih travnih površinah. Z agromelio-

racijskimi ukrepi - čiščenjem grmovne rasti in kamenja, z zatiranjem 

pleveli ter ograjevanjem, ureditvijo napajališč in povezavo z dovoznimi 

potmi je možno večino opuščenih in zaraslih površin ponovno aktivirati 

za pašništvo. 

Struktura kmetijskih zemljišč 

Za potrebe kategorizacije kmetijskih zemljišč občine Postojna je bila 

v letu 1983 s pomočjo aeroposnetkov cikličnega aerosnemanja in s terens-

kimi ogledi ugotovljena dejanska raba tal. 

Tabela 1: Bilanca kmetijskih zemljišč v občini Postojna v letu 1983 po 

dejanski rabi 

Njive 

Sadovnjaki plantažni 

Boljši travniki in sadovnjaki 

Slabši travniki 

Zamočvirjeni in kraški travniki 

Pašniki 

Travniki v zaraščanju 

Pašniki v zaraščanju 

6052 ha 

3127 ha 

1736 ha 

1565 ha 

1411 ha 

3472 ha 

1124 ha 

15 ha 

6,1 % 
0,1 % 

32,7 % 

16,9 % 

9.4 % 

8.5 * 

7.6 % 

18,7 % 

Kmetijska zemljišča skupaj: 18502 ha 100,0 % 

Vir: Dolgoročni plan občine Postojna za obdobje od leta 1986-2OOO. 
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56 % površine občine pokrivajo gozdovi, ki predstavljajo osnovni suro-

vinski vir, na osnovi katerega se je razvila močna lesna industrija. 

Kmetijska zemljišča merijo 18502 ha ali 37, 6 % površine občine«, 679 5 % 

kmetijskih zemljišč tvorijo travniki in pašniki, 26,8 % pa travniki in 

pašniki v zaraščanju. Večino površin v zaraščanju je možno ponovno ak-

tivirati za kmetijsko proizvodnjo, zlasti pašništvu. 

Struktura kmetijskih zemljišč kaže, da je najprimernejša in-osnovna us-

meritev kmetijstva tako v občini kot regiji živinoreja. V strukturi ži-

vine prevladuje govedo s 83,2 % vse živine (GNŽ) v občini in regiji. 

Tabela 2: Število in struktura živine 

Skupaj Konji Goveda. 
št. % št. % št. % 

Postojna 5129 100 539 10,5 1267 83,2 

Cerknica 5279 100 696 13,2 4408 £3,5 

Logatec 3183 100 270 8,5 2843 89,3 

Il. Bistrica 4190 100 709 16,9 3267 78,0 

Skupaj 17781 100 2214 12,4 14785 83,2 

Ovce Prašiči Perutnina 
št. % št. * št. % 

Postojna 40 0,8 244 4,75 39 0,75 

Cerknica 63; 1,2 87 1,6 25 0,5 

Logatec 7 0,2 53 1,7 10 0,3 

Il.Bistrica 26 0,6 136 3,3 52 1,2 

Skupaj 136 0,8 520 2,9 126 0,7 
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Vir: Popis prebivalstva in gospodinjstev leta 1981, Zavod SR Slove-

nije za statistiko. 

Kljub slabi primerljivosti podatkov med številom in strukturo vse živine 

in živine na skupnih pašnikih v občini Postojna (prvi podatki so iz 

popisa leta 1981 in drugi iz anket KZ Postojna leta 1986) ocenjujemo, da 

znaša delež živine, ki se pase na skupnih pašnikih okoli 20 %. 

Živinoreja na skupnih pašnikih 

Republiški center za pospeševanje kmetijstva pri Zadružni zvezi Sloveni-

je je v letu 1982 opravil anketo o delovanju in gospodarjenju pašnih 

skupnosti na skupnih oziroma združenih zemljiščih v vseh slovenskih ob-

činah, kjer delujejo pašne skupnosti (Robič , 1983). Na območju 

občine Postojna je tedaj delovalo 10 pašnih skupnosti, ki so združevale 

79 kmetij. Površina skupnih pašnikov je znašala 315 ha in na njih se je 

paslo 465 glav goveje živine. Do konca 1986 leta pa so ž agromeliora-

cijskimi ukrepi pridobili dodatnih 533 ha površin. Zdaj deluje 26 paš-

nih skupnosti, ki združujejo 139 kmečkih gospodarstev. Na okoli 850 ha 

pašnikov se pase 1579 glav živine; 520 ovac na skupnih pašnikih: Pivka 

- pod Primožem, Jurišče I in Jurišče III ter 1059 glav goveje živine, 

ki se pase na ostalih 23 pašnikih. V kategoriji goveje živine vse bolj 

prevladuje vzreja plemenskih telic (62 %). 

Skupni pašniki postajajo vse bolj nepogrešljivi za kmetije, ki so us-

merjene v živinorejo. Zato je zanimanje za vključitev v pašne skupnosti 

vse večje. 

Največ članov koristi občinski pašnik Grmada (35), sicer pa posamezne 

pašne skupnosti združujejo poprečno 4 kmečka gospodarstva. Starostna 

struktura članov pašnih skupnosti je ugodna, saj je v aktivni življenjs-

- 388 -



Marjeta Natek s PAŠNIŠTVO S POSEBNIM POUDARKOM NA SKUPNIH PAŠN,.« 5 

ki dobi kar 73 % vseh članov. 

V strukturi delovne sile članov je 46 % čistih kmetov in 54 % zaposlenih 

izven kmetijstva. Bistveno drugačna pa je struktura vseh članov gos-

podinjstev oziroma kmetij, ki so vključene v pašne skupnosti. Po ocenah 

predstavnikov Kmetijske zadruge Postojna in Kmetijske zemeljiške skup-

nosti Postojna je delež čistih kmetij nižji od 10 %. Vzrok temu je 

nerentabilnost čistih kmetij oziroma nezmožnost njihove razširjene re-

produkcije. Ocene kmetijskih strokovnjakov jasno kažejo, da kmetije, 

ki so usmerjene v govederejo in razpolagajo pretežno z manj kvalitet-

nimi travniškimi in pašniškimi površinami, ne morejo doseči paritetne-

ga dohodka (kot v drugih dejavnostih) na manj kot 10 ha zemljišč. 

S skupnimi pašniki gospodarijo v glavnem kmetje iz bližnjih naselij. Iz-

jema je občinski pašnik Grmada, kjer pasejo kmetje iz številnih bližnjih 

in tudi bolj oddal jenih naselij. 

Večina pašniških površin se razprostira na prisojnih legah na nadmorski 

višini od 500-800 m. V odvisnosti od ekspozicije in nadmorske višine 

traja poprečna pašna doba 140 dni na skupnih pašnikih za govejo živino 

in 200 dni na ovčerejskih pašnikih. Trajanje pašne sezone je poleg kva-

litete paše bistveni kazalec za vrednotenje posameznega pašnika. Eden 

osnovnih pogojev za obstoj pašnika je tudi oskrba z vodo. Način oskrbe 

in količina vode določata število živine, ki jo pašnik lahko preživi. 

Proučevani pašniki se oskrbujejo z vodo iz kalov, studencev, vodnjakov 

in cistern. Dolgoročno bodo morali urediti nekatera že obstoječa na-

pajališča in usposobiti številna nova hkrati z ureditvijo novih paš-

nikov. 
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Tabela 3: Skupni pašniki na območju občine Postojna v letu 1986 

Skupni" "Površina Ba3. "5F. In vrstâ žifrlne "Fl«n. 
pašnik (ha) v^^m^^^vce^kmv^mol^z. teliče 

1. Mado Brdo 12 600 14 

2. Slavica 5 550 5 7 

3. Gorice 19 560 25 13 

4. Dolgi Grič-Strane 55 700 42 

5v Veliko Brdo 30 570 15 30 

6. Postojna - za 
Sovičem 9 550 22 

7. Grmada 100 800 71 120 

8. Bukovje -
Faktije 23,6 630 10 23 

9. Gorenje 14 650 10 13 

10. Kal 30 550 22 25 

11. Klenik 25 580 10 25 

12. Koče 20 613 20 

13. Pivka - pod 
Primožem 

13,5 680 90 

14. Palčje I 40 650 30 30 

15. Palčje II 53 620 30 45 

16. Jurišče I 100 650 270 

17. Jurišče II 53 700 32 37 

18. Jurišče III 22,5 580 160 

19. Parje 23,7 550 23 10 

20. Selce I 
21. Selce II 
22. Narin 
23. Dolenja Košana 
24. Zagorje I 
25. Zagorje II 
26. Brskovče 

13 
23,6 
13 • 
8 
77 
42 
24 

650 
550 
660 
500 
650 
580 
600 

8 

16 
18 

20 
29 
12 
3 

143 
24 
27 

Skupaj: 848̂ 9 6l£ 52O_ 403 656 

Vir: Anketa Kmetijske zadruge Postojna. 
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Tabela 4: Starostna in zaposlitvena struktura članov pašnih skupnosti 

Pašna 
skupnost 

Št. 
čl. 

" Starostna štrulčtura članov ZaposTft. s€n3cEura 
pašnih skupnosti članov paš.skupnosti 

do 30 30-40 40-50 50-60 nad 60 

1. Malo Brdo 2 2 2 3 1 

2. Slavica 2 1 1 1 1 

3. Gorice 12 2 3 2 5 3 9 

4. Dol.Grič-St. 4 2 1 1 3 1 

5. Veliko Brdo 2 1 1 1 1 

6. Post.-za Sov. 2 1 1 1 1 

7. Grmada 35 1 1 11 14 8 23 12 

8. Bukovje-Fah. 12 1 4 3 4 3 9 

9. Gorenje 4 3 1 1 3 

10. Kal 5 1 2 2 2 3 

11. Klenik 5 2 1 2 2 3 
12. Koče 2 1 1 1 1 

13. Pivka-pod Pr. 2 1 1 2 

14. Palcje I 2 2 2 

15. ftdčje II 8 4 1 1 2 3 5 

16. Jurišče I 4 1 2 1 2 2 

17. Jurišče II 6 2 1 3 6 

18. Jurišče III 3 1 1 1 1 2 

19. Parje 5 1 1 3 4 1 

20. Selce I 2 1 1 1 1 

21. Selce II 5 4 1 2 3 
22. Narin 3 1 2 3 
23. Dolenja Kos. 2 2 2 
24. Zagorje I 3 1 2 • 3 
25. Zagorje II 3 1 2 .1 2 
26. Brskovče 2 1 i 2 

Skupaj 139 4 22 43 32 38 64 75 

Vir: Anketa Kmetijske zadruge Postojna. 
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V razgibanem hribovitem svetu postojnske občine so skupni pašniki poseb-

na kategorija kmetijskih zemljišč, ki imajo v bilanci krme že zdaj 

velik delež, še večje pa so neizrabljene ali slabo izkoriščene možnosti. 

Vzpodbudna so novejša spoznanja, da po večletnem zastoju zopet oživlja 

interes za urejanje novih in posodabljanja obstoječih pašnikov. Načrtno 

urejanje skupnih pašnikov je pogojeno z naravnimi razmerami in odvisno 

od socioekonomskih odnosov in pogojev ter nenazadnje od tradicije. Dol-

goročno je predvidena ureditev 705 ha novih pašniških površin. 

Tabela 5: Ureditev novih pašniških površin do leta 2000 

Lokacija pašniške površine 

Jurišče 65 

Slovenska vas 40 

Grmada 60 

Gorenje 170 

Suhorje 50 

Palčje 100 

Volče 200 

Kal 20 

Skupaj 705 

Vir: Dolgoročni plan občine Postojna za obdobje od leta 1986-2000 

Na večini agromelioriranih površin vračamo zemljišča v stanje oziroma 

rabo, ki je bila pred desetletji. Vsa ta zemljišča so bila nekoč obde-

lana, o čemer pričajo stari podatki in sledovi na terenu. Iz meliora-

cijskih površin so izločeni čisti gozdovi. 
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Prisotnost pašniških površin v prostoru in razvoj pašništva ima več 

ali manj pozitivne učinke in posledice. Fiziognomsko kažejo pašniki 

urejeno, na videz lepšo in rekreativno privlačnejšo pokrajino. Hkrati 

pomenijo pridobitev produkcijskih vrednosti manj kvalitetnih zemljišč 

in s tem oživljanje kmetijskih dejavnosti v odmaknjenih predelih. 

Pospeševanje pašništva lahko torej veliko prispeva k razvoju živinoreje 

na območju občine kot na celotnem Notranjskem in je nedvomno pozitiven 

proces, saj prispeva k povečanju dohodka razmeroma šibkih kmetij ter 

k lepšemu videzu pokrajine. 
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UDK 631-£<504.054 (497.12-13) = 863 

VPLIV INTENZIVNE KMETIJSKE PROIZVODNJE NA OKOLJE 

Ludvik Košmrlj* 

Kmetijska proizvodnja na Postojnskem - družbeni sektor 

Osnovna dejavnost kmetijstva na Postojnskem je proizvodnja mleka in mesa, 

ki je pogojena z naravnimi danostmi. 

Naravni pogoji, kot so relief in kvalitete zemljišča, sorazmerno viso-

ka nadmorska lega (530 m), veliko padavin v celotnem obdobju, ki pa so 

neenakomerno razporejene (suša v avgustu), dajejo možnost predvsem za 

rast trave, manj pa za ostale poljščine (žito, krompir). Sorazmerno ve-

like površine travišč je možno izkoristiti le z razvojem živinorejske 

proizvodnje - zlasti govedoreje. 

Mlečna živinoreja 

Sedaj je proizvodnja mleka in mesa organizirana v zadružnem sektorju 

(kmetije - TZO) in v družbenem sektorju (tri proizvodne TOZD - Prest-

ranek, Hruševje, Hrašče). V družbenem sektorju poteka proizvodnja mleka 

trenutno na petih farmah in sicer: v Prestranku, Orehku, Studencu, Veli-

kih Brdih in v Razdrtem. Štiri farme so bile zgrajene po letu -1975 in 

imajo uvedeno prosto rejo krav, farma v Orehku je starejša in je bila 

zgrajena pred 30 leti. Na tej farmi je še klasična reja krav. Na eni far-

mi je povprečno 2OO-3OO krav molznic, skupaj je na vseh farmah 1200 

krav. Plemenskih telic, ki se vzrejajo zaradi obnove osnovne črede krav, 

je sedaj 850, od tega sta dve tretjini v vzreji pri kmetih kooperatnih 

x Ludvik Košmrlj, KZ Postojna 
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na področju občine Postojna, Cerknica in Ilirska Bistrica. 

Pridelovanje osnovne krme (paša, travna in koruzna silaža, seno) je 

organizirana na približno 1O3O ha zemljišč, ki leže pretežno v neposred-

ni bližini farm. 

Na farmah je zaposlenih trenutno 125 delavcev, od tega je 20 delavcev s 

srednjo, višjo in visoko izobrazbo, ostali so kvalificirani, največ je 

priučenih delavcev. 

Intenzifikacija proizvodnje se je pričela zlasti po letu 1975. V tem 

obdobju so bila vložena večja sredstva v izgradnjo novih farm, izbolj-

šavo zemljišč z agrotehničnimi ukrepi (agromelioracije, hidromeliroa-

cije) ter v nabavo nove, modernejše mehanizacije za poljedeljsko in 

živinorejsko proizvodnjo (traktorji, priključki za obdelavo zemlje in 

spravilo osnovne krme, molzni stroji). 

Uvedeni so bili novi tehnološki postopki tako v pridelovanju osnovne krme 

kot tudi pri proizvodnji mleka. Intenzifikacija proizvodnje mleka je 

razvidna iz tabele. 
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Tabela : Intenzifikacija proizvodnje mleka 

Teto Tovp. st. 
krav 

Povp. st. 
telic 

"Samolzeno 
mleko 

1972 1002 509 3.785.556 

1973 917 483 3.562.545 

1974 947 521 3.878.912 

1975 1068 697 4.306.178 

1976 1079 791 4.679.623 

1977 1157 923 5.102.370 

1978 1261 1053 5.905.263 

1979 1254 1086 6.366.558 

1980 1270 998 6.684.010 

1981 1310 1079 6.818.550 

1982 1361 1027 6.894.826 

1983 1357 1085 6.879.990 

1984 1375 1116 6.839.452 

1985 1346 985 6.712.846 

1986 1299 908 7.262.304 

Proizvodnja mleka se je povečala v letu 1986 v primerjavi z letom 1974 

za 87 %, stalež krav pa za 37 %. Po letu 1983 so se pogoji gospodarjen-

ja vedno bolj zaostrovali. Razlika med določeno prodajno ceno mleka 

in stroški proizvodnje je bila vedno večja. V sanacijsko-stabilizacijskem 

programu za obdobje 1985-1990 je predvidena nadaljnja intenzifikacija pro-

izvodnje mleka s tem, da se stalež plemenskih živali prilagodi dejanskim 

zmogljivostim zemljišč in tako čimbolj izkoristi doma pridelano osnovno 

krmo. 

V oktobru 1984 je bilo opuščeno pitanje moških telet na težo 200 kg v 

pitališču Prestranek in to za družbeni kot tudi za zadružni sektor. 
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Jeseni 1986 je na stari farmi v Hraščah prenehala proizvodnja mleka, 

tako kot je bilo predvideno v programu. Prizadevanja so usmerjena pred-

vsem v intezifikacijo proizvodnje mleka z osnovno čredo krav, kajti le 

tako bo možno optimalno izkoriščati kmetijska zemljišča na Postojnskem. 

Opis naravnih in drugih pogojev pri proizvodnji mleka 

Zemljišča 

Večina površin je na rjavih opodzoljenih tleh in na flišu. 

Tla ob potokih so močno zaglejena in jih voda večkrat tudi poplavlja. 

Zaradi velike zbitosti ne pridejo v poštev za poljedeljsko proizvodnjo, 

na njih rastejo le slabe močvirske trave. Večina teh tal je ob Nanošči-

ci, Pivki in Šmihelščici. Podobna tla so tudi ob drugih potokih v Razdr-

tem, Orehku, Hruševju, kjer so tudi proizvodni obrati za mleko. 

Ob močno zaglejenih tleh so eluvialna tla, ki so nanešena iz višjih pre-

delov. Zaradi precejšne valovitosti se le redko obdelujejo. Primerna so 

za pridelovanje manj kvalitetne osnovne krme. S hidromelioracijo jih je 

možno izboljšati. 

Tla na flišu hitreje podležejo razpadanju in preobrazbi. So globlja, bolj 

umirjena in zato bolj prikladna za intenzivno pridelovanje. Zaradi slabe 

propustnosti ima podtalna,kakor tudi padavinska voda važno vlogo v ži-

vljenju teh tal, rodovitnost je često odvisna od vodnega režima. 

Zaradi valovitega reliefa srečamo številne talne oblike na flišu, ki se 

razlikujejo v glavnem po globini in vlažnosti gornjih in spodnjih hori-

zontov. Fizikalne lastnosti niso najbolj ugodne zaradi slabe propustnos-

ti flišne podlage. Tla se kmalu zasitijo z vodo, ki se ne more odcejati 
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v večje globine. Izpiranje gline v nižje plasti in lege je izrazito, 

kar povzroča močno osiromašenje tal na rastlinskih hranilih in struk-

turi. V sušnih obdobjih pa taka tla močno razpokajo zaradi neprekinje-

nega kapilarnega sistema in voda hitro izhlapeva. Omenjena tla so pri-

merna za travišča, manj za koruzo in druge poljščine. 

Tabela: Stanje kmetijskih zemljišč v letu 1986 po katastru 

Kultura Prestranek Hruševje Hrašče Skupaj 

njive 101 70 50 221 

travniki 340 537 459 1336 

pašniki 39 98 5 142 

gozdovi 350 94 61 505 

močvirje 5 28 46 79 

nerodovitno 15 2 5 .22 

Skupaj 850 829 626 2305 

Vseh površin ni možno izkoriščati, zaradi zamočvirjenosti, močne ob-

raščenosti z grmovjem in razdrobljenosti (veliko manjših parcel). Goz-

dovi so oddani v upravljanje GG-Postojna. 

Naslednja tabela kaže dejanske površine, ki se izkoriščajo po proizvodnih 

TOZD 

Zemljišče Prestranek Hruševje Hrašče Skupaj 

njive ~ — — 
55 25(5 

travniki 75 124 81 280 
pašniki 160 195 142 497 

Skupaj 375 379 273 1027 
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V povprečju se izkorišča 57 % zemljišč, gozdovi niso upoštevani. 

Za ugotovitev dejanskega stanja založenosti tal s hranili in reakcije 

tal, smo v letu 1986 vzeli vzorce za kemično analizo s 1027 ha zemljišč. 

Rezultati so pokazali, da imamo 70 % kislih zemljišč s pH do 5,5 in le 

30 % zemljišč s pH nad 5,5. Založenost s fosforjem je na njivah od 

slaba do srednje, s kalijem srednja do dobra. Na traviščih je založenost 

s fosforjem in kalijem dobra. 

Objekti na farmah 

Osrednji objekt je proizvodni hlev z molziščem, porodnišnica in telečar-

nik. Spremljajoči objekti pa so: gnojišče s separacijo ter lagunami, 

silosi za osnovno krmo in močno krmilo, skladišča za močno krmo, senik, 

ceste s platoji ter vratarnica. 

V hlevih je mesta za 2OO-3OO krav v prosti reji z ležalnimi boksi. V 

molzišču je pregonski hodnik, molzišče, mlekarnica, strojnica, garde-

roba s sanitarijami, pisarna, skladišče za rezervne dele, oddelek za 

tretiranje krav. 

V porodnišnicah je oddelek za telitve in prostor za vzrejo telet. Poro-

dnišnice so v sklopu glavnega hleva in sestavljajo z njim tehnološko in 

organizacijsko enoto. 

Silosov za silažo je 2OOO-25OO m3, senikov 15OO-25OOvm3. Skladiščenje 

ostale krme je urejeno v skladiščni lopi. Odstranjevanje gnoja iz hle-

va je na novih farmah urejeno s preklopnimi strgali, ki pehajo gnoj 

v prečni kanal in od tu v centralno zbirno jamo. Ob zbirni jami je 

postavljena separacija z dekantorji za ločevanje čvrste in tekoče faze, 

ki nastane pri separaciji gnojevke. Tekoča faza odteka v laguno s ka-
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paciteto 15OO-2OOO m3. V laguni so aeratorji za pospeševanje razkroja 

gnojnice, trda faza - gnoj pa se skladišči na platojih. V zadnjih letih 

se gnojevka večinoma direktno odvaža iz zbirne jame na površine. 

Na starih farmah je sistem odgnojevanja urejen prav tako s pehali, raz-

lika je v tem, da je zaradi vezane reje krav še klasičen gnoj, ki se 

skladišči na gnojiščih. Gnojnica izteka iz hleva in se zbira v lagunah. 

Vpliv farm na okolje 

Nove farme so zgrajene v primerni oddaljenosti od naselij (vasi) in to 

v sredini travnih površin. Paša kombinirana s košnjo je v tukajšnjih 

pogojih v letnem obdobju osnova intenzivne proizvodnje mleka. Tako je 

okrog vsake farme 80-100 ha travnih površin, ki so vključene v pašo. 

Z ustrezno kombinacijo paše in košnje se dosega visoke pridelke osnovne 

krme, obenem se na teh površinah krave zadržujejo 170-180 dni na leto 

in to povprečno na dan 18-20 ur. S tem je na farmah bistveno poenostavl-

jena organizacija dela v letnem obdobju, saj se tako zmanjšuje število . 

potrebnih delovnih ur za tekočo proizvodnjo. 

Neposreden učinek paše se odraža tudi v zmanjšanih količinah gnojevke 

in to za 70-80 % na dan, v primerjavi z zimskim obdobjem, kar zmanj-

šuje stroške za odvoz ali separacijo, obenem pozitivno vpliva na izkoris-

tek le-te. Uporaba gnojevke za gnojenje je v času vegetacije manj pri-

merna, posebno na pašnih površinah. 

Farme vplivajo na intenzivnost izkoriščanja travnih površin, nimajo pa 

vpliva na poselitev okolja in na naravne vire. Manjši vpliv je le na 

zunanjo podobo prostora. V ta namen se je okrog farm zasadilo pasove 

listavcev in iglavcev, ki med drugim varujejo farme pred vremenskimi 

vplivi. 
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Zrak je sorazmerno dober, zaradi neprestanih gibanj zračnih mas. Odal-

jenost farm od naselij je najmanj 300 m. 

Farme rabijo skoraj v celoti električno energijo, tako da s te strani ni 

onesnaževanja zraka. Za vso hlevsko mehanizacijo, kot so molzni stroji, 

odgnojevalne naprave in krmilniki, kot tudi za ogrevanje prostorov in 

vode se uporablja elektrika. 

Poraba energije znaša letno na novih farmah okrog 180.000-200.000 kWh. 

Farma v Razdrtem ima za ogrevanje vode toplotni izmenjevalec, v Studencu 

se delovni prostori ogrevajo centralno z nafto. Prevozi osnovne krme v 

hleve so traktorski. 

V zimskem obdobju je mikroklima na farmi manj ugodna. Delavci so v tem 

času večkrat izpostavljeni neugodnim vremenskim vplivom (mraz, prepih, 

vlaga). Te škodljive vplive skušajo zmanjševati z ogrevanjem delovnih 

prostorov in zaščitnimi oblekami. Hlevi so montažno grajeni z lesenimi 

lepljenimi nosilci. Izolacija je izvedena po celotni strehi, razen v 

hlevu na farmi Prestranek. Pri proizvodnji mleka ni hrupa, kar je tudi 

osnova za prijetno počutje živali in za doseganje primerne mlečnosti po 

kravi. 

Dnevna poraba vode iz vodovodnega omrežja je okrog 20 m3 na eni farmi, 

od tega se porabi 15 m3 za napajanje krav molznic, 5 m3 vode je na-

menjeno za čiščenje molznih strojev, molzišča, vzrejališča telet ter 

ostalih pomožnih prostorov. Voda, ki se porabi za čiščenje je speljana 

skupaj z gnojevko v centralno zbirno jamo. Farme so priključene na vodo-

vodno omrežje, razen v Razdrtem, kjer je lastno zajetje. Na eni farmi 

je zaposlenih 11-13 delavcev. 
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Poraba surovin, repromaterialov in zaščitnih sredstev za vse farme 

skupaj (leto 1986) 

Živinorejska proizvodnja 

Krma ton 

Poljedeljska proizvodnja 

Gnojila ton 

travna silaža 3.588 

koruzna silaža 4.OO8 

seno 1.256 

paša - trava 11.661 

močna krmila 2,407 

rudnine 49 

pesni rezanci 311 

pivske tropine 1.830 

pralna sred. 

in razk.za 

molzne stroje 

i n "k r a v e mol-

znice 

bis 6 

jodogol 0,9 

15.000 

1.800 

1.140 

gnojevka 

gnoj 

umetna gnojila 

sramna 

koruza 5.4 

trave 2.5 

z a š 6 . s r e d s t . 

insekticidi 4.5 

herbicidi 1.2 

pogonska goriva 

za traktorje 16.O 

olje 5.O 

bencin 5.O 

Neposredne nevarnosti za okolje pri uporabi navedenih surovin in mate-

rialov ni (razen pri gnojevki). Količina umetnih gnojil na ha v zadnjih 

letih postopoma pada in to zaradi racionalnejšega gnojenja na podlagi 

analiz zemlje. V bodoče pa bo umetno gnojilo vse bolj zamenjevala tudi 

gnojevka, saj so rastlinska hranila v umetnih gnojilih vedno dražja in 

je razmerje med ceno umetnih gnojil in kmetijskimi proizvodi vedno manj 

Ugodna. 
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Uporaba čistilnih sredstev za molzne naprave je nujna zaradi ohranjevanja 

kvalitete mleka. Prav tako uporaba raznih razkužil, ki preprečuje nas-

tanek obolenj na vimenih. Ostanki čistil se z odpadno tehnološko vodo od-

vajajo v jame za gnojevko in lagune. 

Pri krmljenju živali z osnovno in kupljeno krmo ni nobenih nevarnih od-

padkov. Silaže imajo suhe snovi od 40-60 %, tako da iz silosov ni iz-

cejanja silažnega soka. 

Trdi in tekoči odpadki 

Glavni odpadek - stranski proizvod na novih farmah je gnojevka, na sta-

rih1 pa gnoj in gnojnica. Govedo s 500 kg teže izloči v povprečju dnev-

no 25 kg blata in 15 kg seča. Končna količina gnojevke je odvisna od 

več dejavnikov, v povprečju računamo po glavi na dan od 40-50 kg. V 

gnojevki je poleg neprebavljenih izločkov goveda tudi nastilj (žagovina). 

V zbirni jami se z gnojevko pomeša še odpadna voda. Fizikalne lastnosti 

gnojevke zelo varirajo. Gostota je 1O2O-1O8O kg/m3, suhe snovi je od 

7-17 %, organskih snovi je od 77-85 %, preostanek so soli in minerali. 

Do 12 % suhe snovi je možno gnojevko prečrpavati, ker je še tekoča. 

Naslednja lastnost je ta, da je nagnjena k separaciji trdih delcev od 

tekoče. Vrednost pH je nevtralna do alkalna. V času paše (15. april -

15. oktober), se količina gnojevke na farmi zmanjša za 70-80 % glede 

na zimsko obdobje. 

Kemična analiza gnoja, gnojevke, gnojnice, trde in tekoče faze po se-

paraciji gnojevke je sledeča (iz farme Prestranek) 
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Gnoj Gnojevka Gnojnica g ^ ' ^ j o a 

Groba vlaga % (v suhi snovi) 77,0 92,3 99,3 

higr. vlaga % (v suhi snovi) 4,1 7,4 -

suha snov % - w - - - - 20,43 1,35 

dušik (N) % - w - 1,6 3,0 - - -

fosfor (P2O5) - w - 0,9 1,5 - 0,576 g/kg 0,149 g/kg 

kalij (K2O) % • - « - . 1,6 4,0 3,4 2,36 g/kg 1,12 g/kg 

pepel % - » - 24,6 14,3 - 2,17 % 0,39 % 

pH % - - - - - - 8,48 7,22 

Za obdelavo gnojevke je več postopkov in sicer: homogenizacija, seracija, 

separacija, anaerobna fermentacija in nitriflkacija. Na farmah so nap-

rave za homogeniziranje, separacijo in tudi seracijo delujejo le občasno. 

Zadnja leta vedno bolj prakticiramo direkten odvoz gnojevke na površine 

in to predvsem iz sledečih razlogov: 

- količina gnojevke je v letnem obdobju zmanjšana na četrtino zimske 

količine, obenem je močno razredčena zaradi odpadne tehnološke vode, 

- kljub izolaciji naprav za separacijo, je v zimskih pogojih delovanje 

močno ovirano zaradi nizkih temperatur, 

- oprema je uvožena, kar oteškoča normalno in tekoče vzdrževanje, 

- uporaba tekoče faze (separacija) je zaradi nizke vsebnosti rastlinskih 

hranil in visokih stroškov odvoza ali prečrpavanja po ceveh na trav-

niške površine vprašljiva. 

Z gnojevko je manj stroškov in problemov, če jo smotrno uporabljamo. 

Primerna je za gnojenje vsem poljščinam. Posamezna rastlinska hranila 

iz gnojevke se različno izkoriščajo, dušik je najbolj občutljiv. Ce 

gnojimo jeseni,se dušik izrabi 30 %, čez zimo 50 % in spomladi 70 %. 
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Nekaj več kot polovica ga je v obliki amonijaka, ki je nevaren za oko-

lico. Preostali del dušika je organsko vezan in je dostopen šele po 

mineralizaciji. 

V spodnji tabeli je izračunana potrebna količina gnojevke za pokrivanje 

potrebnih rastlinskih hranil na travniških površinah s tem, da je zalo-

ženost s kalijem in fosforjem povprečna in je vsebnost hranil v gnojev-

ki taka kot v tabelah. 

- N P2°5 
k20 (kg/ha) 

potrebna na travnikih 300 100 200 

m3/ha - gnojevka 

50 40 60 160 

60 50 75 200 

80 65 95 260 

Iz tabele je razvidno, da z 80 m3 gnojevke po ha oskrbi travniške povr-

šine s fosforjem v celoti, kalija je za 60 kg preveč, dušika pa za 240 

kg premalo. 

Najboljši termini gnojenja so v jeseni in spomladi 

" ^"oTT^Tria^g'n"o j"e vlče~m"3'7H'a ~ 

Rastline J F M A M J J A 0 N D ^ ^ 

pašniki 20 - - 40 60 

travniki 20 10 10 20 60 

njive-koruza 30 10 - 40 80 

Prevoz in razpeljevanje gnojevke je urejeno s traktorskimi cisternami 

- 8 m3, ali pa s cevnim sistemom, ki je speljan na pašne površine. 
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Razpeljevanje gnojevke po površinah ni še zadovoljivo rešeno. Problemi 

nastajajo zlasti v zimskem obdobju, ko je veliko snega, primanjkuje tudi 

mehanizacije, s katero je možno ne samo enakomerno razdeljevati gnojev-

ko po površini, ampak jo obenem zadelati v zemljo. Lagune, v katerih 

se gnojevka skladišči, so potrebne obnove. Količine gnojevke na ha,ki 

so navedene v tabelah/niso nevarne za okolje, saj se gnojevka razdel-

juje večkrat na leto. Dovoljena obremenitev je 4 GVŽ na ha. Do take 

obremenitve se gnojevka izkoristi kot gnojilo brez nevarnosti za okolje 

ob upoštevanju normativov pri gnojenju. 

Sedanja obremenitev je 1 GVŽ/ha računajoč vse površine in živali. 

Poljedelska proizvodnja in okolje 

Intenzivno pridelovanje osnovne krme za plemensko čredo na farmah je 

imelo na zunanjo podobo krajine večji vpliv kot lokacija novih farm. 

V zadnjem obdobju so v uporabi za obdelavo zemlje in spravilo krme večji 

traktorji in priključki. Za optimalno izkoriščanje njihovih zmogljivosti 

je bilo potrebno imeti večje strnjene površine, tako je hkrati z gradn-

jo novih farm potekalo tudi združevanje zemljišč v večje komplekse. Po-

segi, ki so bili izvedeni pri združevanju zemljišč so: krčenje gozdov, 

hidromelioracije, arondacije in planiranje zemljišč. Krčenje gozdov je 

bilo izvedeno na okrog 30 ha površin v neposredni bližini farm. Ta način 

pridobivanja zemljišč je eden od manj ugodnih, zato se je izvajal le na 

manjših površinah in to v začetku obdobja intenzifikacije proizvodnje. 

Hidromelioracije površin so zajele največji obseg. Pri tem se je sekalo 

drevesa in grmičevje ob strugah, poglabljalo že obstoječe odprte kanale 

ter kopalo nove. Hidromelioracije so potekale zlasti na sedanjih pašnih 

površinah v bližini farm. Največji kompleks - 50 ha - zajema hidromeli-
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orači Mali Otok ob reki Nanoščici. 

Arondacija, zamenjava in planiranje zemljišč so bili sledeči ukrepi, s 

katerimi so se zemljišča zaokrožila. Pri tem so se zemljišča, ki so 

bila v obdelavi pri kmetih odkupila ali zamenjala z družbenimi. Po zd-

ružitvi so na takih zemljiščih potekali poseki grmovja in živih mej 

ter ravnanje z buldožerji. 

Tako so bili zaokroženi kompleksi v velikosti 5-30 ha. Na teh površinah 

so žive meje, grmičevje, ostanki gozda in ostali neprehodni tereni zelo 

redki. 

V tem pogledu je bistvena razlika med zemljišči, ki jih obdelujejo kmet-

je. Tu prevladuje še vedno razparceliranost z vsemi značilnostmi takih 

površin. 

Navedeni posegi so imeli precejšen vpliv na živalstvo in rastlinstvo, 

mikroklimo kot tudi na izgled krajine. 
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ONESNAŽENOST OKOLJA V SLOVENIJI (POSEBEJ NA NOTRANJSKEM), UGOTOVLJENA 

NA PODLAGI SNEŽNE ODEJE SREDI DECEMBRA 1986 

Darko Radinjaz 

Izvleček 

Za sistematično analizo snežnih padavin 15. dec. 1986 je bilo v Sloveni-

ji zajetih preko 300 vzorcev na 274 mestih (z okoli 2O.OOO km2 ozemlja). 

Upoštevani so bili ustrezni pokazatelji (pH, SO4). Dobljeni podatki so 

osnova za analizo odnosa med onesnaženostjo in regionalno strukturo 

posameznih delov Slovenije, kot tudi ključ k rešitvi vprašanja, ali je 

onesnaženost snega avtohtona ali alohtona. 

x dr. , red., univ. prof., Oddelek za geografijo, FF, Univerza Edvarda 
Kardelja, Aškerčeva 12, 61000 Ljubljana, YU 
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Abstract 

THE POLLUTION OF THE ENVIRONMENT IN SLOVENIA (IN PARTICULAR IN INNER 

CARNIOLA) AS INDICATED BY THE SNOW COVER IN THE MIDDLE OF DECEMBER 1986 

The systematic analysis of the snow fall on the 15th December 1986 in Slo-

venia (NE Yugoslavia) concerning the relevant indicators (pH, SO4) was 

carried out on over 300 samples taken at 274 localities (from the area 

of some twenty thousand square kilometres). This was the basis for 

analysing the relationships between the pollution of the precipitations 

and the regional structure of particular areas in Slovenia as well as 

for the consideration of the question whether the pollution of the snow 

was autochthonous or allochtonous. 
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Uvod 

Večkrat beremo o kislih padavinah v Sloveniji, vendar imamo stvarnih 

podatkov o tem prav malo. Da bi dobili vpogled, kako je s kvaliteto pa-

davin ob določenih vremenskih razmerah, smo po vsej Sloveniji pregleda-

li sneg (preko 300 vzorcev), ki je padel 15. decembra 1986. Poleg reak-

cije (pH) smo analizirali še sulfate (SO4
2-), trdoto (°NT) in elektro-

prevodnost (u S). Predvsem nas je zanimalo, kakšne so povezave med 

onesnaženostjo padavin in regionalno strukturo Slovenije in vprašanje 
v XX 

avtohtone in alohtone onesnaženosti snega . 

Razširjenost žvepla v snežni odeji 

Primesi žvepla so sicer nihale v zelo širokem razponu (od O do 206 mg/l 

SO4), vendar je bila skoraj desetina vzorcev brez sulfatov, več kot 

tretjina pa jih je imela le manjše količine ( 25 mg/l). Potemtakem je 

vsebovala skoraj polovica vzorcev primesi, ki jih danes štejemo k sploš-

nemu ozadju padavin ( Winkler 1982; R o v i n i n s k i j , 1982). Zmer-

no količino sulfatov (25-50 mg) je imela dobra četrtina vzorcev, dvakrat 

večjo (50-100 mg) pa dobra petina. Veliko več sulfatov (1OO-2OO mg) je 

imelo 7 % vseh vzorcev, na enem kraju (Zagorje ob Savi) pa jih je sneg 

vseboval nekaj čez 200 mg. 

Pri vseh teh vzorcih gre za večjo ali manjšo onesnaženost snega, čeprav 

so vse vrednosti nižje od normativov za pitno vodo, ki dopuščajo pri nas 

do 200 mg (Ur. list SFRJ 9/80), vendar se že v strešnici (kapnici) koli-

x Večino analiz je opravil P. Markelj, kem. teh., v fizičnogeografskem 
laboratoriju Oddelka za geografijo FF v Ljubljani -

Prikazane so prve ugotovitve raziskovalne naloge, nastale v okviru 
Znanstvenega inštituta FF v Ljubljani. Celotni pregled z metodologijo 
vred bo objavljen na drugem mestu. 
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čine sulfatov tako povečajo, da se tej meji ne le približajo, temveč jo 

pogosto tudi presežejo. 

Zanimiva je regionalna razporeditev žvepla. Brez sulfatov ali le z nez-

natnimi količinami je bila snežna odeja v alpskem svatu in na visokih 

kraških planotah Trnovskega gozda, Nanosa in Snežnika ter v sosednjem 

Idrijskem hribovju, poleg tega pa nepričakovano tudi v Mežiški dolini 

kljub lokalnim virom onesnaževanja (Žerjav, Ravne) 

Sredi sicer čistega alpskega sveta je bila značilna povečana količina 

žvepla okrog Jesenic, ki je segala še v Blejski kot in Deželo, kar ne 

opozarja le na avtohtono onesnaževanje snega, temveč tudi na značilno 

širjenje onesnaženega zraka v JV smeri po dolini navzdol. 

Največ sulfatov (5O-2OO mg) je proti pričakovanju vsebovala snežna odeja 

v jugovzhodni Sloveniji (na Dolenjskem, Kočevskem in v Beli krajini). 

Sem je spadala še dolina Save, zlasti okolica Trbovelj, kar pa je razu-

mljivo. Zanimivo, da po večji količini sulfatov nista izstopali ne 

Ljubljanska in ne Celjska kotlina, deloma le Velenjska, od koder so 

vplivi segali preko južnega dela Pohorja in Dravskega polja do Ptuja, 

kar je očitno povezano z emisijami šoštanjske elektrarne in širjenja 

onesnaženega zraka v vzhodno smer. 

Povsod drugod po Sloveniji je snežna odeja vsebovala manj kot 50 mg SO4 

v litru snežnice in le tu in tam nekaj več. Zato je bila v večjem delu 

Slovenije povezava med količino sulfatov v snegu in njeno regionalno 

strukturo zelo ohlapna. 

Na Notranjskem je imela snežna odeja najmanj sulfatov ( 10 mg/l) na viš-

jem Snežniku, Nanosu in Javornikih, več pa na nižjem vznožju, vendar več 

na notranji strani (večinoma med 50 in 100 mg/l), kakor na zunanji 
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(10-50 mg/l). Kaže, da se je tokrat tudi ta del Visokega krasa uvrščal 

v območje z neznatnimi, primesmi sulfatov, čeprav manj izrazito, kakor 

na Trnovskem gozdu in v Alpah. Nizke vrednosti sulfatov kažejo sumarno 

za december tudi podatki HMZ za Mašun (6,6 mg). 

Glede vertikalne razporeditve žvepla so se pokazale značilne razlike med 

spodnjo in zgornjo plastjo snega. Praviloma je spodnja plast, če izv-

zamemo najbolj onesnažene kraje, vsebovala več žvepla od zgornje, kar 

kaže, kako je prvi sneg onesnaženo ozračje (o) čistil. V onesnaženih 

krajih pa je zgornja plast snega največkrat imela več žvepla, kar opo-

zarja na nadaljnje onesnaževanje že zapadlega snega. Na Notranjskem 

(izmerjeno v Logatcu, na Blokah in Batnem polju) je imela zgornja plast 

manj sulfatov od spodnje, kar je v skladu z manj onesnaženim okoljem. 

Kislost in alkalnost snežne odeje 

Osnovna značilnost je nedvomno ta, da decembrski sneg, razen dveh, treh 

izjem, ni bil nikjer kisel. Snežna odeja je imela pH nižji od 5.6, kar 

je zgornja meja za kisle padavine, le na dveh krajih - v Štorah pri 

Celju in Lokovci pri Šoštanju, pa še tu je bila kisla le spodnja plast 

snega, ne pa tudi zgornja, pH 5.6 pa so imele padavine v Košanski dolini. 

Večina snega (58 % vzorcev) je imela alkalno reakcijo (pH 7), od tega 

desetina celo močno alkalno (pH 8), medtem ko je blago kislo reakcijo 

(pH 6-6.9) imela tretjina vseh vzorcev, nevtralno (pH 7+-0,1) pa skoraj 

desetina. 

Med reakcijo snega in regionalno strukturo Slovenije se ni kazala iz-

razitejša povezava, namreč v tem smislu, da bi bila snežna odeja v kot-

linah in dolinah zaradi številnih in večjih virov onesnaževanja bolj 

kisla, v nenaseljenih in gozdnatih območjih pa manj (primerjaj karto). 
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Nekoliko določneje so se kazala tri območja, dva z relativno nižjimi 

vrednostmi pH in eno z višjimi. Prvo območje je Ljubljanska kotlina, kjer 

je imel sneg povsod pH nižji od 7, na šestih krajih tudi pod 6, medtem 

ko je na obrobju prevladovala alkalna snežna odeja. Te značilnosti so 

očitno posledica urbaniziranosti kotline, deloma tudi temperaturnega 

obrata. 

Drugo območje je severovzhodni predalpski svet, ki je poleg Mežiške do-

line obsegal še Slovenjgraško in Velenjsko kotlino ter sosednje Pohorje. 

Je za spoznanje sicer manj enotno, vendar je v snežni odeji prevladova-

la kisla reakcija, ki se je na dveh krajših znižala pod 6, na enem pa 

pod 5.6. Območje je bilo očitno v zvezi z emisijami žvepla v Šoštanju 

in Žerjavu, nemara pa tudi s pretežno silikatno sestavo kamenin. 

Tretje homogeno območje je bila dolina Save med Dolskim in Trbovljami, 

kjer pa je bila snežna odeja izrazito alkalna (pH 8). Vzrok za to je 

nemara iskati v tamkajšnjih karbonatnih emisijah (kamnolomi z apneni-

cama v Kresnicah in Zagorju ter cementarna v Trbovljah). Na vzhodnem 

robu tega območja se je v okolici Trbovelj reakcija snega najbolj spre-

minjala, kar pripisujemo medsebojnim vplivom različnih emisij, kislih 

in bazičnih (prepletajoči se vplivi CE, TE, KTI), pa tudi razlike med 

spodnjo in zgornjo plastjo snega so bile tu največje, kar naj bi bila 

posledica onesnaževanja že zapadlega snega. 

Po reakciji snega se Notranjska ne kaže kot enotno območje. Najnižji pH 

so imele padavine v Košanski dolini (5.6), v sosednji Pivki pa je bil 

sneg že močno alkalen (pH 8.3), v Šembijah in Knežaku pa blago alkalen 

(7.5 in 7.̂ ), medtem ko je imel nad Zabičami in Koritnicami že kisle re-

akcije (pH 6.7 in 6.4). Podobne razlike so se kazale na notranji (cerk-

niški) strani. Najbolj alkalen je bil sneg na Babnem polju (8.0) in Blo-

kah (8.2), nekaj manj med Planino in Postojno, medtem ko je imel blizu 
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Rakeka (6.1) in Cerknice (6.3) kislo reakcijo. Zanimivo je, da so bile 

po podatkih HMZ decembrske padavine na Mašunu kisle (pH 5.4), v Ilirski 

Bistrici pa alkalne (7.4). 

Tudi povsod drugod po Sloveniji je snežna odeja imela poleg nevtralne 

reakcije blago kislo ali blago alkalno. Zato prepletanje teh vrednosti 

(pH 6-8) ni ustvarilo izrazitejših homogenih območij, zlasti ne takih, 

ki bi kazala jasnejšo povezavo z regionalno strukturo Slovenije. 

Odprta vprašanja 

Postavlja se vprašanje, kje so vzroki za podobo, kakršno je dala analiza 

decembrske snežne odeje, namreč razmeroma nizke vrednosti sulfatov, še 

bolj pa pretežno alkalno reakcijo snega. Po teh podatkih je mogoče nam-

reč sklepati na razmeroma čisto okolje, to pa je v nasprotju s števil-

nimi drugimi podatki o stanju našega okolja. Tudi naše druge dosedanje 

analize so pokazale višje količine sulfatov in to, da je bilo v zadnjih 

dveh letih kisla približno petina vseh padavin ( R a d i n j a , 1985; 

19877.. 

Kako pojasniti različne ugotovitve? Predvsem se moramo zavedati, da en-

kratno stanje ne pove veliko, saj se onesnaženost okolja lahko naglo in 

močno spreminja, odvisno zlasti od vsakokratnih vremenskih razmer. Nimamo 

pa podatkov za primerjavo in za presojo tega, kako blizu degradacijskega 

povprečja naj bi bila analizirana situacija, oziroma kako daleč od ne-

gativne skrajnosti. Tudi značilnosti degradacijskega režima naših padavin 

neposredno ne poznamo in tudi ne njegovih regionalnih potez. Lahko le 

domnevamo, da je analizirana situacija ugodnejša od povprečja. Zato je 

enkratna analiza več vprašanj odprla, kakor osvetlila. Analiza je bržko-

ne stvarna, odprto pa je vprašanje njenega posploševanja, pravzaprav 

vrednotenja podatkov, nemara gre tudi za vprašanje metodologije dela, 
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ki je zaradi prostora tu nismo mogli osvetliti. 

Ne glede na ta vprašanja kaže opozoriti vsaj na dve stvari. Primerjava 

med reakcijo snega in količino sulfatov kaže, da obe vrednosti nista 

premo sorazmerni, kakor bi pričakovali, temveč sta pogosti v obratnem 

sorazmerju. Sneg z več žvepla ni namreč vselej tudi bolj kisel in obrat-

no. Območja z najbolj žveplastim snegom ne le, da niso bila najbolj kisla, 

povečini so bila celo alkalna, npr. v jugovzhodni Sloveniji, obratno pa 

v Mežiški dolini, kjer je bil sneg skoraj brez sulfatov, a pretežno 

kisle reakcije. Sneg tudi tam, kjer so največje emisije žvepla, ni imel 

pretirane reakcije ali pa je imel celo alkalno, npr. v okolici Trbovelj, 

Šoštanja itd. 

Pri vsem tem gre za navidezno nasprotje, saj reakcija snega ne pove vse-

ga, zlasti ne takrat, ko padavine poleg kislih vsebujejo tudi alkalne 

primesi. Nazoren primer je že omenjena Savska dolina, zlasti okolica Tr-

bovelj, kjer karbonatne emisije prahu, ki uhajajo iz cementarne, nevtra-

lizirajo kisle emisije termoelektrarne, čeprav uhajajo tu v zrak največje 

količine žvepla pri nas (poleg Šoštanja). Reakcija padavin zato ni prava 

podoba onesnaženosti okolja. Pri termoelektrarnah kaže upoštevati še to, 

da je alkalen tudi pepel, kar vpliva na ozračje zlasti tedaj, ko gre za 

obsežna, odprta odlagališča, da ne omenjamo vpliva karbonatnih kamnin, saj 

je značilno, da prevladujejo okrog naših največjih emisij žvepla, bodisi 

okrog Trbovelj, Šoštanja, Jesenic in še ponekod drugod. 

Druga stvar so razlike, ki se kažejo med zgornjo in spodnjo plastjo sne-

ga. V onesnaženih krajih je imela zgornja plast praviloma višji pH in 

tudi te razlike so bile največje v osrčju Zasavja. Na dnu Savske doline 

pri Trbovljah je imela spodnja plast snega pH 8.O, zgornja pa 12 (!), 

podobno tudi ponekod v okolici. Razlike kažejo, da se je površinska plast 

onesnaževala tudi kasneje, že potem, ko je sneg obležal; onesnaževal se 
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je zaradi t. im. suhega depozita neposredno iz ozračja, kar potrjujejo 

v zgornji plasti snega tudi večje količine sulfatov. 

Razlike med spodnjo in zgornjo plastjo snega so se kazale tudi na Notra-

njskem, čeprav jih na zunanji strani Visokega krasa zaradi tanjše snež-

ne odeje nismo ugotavljali. Na notranji strani pa je imela zgornja plast 

nižje vrednosti pH od spodnje (Logatec 7.8 in 6.5, Babno polje 8.0 in 

7.5 in Bloke 8.2 in 7.5), kar kaže, da se sneg kasneje ni več onesnaže-

val. Podobne razlike so bile tudi pri sulfatih. 

Na lokalno onesnaževanje snega okrog večjih virov onesnaževanja ozračja 

so kazale tudi višje trdote in večja elektroprevodnost snežnice. Tudi 

glede tega je na prvem mestu osrčje Zasavja, ki se tudi po onesnaženosti 

padavin potrjuje kot okolje, ki je med najbolj onesnaženimi pri nas. 

Primerjava sulfatov in pH v snežni odeji med zahodnimi in drugimi deli 

Slovenije nam slednjič nakazuje, da je bila onesnaženost snežne odeje, 

ki je padla sredi decembra 1986, predvsem posledica avtohtonega ones-

naževanja, čeprav se njena razporeditev tokrat ni kdove kako ujemala 

z regionalno strukturo Slovenije. 
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UDK 911.2 : 634.0 : 502.75 (497.12-13) = 863 

PROPADANJE GOZDOV ZARADI ONESNAŽENJA ZRAKA V GOZDNEM GOSPODARSTVU 

POSTOJNA TER KROPI ZA SANACIJO 

Franc Perko* 

Uvod 

Gozdovi so obnovljivo naravno bogastvo in imajo večnamensko vlogo (lesno 

- proizvodno, varovalno, hidrološko, klimatološko, higiensko zdravstveno 

in obrambno). Posebnost obnovljivih naravnih virov (nasproti neobnovlji-

vim: rudninam, nafti) je, da jih ob smotrnem izkoriščanju lahko trajno 

rabimo. Zato 3. člen Zakona o gozdovih določa: gozdove je treba upo-

rabljati in z njimi gospodariti pod pogoji, ki zagotavljajo njihovo 

smotrno izkoriščanje ter ohranitev in krepitev splošno koristnih funk-

cij. ti pogoji so: 

- trajnost gozdov in njihovih funkcij, 

- medsebojna usklajenost gojenja in izkoriščanja, 

- trajna in racionalna regeneracija gozdov, 

- najustreznejše izkoriščanje zmogljivosti gozdnih rastišč v okviru na-

ravnega razvoja gozdnih združb. 

Vloga gozdov v območju 

Vsi gozdovi morajo izpolnjevati svojo vlogo, ki se kaže v: 

Varovanju okolja. Ta prvobitna vloga gozda je daleč najpomembnejša in 

jo je v denarju nemogoče izraziti. Njeno pravo vrednost spoznamo šele, 

x dipl. ing.goz,, Gozdno gospodarstvo Postojna 
YU-66230 Postojna, Vojkova 9 
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DELEŽ LESNE ZALOGE PO DREVESNIH VRSTAH 

S T A N J E 197o-198o LETA 

5 1 % 

PROGNOZA ZA LETO 2090 

29% 

če analiziramo posledice v ekosistemih po uničenju gozdov: 

- gozd na visokem krasu je regulator vodnega režima in vodozbirno področ-

je za ves Kras, 

- varuje tla v gozdu in okolici, 

- varuje, ohranja in omogoča razvoj bogatemu živalskemu in rastlinskemu 

svetu. 

V kulturnih dejavnostih: rekreaciji, kot obnovi človekovih duševnih in 

telesnih moči, turizmu, znanstveno raziskovalnem delu, strateško ob-

rambni vlogi. 

Proizvodnji: ta se v naših družbenih razmerah kaže v proizvodnji lesa 

čimboljših kvalitet in v največji možni količini ob hkratni zagotovitvi 

ostalih vlog gozdov. Gre torej za medsebojno usklajeno večnamensko vlogo 

gozda. 
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Gozdno gojitveni cilji in smernice za gospodarjenje 

Da bi oblikovali rastiščnim razmeram primerne sestoje po drevesni ses-

tavi in zgradbi sestojev (upoštevanje rastiščno, sestojno stanje razvoj-

ne težnje in posebne vloge gozdov), imamo v območju oblikovnih 51 raz-

ličnih dolgoročnih gozdnogojitvenih ciljev. 

Normalen razpored razvojnih faz in optimalne zaloge bodo dosežene v 50 

letih. V ton obdobju se bo z obnovo starih jelovih sestojev s smreko, 

jelko in listavci, oblikovanjem dvoslojnih jelovo-bukovih sestojev v 

pretežno bukove in melioracijami malodonosnih gozdov ter grmišč sedanje 

razmerje drevesnih vrst (jelka: smreka in ostali iglavci : bukev : ostali 

listavci 5 1 : 1 3 : 3 1 : 5 ) spremenilo v razmerje jelka : smreka in ostali 

iglavci : bukev : ostali listavci 13 : 29 : 48 : 10. 

Pogoji za dosega postavljenih ciljev 

Gozdovi v okviru Gozdnega gospodarstva Postojna (tako družbeni kot zaseb-

ni) so daleč od optimalnega stanja, ki bi lahko zagotavljalo trajnost 

gozda. Predpogoji za izboljšanje razmer, ki pa niso odvisni le od Goz-

nega gospodarstva, ali pa sploh nanje ne more vplivati so: 

- uskladitev odnosov med gozdom in divjadjo in stalno vzdrževanje ravno-

težja, 

- zagotovitev sredstev za vlaganje v gozdove, 

- zmanjšanje onesnaženja ozračja. 
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Stanje gozdnega ekosistema 

Gre za biološko pešanje gozdnega ekosistema, ki se kaže v prestarih osi-

romašenih sestojih, ki jelki slabijo vitalnost in se suši. Sestoji pos-

tajajo presvetljeni, rastiščni potencial je vsak dan slabše izkoriščen, 

nižji so prirastki in etati. Gozdovi listavcev in mešani gozdovi, kjer 

delež listavcev presega 30 %, imajo normalno sposobnost naravne obnove. 

V biološko oslabljenih sestojih, kjer je zastopana jelka z okrog 80 %, 

pa je sposobnost naravne obnove neustrezna. Tu se naravno slabo oziroma 

zelo počasi obnavljajo tako jelka kot tudi listavci in število mladja, 

na enoto je mnogo nižje kot v normalnem gospodarskem gozdu (listavci, 

mešani z deležem listavcev nad 30 %) ali pragozdu. 

Nesporno je ugotovljeno, da ob naraščanju populacije jelenjadi in srnjadi, 

rastlinojeda divjad negativno vpliva na naravno obnovo sestojev. Jelenjad 

in srnjad je s pretiranim objedanjem naravnega pomladka iz mladja popol-

noma izločila jelko, javor in brest, bukev pa zadrževala v višini gobca 

tako, da se ni mogla prebiti v drevesni sloj. Razmeroma malo je poško-

dovala le naravno smrekovo mladje. Pretirano objedanje je močno razred-

čilo tudi grmovni sloj, prav tako je intezivna paša trav in zelišč iz-

ločila za prehrano najpomembnejše vrste. Tako si divjad naglo slabša 

lastne življenjske pogoje. V pretežno smrekovih sestojih, ob izginjanju 

grmovnih vrst in siromašni zastopanosti trav in zelišč ne bodo dosežene 

osnovne vloge, ki jih pred gozd postavljamo, tako okolje pa prav gotovo 

ni ustrezno tudi za razvoj divjadi same. V obdobju 1976-1986 so bili na 

področju usklajevanja doseženi pozitivni premiki, pritisk rastlinojede 

divjadi na gozdno mladje pa je še vedno prevelik in še ne omogoča obli-

kovanja sestojev s pestro sestojno zgradbo, ki odgovarja rastiščnim raz-

meram. Stalna in kontinuirana obnova z ustreznim naravnim mladjem je v 

času umiranja gozdov še pomembnejša, saj do določene mere lahko ublaži 

posledice sušenja in drugih katastrof, ki stalno prizadevajo naše gozdove! 
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Podatki o škodah v gozdovih, ki so zbrani iz Poročil za varstvo goz-

dnih rastlin za obdobje 1971-1980, kažejo naslednjo sliko: 

Vrsta škode Obseg"-v/iia "Delež od~površIhe 
območja % 

Gozdni požari 251 0,4 

Insekti 7.827 11,0 

Sušenje jelke - vzdržno 23.226 32,5 

Sušenje jelke - nevzdržno 14.006 19,6 

Skoda po divjadi - nevzdržno 24.122 34,2 

Žled, vetrolom, snegolom - vzdržno 4.811 6,7 

Žled, vetrolom, snegolom - nevzdržno 141 0,2 

Največji obseg zajema sušenje jelke, saj je prisotna na 52,1 % površine 

območja (na 32,5 % vzdržno in na 19,6 % nevzdržno). Sušenje jelke je 

tudi eden najpomembnejših elementov, ki ga moramo upoštevati pri usmerit-

vah gospodarjenja z gozdovi. Še večjo veljavo pa dobi, če upoštevamo 

dejstvo, da se z razgrajevanjem jelovih sestojev intenziteta sušenja veča. 

Rezultati popisa ogroženosti gozdov zaradi onesnaženja ozračja v 1985 le-

tu. Primerjava med GG Postojna in Slovenijo kot celoto: 

Ogroženost vseh Ogroženost smreke Ogroženost jelke 
drevesnih vrst % v % v % 

GG Postojna SR S lov em _GG _Post. SR^Slov^ J3G ̂ ostSR_Slov. 

Neogrožena 44,7 45,4 36,3 26,1 M 6,1 

Malo ogrožena 28,2 30,4 54,6 31,5 10,7 9,5 

Ogroženo 8,5 9,9 5,9 23,3 19,4 14,4 

Zelo ogroženo 7,6 6,8 1,6 12,1 27,2 23,3 

V propadanju 10,9 7,5 1,6 7,0 38,4 46,7 
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Po obsegu so bile v preteklem obdobju na drugem mestu škode po divjadi. 

Na 24.422 ha ali 34,2 % površine območja so bile škode po divjadi nev-

zdržne. Problem pa je še večji, ker jih na 8.464 ha spremlja še nevzdrž-

no sušenje jelke. 

Ukrepi za manjšanje posledic propadanja gozdov 

Osnovni razlog za propadanje gozdov in za druge vrste onesnaženja je 

neupoštevanje varstva okolja pri industrijskem razvoju tako pri nas kot 

v svetu. Če bo umiranje gozdov tudi v bodoče tako hitro napredovalo, 

moramo računati s celovitim sklopom posledic, ki lahko v skrajnem prime-

ru pomenijo dokončno rušenje naravnega ravnotežja, ker gozdovi ne bodo 

več sposobni uresničevati vseh splošno koristnih funkcij. Za ves slo-

venski kraški in hribovski svet so gozdovi še posebej pomembni, ali bo 

človek sploh še potreboval gozdove, ali ne bo izginil skupno z njimi 

zaradi onesnaženega okolja? Zaradi ohranitve civilizacije je treba stal-

no zmanjševati onesnaženost okolja. 

Za oblažitev posledic propadanja gozdov pa je potrebno: 

- vzpostaviti in stalno vzdrževati naravno ravnovesje med rastlinskimi 

in živalskimi vrstami v gozdu, ki bo omogočalo obnovo gozdov (2/3 

naravne in 1/3 s sadnjo) z rastišču primernimi drevesnimi vrstami, 

- posvetiti večjo pozornost preventivnim in sanacijskim ukrepom, ki naj 

ojačajo stabilnost gozdov (redno pobiranje slučajnih pripadkov -

vetrolomi, snegolomi, sušice, lubadarke itd) s tem bomo preprečili 

nadalnje razvrednotenje lesa kot tudi širjenje škodljivcev. 

Predpogoj za izvedbo gornje naloge je pospešeno odpiranje gozdov z vla-

kami, pri tem pa je potrebno v večji meri upoštevati gozd kot živo in 

hkrati ogroženo tvorbo. 
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POSTOJNA OB KONCU 20. STOLETJA 

Vladimir Kokole z 

UVOD 

Namen mojega prispevka je mnogo skromnejši od pretenzije obravnavati 

poselitev na Notranjskem in še na Krasu. Pravzaprav niti na sami Pivki 

ne. Ustaviti bi se hotel le pri n e k a t e r i h p r o b l e m i h 

dosedanjega in bodočega razvoja p o s e l i t v e n a t e m 

o b m o č j u in še to predvsem glede na mesto in vlogo, ki jo ima v 

omrežju naselij na tem območju (kamor ne sežejo neposredna zaledja 

Ljubljane, Trsta, Kopra in Reke) sama P o s t o j n a . O tem sem tudi 

že pisal v Geografskem vestniku (G.-V./L./1978; št. 81-94). Na to študijo 

se tu navezujem in poskušam š e d a l j e r a z v i t i v tej mali 

študiji p o d a n e t e z e o z i r o m a h i p o t e z e . 

Predvsem, kjer je za to tudi na voljo, dokumentirano najnovejše gradivo. 

Nekateri problemi: 

- omejitve in potenciali za demografski razvoj, 

- dostopnost in prometna povezanost (osimskih cest še ni), 

- lokalni resursi, 

- omrežje centralnih krajev (storitve), 

- odnos: ruralna in urbana naselja (kontinuum? linearni, splošni 

vzorec poselitve?). 

x Dr.,hab. izr.univ.prof., samostojni svetovalec, Zavod SRS za družbeno 

planiranje, Cankarjeva 1, 61OOO Ljubljana, YU. 
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I. RAZVOJNI POTENCIALI IN TEŽNJE 

A. Novejši demografski razvoj 

Razvoj prebivalstva po občinah in naseljih oziroma registrskih 

(matičnih okoliših) v zadnjih letih od popisa leta 1981 do 1986, pa 

tudi že v desetletju 1971-1981, ki ga v predhodni študiji še nismo 

mogli obravnavati, kaže nekatere splošne značilnosti, ki so pomembne 

pri presoji planskih projekcij in možnosti ter smeri demografskega 

razvoja poselitvenega omrežja. 

1. Število prebivalstva je izdatneje naraslo le v redkih središčih, 

predvsem v občinskih središčih, vendar zelo neenakomerno, najbolj v 

Logatcu, najmanj v Ilirski Bistrici, med pomembnejšimi lokalnimi 

središči še zlasti v Podgradu. 

2. Mimo občinskih in nekaterih pomembnejših lokalnih središč se je 

število povečalo od leta 1971 le v maloštevilnih naseljih v njihovi 

soseščini; sicer pa ta v najslabšem primeru stagnirajo. To je pa 

trend, ki traja že nekaj desetletij. 

3. Kaže se spontana težnja k zmanjšanju ruralne depopulacije. Padec 

števila iz obdobja 1971-1981 se je v številnih naseljih bistveno 

ublažil prešel v stagnacijo ali celo rahel porast. Toda niso redki 

tudi primeri naselij, kjer se je depopulacija vidno okrepila. Gre za 

očitno zelo diferenciran razvoj, posebno očiten za zaselke oziroma manj-

ša naselja. 

B. Dostopnost in prometna povezanost 

Lega ob pomembnejših (torej tudi tehnično zmogljivejših) prometnicah, 

zlasti ob križiščih in stikih različnih vrst prometne infrastrukture 

(npr. cesta - železnica), je bila že s strani različnih avtorjev (npr. 

glej Carter: Models in Geography) izpostavljena kot eno od treh vrst 
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glavnih lokacijskih determinant za rast in razvoj mest. Poudarjeno je 

že bilo, da je celotno omrežje okrog "Postojnskih vrat" del širšega v 

bistvu evropsko pomembnega prometnega koridorja daljinskih povezav 

oziroma ozemlje, ki združuje cel snop infrastrukturnih prometnih 

sistemov (cesta, avtocesta, železnica, daljnovodi, plinovod). 

Omeniti je ponovno treba, da vloga evropskega prometnega koridorja 

še ni p r i š l a p o v s e m d o i z r a z a , ker ustrezni 

snop infrastrukturnih vezi ni še povsem izgrajen, oziroma navezan na 

širše sisteme v tem delu Evrope (avtocesta Ljubljana-Maribor-Graz delno 

je le polovična, delno še vobče ni zgrajena). 

Realnejši izgledi za skorajšnjo izgradnjo celotnega sistema avtocest iz 

Osimskih sporazumov se odpirajo šele sedaj. Ali so s tem za Postojno, kot 

prometno križišče kakšni novi vidiki? 

Položaj Postojne v omrežju prometnic in infrastrukturnih daljinskih 

vodov na sploh se v zadnjih letih sicer ni spremenil. Zgrajeno ni bilo 

- po končanem odseku avtoceste od Postojne do Razdrtega - nič novega. 

Pač pa je dolgoročni plan razvoja SR Slovenije, sprejet leta 1985, za 

daljše obdobje vnaprej preciziral deloma že starejše načrte; enako je 

tudi novejša, ponovna potrditev določb iz Osimskega sporazuma o gradnji 

avtocest na tem območju. Pri tem sta glede povezave Trst-Reka (oziroma 

Rupa) še vedno odprti dve možni varianti: preko Sežane in Divače ter po 

dolini Reke ali po Podgrajskem podolju, v smeri Kozina-Rupa. Prva je za 

pospeševanje regionalne vloge Postojne lahko pomembnejša, zaradi boljše 

povezave na Reko, posebej za težka vozila. 

V celoti pa vse te novejše odločitve in potrditve le okrepijo - in pri 

avtocestah - časovno približajo realizacijo prometnih povezav, ki že 

in so v zadnjih desetletjih opredeljevale prometno vlogo Postojne, 

oziroma "postojnskih vrat", v širšem smislu: to je kot v r z e l i v 

d i n a r s k i g o r s k i v e r i g i med Nanosom in Hrušico 

ter Javorniki na drugi strani. 
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Skorajšnja izgradnja avtoceste proti Sežani (le še dobrih 20 

kilometrov) bi o s T r s t - P o s t o j n a - L j u b l j a n a 

zlasti poudarila enako kot tesnejšo povezavo Pivke in Krasa, pa tudi 

zgornje Vipavske doline in okrepila pomen tega koridorja eventualno 

tudi za lokacijo novih industrij visoke tehnologije. 

C. Dolgoročne planske usmeritve za razvoj Postojne in občine 

Dolgoročni plan razvoja občine Postojna (do leta 2OOO) je najnovejši 

družbeno verificiran dokument, ki opredeljuje dolgoročnejšo politiko 

razvoja Postojne kot mesta, kakor seveda vse občine. 

Gre za planski dokument, ki daje globalne usmeritve za bodočnost, toda 

le za petnajst let do leta 2OOO. Malo je v dokumentu zato tudi kvantifi-

kacij , ki se nanašajo na posamezne vidike oziroma dele družbene 

reprodukcije oziroma na razvoj v prostoru ter s tem tudi poselitve 

oziroma omrežja naselij. 

Postojno opredeljuje - v skladu z obveznim izhodiščem že iz republiškega 

dolgoročnega plana - kot eno od dobrega ducata regionalnih središč, 

oziroma p o t e n c i a l n o kot tako. Toda po številu prebivalcev 

naj bi se ne povečala več kot za okrog 4000 (na okrog 12OOO v celoti do 

leta 2OOO) saj je predvideno povečanje tudi nekaterih lokalnih središč: 

Pivke, Prestranka, Hruševja in Dolnje Košane; predvsem Pivke kot 

p o m e m b n e j š e g a l o k a l n e g a s r e d i š č a , ki 

bi dosegalo 2500 prebivalcev (in še toliko v neposrednem 

mikroregionalnem zaledju kraja). 

Te razmeroma skromne številke so odraz realnih pričakovanj glede možne 

stopnje rasti prebivalstva (le 0,62 % letno) do leta 2OOO, ko bo občina 

dosegla komaj 22340 prebivalcev pri okrog deset tisoč zaposlenih; od 

tega 58 % v Postojni sami. To pomeni le zmerno povečano koncentracijo 
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glede na sedanje stanje (okoli polovice). Koncentracija prebivalstva 

naj ne bi šla pretirano na račun stagnacije oziroma - v številnih 

naseljih - še vedno rahlejšega zmanjševanja števila prebivalcev (pač 

tudi zaradi sedaj številnega ostarelega prebivalstva, ki bo odpadlo). 

Gospodarski razvoj, kakor odseva iz usmeritev v dolgoročnem planu, tudi 

ne predvideva (vsaj do leta 2OOO) bistvenih lokacijskih premikov, toda 

seveda modernizacijo in ustrezno prestrukturiranje. Torej nič 

določnejšega, iz česar bi mogli sklepati na bistvene spremembe v 

prostorski strukturi in dalje v omrežju naselij. 

Vsekakor pa navedena planska tipologija naselij (v pet osnovnih tipov) 

vsakemu naselju posebej nekoliko določneje kot doslej opredeljuje 

bodočo vlogo v celotnem omrežju. V bistvu pa pomeni d o p o l n i t e v 

i n r a c i o n a l i z a c i j o z a t e č e n e g a s t a n j a 

bolj kot radikalnejšo preureditev. 

D. Centralni kraji, industrializacija in turizem 

Postojna kot centralni kraj 

Vloga Postojne kot centralnega kraja in še posebej kot politično 

teritorialnega središča je bila v predhodni študiji (G.V. 1978) že 

predmet obravnave. Ali moremo po desetih letih k temu še kaj dodati? 

Zlasti, ker je vsaj že od leta 1981 dalje Postojna v planskih 

dokumentih (tedaj le v preteklem srednjeročnem planu) ž e b i l a 

o p r e d e l j e n a g l e d e n a v l o g o v š i r š e m 

p r o s t o r u S l o v e n i j e - k o t zaželjeno v s a j 

p o t e n c i a l n o r e g i o n a l n o s r e d i š č e . Reci 

moramo, da razvoj dejavnosti, ki generirajo centralne funkcije te ravni 

(vsaj v naših slovenskih razmerah - oziroma se o njih izraža funkcija 

regionalnega središča - ni pokazal skoraj nobenega premika v tej smeri. 
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Novih dejavnosti regionalnega pomena Postojna ni dobila; ne v sferi 

gospodarskih (terciarnih), ne v sferi negospodarskih (kvartarnih) 

dejavnosti. 

Zakaj se to sprašujemo? Prvič, in morda predvsem, je treba reči, da 

praktično izvajanje politike policentričnega urbanega razvoja ni 

razpolagalo na republiški ravni z konkretnejšimi pospeševalnimi 

instrumenti oziroma ukrepi poleg splošnih usmeritev. Medobčinsko 

sodelovanje v smislu koncepta policentričnega razvoja, to je pospešenega 

razvoja izbranih regionalnih središč, pa je očitno ta koncept razumelo 

po svoje; saj končno res o b č i n s k i m s r e d i š č e m nasploh 

"pušča" tudi dalje pomembno, a najbrže ne dovolj specifično opredeljeno 

vlogo). Drugič, stvarne gospodarske, pa tudi demografske silnice so delo-

vale v preteklem obdobju v marsikaterem pogledu v konceptu nasprotni 

smeri; v smeri utrjevanja vloge vseh oziroma vsakega občinskega 

središča na notranjsko-kraškem območju (kot tudi sicer v SR Sloveniji 

sploh!). Postojna se je od vseh občinskih središč res najbolj povečala 

(na preko 8500 prebivalcev); bila pa je že prej med njimi največja. 

Skupno maksimalno možno oziroma potencialno gravitacijsko zaledje se 

demografsko ni okrepilo. V bistvu stagnira, kar pomeni, da ostaja v 

nekoliko ožji opredelitvi treh Notranjskih občin" relativno majhno. 

Drugi možni vzvod generiranja novih centralnih dejavnosti "regionalne 

ravni" - povečana kupna moč oziroma ponudba regionalnega središča z 

novimi investicijami v ustrezne dejavnosti - se v obdobju gospodarske 

recesije vobče nista realizirali. Že po relativnem mestu postojnske 

občine (in sosednjih) na lestvici višine družbenega proizvoda med 

slovenskimi občinami (kot vsaj grobim indikatorjem relativne rasti) ni 

prišlo do premika navzgor. V bistvu moremo reči, da se situacija v 

desetih letih ni spremenila. Relativna koncentracija, gospodarska in 

demografska, v postojnski občini se ni pojavila. Morda bi tudi še 

omenili, da se fizični pogoji, boljša prometna dostopnost Postojne v 

tem obdobju zgolj s podaljšanjem avtoceste od Postojne do Razdrtega pač 

tudi ni bistveno spremenila. 
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Trajnejše fizično geografske osnove za enak ali podoben način 

(prostorski vzorec) poselitve se odražajo seveda lahko na več ravneh: 

na ravni in funkcionalnem območju posameznih naselij ali skupin v neki 

mikroregiji? pomembne so seveda predvsem v zvezi s primarno, zlasti 

kmetijsko rabo tal (zemljišča). Lahko se odražajo tudi na širših 

teritorijih posredno, preko vpliva na potek (najugodnejših) prometnih 

poti, s tem pa na relativno dostopnost naselij in povezavo v še širši 

prostor. 

Postojna kot industrijska aglomeracija in lokacija 

Postojna, kot tudi vsa druga središča na kraško notranjskem območju, je 

b i s t v e n o p r e m a j h n o m e s t o , da bi samo nudilo 

kakšne eksterne ekonomije, niti take vezane z lokalno infrastrukturo. 

Toda, je dovolj blizu Ljubljane (in Trsta, eventuelno tudi Kopra), da je 

lahko deležna nekaterih drugih vrst eksternih ekonomij, vezanih s 

poslovnimi in tehničnimi, storitvami za industrijo. Je pa, kar ne gre 

prezreti zaradi dobre prometne povezanosti (in s tega vidika se 

predvsem valorizira prometna lega), tudi dovolj blizu tržiščem oziroma 

distribucijskim središčem, kot sta Ljubljana (in vsa njena urbana 

naselja) in Trst (oziroma vsa obala Tržaškega zaliva s Koprom). Ta 

prednost pa more priti do izraza, predvsem šele ob določeni 

z a v e s t n i p o l i t i k i in zavestnih strategijah 

industrializacije v prostoru (dekoncentracije iz industrijsko 

prenasičenih območij, uravnovesja lokalno regionalne zaposlitvene 

strukture, ipd). 

Zavestni dejavniki so subjektivni dejavniki in zato je presoja, ob 

kakšni industrijski strategiji more postati Postojna zanimiva gotovo le 

zelo pogojena. 
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Postojna kot turistični kraj in središče 

V predhodni kratki študiji (GV 1978 str. 81 sl.) je bila v ospredju 

vloga Postojne kot regionalnega središča. V ospredju so bile centralne 

dejavnosti in prometna lega skupaj s potencialno industrializacijo kot 

sestavino vloge "pola razvoja". 

Med dejavniki razvoja nekega naselja je pa lahko pomembna še ena 

lokalizacijska determinanta: v a l o r i z a c i j a l o k a l i z i -

r a n i h r e s u r s o v . Pri Postojni to niso rudninska bogastva, 

pač pa s p e c i f i k a k r a š k e g a s v e t a , med katerim 

seveda izstopa Postojnska jama takorekoč v mestu samem. Valorizacija 

teh resursov, ki se odraža kot mestotvorni dejavnik" skozi razvoj 

turizma (v najširšem smislu) tako - preko dohodka, kot preko zaposlitve 

- je že doslej bila za Postojno zelo pomemben in v določenem obdobju 

(npr. med obema vojnama) celo odločilen vzvod mestnega razvoja. Turizem 

vsekakor ostaja in je v dolgoročnih planskih usmeritvah ustrezno 

poudarjen, kot zelo pomembno gibalo razvoja. Gostinstvo in dejavnosti v 

zvezi s turističnim obratovanjem jame že doslej predstavljajo znaten 

del ekonomske baze mesta. Razširitev ponudbe gostinskih in sorodnih 

storitev, večja kakovost in še številnejša klientela so predpostavke 

vseh razvojnih programov oziroma projektov v dolgoročnih planih 

postojnske in sosednjih občin. 

Posredno, preko širše in kvalitetnejše ponudbe storitev, je turistični 

razvoj lahko tudi dejavnik večje kvalitete urbanega življenja nasploh 

in tako faktor privlačnosti za naseljevanje prebivalstva in nekatere 

druge dejavnosti. Torej s svojimi multiplikativnimi učinki. Spričo 

prometne lege je Postojna lahko izhodišče tudi za turizem na širšem 

notranjsko kraškem območju. 
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II. STANJE IN PERSPEKTIVE RAZVOJA OMREŽJA NASELIJ 

Splošni vzorec poselitve - ruralno-urbani kontinimm 

Morda najbolj temeljna značilnost vzorca poselitve na Pivki9 a tudi v šir-

šem regionalnem prostoru vse do nižjega Krasa na SZ in Brkinskih brd na 

JV je prej linearni, kot ploskovni vzorec. Prebivalstvo in naselja so da-

leč pretežno, po večini izključno samo v določenih pasovih v nižjih legah 

(kraške depresije, doline) vmes pa so kar o b s e ž n a n e p o s e -

l j e n a g o r s k a o b m o č j a dinarskih visokih planot in 

vzpetin (vključno z Vremščico nad dolino Reke). Ti, ponekod nekaj 

kilometrov (tudi čez deset!) široki, ponekod pa prav ozki naseljeni - in 

za kmetijstvo izrabljeni pasovi - so tudi p r o m e t n i k o r i d o -

r j i ; tako m e d p o s a m e z n i m i m i k r o r e g i j a m i 

oziroma naseljenimi pasovi; kot so nekateri tudi del velikih daljinskih 

prometnih povezav. Večina naselij je tedaj ob ali blizu cest ali 

železnice, ki omogočajo dobre povezave z lokalnimi občinskimi in bolj 

oddaljenimi, še pomembnejšimi naselbinskimi centri. Malo naselij, 

predvsem zaselkov, je res v odročnih legah (npr. Strane na robu Nanosa 

ali Jurišče v Javornikih). V zvezi z ugodno dostopnostjo do centrov sta 

tudi še dve značilnosti: 1. velika socialna razšlojenost oziroma visoka 

stopnja deagrarizacije podeželskega prebivalstva in 2. stagnacija, ce 

ne že vsaj skromnejša rast podeželskih naselij ob prometnih koridorjih. 

To pa tudi pomeni, da so res majhna podeželska naselja redka, po večini 

pa za slovenske razmere znatnejša. To velja tudi za Kras in Brkine, 

čeprav tam - zlasti v Brkinskih brdih in hribih depopulacija deluje v 

nasprotnem smislu. Vendar so pa na Krasu vasi na splošno dokaj velike 

oziroma je poselitev strnjena v gručastih vaseh ( z izjemo redkih 

zaselkov tu in tam). Če bi bilo vse širše območje Notranjske in Krasa 

bolj ploskovno enakomerno poseljeno, bi bila situacija vsekakor 

ugodnejša, zlasti za formiranje manjših centralnih krajev. Tako pa -

kot kažejo podatki o gostoti prebivalstva (in celo o gostoti naselij) -

omrežja ne moremo označiti kot gostega in poselitev ni gosta ruralna 
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poselitev, ki bi bila v stanju napajati urbana središča - oziroma 

Postojno kot regionalno središče z znatnejšim demografskim potencialom 

odvečnega kmetijskega prebivalstva. 

Poselitvena "razbitost" najširšega možnega zaledja - čeprav je to 

določena homogena tipika - je očitno tudi razlog (mimo majhnosti 

Postojne in relativno nizki gostoti prebivalstva), da ni prišlo nikoli 

(razen v administrativni enoti Innerkrain) do integracije teh 

posameznih mikro - ali mezo - regij (gosteje naseljenih pasov) v širšo 

in izrazito regionalno enoto tako, kot se je zgodilo npr. v Ljubljanski 

ali Celjski kotlini. Notranjski je vedno manjkalo v gostoti poselitve 

izstopajoče znatnejše " j e d r n o o b m o č j e " . 

Enako in posledično povezano tudi Postojna - kot naselbinska in koncem 

koncev le urbana enota - dolgo ni izraziteje izstopala med drugimi nase-

lji, niti na Pivki. Pred sto leti sta ji bila Planina in tedanji 

Šempeter na Krasu dokaj blizu! Večja diferenciacija v omrežju je 

bistvena stvar šele zadnjih nekaj desetletij. 

Bivalna in urbana naselja 

Spregovoriti posebej o omrežju podeželskih naselij - reči "kmetijskih" 

naselij je za naselja na širšem Notranjskem že preteklost - ni bil 

namen mojega prispevka. Ta naselja vzamemo kot danost in nas zanimajo 

predvsem v zvezi z možno ali verjetno nadaljno diferenciacijo in v 

odnosu do razvoja urbanih naselij, kot refleks razvoja le-teh- Pa tudi 

z vidika že doseženega in verjetnega prestrukturiranja omrežja 

podeželskih naselij, zlasti centralnih krajev med njimi. Gre za smeri 

procesa "urbanizacije" podeželja, zlasti še za vprašanja, kdaj, kje in 

na kakšni ravni se bo ustavila ruralna depopulacija, ki je sedaj še 

vedno prisotna. Redka so bila ob popisu prebivalstva leta 1981 oziroma 

v obdobju 1971-1981 podeželska naselja - mimo nekaterih lokalnih 
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zaposlitvenih središč in pomembnejših podeželskih centralnih krajev -

kjer se prebivalstvo ni še naprej zmanjševalo in bilo, zlasti nižje kot 

ob prvem povojnem štetju prebivalstva. 

III. OMEJITVE IN POTENCIALI ZA DEMOGRAFSKI RAZVOJ 

Kakšne so potencialne možnosti demografskega razvoja na širšem 

"notranjskem" območju v luči dosedanjega populacijskega razvoja (po 

občinah, okoliših, naseljih) smo skušali že v predhodni razpravi vsaj 

očrtati. Iz nje izhaja predvsem opozorilo, da so omejitve za 

kakršnokoli znatnejšo rast števila prebivalstva na tem območju zelo 

resne in močne. Razvoj prebivalstva od popisa 1984 dalje, kot stvarni 

razvoj, in pa novejše študije in projekcije prebivalstva ter njegovih 

struktur ne kažejo, da bi mogli tako presojo bistveno spremeniti; kljub 

razmeroma optimističnim predvidevanjem v dolgoročnih planih razvoja 

postojnske in drugih občin do leta 2000. 

Z 20227 prebivalci leta 1986 (prisotno prebivalstvo po registru 

prebivalstva!), v treh občinah notranjske medobčinske skupnosti pa še z 

50.347, oziroma 283.000 s sosednjimi občinami Logatec in Sežana celo na 

tem dosti širšem kraško-notranjskem ozemlju število prebivalcev niti 

približno ne doseže sto tisoč. Ne bi ga pa doseglo tudi do leta 2000 

(ali celo še do kakih 20 let kasneje) tudi, če bi upoštevali najbolj 

ugodne prognoze. Vsaj ne brez znatnejšega doseljevanja - bistveno 

večjega kot doslej - od drugod iz Slovenije ali Jugoslavije. 

x 
Ob tem bi morda opozorili, da depopulacija ne pomeni nujno propada 

ali zastoja (odliv vaške revščine!) takih naselij. 

x1 
Kot je n.pr. Vogelnikova starejša projekcija iz leta 1976, ki 

navaja še blizu 6O.OOO prebivalcev. 

- 437 -



12 NOTRANJSKA - 14. zbor.slov.geografov, Postojna 1987 

Prognoze za tri notranjske občine v dolgoročnem planu do leta 2OOO 

znašajo le 53.873 prebivalcev (Postojna 22340, Cerknica 15840, Ilirska 

Bistrica 15693). Predvidevajo pa te prognoze še znatno povečanje 

prebivalstva njihovih središč oziroma še kakega drugega pomembnejšega 

lokalnega središča v teh občinah: Postojne za ok. 4OOO na 12OOO; Pivke 

za 2OOO na 5OOO. 

IV. PLANSKI RAZVOJ OMREŽJA NASELIJ 

Predhodna študija (G.V. 1978) o vlogi Postojne kot regionalnega 

središča je bila naravnana s pogledom na bodočnost, čeprav je 

analitično zajela predvsem geografsko stvarnost in delno historično 

razvojne korenine. Izzvenela je v argumentacijo o (raznih) variantnih 

možnostih razvoja Postojne - in njenega širšega zaledja - v naslednjih 

desetletjih. 

Odkar je bila napisana (leta 1977) je minilo deset let in vmes je bila 

glede bodočnosti sprejeta družbena odločitev v Dolgoročnem planu 

razvoja SR Slovenije do leta 2OOO, za petnajstletno obdobje vnaprej in 

tudi ustrezni dolgoročni plan občine Postojna (ter sosednjih občin). Pa 

tudi sicer je razvoj šel svojo pot, čeprav v okoliščinah, ki so se po 

obdobju živahne in vztrajne (četudi ne povsod enakomerno močne 

gospodarske rasti), začele hude težave, če ne že tudi stagnacija, vsaj 

na določenih področjih. Razvoj, ki je v nekem smislu pomenil 

kontrakcijo glede na prejšnjo ekspanzijo; tako tudi v prostorskem 

teritorialnem smislu. Previdnost v oceni razvojnih možnosti do leta 

2OOO je očitna že v analizi dolgoročnih razvojnih možnosti ob pripravi 

planov. Ta "realizem" v ocenah pa se izraža vendarle tudi tako, da 

usmeritve v občinskih planih do leta 2OOO prej predvidevajo nekako 

sanacijo sedanjih razvojnih težav kot kakšen opaznejši premik v 

bistveno drugačno strukturo. Vsaj za notranjske občine je tako še 

posebej za vzorec poselitve. Predvidena je nadaljnja koncentracija 

prebivalstva in zaposlitve v občinskih središčih. V Postojnski občini 

na 58 % vseh delovnih mest. 

• 438 -



Vladimir Kokole s POSTOJNA OB KONCU 20. STOLETJA 11 

To je - via facti - model koncentracije na subregionalni ravni v 

občinskih središčih, prej kot model regionalne koncentracije v 

"regionalnem središču", ki izrecno in (izjemno) poimensko navedenem v 

republiškem dolgoročnem planu, kar je obvezno izhodišče za občine. 

Vsekakor je potreba po medobčinskem regionalnem sodelovanju v 

dolgoročnem planu omenjena. Toda v konkretnejše usmeritve, ki bi jih 

bilo mogoče operacionalizirati, pa se tudi ta plan ne spušča. Kakor že 

v mnogih drugih pogledih, se očitno kaže "občinski zorni kot gledanja" 

na dolgoročne probleme razvoja - seveda vloga, ki so jo velike občine v 

svojem že tridesetletnem razvoju pridobile - v poselitvenem smislu pa 

njihova središča. S tem je vloga politično teritorialne členitve 

(oziroma vsega kar je s tem povezano) na razvoj omrežja naselij oziroma 

regionalno strukturo vobče dosti nazorno potrjenao Lokacijsko 

usmerjanje je pač domena občin; gotovo pa v praksi! 

Vendar predvidena koncentracija na "subregionalni ravni" le ni tako 

toga; verjetno sploh ne povsem zavestna oziroma namerna razvojna 

politika. 2e sedaj uveljavljena druga pomembnejša gospodarska središča 

v posameznih občinah naj bi se tudi razvijala v bodočnosti. V 

postojnski občini predvsem Pivka, v cerkniški pa Lož s Starim trgom. 

Obe naselbinski središči, sta že sedaj pomembnejši lokalni središči zna-

tna dela ene ali druge občine: tako za zaposlitev, kot za oskrbo prebival-

stva v neposrednih nujnih zaledjih. V občini Logatec in Ilirska 

Bistrica ni enakovrednih primerov "sekundarnega" središča. Do neke mere 

je Vipava v sosednji ajdovski občini. V sežanski občini je takih 

središč več; predvsem Hrpelje-Kozina in Komen, pa tudi Postojni najbližje, 

v istem prometnem koridorju ležeče, Senožeče (čeprav je sicer lokalno 

zaledje tega kraja le malo). 

V. MOŽNI SKLEPI IN ZAKLJUČKI 

Kot ugodni dejavnik za valorizacijo vloge Postojne, kot regionalnega sr-

edišča je to, da je prebivalstvo v potencialnem gravitacijskem zaledju 
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Postojne po veliki večini le zgoščeno v naseljih v pasovih ob glavnih 

komunikacijah, cestah in železnicah in je seveda - s sodobnimi 

prometnimi sredstvi - dostopnost do Postojne v celoti le boljša, kakor 

bi mogli sicer trditi pri razmeroma nizki gostoti prebivalstva v teh 

občinah, zlasti če bi mesta odšteli. Posebej pa velja to za pas med 

Postojno in Sežano in bo veljalo še precej bolj, ko bo v celoti 

zgrajena v tej smeri prava avtocesta (oziroma obe avtocesti od 

Razdrtega) dalje na zahod. 

Postojna in njeno možno zaledje - nekako notranjsko-kraški del 

Slovenije - drugače kot pri večjih kotlinah pri nas - sicer že po 

naravnih svojstvih pospešuje razvoj ob določenih oseh bolj kot pa v in 

okrog posameznih središč. Gledano z vidika širšega ozemlja je to 

predvsem os med največjima urbanima aglomeracijama na tem ozemlju, med 

Ljubljano in Trstom. To pa je na ožjem kraško-notranjskem območju odsek 

med Vrhniko in Sežano. Na njem pa je Postojna nekako v sredini (do 

Vrhnike je 33 km po avtocesti, do Sežane 31 km po obstoječi cesti in 

približno toliko bo tudi po novi avtocesti). Prav na tem odseku so vsa 

pomembna razpotja oziroma odcepi pomembnih drugih cest in odcepi 

železniških prog. 

V nekem smislu negativni dejavnik pa je slejkoprej bližina Ljubljane, 

edini res večji aglomeracijski center v SR Sloveniji. Razdalja 45 

kilometrov pa še po pravi avtocesti pomeni dandanes tudi to, da se 

Postojna vsaj deloma, ali vsaj v določenih pogledih, uvršča tudi že med 

okolišne centre te osrednje urbane alomeracije (Ljubljane), ki z njimi 

(spet le v nekih pogledih) lahko d e l i s k u p n e a g l o m e -

r a c i j s k e e k o n o m i j e . S tem pa se v nekem smislu 

uvršča že v širši obroč manjših satelitskih centrov širše funkcionalne 

urbane celote, ki bi jo lahko označili kot veliko ljubljansko somestje. 

Že Ilešič je v svoji ekonomsko funkcionalni regionalizaciji Slovenije 

območje občine Postojna (pa tudi Ilirske Bistrice) vključil v širše 
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gravitacijsko zaledje Ljubljane! V spletu gravitacijskih silnic je pač 

vloga močnejšega centra pomembnejša in gre na račun šibkejših (Kopra in 

Nove Gorice in delno Reke). Vpliv sicer enako pomembnega Trsta le močno 

omejuje državna meja (še najmanj pa glede turizma!) 

- Postojna ni industrijsko središče in spričo dosedanjega razvoja 

industrije,zlasti pa zaradi njene razpršenosti v drugih centrih na 

širšem kraško-notranjskem območju tudi ni verjeten kakšen znatnejši 

zaposlitveni razvoj v neposredni prihodnosti. Tudi družbeni plan za 

obdobje 1986-1990 ne predvideva pomembnejšega industrijskega razvoja. 

Spričo že visoke stopnje deagrarizacije prebivalstva na območju, 

pritisk na industrijsko zaposlitev, ki bi lahko pomenil subjektivni 

dejavnik za razvoj - sploh ni več tako velik! Res pa je tudi, da 

Postojna sama nima za razvoj industrije kakšnih ozko lokaliziranih 

posebnih pogojev. Prometno križiščna lega vsaj doslej ni bila toliko 

pomembna, da bi lahko bila lokalizacijski dejavnik in je vprašanje, če 

more biti zato tudi v bodoče. Vsekakor so možnosti za "tradicionalne 

ponoge" kot je zlasti lesno predelovalna industrija izčrpane in je 

pri nadaljnji modernizaciji proizvodnje prej pričakovati upadanje 

zaposlenosti v teh panogah oziroma preusmerjanje delavcev oz. 

vključevanje novih mladih v razvojno intenzivnejše nove panoge. Le v 

teh je še perspektiva nadaljnje industrializacije oziroma sploh vloge 

industrije v ekonomski bazi mesta (in občine) v obdobju prehoda v 

postindustrijsko družbo. 
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PIVKA - PERUTNINARSKI KOMBINAT V NEVERKAH 

PROIZVAJA IN POSREDUJE 

valilna in konzumna jajca 
dan stare piščance 
meso piščancev brojlerjev 
krmne mešanice 
tehnologijo in tehnično opremo 
za perutninske klavnice 

Po količinah proizvedenega piščančjega mesa zavzema kombinat tre$e mesto v 
Jugoslaviji in drugo v Slovenci. 

Vse dejavnosti v kombinatu opravka 750 delavcev, ki so v glavnem iz Košanske 
doline in Brkinov. V letih 1975-1980 se jim je pridružilo več delavcev iz drugih republik, 
predvsem iz Bosne. Po letu 1980 pa se v kombinatu ponovno zaposli jo v glavnem 
delavci iz naših krajev. Poleg delavcev se vključuje v vzrejo brojleijev tudi 250 
kooperantov, ki imajo vzrejališča na Postojnskem, Bistriškem, na Krasu, v Vipavski 
dolini, na Goriškem ter na območju slovenske obale in Kvameija. -

Vse dejavnosti opravka kombinat v svojih temeljnih oiganizacijah, kot so: 
- TOZD Tovarna močnih krmil, katere glavna dejavnost je proizvodnja vseh vrst 

krme za perutnino; 
- TOZD Perutninska proizvodnja, ki se ukvaija s proizvodnjo valilnih in 

konzumnih jajc ter dan starih piščancev in z vzr^jo brojleijev: 
- Teme\jna organizacija kooperantov Kooperacija se ukvaija z vzrcgo brojleijev v 

kooperaciji z zasebnimi regci ter s prevozom živih brojleijev in krme; 
- TOZD Perutninska klavnica ima za glavno dejavnost klanje perutnine: Poleg 

tega pa oprav\ja še skladiščenje, prodajo in razvoz mesa ter proizvaja v lastni kafileriji 
mesno moko in mast 

Vse te temeljne organizacije imajo sedež v Neverkah. 
- TOZD Lastna kmetijska proizvodnja Cerknica pa ima sedež v Cerknici. Ukvaija 

se s proizvodnjo valilnih in konzumnih jajc ter z gozdarstvom. 
Napredek v proizvodnji je bil dosežen ob smotrnem vlaganju v 
- nove farme za nesnice v Sušici, na Kahi in v Ravnah; zmogljivost vsake je 40.000 

vseljenih živali, 
- klavniški kompleks (klavnico, hladilnico, kafilerijo, čistilno napravo in 

prodajalno) zmogljivosti 48.000 zaklanih piščancev na dan v dveh izmenah, 
- sodobna vzrejališča v kooperaciji z zasebnimi rejci, 
- preureditev stare ferme za nesnice v Neverkah v sodobno vzr^jališče za brojleije 

z zmogljivostjo 2500 ton mesa letno in v 
- dva nova silosa za žitarice z zmogljivostjo 10.000 ton in 15.000 ton. 
V tem obdobju je bil posodobljen tudi vozni park za prevoz jajc, en dan starih 

piščancev, živih brojlerjev, krme v vrečah in razsutem stanju ter mesa. Delovna 
organizacija je sodelovala pri investicijah družbenega standarda delavcev, vključevala 
v reševanje problemov infrastrukture in izgradnje drugih objektov v nekaterih 
krajevnih skupnostih, kjer so doma delavci kombinata, predvsem pa v Krajevni 
skupnosti Košana. 



MERCATOR - NANOS, POSTOJNA, delovna organizacija 
blagovnega prometa 

Delovna organizacija NANOS je bila ustanovljena 6.7.1947 
kot OKRAJNI MAGAZIN POSTOJNA za oskrbo prebivalcev z blagom 
široke potrošnje. Takrat je primanjkovalo vseh vrst blaga. 
Sprva je bilo zaposlenih v 8 trgovinah 26 delavcev. Po pe-
tih letih se je promet povečal za 25-krat. Z 98 zaposlenimi 
leta 195 2 se je podjetje preimenovalo v Trgovsko podjetje 
na veliko NANOS Postojna, leta 1963 pa v Veletrgovsko pod-
jetje import-export NANOS Postojna. Leta 1978 se je vklju-
čilo v sestavljeno organizacijo združenega dela MERCATOR 
Ljubljana. 

MERCATOR - NANOS je delovna organizacija blagovnega prometa 
s sedežem v Postojni, vključuje 8 TOZD s 1720 zaposlenimi. 
Ima 44 samopostrežnih trgovin, 7 blagovnic, 78 klasičnih 
trgovin, 27 gostinskih lokalov, 1 diskontom in 25 kioskov 
s skupno 24.612 m2 maloprodajnih površin, 70.623 m2 skla-
dišč in 88 tovornih vozil. Dejavnost se je razširila na 182 
poslovalnic v naslednjih temeljnih organizacijah: 

GROSIST Postojna prodaja na debelo živila, gospodinjske po-
trebščine, alkoholne in druge pijače, tekstilno, železniško, 
galanterijsko in drugo trgovsko blago, 
IZBIRA Postojna prodaja na drobno prehrambeno in drugo blago, 
TOVARNA MESNIH IZDELKOV Postojna proizvaja in prodaja meso 
ter mesne izdelke, 
INDUS Koper prodaja na drobno tehnično in neprehrambeno bla-
go široke potrošnje, 
SADJE Koper Dekani prodaja na debelo sadje in zelenjavo, 
PRESKRBA Portorož prodaja na debelo in drobno živila in gos-
podinjske potrebščine, 
TRGOVINA Rakek s prehrambenim in neprehrambenim blagom, 
OPSKRBA čabar s prodajo prehrambenega in neprehrambenega 
blaga. 

Delež akumulacije je znašal v letih 1972-76 2%, 1977 le 1%, 
od 1983-85 povprečno 0,65% in 1986 0,84%, vkljub temu so ob-
novljeni in razširjeni trgovski in gostinski lokali. 

Edita Žiberna 



JAVOR 
LESNA INDUSTRIJA PIVKA 

PROIZVODNI PROGRAM : 

žagan l e s , furnir ,vesan l a s , vezane ploSCe, 

panel plošče, opažna plošče, lesena embalaža, 

tapecirano, j e d i l n i i k o l n kopalniško pohlf tvo . 

ter s t r o j i za obdelavo lasa. 

Pisalo 88 Je lato 1348. ko Je na Slovenskem stekla prva 
vodna žaga. V Železnikih, blizu Škofje Loke, so Jo zgradili 
najbrž na pobudo beneških trgovcev, ki so v okoliških 
gozdovih kupovali les za gradnjo ladij. Takšne vodne žage. 
kot Je bila ta v Železnikih, so imenovati venecijanke. 

Le dobrih 150 let za tem pa je postalo žagarstvo tudi vir 
zaslužka za prebivalce Notranjske. Zrasla Je prva vodna 
žaga ob ponoru Lokve pod Predjamsklm gradom, o kateri 
govore tudi zgodovinski zapisi Iz leta 1568. 

Leto 1884 Je prineslo odločitev dveh pivških trgovcev z 
lesom, da zgradita prvo parno žago v okolici. Primitivnejši 
način dela Je tako zamenjal sodobnejši, industrijski. Prvi 
temelji bodoče lesnopredelovalne Industrije teh krajev so 
bili tu — žaga Je zrasla tam, kjer stojijo danes pivške 
tovarne. 

Žagarstvo je cvetelo, cena lesu rastla. Prišla je prva 
svetovna vojna, nekatere žage so se ustavile, druge so 
delale naprej. Po vojni se je lesna konjunktura še bolj 
razcvetela. 

Velika gospodarska kriza pa je prinesla težave tudi 
notranjski lesni industriji In trgovini. Naročila niso več 
prihajala, cene so padale, mnogi so svoja podjetja prodaii. 

Tako jo bilo vse do druge svetovne vojne, ko so tovarne 
le občasno obratovale. 

Hlodovina se je spreminjala v deske žo prve dni po 
osvoboditvi na vseh žagah na širšem Pivškem In 
Postojnskem. Pivški Žagarji, ki so od leta 1948 naprej delali 
v samostojnem lesnoindustrijskem podjetju LIP Pivka, so 
to leto končali že tudi prvo večjo naložbo v podjetju. Zgradili 
so nov del proizvodne hale v tovarni vezanih plošč, bazene 
za namakanje bukove hlodovine in povečali pariine jame. 
Ko pa so naslednje leto zgradili tudi nov oddelek za 
proizvodnjo sredic za mizarske plošče, so začeli na nov 
način izdelovati in lepiti Jelove letvice. 

Toda nuvo teto 1950 Je slovenskim lesnoindustrijskim 
obratom prineslo tudi novo organiziranost. Pridruž« so se 
jim tudi tako imenovani obrati za Izkoriščanje gozdov, nad 
katerimi so do tedaj bedele uprave gozdnih gospodarstev. . 

Naslednje leto. natančneje 30. aprila 1951. pa Je glavna 
direkcija za lesno industrijo LRS v LJubljani izdala sklep o 
nastanku podjetja Javor v Pivki. Prva leta so ga sestavka! 
obrati, ki so takrat predstavljaš srčiko žagaistva in lesno-
predelovalne Industrije pivškega območja. Var^ so soda 
tako tovarna vezanih ln mizarskih plošč z žago v Pivki kot 
fUrnimica ln zabojama v Ilirski Bistrici. M Je kasneje preraste 
v samostojno delovno organizacijo, ln furnirnica v Prestmku, 
ki pa jo je bilo potrebno šele obnoviti . 

Jugoslavija Je takrat imela le malo tovarn, ki so t 
vezane in mizarske plošče, povpraševanje po njih pa jo blo 
zelo veliko. Delavci pivške tovarne smo zato, zlasti piva 
leta, le težko Izpolnili vse želje kupcev. Prav zalo, da bi 
uspešneje Izpolnjevan vse sprejete pogodbene obvaznoet, 
se ni bilo težko odločiti za temeljitejšo obnovo in širitev 
furnirnice, žage in kotlovnice v Pivki. Leta 1969, ko smo s 
deli končali, smo izdelovali vezan les. žagan les, vrsto 
končnih izdelkov in ladijske obloge. 

V vseh teh letih smo si prizadevali, da bi osnovnemu 
programu polizdelkov dodali tudi njihovo predelavo v končne 
Izdelke, kar nam Je v veliki meri tudi uspelo. 
Uspeh ne nazadnje dokazujejo tudi ugodne ocene naHi 
kupcev. 

K večjim uspehom pa so nam nedvomno pomagale tudi 
odločitve o spremembah v organiziranosti delovne 
organizacije. Z vsako smo se namreč približali fte 
natančnejšemu ugotavljanju uspešnosti našega dela, v*cp 
produktivnosti pa tudi boljšemu izkoriščanju materiala. 

Naš Javor pa nI pomemben samo nam delavcem, ampak . 
tudi vsem prebivalcem teh krajev, saj Je 
zrasel v veliko ekonomsko in proizvodno moč, ki Jo 
upoštevajo vsi razvojni načrti tega območja. Napredka 
namreč ne prinaša samo zaposlenim, ampak ga z uspehi 
pri gospodarjenju prinaša vsej pokraflni. 



INDUSTRIJA KOVINSKIH IN 

PLASTIČNIH PROIZVODOV 

Proizvodnjo LIV-a lahko v grobem razdelimo na dve področji: 

Predelava kovin 

Predelava plastičnih mas 

S področja predelave kovin se proizvajajo sledeče grupe izdelkov: 

- hidravlični žerjavi in vitli, za potrebe gozdarstva in pretovarjanje 

drugih materialov 

- transportna kolesa za sredstva talnega transporta 

- hidravlični cilindri in ventili 

- kovinska vodila za predale 

- aluminijaste žaluzije za zasenčenje oken 

- kljuke za okna in vrata - aluminijaste 

- betonski mešalniki in samokolnice 

- stiskalnice za kovičenje 

- naprave za avtomatizacijo strege stiskalnic 

- transportni vozički 

Vsaka grupa izdelkov obsega večje število različnih tipov in modelov. 

Plastične mase se predelujejo večinoma s postopkom brizganja, nekaj 

tudi z ekstrudiranjem. 

Proizvajajo se sledeče grupe izdelkov: 

- sesalniki za prah 

- WC izplakovalniki, komplet z armaturami 

- sifoni za pomivalnike, kopalne kadi itd. 

- fleksibilne plastične cevi, za sesalnike praha, pralne stroje itd. 

- razni drugi tehnični izdelki iz plastike. 

Proizvodnja je organizirana v treh TOZD, dve TOZD sta v Postojni, 

ena v Rogašovcih v Prekmurju; poleg tega imamo še tri obrate na 

drugih lokacijah. Posle skupnega značaja opravlja Delovna skupnost 

skupnih služb. Vseh zaposlenih v DO je preko 1.000. 



BREST, industrija pohištva iz Cerknice, je zaživel pod 

današnjim imenom pred štiridesetimi leti. Združil je 

dotedanje žagarske obrate in krenil na pot razvoja v 

sodobno lesno industrijo. Danes je to gigant z dva 

tisoč dvesto zaposlenimi, organiziran v deset temeljnih 

organizacij in delovno skupnost skupnih služb. 

Od zabojev, sodov in obešalnikov, ki so jih izdelovali 

na začetku, se je proizvodni program bistveno spremenil. Danes lahko 

ponudimo popolno opremo za stanovanje - vse vrste pohištva: 

dnevne sobe, kuhinje, jedilnice, spalnice, otroške sobe, oblazinjeno 

pohištvo; žagan les, iverne in oplemenitene iverne plošče, negor plošče; 

stenske in stropne obloge. 

V zadnjem času dobivata vse večji pomen tudi inženiring in izdelava 

strojne opreme za lesno industrijo. 

Velike proizvodne zmogljivosti so nujno narekovale tudi organizirano 

prodajno mrežo. Danes ima Brest deset lastnih prodajaln po vsej 

Jugoslaviji, pomemben delež pa predstavlja tudi izvoz. Naše izdelke 

je mogoče najti na domala vseh koncih sveta, predvsem pa na 

konvertibilnem tržišču. 

Za svoje razvojne in oblikovalske dosežke je Brest prejel vrsto 

mednarodnih in domačih priznanj. Med njimi najraje omenjamo priznanja 

za zadnje oblikovalske dosežke v letih 1985 in 1986 - Zlati ključ 

Beograjskega sejma, Zlaten most iz Skopja in številna druga priznanja 

obeh omenjenih in drugih sejmov in prireditev. 
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Na pobudo narodnega heroja in takratnega zveznega poslanca Janeza Hribarja, je 
občinski dobor Loške doline vjeseni leta 1954 ustanovil "Obrtno kovinsko pod-
jetje Lož". V letu 1954 in začetku leta 1955 je kolektiv štel 17 članov. Ob 
koncu leta 1955 pa že 72 članov. Izdelovali so 11 artiklov. Število zaposlenih 
je naglo naraščalo. Leta 1958 je kolektiv Stel 342 članov, in dosegel 2e pet 
milijonov dinarjev celotnega prihodka, kar je bilo za takratne razaere zadovol-
jivo, saj podjetje ni razpolagalo s kvalificiranim kadrom in modernim strojnim 
parkom. Podjetje je imelo svoje proizvodne in skladiSčne prostore na 24 krajih 
po vsej Loški dolini. 
Z lastno iniciativo in vztrajnostjo so se pojavili, novi izdelki in proizvodni 
programi. Leta 1959 se je pridružil proizvodnemu programu okovja tudi program 
predelave plastičnih snovi, karnis in drugih izdelkov. 
V letu 1967 je bila zgrajena nova proizvodna hala, ki je bila plod samoodrekanja 
ter neposrednega angažiranja vseh delavcev. Tedaj so se začele priprave na deli-
tev programov kovinskih in plastičnih izdelkov. Leta 1969 se je starim programom 
pridružil nov program "predelava nerjavečega jekla". 
Danes zaposluje Kovinoplastika 14oo delavcev. Delajo v petih temeljnih organiza-
cijah in delovni skupnosti. Njen celotni prihodek bo v letu 1987 predvidoma 
14.979.8o5 tisoč din. Večina temeljnih organizacij, OKOVJE, PLASTIKA, IN0X, OROD-
JARNA in DELOVNA SKUPNOST je v Ložu, v Plešcah v Gorskem kotorju je TOZD METALP-
RES, na Bloški planoti pa je kot plod vključevanja v mednarodno delitev dela ob 
soudeležbi Kovinoplastike z firmo Vilhem Frank, TOZD Okovje - delovna enota 
Roto-Lož. Ravno tako ima TOZD Okovje svoj obrat v Babnem polju. Proizvodni prog-
ram Kovinoplastike Lož pa je: 

- TOZD OKOVJE Z obratom ROTO-LOŽ in obratom v Babnem polju proizvaja okovje za 
stavbno pohištvo, kovinske karnise, nagibno stavbno okovje ter strefina okna 

- TOZD PLASTIKA proizvaja izdelke iz plastičnih mas, PVC profile, lesene in 
plastične karnise 

- TOZD IN0X proizvaja pomivalnike iz nerjaveče pločevine, izdelke is nerjaveče 
pločevine za gospodinjstvo in sanitarije 

- TOZD METALPRES proizvaja toaletne omarice, plastične pretočne in talne sifone 

- TOZD ORODJARNA izdeluje orodja za preoblikovanje kovin, plastike in ostalih 
materialov 

Kovinoplastika Lož je s sorodnimi delovnimi organizacijami - Llv Postojna, L«m 

Dekani in Titan Kamnik, od leta 1981, povezana v poslovni Bkupnosti SIKOP. 

Delovna organizacija ima zaščitni znak, ki je tudi blagovna snsaka: triglavi zmaj, 
na glavah zmajev so črke L O Ž (Lož), v spodnjem delu zmaja je zobnik in prelom-
l.1ena puščica. 

PREDSTAVNIŠTVA: ZAGREB. TELEFON 041/272-729 - BEOGRAD. TELEFON 011/566-782 -
SARAJEVO. TELEFON 071/610-444.610-326 - SKOP JE. TELEFON 081/ 56-652 



INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE KRASA 

ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER 
SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI 

Inštitut za raziskovanje krasa je vključen v Znanstvenorazis-
kovalni center Slovenske Akademije znanosti in umetnosti. Na 
inštitutu je zaposlenih 19 delavcev, med njimi devet razisko-
valcev. Inštitut je bil ustanovljen leta 1947 na osnovi pred-
hodnih prizadevanj, ki sežejo prav do začetka tega stoletja 
in je že od ustanovitve v Postojni, središču Notranjskega 
krasa. 

Ob ustanovitvi je bil osnovni cilj inštituta nadaljevati bo-
gato krajevno speleološko tradicijo. Vendar vključuje ta na-
loga tudi širše cilje, to je proučevanje celotnega krasa v 
Sloveniji, zbiranje in obdelavo podatkov o znanih jamah (tre-
nutno 6000) ter geospeleološko, morfološko in hidrološko raz-
iskovanje kraških pojavov. Zastavljene cilje dosegajo razis-
kovalci IZRK s terenskim in teoretičnim delom, z objavljanjem 
izsledkov v domači in tuji literaturi, z izmenjavo literature 
z udeležbo na domačih in tujih znanstvenih srečanjih, z mu-
zejsko dejavnostjo itd. Poleg tega je del inštitutske dejav-
nosti posvečen reševanju praktičnih problemov na krasu, to je 
sledenju podzemskih voda, ocenjevanju možnosti onesnaženja 
vodnih virov in okolja, gradnji prometnic itd. 

V času svoje štiridesetletne zgodovine je inštitut dosegel 
pomembne rezultate pri odkrivanju neznanega podzemlja na ma-
tičnem Krasu, na Postojnskem krasu, na visokem krasu, alpskem 
krasu in drugih kraških območjih Slovenije. Nekatera razisko-
vanja so bila usmerjena tudi drugam, predvsem v črno goro in 
Hercegovino ter Romunijo in Grčijo. Izvršena so bila obsežna 
proučevanja speleogeneze in sedimentov v jamah ter geomorfo-
logije kraškega površja. Razviti so posebni računalniški pos-
topki za proučevanje jamske morfologije in simulacijo speleo-
geneze. V sedemdesetih letih je bil izvršen projekt Osnovna 
speleološka karta Slovenije, ki pokriva celotno kraško ozem-
lje Slovenije na 49 listih merila 1 : 50.000 in obsega kraške 
in speleološke značilnosti tega ozemlja. Istočasno je inšti-
tut organiziral mednarodni simpozij o sledenju podzemskih vo-
da, ki je inštitut uveljavil v mednarodnih strokovnih krogih. 

Inštitut redno sodeluje na domačih in tujih speleoloških in 
krasoslovnih zborovanjih, aktivno pa spremlja tudi dogajanje 
na sorodnih znanstvenih področjih. Rezultate svojega dela ob-
javlja v lastni publikaciji Acta carsologica, delavci IZRK^pa 
redno dopisujejo tudi v druge domače in tuje strokovne revije 




