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1 UVOD 

 

V zadnjih letih se kaţe trend priseljevanja v mesto Postojna. Vzroke lahko najdemo v 

pospešeni gradnji stanovanj in v ugodni legi Postojne glede na bliţino prestolnice in 

slovenske obale. Ob širjenju mesta pa se dozdeva, da kar pozabljamo, oziroma 

prestavljamo urejanje gozdnih površin v njegovi neposredni bliţini. 

 

V okolici Postojne se nahaja nekaj gozdov oziroma gozdnih območji primernih za obisk 

za širšo javnost. Za širšo javnost so zanimivejši gozdovi, ki se nahajajo tik ob mestu in 

so povezani z ljudmi. Na nekaterih predelih se pojavlja problem prehodov iz urbanega v 

gozdni del preko nezavarovane ţelezniške proge ali preko glavne ceste. 

 

V gozdovih v okolici Postojne je nekaj uhojenih poti, kar nakazuje precejšen obisk 

prebivalcev v teh gozdovih. Te poti so večinoma neoznačene in slabo urejene. 

 

Nekateri predeli gozdov v okolici Postojne so bili ţe v preteklosti prepleteni z 

različnimi urejenimi potmi, ki so bile namenjene širši javnosti, pa se jih je z leti 

zanemarilo in so tako dandanes prepuščene same sebi in vplivom podnebja. Zob časa jih 

je ţe dodobra načel. Takšen primer je trim steza na Soviču. 

 

V marsikaterem vogalu gozda v okolici Postojne se vedno znova pojavljajo manjša in 

tudi večja črna odlagališča odpadkov. 

 

S to nalogo ţelimo spodbuditi lokalno skupnost in občinsko upravo, da začne bolj 

načrtno razmišljati o urejanju primestnih gozdov, saj se z večanjem števila prebivalcev 

v mestu Postojna povečuje potreba po sproščanju, rekreaciji in oddihu v teh gozdovih.  

 

Pravi korak bi bil, da bi občinski svet občine Postojna, po vzoru občin Celje, Novo 

mesto in sedaj tudi občine Ljubljane, razglasil te gozdove za gozdove s posebnim 

namenom. 
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2 NAMEN 

 

V diplomski nalogi bomo predstavili gozdove, ki se nahajajo v neposredni  bliţini mesta 

Postojne in so pomembni za prebivalce mesta Postojne. Imenovali jih bomo primestni 

gozdovi Postojne. 

 

 

Glavni namen diplomske naloge je: 

 določiti območje primestnih gozdov, 

 ugotoviti, kakšno je stanje gozdov in v kolikšni meri so sposobni opravljati različne 

funkcije gozdov in kje se pojavljajo teţave, 

 na podlagi zgodovinskega razvoja, današnjega stanja ter potreb v prihodnje 

predvideti, kakšne so perspektive primestnih gozdov Postojne v prihodnjem 

obdobju, 

 kartirati naravne in druge zanimivosti v območju primestnih gozdov Postojne, 

 popis grmovnih in drevesnih vrst na oţjem območju Soviča, 

 določiti in kartirati peš poti, kolesarske poti, poti za tek, jahalne poti; predlagati 

način označitve in podati oceno stroškov postavitve in vzdrţevanja omenjenih poti, 

 oblikovati osnutek Odloka o razglasitvi primestnih gozdov Postojne za gozdove s 

posebnim namenom. 
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3 HIPOTEZE 

 

Pred izdelavo naloge smo postavili naslednje hipoteze: 

 

 glede na izkušnje iz občine Celje bi lahko z ureditvijo poti in ostale infrastrukture 

ter s postavitvijo usmerjevalnih tabel izboljšali stanje urbanih in primestnih gozdov 

Postojne, 

 poti v primestnih gozdovih so delno označene in nimajo enovite podobe,  

 v okolici Postojne je dovolj gozdnih površin za razvoj rekreacijske funkcije v le-

teh, ki so večinoma v zasebni lasti, 

 zaradi večanja števila prebivalstva se bodo obremenitve na primestne gozdove 

Postojne stopnjevale.  
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4 OPIS MESTA POSTOJNE (Fikfak, 2009). 

 

Postojna je slovensko mesto in upravno središče občine Postojna. Mestno naselje in 

pokrajinsko središče leţi na stiku apnenca in fliša. Fliš je omejen na dno Pivške kotline. 

Pod juţnim robom Postojnskih vrat (612 m) je najzloţnejši prehod iz notranjosti 

Slovenije proti morju. Tod vodijo magistralna cesta, avtocesta in ţeleznica iz smeri 

Ljubljane, ki je oddaljena 48 kilometrov. K Postojni spadata še zaselka Ravbarkomanda 

in Mačkovec, oba sta na območju Postojnskih vrat. 

 

Vode, ki tečejo po flišu, se izlivajo v reko Nanoščico, v območje mesta Postojne pa z 

Zgornje Pivke priteče tudi reka Pivka. Oba vodotoka se zdruţita in kot Pivka pod 

Postojno ponikneta v znameniti, za mnoţičen obisk urejeni Postojnski jami. 

Podzemnemu toku je mogoče slediti še v Črni in Pivki jami, potem pa voda skozi 

neprehodne sifone odteka v Planinsko jamo. 

 

Ker je na območju veliko gozdov, se je razvila lesna, pozneje pa tudi strojna in ţivilska 

industrija. Pomembna gospodarska panoga v Postojni je tudi turizem. Na severnih 

pobočjih Javornikov je vzhodno od mesta smučarsko središče Kalič, ki čaka na 

prenovo. Postojna je tudi izobraţevalno središče s Šolskim centrom Postojna, v sklopu 

katerega deluje tudi višja šola Postojna, in s Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo 

Postojna. Postojna je tudi upravno središče s sodiščem, je pa tudi trgovsko, zdravstveno 

in kulturno središče. Tu ima sedeţ Notranjski muzej. V mestu sta ţupnijska cerkev sv. 

Štefana in podruţnična cerkev sv. Lazarja na pokopališču. 

 

Kraj je dobil ime po belorepcu ali postojni (Haliaeetus albicilla), ki je gnezdil na 

bliţnjem Soviču; zato je ta motiv tudi v postojnskem grbu.  

 

Zgodovina Postojne je bogata in seţe daleč v preteklost. Postojna je v zgodovinskih 

virih omenjena prvič leta 1226, leta 1262 je omenjena vas Postojna (villa de 

Arnesperch), leta 1369 pa se pojavi Postoyna, Posthojma. Postojno, vas na pomembni 

trgovski poti med Ljubljano, Trstom in Reko, so si v dobi razpadanja oglejske posesti 

pri svojem prodiranju proti Jadranskemu morju leta 1371 pridobili Habsburţani. Vas, 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_Postojna
http://sl.wikipedia.org/wiki/Fli%C5%A1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Postojnskih_vrat&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Morju&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Avtocesta
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeleznica
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ravberkomanda&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Dkovec
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pivka
http://sl.wikipedia.org/wiki/Voda
http://sl.wikipedia.org/wiki/Industrija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Turizem
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali%C4%8D&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Notranjski_muzej&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Cerkev
http://sl.wikipedia.org/wiki/Belorepec
http://sl.wikipedia.org/wiki/Haliaeetus_albicilla
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kjer je bil sedeţ njihove posesti in glavarstva na Pivškem in na Krasu, so leta 1432 

povzdignili v trg. Središče Habsburške posesti je bil grad Postojna na Soviču. 

 

V 16. stoletju so do Postojne večkrat prišli Turki. V času furmanstva se je naselje 

razširilo ob sedanji Trţaški in Ljubljanski cesti, po zgraditvi ţeleznice leta 1857 pa tudi 

proti ţelezniški postaji. Ko je leta 1689 pogorel grad na Soviču, je tam, kjer je danes 

Titov trg, zrasla Spodnja graščina. V njej je bilo dolgo sodišče, zdaj pa je tam Inštitut za 

raziskovanje krasa Znanstveno raziskovalnega centra SAZU. 

 

 

Slika 1: Grad Adelsberg pred XII. stoletjem 

 

"Cesarska cesta" iz Ljubljane, Vrhnike in Planine do Postojne, kjer se je en krak odcepil 

na Reko, drugi pa preko Razdrtega in Senoţeč do Trsta in po njej razvijajoči se promet 

sta pravzaprav dvignila Postojno iz vasi v trg in jo v štiristoletnem razvoju pripeljala iz 

trga v mesto. Ta pot, ki jo je 1857 zamenjala ţeleznica, je ob sloviti Postojnski jami 

Postojni pozneje leta 1909 pomagala pridobiti čast mesta. 

 

Leta 1810 je kraj dobil gimnazijo, leta 1851 pa tiskarno, ki jo je odkupil Maks Šeber. 

Zaradi ugodne prometne lege, lege ob nekdanji jugoslovansko-italijanski meji in zaradi 

turizma je Postojna postala pomembno pokrajinsko središče. Hitro rast je doţivela med 

svetovnima vojnama, ko je pripadla Italiji. Italijani so na zgornjem koncu mesta zgradili 

vojašnice. Po 2. svetovni vojni se je mesto z velikimi stanovanjskimi bloki razširilo 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Titov_trg
http://sl.wikipedia.org/wiki/SAZU
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maks_%C5%A0eber&action=edit&redlink=1
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predvsem proti vzhodu v Kidričevo naselje na Kremenco. Širjenje se je tu ustavilo ob 

avtocesti Ljubljana-Razdrto. 

 

Največja znamenitost Postojne je Postojnska jama. Poznali in obiskovali so jo ţe v 

srednjem veku, o čemer pričajo podpisi iz 13. stoletja v Rovu starih podpisov. V 

Valvasorjevem času so obiskovalce vodili tudi v Črno jamo. Del jame, ki je danes 

turistično urejen, je leta 1818 odkril jamski vodnik Luka Čeč. V Postojni je delovala 

posebna jamska komisija, ki je skrbela za vodenje po jami, pa tudi za razvoj turizma 

nasploh. Število obiskovalcev je stalno naraščalo; samo leta 1985 si je jamo ogledalo 

942.256 turistov, njihovo skupno število pa je do leta 1987 preseglo 23 milijonov. 

Zaradi nestabilnih političnih razmer, razpada Jugoslavije in vojne leta 1991 se je število 

obiskovalcev močno zmanjšalo, nato pa spet začelo rasti. Do danes je jamo obiskalo 

preko 30 milijonov ljudi. 

 

Danes se Postojna predstavlja kot sodobno, urejeno in prijazno mesto, ki s svojimi 

naravnimi in kulturno-zgodovinskimi posebnostmi še vedno privablja številne goste. V 

zadnjih nekaj letih je zraslo nekaj novih trgovskih centrov. Občina je po mestu uredila 

kolesarske poti ter prijazne prehode za invalide. Na novo je urejen Titov trg v središču 

mesta. V prenovi pa so tudi novi prostori za Notranjski muzej. 

 

V Postojni, ki vse bolj postaja svetovni center krasoslovja, delujeta Inštitut za 

raziskovanje krasa ZRC SAZU in Notranjski muzej Postojna, ki vsak na svojem 

področju ohranjata in predstavljata dragocenosti našega krasa. 

 

Slika 2: Mesto Postojna s Sovičem 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ljubljana
http://sl.wikipedia.org/wiki/Razdrto
http://sl.wikipedia.org/wiki/Postojnska_jama
http://sl.wikipedia.org/wiki/Luka_%C4%8Ce%C4%8D
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5 METODE DELA 

 

5.1 ŠTUDIJ STROKOVNE LITERATURE 

 

V začetku nastanka naloge smo se posvetili pregledu študijskega gradiva. Večino 

gradiva smo dobili v knjiţnici Biotehniške fakultete na Oddelku za gozdarstvo in 

obnovljive vire v Ljubljani, druga gradiva pa v ZGS OE Postojna, v Notranjskem 

muzeju v Postojni in v knjiţnici Srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni. 

 

Pregledali smo tudi gozdnogospodarske načrte gozdno gospodarske enote (GGE) Baba 

– Debela gora 2005 - 2014, GGE Hrašče – Osojnica 2007 - 2016 in GGE Pivka jama - 

Grmada 2002 - 2011 v ZGS OE Postojna 

 

Za oblikovanje predloga Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom, ki se 

nahaja kot priloga, smo za primerjavo uporabili odlok Mestne občine Celje in Mestne 

občine Ljubljana. 

 

5.2 TERENSKO DELO 

 

Terensko delo je zajemalo pregled terena, ki smo ga označili kot območje kompleksov 

primestnih gozdov mesta Postojne.  

 

Popisali smo vse drevesne vrste na območju kompleksa Sovič. Glede na karte smo 

pregledali vse poti v naravi in vrisali tiste, ki to še niso bile. 

Glede na ţe izdelano karto funkcij ZGS OE Postojna smo na terenu podrobno ocenili 

prostorski razpored  funkciji gozdov. 

 

Na terenu smo ugotavljali tudi primernost gozdov za rekreacijo, primernost poti za 

različne namene, kot so sprehajanje, kolesarjenje in jezdenje konjev. 
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5.3 KABINETNO DELO 

 

Večino kabinetnega dela je potekalo v ZGS OE Postojna in doma. 

Podatke o parcelah in lastništvu smo povzeli iz katastra na spletni strani Geodetske 

uprave Republike Slovenije in na spletni strani Občine Postojna. 

 

Za prikaz primestnih gozdov Postojne smo uporabili podatke ZGS OE Postojna. V ZGS 

OE Postojna smo s pomočjo programa Map Info Professional 9.0 izdelali pregledno 

karto primestnih gozdov Postojne. Ravno tako smo izdelali pregledno karto funkcij 

gozdov v primestnih gozdovih Postojne glede na našo podrobno oceno na terenu in vseh 

poti, tako ţe vrisanih kot ne vrisanih (večinoma so to bile peš poti). Podlaga za izdelavo 

kart so bile površine, ki smo jih izločil. 

 

Za izdelavo slikovnega gradiva smo uporabili ortofoto posnetke Geodetskega zavoda 

Slovenije iz leta 2009, v merilu 1:5000 in karte Slovenije v merilu 1:25 000. 

 

Karto funkcije gozdov smo povzeli in podrobno ovrednotili  po aktualnih načrtih ZGS. 

Glede na podrobno oceno prostorskega razporeda funkcij gozdov na terenu smo karto, 

kjer smo ugotovili spremembe, dopolnili,  oz. spremenili. 
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6 OPREDELITEV KLJUČNIH POJMOV 

 

Primestni gozd 

Z besedo primestni gozd poimenujemo gozdove, ki se nahajajo pri mestu (SSKJ, IV., 

155).  

Primestni gozd je gozd, ki je povezan z rekreacijo prebivalcev v popoldanskem času in 

ob koncu tedna (Anko, 1990). 

Je območje gozdov, s posebni namenom, ki zahtevajo drugačen način obravnavanja, 

tako funkcij v njih, kot gozdov samih (Anko, 1993). 

Gozd s posebnim namenom 

Gozdovi s posebnim namenom so zakonsko opredeljena kategorija gozdov. Za njih je 

značilen močno izraţen javni interes, ki narekuje njihovo varovanje in prilagojeno 

gospodarjenje. 

 

Gozdove lahko razglasimo za gozdove s posebnim namenom, če so v njih poudarjene 

določene funkcije, kot so zaščitna, rekreacijska, turistična, poučna, obrambna ali 

estetska funkcija. Te gozdove lahko razglasimo z aktom, z zakonom ali s prostorskim 

delom gozdnogospodarskega načrta (Zakon o gozdovih, 1993). 

Urbani oz. mestni gozd  

Je gozd, ki se pojavlja v samem mestu in je del mestne infrastrukture. S svojo 

prisotnostjo v mestu intenzivno soustvarja fizično in duhovno kakovost bivanja ljudi v 

mestu. Predstavlja veliko vlogo pri uravnavanju mestne klime z vlaţenjem in čiščenjem 

mestnega zraka (Anko, 1993). 

 

Urbani gozd  predstavlja površine gozdov, parkov in ostalih gozdnih površin v območju 

mesta, kjer so v gozdu bolj izpostavljene ekološke in socialne kot  proizvodne funkcije. 

Zaradi bliţine mesta so urbani gozdovi dostopni prebivalcem mesta, v katerih se lahko 

vsakodnevno sproščajo. Ti gozdovi so primerni za sprehode, za tek in za kolesarjenje.  
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Ti gozdovi naj bi bili gozdovi s posebnim namenom, kjer se v njih zmanjšuje 

produkcijska vloga gozda in povečuje socialna in ekološka vloga. Lastnik teh gozdov pa 

naj bi bila občina (Oven in sod., 1999). 

Pešpot  

Pešpot je s predpisano prometno signalizacijo označena javna pot, namenjena pešcem 

(Zakon o varnosti cestnega prometa, 2004).  

Péšpót – pot, namenjena, primerna samo za pešce, pešačenje (SSKJ, 2010). 

Steza 

Stezà – zelo ozka, preprosta pot za pešce (SSKJ, 2010). 

 

Urbano gozdarstvo 

Urbano gozdarstvo se glede na Zakon o gozdovih (1993) prilagaja več namenskemu 

gospodarjenju  in se uporablja za planiranje, vzpostavljanje in gospodarjenje  z urbanimi 

gozdovi, s parki ter s posameznimi drevesi v urbanih območjih (Oven in sod., 1999). 
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7 PRIMESTNI GOZDOVI POSTOJNE 

 

7.1 MERILA ZA OPREDELITEV PRIMESTNIH GOZDOV 

 

V primestne gozdove Postojne smo zajeli vse tiste površine, ki se nahajajo v neposredni 

bliţini mesta, oziroma le tega obdajajo. Površine mejijo na ceste, naselja, območje 

vojaškega poligona, poti. 

 

Gozdove smo razdelili na komplekse zato, da je njihova obravnava laţja in bolj 

pregledna. Komplekse smo obravnavali kot zaključene celote. Velikost posameznega 

kompleksa je bila odvisna od ţe razširjenih poti znotraj kompleksa in od moţnosti 

povezave z ostalimi kompleksi ter z zanimivostmi, ki se nahajajo znotraj posameznega 

kompleksa. Vsi kompleksi so med seboj povezani in obdajajo mesto Postojna z 

jugovzhoda, z vzhoda, s severa in s severozahoda. 

 

Glavni kriteriji za izločitev kompleksov so bili: 

- bliţina mesta oziroma naselja, 

- ţe razvejane poti oziroma obiski prebivalcev, 

- zanimivosti in 

- zaokroţene gozdne površine. 

 

V opisih posameznih kompleksov smo podali splošne značilnosti, opisali pa smo tudi 

posamezne zanimivosti. V pregledno karto primestnih gozdov Postojne (priloga A) smo 

vrisali še ne vrisane pešpoti. 

 

Tako smo izločili  5 kompleksov; od tega je kompleks Pivka jama sorazmerno daleč od 

naselja v primerjavi z ostalimi. Obravnavamo pa ga zaradi zanimive kroţne poti. 
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Po omenjenih kriterijih smo izločili naslednje gozdne komplekse: 

 

I. Sovič 

II. Pečna reber - Jelovica 

III. Goričice - Stara vas  - Rakitnik 

IV. Reka Pivka 

V. Pivka jama 

 

Slika 3: Pregledna karta primestnih gozdov Postojne z označenimi kompleksi 
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7.2 OPIS VLOG IN STANJA PRIMESTNIH GOZDOV PO KOMPLEKSIH 

 

Gozdovi, ki jih lahko uvrstimo med primestne gozdove Postojne, spadajo pod 

pristojnost ZGS OE Postojna. Večina gozdov leţi na severnem, vzhodnem in zahodnem 

robu mesta, medtem ko preostala območja poraščajo posamična drevesa (Habič, 2010). 

 

Pri razmejevanju primestnih gozdov od ostalih gozdov smo upoštevali bliţino mesta ter 

poti in območja, ki se uporabljajo za rekreacijo. Kompleks Pivka jama smo kljub 

oddaljenosti izvzeli, ker predstavlja kroţno pot, ki je primerna tako za kolesarjenje kot 

tudi za tek in za hojo. 

 

Opisali pa smo tudi objekt Srčkova pot, ki je od Postojne oddaljen 6 km, predstavlja pa 

pomembno sprehajališče za srčne bolnike.  

 

Preglednica 1: Gozdni kompleksi po površinah in po deleţih 

 Kompleks Površina (ha) Površina (%) 

I Sovič 209,23 31,87 

II Pečna reber - Jelovica 253,38 38,59 

III Goričice - Stara vas  - Rakitnik 49,19 7,49 

IV Reka Pivka 32,75 4,99 

V Pivka jama 111,97 17,06 

 Skupna površina 656,52 100 

 

7.2.1 Sovič 

Kompleks Sovič se nahaja na severnem delu mesta Postojne. Kompleksa na 

jugovzhodni strani obdaja staro mestno jedro Majlont, na severni strani vojašnica 

slovenske vojske in na severozahodni strani naselje Veliki Otok s kompleksom 

Postojnske jame. 

 

Kompleks je velik 209,23 ha, kar predstavlja nekaj manj kot 32 % vseh razmejenih 

površin. 
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Kompleks je bil v preteklosti in je še danes pogosto obiskan, saj se v njemu nahaja 

nekaj zanimivih objektov tako naravnih, kot umetnih, ter več sprehajalnih poti. V 

preteklosti je bila postavljena trim steza, ki jo najpogosteje uporabljajo osnovnošolci in 

srednješolci pri športni vzgoji. Ob trim stezi so postavljeni objekti za razgibavanje, ki pa 

so danes v slabem stanju. Tabel, ki so opisovale vadbo, ni, oziroma so v takem stanju, 

da iz njih ni moţno razbrati vsebine vadbe. Le-te bi bilo potrebno zamenjati z novimi in 

objekte obnoviti. Športni objekti v kompleksu narekujejo primarno rekreacijsko rabo 

gozda. Gozd ima poti za rekreacijo in za sprehode, ni pa opremljen s spremljevalno 

infrastrukturo. Smiselno bi bilo gozd opremiti tudi s klopmi, da lahko posamezniki tudi 

postanejo in se sprostijo v gozdu. 

 

Na vrhu hriba Sovič z nadmorsko višino 677 m, so ostanki ruševin gradu Adlsberg. Z 

vrha je lep razgled tudi na Postojno, vendar zaradi trenutne poraščenosti drevesa 

zastirajo večino le-tega. Tako bi bilo potrebno na vrhu Soviča izvesti vedutno sečnjo in 

le-to na vsakih nekaj let ponoviti, saj bi s tem omogočili, da bi se več obiskovalcev 

povzpelo na Sovič. Večkrat se je porajala tudi ideja o razglednem stolpu na vrhu in 

verjetno bo ta ideja do nadaljnjega ostala zgolj ideja na papirju. 

 

Po zahodnem pobočju je speljana Borojevičeva pot, ob kateri je zasajen star lipov 

drevored.  

Ob vzhodnem delu, tik nad naseljem Majlont, stoji naravna plezalna stena, ki se je v 

preteklosti tudi nekaj krat uredila. Nad steno je postavljen kovinski  jambor, na katerem 

visi slovenska zastava. Le-to je videti ţe od daleč, predno se pripelješ v mesto. Lokalno 

je kraj ob jamboru poimenovan Pri slovenski štangi.  

 

V zgornjem delu hriba Soviča je vkopan tudi glavni zbiralnik za pitno vodo za večji del 

občine Postojna. Vodo se v zbiralnik črpa iz kraja Malni pri Planini. 

 

Kompleks je zanimiv tudi po drevesni in grmovni pestrosti, saj smo v njem našteli 26 

različnih drevesnih vrst (priloga F). Tudi zaradi tega je območje Soviča zanimivo za 

izobraţevanje o gozdu in njegovih prebivalcih. 
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V preteţnem delu kompleksa (na območju hriba Sovič) so poti primerne v prvi vrsti za 

hojo in tek. V kompleksu, kjer pa se pojavljajo kolovozi, pa so poti primerne tudi za 

kolesarjenje in jezdenje. To je predvsem v severozahodnem delu, kjer kompleks meji na 

vojašnico in naselje Veliki Otok v smeri proti kompleksu Pivka jama.  

 

V sklopu poletnega festivala Zmaj 'ma mlade društvo tabornikov Rod kraških 

viharnikov vsako leto organizira Zmajev tek. Le-ta poteka čez hrib Sovič in naprej skozi 

kamp Pivka jama in se vrača nazaj po Borojevičevi poti. Pot, po kateri tečejo odrasli je 

dolga 10 kilometrov, za otroke pa je pot dolga le 2 kilometra. 

 

Slika 4: DOF5 - posnetek gozdov v kompleksu Sovič 
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7.2.2 Pečna reber – Jelovica 

Na vzhodnem delu mesta Postojne se nahaja strnjen kompleks gozdov. Zajema območje 

hriba Pečna reber z nadmorsko višino 763 m ter njegove sosede Jelovice. Od roba mesta 

je oddaljen le nekaj sto metrov, od centra mesta pa 700 m. Predel mesta Postojna z 

imenom Kremenca, Volaričeva ulica ter predel mesta pod Javorniki leţijo na zahodnem 

delu kompleksa. Iz omenjenih predelov mesta v predel na Pečno reber in na Jelovico 

zahaja največ obiskovalcev. Zaradi velikega števila obiskovalcev je v kompleksu tudi 

veliko dobro uhojenih sprehajalnih poti. 

  

Znotraj kompleksa na vrhu Pečne rebri je koča Mladika, ki jo trenutno renovirajo in naj 

bi v bliţnji prihodnosti zaţivela kot manjša okrepčevalnica. V neposredni bliţini koče 

se nahaja zvon ţelja in predstavlja dobrodošlico vsakemu pohodniku, ki se vzpne do 

koče. Na vrhu hriba in pred kočo Mladiko je razgledna točka na mesto Postojna. Do 

koče je speljana asfaltirana cesta.  

 

Cesta se navezuje tudi na cesto, ki pelje proti deponiji odpadkov, ki se nahaja na 

skrajnem juţnem delu kompleksa. Cesta je pogosto sprehajališče za prebivalce prej 

omenjenih delov Postojne.  

 

Znotraj kompleksa pod vznoţjem hriba Pečna reber se nahaja manjša jama, ki se pod 

hribom vzpenja skoraj do koče Mladike, vendar se jama zaključi s slepim rovom. Le 

nekaj sto metrov stran od jame se nahaja star zbiralnik za vodo. 

 

Večji del kompleksa tega kompleksa je tudi v Naturi 2000, kar je razvidno na pregledni 

karti (slika 16). 

 

Iz naselji v gozd v kompleksu Pečna reber – Jelovica vodijo štiri glavne poti. Tri poti 

morajo najprej prečkati avtocesto, medtem ko je četrta speljana pod avtocesto. Večina 

poti prečka ţelezniško progo preko nezavarovanih prehodov, kar predstavlja omejitev 

za obiskovalce. Po gozdu je speljana mreţa gozdnih pešpoti, večina ni označenih. V 

prihodnosti bi bilo potrebno enovito označiti poti z usmerjevalnimi tablami.  
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V skrajnem zahodnem delu gozda se je v preteklosti smolarilo. Danes so na drevesih 

črnega bora vidne le še sledi te dejavnosti. 

 

Leta 2002 je Zavod za gozdove OE Postojna izvedel delavnico v gozdu z naslovom 

Izberi svoje drevo. Takratni obiskovalci kompleksa Pečna reber so tako postali 

udeleţenci delavnice, na kateri so izbrali svoje drevo. Izbrana drevesa po strokovni 

presoji in ţeljami udeleţencev stojijo še danes. Za ostala drevesa, ki so bila kakor koli 

ocenjena, da jih je potrebno posekati, je ZGS OE Postojna v sodelovanju z GG Postojna 

v letu 2003 izvedel posek. Projekt se je izkazal za pravi korak v smeri sodelovanja 

javnosti pri odločanju urejanja ''primestnih'' gozdov.   

 

Gozd v okolic Jelovice je zanimiv, saj se tu nahaja kroţna pešpot. V gozdu je veliko 

ostankov vojaških objektov, vojaških rovov, iz časa jugoslovanske vojske. Zahodni del 

gozda omejujejo table z napisom ''gibaje omejeno – vojaško območje''. Tu bi bilo 

potrebno omenjene table prestaviti za nekaj sto metrov bolj vzhodno, saj se nahajajo tik 

ob najbolj obiskani poti okoli Jelovice. 

 

Pod Jelovico na vzhodni strani se poleg nekaj starih ruševin vojaških objektov nahaja 

vrtača' z manjšo  naravno plezalno steno za zahtevnejše plezalce. V tem predelu se 

nahaja tudi nekaj grmov navadnega bezga, katerega cvetove obiskovalci nabirajo v 

spomladanskem času. Gozd je med drugim tudi izhodišče za daljše pohode proti 

Javornikom in Sveti Trojici.  

 

Kot dodatna zanimivost se ob vznoţju Pečne rebri nahaja tudi spomenik padlim 

partizanom v drugi svetovni vojni. 



Uhelj M. Primestni gozdovi Postojne  18 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2010 

 

Slika 5: DOF5 - posnetek gozdov v kompleksu Pečna reber – Jelovica 

 

7.2.3 Goričice - Stara vas - Rakitnik 

Kompleks se navezuje na Jelovico pri deponiji odpadkov. Pod prehodom ţelezniške 

proge se nahaja kolovoz, ki je primeren za sprehode in kolesarske izlete. Kolovoz je 

speljan do prvih travniških površin, od tam pa je ob robu gozda speljana preteţno steza, 

ki se na nekaterih mestih do vasi Rakitnik razširi v kolovoz. Rakitnik se nahaja ob 

športnem letališču in gostišču Avio Pub.  

 

Med letališčem in potokom Strţen je speljan še en kolovoz. Pot nas vodi od Rakitnika 

ob letališču proti čistilni napravi. V nekaterih predelih je pot slabo vidna in le spretnemu 

obiskovalcu se uspe prebiti skozi vrtičke in zaraščene predele. Pot je verjetno nastala 

zaradi dostopa do nekaterih kmetijskih površinah in ni bila prvotno mišljena za prehod 

proti Postojni. Tu bi bila smotrna ureditev poti tako, da se ta pot naveţe na makadamsko 

pot, ki poteka ob robu letališča. Tako bi pot postala primerna kot sprehajalna pot, še bolj 
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pa je primerna za kolesarjenje. Predlagamo, da se v tem območju uredijo prehodne poti 

preko potoka Strţena, saj bi tako omogočili povezovanje poti na tem območju, ter da se 

pot ob letališču uredi tako, da bo omogočala povezavo s potjo ob robu letališča.  

 

 

Slika 6: DOF5 - posnetek gozdov v kompleksu Goričice - Stara vas – Rakitnik 

 

7.2.4 Reka Pivka 

Območje se nahaja na zahodnem robu mesta Postojne neposredno ob reki Pivki. 

Razteza se od območja Kazarij do kompleksa Postojnske jame. Zajema površine, ki 

obdajajo reko Pivko in njene mrtve rokave. Ob reki potekajo nepovezane in razpršene 

neoznačene sprehajalne poti. Poleg gozdnih zaplat območje zajema tudi travnike, ki se 

redno kosijo za potrebe krme. 
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Zaradi neprehodnih predelov in nepovezanosti sprehajalnih poti bi bilo potrebno 

narediti na ključnih mestih preseke, da bi sprehajalna pot ob reki Pivki med Kazarji in 

Postojnsko jamo lahko zaţivela. 

 

Ob predelu Kazarij je preko reke nameščena brv. Primerna je za prehod sprehajalcev in 

pa tudi kolesarjev. Ob neposredni bliţini brvi se nahajajo tudi ruševine Poropatovega 

mlina in izvir ''pitne'' vode. Ob reki pivki ob Poropatovem mlinu so si svoj prostor 

uredili tudi člani lokostrelskega kluba Mins, kjer imajo postavljen lokostrelski poligon. 

 

Dolgo časa je samevala ruševina stare ţage ob klavnici. Pred kratkim se je ostanek 

ruševin odstranilo in poravnalo območje. V času še delovanja ţage se je ob ţagi v rokav 

reke Pivke odlagalo ţagovino in s tem zasulo le del tega in povzročilo onesnaţenja reke 

Pivke. V današnjem času se pojavljajo pobude za ureditev tega mrtvega rokava reke z 

izkopom nasutega materiala iz ţage ter drugih gradbenih materialov, ki so ga tja 

navozili od drugod v času razpadajoče ţage. V preteklosti je onesnaţenje reke 

povzročala s svojo dejavnostjo tudi klavnica. 

 

Ob reki Pivki bi bilo tako smotrno primerno urediti pot tako za sprehajalce kot tudi za 

kolesarje vse od turističnega kompleksa Postojnska jama pa do Kazarji, saj bi s tem 

povezali kompleks Sovič s kompleksom Goričice - Stara vas - Rakitnik preko naselja 

Zalog. 
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Slika 7: DOF5 - posnetek gozdov v kompleksu reke Pivka 

 

7.2.5 Pivka jama 

Kompleks Pivka jama se nadaljuje od kompleksa Sovič preko bivše raketne baze in 

zajema območje med vojašnico Postojna in kampom Pivka jama. Območje je zanimivo, 

saj se znotraj njega nahajajo Otoška jama, Magdalenska jama, Pivka jama in Črna jama.  

 

Zaradi ţe obstoječih poti in stez je kompleks primeren za pohodništvo, kolesarjenje, tek 

in jezdenje.  

 

V kompleks smo zajeli tudi kamp Pivka jama. Kamp je zanimiv iz več vidikov, saj 

obiskovalcu ponuja raznoliko gostinsko ponudbo. V kampu so na razpolago igrišča za 

odbojko, tenis in košarko, poleg omenjenih igrišč je na razpolago tudi manjši bazen, ki 

lahko v vročih poletnih mesecih predstavlja prijetno osveţitev. Poleg vsega naštetega pa 

skozi kamp poteka tudi kroţna pot iz Postojne oziroma v Postojno preko Soviča.  
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Skozi kompleks vsako leto v mesecu avgustu poteka Zmajev tek v organizaciji 

poletnega festivala Zmaj 'ma mlade. 

 

 

Slika 8: DOF5 - posnetek gozdov v kompleksu Pivka jama 

Srčkova pot na Mačkovcu 

Kot alternativni ''primestni gozd'' bi omenili območje Mačkovec pri Postojni, kjer si je 

Koronarno društvo Postojna, s pomočjo ZGS OE Postojna, uredilo Srčkovo pot. Pot je 

razvejana na laţji in teţji del in poteka po ţe obstoječih gozdnih cestah. Srčkova pot je 

bila urejena za potrebe članov koronarnega društva, ki imajo teţave s srcem in 

potrebujejo laţji sprehod. 
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Naravne in druge zanimivosti v območju primestnih gozdov 

Preglednica 2: Popis naravnih in drugih zanimivosti v primestnih gozdovih 

Kompleks Naravne in druge zanimivosti 

Sovič ruševine gradu Adlsberg 

 razgledna točka na vrhu Soviča 

 pri slovenski štangi 

 jama pri Majlontu 

 plezalna stena  

 kamnito okno  

 strelišče 

 stara raketna baza 

 stara apnenica 

 Borojevičev drevored lip 

 trim steza 

 Otoška jama 

 cerkev sv. Andreja 

 poligon kinološkega društva 

 lipovec 

  

Pečna reber-Jelovica jama pod kočo Mladiko 

 spodmol pri koči Mladiki 

 plezalna stena pod Jelovico 

 spomenik padlim partizanom 

 zvon ţelja 

 koča Mladika 

 star zbiralnik za vodo 

 smolarjenje 

 Natura 2000 

 deponija odpadkov in zbirni center 

Nadaljevanje na naslednji strani. 
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Kompleks Naravne in druge zanimivosti 

 stari vojaški rovi in objekti 

  

Goričica – Stara vas – Rakitnik  izvir Strţena 

 spodmol nad Goričicami 

 napajališče z vodo za parne lokomotive 

 letališče 

 gostišče Avio pub 

 cerkev v Stari vasi 

 bajer  

 čistilna naprava 

 kapelica v Zalogu 

  

Reka Pivka star  Poropatov mlin 

 lokostrelski poligon 

 brv čez reko Pivko 

 Modrijanov mlin 

 Postojnska jama 

 gostišče Ob kaminu 

 postojnska plaţa z igrišči, s plezalno 

steno in z otroškimi igrali 

  

Pivka jama Pivka jama  

 Črna jama 

 Kamp Pivka jama z restavracijo, 

bazenom in igrišči 

 Magdalenska jama 

 Betalov spodmol 
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Slika 9: Pregledna karta naravnih in drugih zanimivosti v območju primestnih gozdov 

 

Legenda k pregledni karti naravnih in drugih zanimivosti v območju primestnih gozdov. 

Zanimivosti so na karti označene tako, kot je oštevilčen spodnji seznam. 

 

1. razgledna točka na Pečni rebri 

2. zvon ţelja 

3. jama pod kočo Mladiko 

4. spomenik talcem Primorske 

5. star zbiralnik za vodo 

6. spodmol pri koči Mladiki  

7. vrtača in plezalna stena pod Jelovico  

8. spodmol nad Goričicami  

9. bajer   

10. deponija gradbenih odpadkov 

11. manjša jama (brlog) 
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12. izvir Strţena  

13. manjši izvir 

14. čistilna naprava 

15. kapelica sv. Danijela in papeţev kriţ 

16. ribiška koča z bajerjem – gostilna Ob kaminu 

17. vojaško pokopališče 

18. postojnska plaţa z igrišči, s plezalno steno in z otroškimi igrali  

19. brv čez reko Pivko  

20. ruševine Poropatovega mlina  

21. lokostrelski poligon  

22. zbirni center za ravnanje z odpadki in deponija odpadkov   

23. planinska koča Mladika  

24. pustolovski park 

25. Postojnska jama  

26. Lekinka jama 

27. cerkev sv. Andreja  

28. Otoška jama  

29. stara apnenica  

30. strelišče  

31. razgledna točka na vrhu Soviča in ruševine gradu Adelsberg 

32. plezalna stena na Soviču  

33. razgledna točka pri slovenski štangi  

34. poligon kinološkega društva Postojna  

35. Črna jama 

36. Kozje jame  

37. kamp Pivka jama z restavracijo, z bazenom in z igrišči  

38. Pivka jama   

39. nezavarovan prehod čez ţelezniško progo 

40. nezavarovan prehod čez regionalno cesto Postojna – Reka 

41. staro napajališče z vodo za parne lokomotive  

42. gostišče Avio pub 

43. športno letališče  



Uhelj M. Primestni gozdovi Postojne  27 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2010 

44. cerkev sv. Antona Padovanskega v Stari vasi  

45. Modrijanov mlin pri Postojnski jami  

46. jama nad Majlontom pri stari gasilski sireni  

47. Magdalensk jama  

48. Betalov spodmol 

49. skate park 

50. nezavarovan prehod čez regionalno cesto pri ribiški koči 

51. telekomunikacijski stolp na Pečni rebri 

52. stara raketna baza  

53. opuščeno območje smolarjenja 

54. divje odlagališče odpadkov 

55. divje odlagališče odpadkov 

56. divje odlagališče odpadkov 

57. lipovec na Soviču  
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7.3 LASTNIŠKI ODNOSI V PRIMESTNIH GOZDOVIH 

7.3.1 Pregled površin postojnskih primestnih gozdov po lastništvu 

 

Preglednica 3: Pregled površin postojnskih primestnih gozdov po lastništvu v ha (Geodetska uprava RS, 2009) 

Kompleks Zasebno 
Druge 

pravne osebe 
Drţavno Občinsko Skupaj 

 
ha % ha % ha % ha % ha % 

I 105,98 16,14 17,4 2,65 65,26 9,94 20,59 3,14 209,23 31,87 

II 65,65 10,00 3,86 0,59 117,31 17,87 66,56 10,14 253,38 38,59 

III 33,77 5,14 0 0,00 15,04 2,29 0,38 0,06 49,19 7,49 

IV 11,82 1,80 2,86 0,44 18,07 2,75 0 0,00 32,75 4,99 

V 58,91 8,97 3,16 0,48 49,18 7,49 0,73 0,11 111,98 17,06 

Skupaj 276,13 42,06 27,28 4,16 264,86 40,34 88,26 13,44 656,53 100 

 

 

Slika 10: DOF5 - posnetek primestnih gozdov po lastništvu 
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7.3.2 Struktura zasebne posesti po posameznih kompleksih in za celotno območje 

 

Preglednica 4: Struktura zasebne posesti za kompleks I.: Sovič  (Geodetska uprava RS, 2009) 

Površina Štev. parcel % Štev. lastnikov % 

0 – 0,99 ha 220 90,2 496 91,0 

1 – 1,99 ha 16 6,6 27 5,0 

2 – 2,99 ha 7 2,9 21 3,9 

3 – 4,99 ha 1 0,4 1 0,2 

5 – 9,99 ha 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 244 100,0 545 100,0 

 

Preglednica 5: Struktura zasebne posesti za kompleks II.: Pečna reber – Jelovica (Geodetska uprava RS, 2009) 

Površina Štev. parcel % Štev. lastnikov % 

0 – 0,99 ha 20 83,3 36 87,8 

1 – 1,99 ha 1 4,2 1 2,4 

2 – 2,99 ha 3 12,5 4 9,8 

3 – 4,99 ha 0 0 0 0 

5 – 9,99 ha 0 0 0 0 

Skupaj 24 100 41 100 

 

Preglednica 6: Struktura zasebne posesti za kompleks III.:Goričice - Stara vas  - Rakitnik (Geodetska uprava RS, 2009) 

Površina Štev. parcel % Štev. lastnikov % 

0 – 0,99 ha 86 91,5 117 92,1 

1 – 1,99 ha 7 7,4 9 7,1 

2 – 2,99 ha 0 0,0 0 0,0 

3 – 4,99 ha 1 1,1 1 0,8 

5 – 9,99 ha 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 94 100,0 127 100,0 
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Preglednica 7: Struktura zasebne posesti za kompleks IV.: reka Pivka (Geodetska uprava RS, 2009) 

Površina Štev. parcel % Štev. lastnikov % 

0 – 0,99 ha 3 100,0 10 100,0 

1 – 1,99 ha 0 0,0 0 0,0 

2 – 2,99 ha 0 0,0 0 0,0 

3 – 4,99 ha 0 0,0 0 0,0 

5 – 9,99 ha 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 3 100,0 10 100,0 

 

Preglednica 8: Struktura zasebne posesti za kompleks V.: Pivka jama (Geodetska uprava RS, 2009) 

površina Štev. parcel % Štev. lastnikov % 

0 – 0,99 ha 102 84,3 153 87,9 

1 – 1,99 ha 13 10,7 15 8,6 

2 – 2,99 ha 6 5,0 6 3,4 

3 – 4,99 ha 0 0,0 0 0,0 

5 – 9,99 ha 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 121 100,0 174 100,0 

 

Preglednica 9: Struktura zasebne posesti skupaj za vse komplekse (Geodetska uprava RS, 2009) 

Površina Štev. parcel % Štev. lastnikov % 

0 – 0,99 ha 431 88,7 804 90,4 

1 – 1,99 ha 37 7,6 52 5,8 

2 – 2,99 ha 16 3,3 31 3,5 

3 – 4,99 ha 2 0,4 2 0,2 

5 – 9,99 ha 0 0,0 0 0,0 

Skupaj 486 100,0 889 100,0 

Povprečna zasebna parcela je velika 0,46 ha. 
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7.4 POTI V PRIMESTNIH GOZDOVIH 

7.4.1 Označitev poti v naravi 

V preteklih letih je bil del poti na Pečni rebri ţe označen. Označena je bila tudi trim pot 

na Soviču. Dosedanje označitve tematskih poti na Postojnskem so bile bolj pobude 

posameznikov oz. posamezne organizacije. 

Za urejeno označitev tematskih poti je potrebno tudi skrbništvo le-teh, saj le tako lahko 

sproti popravimo, oziroma zamenjamo tisto, kar ne sluţi več svojemu namenu. 

 

Na glavnih kriţiščih tematskih poti bi bilo smotrno urediti smerokaze, table, ki bi 

obiskovalca usmerile. Za označitev poti predlagamo postavitev impregniranih drogov v 

višini 1,5 m, na katere bi nato namestili primerne označevalne tablice oz. markacije.  

Drogove bi pritrdili na nosilce, ki bi bili usidrani v tla. Z markacijo bi tako lahko 

označili tudi drevesa oz. skale.  

 

Zaradi cenovno bolj primernega označevanja bi lahko manjše poti ali steze označili tudi 

s količki iz akacije ali iz katere druge primerne drevesne vrste v dolţini 50 cm, na 

katerih bi bila posamezni poti dodeljena določena markacija ali barva. 

 

Za podobo markacije bi bilo smotrno razpisati javni natečaj in izbrati najbolšo. Mi 

predlagamo za označevanje pešpoti markacijo s človeško ribico. 

 

Slika 11: Predlog oznake (markacije) za pešpot 
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Glede na številčnost gozdnih pešpoti bi bilo smotrno označevanje v različnih barvah. 

 

Oznako za kolesarske poti je Občina Postojna ţe oblikovala in bi bilo zaradi tega 

nesmotrno, da predlagamo novo. 

Ob glavnih vpadnicah v posamezni kompleks bi bilo smotrno postaviti večje 

informativne table s preglednim zemljevidom poti in zanimivosti v kompleksu. 

 

Po ureditvi poti bi bilo potrebno dopolniti zemljevid z manjkajočimi elementi, kot so 

vrste poti in barve markacij ter zanimivosti in zemljevid ponuditi prebivalcem, 

turističnim delavcem in vodičem Postojne, kot dopolnilo ponudbi mesta Postojne, saj bi 

le tako ti gozdovi sluţili svojemu namenu. 

 

Slika 12: Obstoječe steze, poti, kolovozi, vlake, asfaltne ceste ter nove poti v primestnih gozdovih 
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Preglednica 10:  Ocena dolţin poti po namembnosti  

Oznaka poti / cest Namembnost Dolţina v metrih Dodatni opis 

1 pešpot 13.759  

3 
kolovoz – makadamska 

cesta 
24.214 

večnamenske ceste 

primerne tudi za 

kolesarjenje, za tek in 

za hojo 

4 vlaka 6.737  

5 asfaltna cesta 12.422  

6 predlog nove poti 1.620  

 

7.4.2 Stroški označitve poti 

Preglednica 11: Stroški označitve poti v naravi – primer 1   

Vrsta dela Cena na enoto v EUR 

alu tablica 40 cm * 20 cm 18,00 

okovje 12,00 

cev pocinkana 2,5 m 25,00 

montaţa tablice na cev 4,50 

montaţa cevi v tla 25,00 

Skupaj 84,50 

Vse cene so brez DDV-ja. Table so ocenjene po ceniku postavitve tabel za kolesarsko 

pot št. 2 po Postojni. Vir.: Grafični studio Cubus. 

 

Preglednica 12: Preglednica 12: Stroški označitve poti v naravi – primer 2 

Vrsta dela Cena na enoto v EUR 

alu tablica 20 cm * 20 cm 9,00 

drog impregniran, fi 16 cm * 1,5 m 12,60 

montaţa tablice na drog 2,00 

montaţa nosilcev za drog v tla 25,00 

montaţa droga na nosilec 12,00 

Skupaj 60,60 

Vse cene so brez DDV-ja. Vir.: Grafični studio Cubus, Imont d.o.o. 
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Preglednica 13: Stroški označitve poti v naravi – primer 3 

Vrsta dela Cena na enoto v EUR 

alu tablica 40 cm * 20 cm 18,00 

drog impregniran fi 22 cm * 1,5 m 11,25 

montaţa tablice na drog 2,00 

montaţa nosilcev za drog v tla 25,00 

montaţa droga na nosilec 12,00 

Skupaj 68,25 

Vse cene so brez DDV-ja.  

Vir.: Grafični studio Cubus, Imont d.o.o.. 

 

Preglednica 14: Stroški označitve poti v naravi – primer 4   

Vrsta dela Cena na enoto v EUR 

drog impregniran fi 10cm * 1,5 m 6,30 

izdelava markacije na drog 2,00 

montaţa nosilcev za drog v tla 25,00 

montaţa droga na nosilec 12,00 

Skupaj 45,30 

Vse cene so brez DDV-ja.  

Vir.: Grafični studio Cubus, Imont d.o.o. 
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Preglednica 15: Stroški označitve poti v naravi  

Primer 
Količina 

tabel 

Cena na enoto v 

EUR 

Cena skupaj v 

EUR 

1 100 84,50 8450,00 

2 100 60,60 6060,00 

3 100 68,25 6825,00 

4 100 45,30 4530,00 

Vse cene so brez DDV-ja. 

 

Glede na prikazane primere predlagamo, da se za označevanje kolesarskih poti 

uporablja ţe izdelana grafična podoba iz primera 1 vendar na lesenem drogu namesto na 

kovinskem. Podobno predlagamo za glavne pešpoti. Za podlago naj se uporabi enaka 

občinska grafika kot na primeru 1 vendar v drugi barvi in z znakom pešaka namesto 

kolesarja. Ob stranskih stezah oz. pešpoteh pa predlagamo markacijo na drevesih oz. 

tanjših drogovih. 
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7.5 FUNKCIJE POSTOJNSKIH PRIMESTNIH GOZDOV 

 

Preglednica 16: Površine gozdov v izbranih 5-ih kompleksih po funkcijah in po poudarjenosti 

Funkcija I. stopnja (ha) % 

varovanja gozdnih zemljišč 12 1,8 

hidrološka 5 0,8 

biotopska 2 0,3 

klimatska 142 21,6 

rekreacijska 4 0,6 

estetska 160 24,4 

poučna 16 2,4 

higiensko zdravstvena 136 20,7 

turistična 4 0,6 

varovanja naravne in kulturne dediščine 18 2,7 

zaščitna 43 6,6 

obrambna 0 0,0 

 

Z bliţino naselja se primestnim gozdovom stopnjuje tudi poudarjenost  socialnih in 

ekoloških funkcij, proizvodne funkcije pa so v teh gozdovih prisotne v manjši meri, oz. 

se njihova vloga zmanjšuje. 

 

Estetska in higiensko zdravstvena funkcija izstopata izmed socialnih funkcij. Med 

ekološkimi funkcijami prevladuje klimatska. 

 

Za osnovo smo uporabili funkcije gozdov po gozdnogospodarskih načrtih ter predlagali 

nove rešitve prilagojene primestnim gozdovom. Predvsem smo povečali območje 

rekreacijske funkcije ob stezah in pešpoteh, saj smo večino le-teh vrisali na novo 

(priloga A). Glede na funkcije gozdov v načrtih in na terenu ugotavljamo, da se 

nekatere funkcije pojavljajo na istih območjih, kar je razvidno iz priloge B. V nalogi 

smo te funkcije med seboj smiselno povezali, dopolnili in barvno označili. 
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Opisni del posameznih funkcij smo povzeli po gozdnogospodarskih načrti, in sicer  

GGE  Baba-Debela gora  (2005 - 2014), GGE Hrašče-Osojnica (2007 - 2016) ter GGE  

Pivka jama-Grmada (2002  -  2011). 

 

7.5.1 Ekološke funkcije 

 

Funkcija varovanja gozdnih zemljišč in sestojev 

Varovanje gozdnih zemljišč in sestojev opravljajo zlasti gozdovi, ki zagotavljajo 

odpornost tal na erozijske pojave, ki jih povzročata voda in veter, gozdovi pa 

preprečujejo tudi zemeljske in sneţne plazove, usade in valjenje kamenja.  

 

Prvo stopnjo poudarjenosti smo izločili na zahodnem ter delno na severnem delu hriba 

Sovič. V teh predelih so večji nakloni in ob vznoţju hriba so stanovanjski  objekti. 

 

Hidrološka funkcija 

Hidrološko funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, ki ohranjajo čistost podtalnice oziroma 

vode, ki pronica v podzemni svet na krasu. Gozdovi s svojo sposobnostjo zadrţevanja 

vode v tleh uravnavajo vodni odtok v območjih, ki so pomembna za oskrbo z vodo. 

 

Prvo stopnjo poudarjenosti smo izločili na nekaterih območjih ob reki Pivki, ob izviru 

Strţena ter na območju kraških jam, ki so prikazane na pregledni karti naravnih in 

drugih zanimivosti (slika 9).  

 

Biotopska funkcija 

Biotopsko funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, ki v krajini zagotavljajo pestrost ţivljenja, 

oziroma so pomembni kot ţivljenjski prostor redkih ali ogroţenih prosto rastočih rastlin 

oziroma redkih, ogroţenih ali ekosistemsko pomembnih vrst prosto ţivečih ţivali. 

 

Prvo stopnjo poudarjenosti smo izločili na nekaj manjših predelih ob reki Pivki. 

 

 

 



Uhelj M. Primestni gozdovi Postojne  38 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2010 

Klimatska funkcija 

Klimatska funkcija ima v razmejenih kompleksih za mesto Postojna izjemen pomen. 

Primestni gozdovi s svojo prisotnostjo zagotavljajo boljšo klimo. V poletnem času 

zmanjšujejo temperaturo, pozimi pa jo zvišujejo. V vetrovnem času predstavljajo oviro  

ter s tem zmanjšujejo hitrosti vetra v mestnih naseljih. 

Prvo stopnjo poudarjenosti smo v gozdovih izločili v neposredni bliţini mesta Postojne. 

Preteţno so to skoraj vsi kompleksi, ki obdajajo mesto Postojna. 

 

7.5.2 Socialne funkcije 

 

Rekreacijska funkcija 

Rekreacijsko funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, kjer je povečana koncentracija 

obiskovalcev in rekreativcev, ali pa so v ta namen postavljeni rekreacijski 

infrastrukturni objekti. 

 

Primestni gozdovi so primerni prostor v okolici mest, kjer prebivalci gozd obiskujejo v 

rekreativne namene. Gozd z svojo mikroklimo na njih vpliva blagodejno in sproščujoče, 

saj je v gozdu poleti niţja temperatura, pozimi pa je višja, več je površin s senco, 

manjša je vetrovnost ter zračna in zvočna onesnaţenost. Obiskovalec gozda ob vsem 

pravkar naštetim v gozdu najde tudi tišino in mir. 

 

Prvo stopnjo rekreacijske funkcije opravljajo zlasti gozdovi, ki so pomembni kot 

rekreacijski prostor za obiskovalce in omogočajo ljudem stik z naravo. Taki so  zlasti 

gozdovi v neposredni bliţini Postojne.  Sem sodijo tudi gozdovi ob izletniških poteh na 

Veliki Javornik ter na Sv. Trojico in ob gozdni učni poti v Štivanu .  

 

Z mestom sta najbolj povezana kompleksa Sovič in Pečna reber z Jelovico. Zaradi te 

povezave ima rekreacijska funkcija na tem področju največji pomen. Osnova za 

izločitev prve stopnje te funkcije so bile pešpoti in steze ter večnamenske poti (slika 

12). 
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Kompleks Sovič je najbolj povezan s središčem mesta ter neposredno s starim mestnim 

jedrom Majlont, skozi katerega vodi največ poti na Sovič. S Sovičem se povezuje tudi 

Kosovelova ulica, kjer je vstopna cesta na Sovič z zahodne strani po cesti Čukovca. V 

kompleks Sovič vstopajo tudi prebivalci vasi Veliki Otok nad kompleksom Postojnske 

jame. Prebivalci severnega dela mesta ob Javorniški cesti pa uporabljajo za vstop v 

kompleks Sovič cesto Čukovca ob vojašnici. 

 

Kompleks Pečna reber ima razpredeno mreţo sprehajalnih poti, na katere prebivalci 

Postojne vstopajo iz naselja Kremenca, iz vasi  Staravas, iz Volaričeve ulice, iz 

Kidričevega naselja ter iz Kolodvorske in iz Javorniške ceste v mestu Postojna. V 

kompleks prehajamo iz omenjenih naselji preko treh mostov čez avtocesto, enim 

prehodom čez ţelezniško progo ter enim podhodom pod avtocesto. V prehodu v 

kompleks je tudi nekaj neurejenih ali celo nevarnih prehodov; v večini primerov so to 

prehodi čez ţelezniško progo.  

Kompleks Pečna reber se s kompleksom Sovič povezuje z Javorniško cesto. 

 

Estetska funkcija 

Estetsko funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, ki imajo izjemno, splošno priznano estetsko 

vrednost. To so gozdovi  v bliţini turističnih objektov ter območja primerna za 

rekreacijo. 

 

Estetska vloga primestnih gozdov je za mesto Postojna pomembna. Primestni gozdovi 

obdajajo velik del mesta in s tem dajejo njenim prebivalcem vtis prijaznega in zelenega 

mesta. 

 

Prvo stopnjo estetske funkcije smo izločili ob reki Pivki in v kompleksu Pečna reber in 

Jelovica. Reka Pivka  s svojimi obrečnimi gozdovi in rokavi povečuje estetsko vrednost 

teh gozdov. Primestni gozdovi v kompleksu Pečna reber in Jelovica med drugim tudi 

zakrivajo del avtocestne in ţelezniške infrastrukture ter tako prispevajo k še bolj 

prijazni in zeleni krajni, kar je za prebivalce in obiskovalce gozda izrednega pomena. 

Prvo stopnjo poudarjenosti opravljajo tudi gozdovi ob turističnem kompleksu 

Postojnska in Pivka jama. 
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Poučna funkcija 

V kompleksu Sovič smo izvedli popis vseh drevesnih in grmovnih vrst. Teh je po naših 

podatkih vsaj 26 (priloga F). V kompleksu Pečna reber in Jelovica je zaradi navezanosti 

z gozdovi Javornika in Sneţnika stalna prisotnost gozdnih ţivali, med drugimi tudi 

medveda. Ta pestrost nudi prebivalcem bogate moţnosti za spoznavanje ţivljenja 

številnih rastlinskih in ţivalskih vrst, njihove medsebojne prepletenosti in odvisnosti. 

Tako smo prvo stopnjo poučne funkcije izločili ob pešpoteh na Soviču ter na vrh hriba 

Pečna reber. 

 

Kompleksi niso opremljeni in označeni z učnimi potmi in spremljevalnimi objekti, a 

kljub temu predstavljajo primeren prostor za poučevanje otrok, mladine in odraslih, saj 

se kompleksi nahajajo v bliţini izobraţevalnih zavodov.  

 

Sovič je skozi Majlont dostopen učencem Osnovne šole Miroslava Vilharja ter dijakom 

Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, Pečna reber pa preko mosta čez avtocesto 

pri Kolodvorski cesti učencem Osnovne šole Antona Globočnika, otrokom iz Vrtca  

Postojna in dijakom Šolskega centra Postojna. Kompleks Goričice, Stara vas in Rakitnik 

je s podhodom pod avtocesto dostopen dijakom Šolskega centra Postojna in vrtčevskim 

otrokom. 

 

Higiensko zdravstvena funkcija 

Higiensko-zdravstveno funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, ki varujejo bivalna in 

turistična naselja in rekreacijske površine pred škodljivimi ali nadleţnimi vplivi emisij, 

zlasti hrupa, prahu, aerosolov, plinov in ţarčenja, oziroma blaţijo škodljive ali 

nezaţelene učinke industrijskih objektov. 

 

V Postojni ni prisotna teţka industrija, pa vendar gozdovi ločujejo določene predele od 

naselji. Kot večji tujek v okolju je vsekakor deponija odpadkov, ki se nahaja nad Staro 

vasjo. Glede na razmejene komplekse se nahaja v stičišču kompleksa Pečna reber – 

Jelovica in kompleksa Goričice, Stara vas in Rakitnik. Sama deponija ni zajeta v 

primestni gozd.  Higiensko zdravstvena vloga tako v tem predelu predstavlja 
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zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje, oz. bolj natančno na bliţnje naselje Stara vas 

in Kremenca.  

Higiensko zdravstvena vloga v teh gozdovih predstavlja tudi zmanjševanje škodljivih 

vplivov, ki jih povzroča avtocestni, cestni in ţelezniški promet ter med drugim 

zadovoljuje tudi potrebe prebivalcev po čistem okolju, sveţem zraku in občutku miru. 

 

Turistična funkcija 

Turistično funkcijo opravljajo zlasti gozdovi v okolici turističnih centrov, počitniških 

naselij ali bolj obiskanih turističnih poteh. 

 

Funkcija je v naših kompleksih poudarjena ob Postojnski jami, ki leţi severozahodno ob 

kompleksu Sovič. V gozdu v neposredni bliţini Postojnske jame so v mesecu juliju 

odprli Pustolovski park, ki predstavlja varno in urejeno igrišče med krošnjami dreves za 

različne starosti in z različno zahtevnimi plezalnimi pustolovščinami. To je ena bolj 

zanimivih trţnih dejavnosti, ki predstavlja dopolnilo turistični ponudbi v občini 

Postojna.  

 

Omeniti je potrebno še kamp Pivka jama, ki se nahaja na severnem robu kompleksa 

Pivka jama. Tudi tu se kaţe poudarjenost turistične funkcije, saj je kamp v celoti 

postavljen v gozdni prostor in kot tak predstavlja trţno nišo med ostalimi kampi. Je 

eden redkih kampov, ki ga obdaja gozd, v večini smrekov. Znotraj kampa so postavljeni 

bungalovi, prostori za kampiranje tako za šotore kot za avtodome. Urejeni sta tudi 

igrišči za tenis in igrišče za odbojko na mivki. Kamp poleg namestitve ponuja tudi 

gostinsko ponudbo tako za posameznike kot za zaključene skupine. V kampu je tudi 

vhod v Pivko jamo, ki je odprta za obiskovalce. 

 

Funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine in drugih vrednot okolja 

To funkcijo opravljajo gozdovi, ki so v vplivni okolici objektov kulturne dediščine, jih 

preraščajo ali so njihov del. 

 

Prvo stopnjo te funkcije smo izločili na območju Soviča, kjer se nahajajo ruševine gradu 

Adlsberg.  
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Zaščitna funkcija 

Zaščitno funkcijo opravljajo zlasti gozdovi, ki varujejo gospodarske, predvsem 

infrastrukturne objekte, ter naselja pred naravnimi pojavi, ki bi lahko ogrozili njihov 

obstoj ali njihovo nemoteno delovanje. 

 

Prvo stopnjo smo izločili ob ţelezniški progi, ob avtocesti in ob vznoţju Soviča, kjer se 

nahajajo stanovanjski objekti. 

 

Obrambna funkcija 

Obrambno funkcijo opravljajo gozdovi in gozdni prostor na območjih vojaških 

poligonov, kot je Poček ter tam, kjer je postavljena aktivna vojaška infrastruktura. 

Prvo stopnjo obrambne funkcije nismo izločili. 
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7.6 OBREMENITVE IN OMEJITVE POSTOJNSKIH PRIMESTNIH GOZDOV 

7.6.1 Obiskovalci 

Sprehajalci in nabiralci 

Najbolj sta s sprehajalci obremenjena kompleksa Pečna reber - Jelovica in Sovič. Oba 

kompleksa se namreč nahajata ob naseljih z gosto poseljenostjo.  

 

Nabiralci v kompleksih nabirajo gobe, črni bezeg, šipek, maline, robidnice. Oboji v 

gozdu ne povzročajo večje škode razen tam, kjer na zasebnih zemljiščih hodijo izven 

utrjenih poti. 

Kolesarji, konjeniki, motoristi in druga vozila 

Kar nekaj poti je primernih za kolesarjenje, kar je razvidno iz pregledne karte (priloga 

A), kjer so te poti označene kot kolovozi in makadamske ceste. Vendar so določene poti 

preozke, tako da so primerne samo za sprehajalce. Tako se na nekaterih poteh pojavi 

preobremenitev s kolesarji, saj le-ti ogroţajo sprehajalce. Na teh poteh bi bila potrebna 

primerna označitev, iz katere je razvidna namembnost poti. 

 

V kompleksu Pečna reber – Jelovica poteka asfaltirana cesta, ki kompleks razdeli na 

dva dela. Spodnji del je bolj poloţen, medtem ko zgornji del zajema oba hriba. Vse poti, 

ki vodijo obiskovalce na oba hriba, prečkajo asfaltirano cesto. 

 

Po cesti poteka prevoz odpadkov s tovornjaki na lokalno deponijo in v zbirni center za 

odpadke. Poleg navedenega pa po omenjeni cesti poteka tudi celoten prevoz vojaških 

vozil iz vojašnice Postojna na osrednji vojaški poligon Poček. Cesta je po drugi strani 

obremenjena z osebnimi vozili, saj tudi občani vozijo odpadke na deponijo oziroma v 

zbirni center za ravnanje z odpadki. 

 

Po cesti se vozijo tudi motoristi in vozniki s terenskimi vozili.  Ob cesti, kjer se nahajajo 

prehodi preko ceste, bi bilo potrebno namestiti opozorilne table, s katerimi bi voznike 

opozarjali na pešce in kolesarje.  
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7.6.2 Objekti  

Kompleks Pečna reber – Jelovica je na skrajnem juţnem delu kompleksa obremenjen z 

deponijo in z zbirnim centrom za ravnanje z odpadki, saj se le-ta nahaja tik ob vozni – 

sprehajalni – kolesarski cesti. Deponija predstavlja tujek v prostoru in ni za oči všečen 

objekt. 

 

V kompleksu Sovič se severovzhodno nahaja vojašnica, ki hkrati ta kompleks v tem 

delu tudi omejuje. 

 

V kompleksu ob reki Pivki se nahajajo ruševine stare ţage ter precej nasutih ostankov 

ţage, ki so bili odvrţeni ob in v strugo reke Pivke. 

Avtocesta 

Avtocesta med Vrhniko in Postojno je bila zgrajena med leti 1970 in 1972. Predstavlja 

motečo oviro v smislu prehajanja v kompleks Pečna reber - Jelovica ter v kompleks  

Goričice - Stara vas  - Rakitnik. 

 

Preko avtoceste je moţen prehod v omenjen kompleks preko štirih mostov, in sicer 

preko mostu pri Stari vasi, preko mostu pri naselju ob Volaričevi cesti , preko mostu 

nad ţelezniško postajo Postojna in preko mostu, preko katerega je speljana ţelezniška 

proga ter pod dvema podhodoma, in sicer ob Javorniški cesti in na juţnem delu mesta 

pri vasi Stara vas. 

 

Avtocesta pa je tudi moteč faktor kot onesnaţevalec ozračja z zračnimi in z zvočnimi 

emisijami, saj naj bi po podatkih DARS-a dnevno peljalo po avtocesti mimo Postojne 

33.700 vozil (Dars, 2010).  

 

Regionalna cesta 

Regionalna cesta Postojna Reka predstavlja oviro pri prehajanju iz kompleksa III. v IV. 

skozi naselje Zalog. Cesta je najbolj prometna v času turistične sezone, torej od junija 

do septembra.  
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Ena izmed rešitev, ki jo predlagamo, je izgradnja podhoda za pešce in kolesarje. 

Lokacija podhoda je označena na pregledni karti (priloga A) s točko 40. 

 

Ţelezniška proga 

Proga prestavlja resno omejitev, saj omejuje in hkrati ogroţa obiskovalce kompleksa 

Pečna reber – Jelovica. Preko ţelezniške proge obiskovalci prehajajo na petih odsekih 

od tega na enem podhodu, na dveh z zapornicami zavarovanih prehodih in na dveh 

nezavarovanih prehodih. Eden od nezavarovanih prehodov je zelo obremenjen z 

obiskovalci, saj tu prehajajo obiskovalci z naselja Kremenca in naselja Volaričeve ulice. 

Prehod je označen na pregledni karti (priloga A) s točko 39. 

 

Da bi na tem mestu zmanjšali nevarnost prehajanja preko proge, bi morali na mestu 

nezavarovanega prehoda  urediti podhod, kot so na primer urejeni podhodi v Ljubljani v 

Roţni dolini ali urediti avtomatske zapornice na mestu prehoda čez ţelezniško progo. 

 

 

Slika 13: Podhod pod ţelezniško progo v Ljubljani 

 

Vrtički 

Ob robu kompleksa Pečna reber – Jelovica  proti Goričici se nahaja območje vrtičkov. 

Območje je neurejeno. Vrtički so ograjeni na različne načine, večinoma z neestetskimi 

sredstvi. Posledično se v okolici vrtičkov nahajajo smeti, kosovni odpadki in drugi 

odpadki.  
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Na tem območju je predvidena pozidava, zato bi bilo nesmotrno podajati smernice za 

ureditev vrtičkov. Predlagamo pa ostrejši nadzor pristojnih inštitucij nad lastniki 

vrtičkov in odlagatelji smeti. 

 

Deponija odpadkov in zbirni center nad Staro vasjo 

Deponija se nahaja na skrajnem jugozahodnem delu kompleksa II Pečna reber – 

Jelovica. V njeni bliţini lahko sprehajalci zavonjajo neprijetne vonjave, ki so najbolj 

izrazite v poletnih dneh.  

 

Glede na to, da je deponija v zapiranju in se predvideva, da bo zaprta v letu 2010, naj bi 

bila po tem tudi primerno sanirana in vonjave naj ne bi predstavljale večjih 

neprijetnosti. Deponija bo po zaprtju imela podobo kot zatravljen grič in kot tak ne bo 

toliko moteč, kot je danes. 

  

Vojaški objekti 

Del osrednjega vojaškega poligona na Počku se nahaja na robu kompleksa Jelovice. 

Predvsem so moteče opozorilne table, ki se nahajajo tik ob glavni gozdni pešpoti. 

Omenjene table obiskovalca opozarjajo na bliţino vojaškega objekta in hkrati omejujejo 

njegovo gibanje v gozdu okoli Jelovice. V tem primeru predlagamo, da se table 

umaknejo nekaj sto metrov stran od kompleksa Jelovice, tako da z omenjene poti ne 

bodo vidne. 

 

Nov osnutek  vojaškega načrta za osrednji poligon Poček, ki je bil v času pisanja naloge 

v nastajanju, pa zajema v vplivno območje skoraj celotno območje gozdov Jelovice. Tu 

se sprašujemo o smiselnosti le-tega, saj območje na zahodu meji na naselje Volaričeve 

ulice in Kremence, gozdovi pa ţe sedaj sluţijo predvsem rekreaciji prebivalstva 

navedenih naselij v mestu Postojna.  

 

V gozdu Sovič se nahaja tudi bivša raketna baza z nekaj opuščenimi objekti, ki pa ne 

predstavljajo večjih omejitev za obiskovalce tega gozda. 

 



Uhelj M. Primestni gozdovi Postojne  47 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2010 

Oddajnik na Pečni rebri je med drugim tudi vojaški objekt, ki vizualno spreminja 

gozdni prostor v urbanega, obiskovalca pa ogroţa z mikrovalovnim sevanjem. Ravno 

tako ogroţa obiskovalce tega kompleksa oddajnik ob nezavarovanem prehodu čez 

ţelezniško progo v kompleksu pečna Reber – Jelovica. 

 

Drţavni prostorski načrt  OSVAD SV Postojna 

Drţavni prostorski načrt  osrednjega vadbišča Slovenske vojske Postojna je bil v času 

pisanja naloge v nastajanju in za prebivalce občine Postojna ne predstavlja nič dobrega, 

ker predvideva še večje omejitve. V osnutku se vplivno območje (slika 13) premakne od 

zdajšnje meje za Jelovico do ţelezniške proge, kar bo, če bo v predlagani obliki sprejet, 

predstavljal prepoved gibanja za prebivalce Postojne v tem delu kompleksa Pečna reber 

– Jelovica. Ob tem velja omeniti, da so se Postojnčani na referendumu 15. oktobra 2000  

izrekli za ukinitev vadbišča Poček, katerega cilj je bil med drugim prepoved širitve 

uporabe za namene, za katere se poligon doslej ni uporabljal; končni cilj pa je bil zaprtje 

vojaškega poligona. 
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Slika 14: Osnutek drţavnega prostorskega načrta OSVAD SV Postojna 
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Divja odlagališča in gradbene deponije 

 

Slika 15: Karta mesta Postojne z označenimi divjimi odlagališči v letu 2010 (Geopedija, 2010)  

 

Označene točke predstavljajo predvsem komunalne in kosovne odpadke. Večino divjih 

odlagališč smo v celoti očistili na 9. čistilni akciji Očistimo Postojno – pomlad 2010, s 

katero smo se pridruţili tudi vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu. V 

sklopu slednje se je oblikoval tudi register divjih odlagališč, ki ga  bomo dopolnjevali in 

obnavljali vse leto in tako pripravili v letu 2011 nabor odlagališč, ki se bodo čistili. 

 

Na sliki so označene tudi gradbene deponije z odpadki, kot so razni betoni, kamenje, 

zidaki in ostali odpadki, ki nastanejo pri gradnji hiš, blokov, cest. Največja taka 

deponija je na sliki 15 označena kot rdeča pika na jugovzhodnem delu mesta med 

avtocesto in ţelezniško progo. 



Uhelj M. Primestni gozdovi Postojne  50 

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2010 

Le-te predstavljajo večjo obremenitev kot komunalni in kosovni odpadki, saj je za 

sanacijo le-teh potrebna strojna mehanizacija, kar predstavlja za pristojne sluţbe tudi 

finančne posledice v primeru, če so kršitelji neznani. Po navadi pa preteče tudi več časa, 

preden pristojne sluţbe sanirajo tovrstna odlagališča. . 
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7.7 PRAVNI STATUS PRIMESTNIH GOZDOV 

7.7.1 Pregled zakonskih in strokovnih podlag za obravnavano območje 

 

Gozd s posebnim namenom 

Zakon o gozdovih (1993) v 44. členu govori, kdaj se gozdovi razglasijo za gozdove s 

posebnim namenom. V prvem odstavku navaja, da se gozdovi razglasijo za gozdove s 

posebnim namenom, kadar je v teh gozdovih poudarjena raziskovalna funkcija, 

higiensko-zdravstvena funkcija ali funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine. Te 

gozdove razglasi drţava s posebnim zakonom. 

 

V drugem odstavku pa govori o gozdovih, v katerih je izjemno poudarjena zaščitna, 

rekreacijska, turistična, poučna, higiensko-zdravstvena funkcija, obrambna ali estetska 

funkcija.  Gozdove s posebnim namenom lahko razglasi tudi lokalna skupnost s  svojimi 

predpisi oziroma odloki. To lahko naredi lokalna skupnost, če je izjemna poudarjenost 

funkcij gozdov v njenem interesu, oziroma to uredi s predpisom vlada, če je izjemna 

poudarjenost funkcij gozdov v drţavnem interesu.  

 

Ko se razglasijo gozdovi za gozdove s posebni namenom, se določi reţim 

gospodarjenja, izvajalec reţima pa je  zavezan za zagotovitev sredstev za stroške, ki ob 

tem nastajajo zaradi novega reţima gospodarjenja. V primeru, ko se z razglasitvijo 

gozdov s posebnim namenom omeji uţivanje lastnine oziroma uveljavljanje lastninske 

pravice v gozdu, ima lastnik pravico zahtevati ustrezne davčne olajšave ali pravico do 

odškodnine po predpisih o razlastitvi, oziroma lahko zahteva, da mu Republika 

Slovenija ali lokalna skupnost, ki je gozd razglasila za gozd s posebnim namenom, ta 

gozd odkupi. 

 

Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Celje  

Prvi primer v Sloveniji za tak način urejanja primestnih gozdov so gozdovi v Mestni 

občini Celje, kjer so ţe leta 1997 razglasili gozdove v okolici mesta Celje za gozdove s 

posebnim namenom (Hostnik, 1997). Kot najnovejši primer pa velja omeniti primestne 
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in mestne gozdove v Mestni občini Ljubljana, ki so bili razglašeni za gozdove s 

posebnim namenom v letošnjem letu (Ljubljana, 2010).  

 

Za gozdove v okolici mesta Postojne podajamo podobno rešitev: torej razglasitev 

gozdov v okolici Postojne za gozdove s posebnim namenom. Osnutek odloka, ki pravno 

ureja primestne gozdove, se nahaja v prilogi G. Osnutek odloka smo povzeli po 

celjskem odloku (Celje, 1997). 

 

Natura 2000 

Velik del razmejenih površin uvršamo tudi v reţim upravljanja Natura 2000. Ocenjena 

površina Nature 2000, ki se pokriva z našimi razmejenimi površinami, znaša 418,53 ha. 

Zaradi tega smo v primeru posegov na območju Nature 2000 omejeni. Pri večjih 

posegih je potrebno pridobiti soglasje od Agencije RS za okolje in prostor (ARSO), le-

ta pa mnenje od Zavoda RS za varstvo narave. V primeru manjših posegov pa ARSO 

izda dovoljenje brez mnenja Zavoda RS za varstvo narave. 
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Slika 16: Območje Nature 2000 v razmejenih kompleksih 
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8 RAZPRAVA IN SKLEPI 

 

8.1 RAZPRAVA 

 

Pomen primestnih gozdov v prihodnosti 

Z večanjem števila prebivalcev v zadnjih letih se posledično povečuje tudi potreba po 

površinah za rekreacijo in za sprostitev. Glede na športno infrastrukturo ugotavljamo, da 

imamo v Postojni dovolj zunanjih športnih objektov za izvajanje športnih aktivnosti, kot 

so košarka, nogomet in odbojka. Skoraj nič oziroma malo pa je urejenih površin za 

rekreacijo in za sprostitev v okoliških gozdovih. Pri tem bi v prvi vrsti izpostavili Sovič, 

na katerem ţe stojijo objekti za rekreacijo ob trim stezi. Tako trim steza, kot objekti ob 

stezi ţe nekaj let niso bili obnovljeni in so v slabem stanju. V ostalih kompleksih 

ugotavljamo prisotnost številnih sprehajalnih poti, vendar te niso označene in ne 

posebej urejene za sprehajanje. Iz tega sklepamo, da je v naših primestnih gozdovih 

prisotnih veliko obiskovalcev, za njih pa ni urejene infrastrukture. Najprej bi bilo 

potrebo poti enotno označiti, potem pa določiti, za kakšno vrsto aktivnosti so najbolj 

primerne. V najbolj obljudenih predelih bi bilo potrebno urediti tudi klopi za počitek, 

kjer bi se sprehajalci lahko spočili in sprostili sredi gozda. 

 

Pravna ureditev primestnih gozdov 

Kot ugotavljamo, večina izločenih kompleksov ni na noben način pravno urejena kot 

primestni gozd. Če bi sledili predhodnikom, kot so Celje, Ptuj, Novo mesto in 

Ljubljana, bi najprej morali urediti pravni status izločenih kompleksov. Gozdove bi bilo 

potrebno z občinskim odlokom razglasiti za gozdove s posebnim namenom. Šele tako bi 

najbolj obljudene predele začeli odkupovati in urejati za rekreacijo, sprehajanje, tek in 

itd. 

Ob razglasitvi gozdov s posebnim namenom predvidevamo, da bodo nastale tudi 

finančne posledice. Le-te bi bilo potrebno vključiti v občinski proračun dolgoročno in 

tako vsako leto nameniti določen deleţ za odkup parcel in urejanje infrastrukture. V 
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kolikor politična volja ne bo prisotna, sprejem odloka ne bo mogoč in sredstva ne bodo 

zagotovljena. 

 

Prednostna območja 

Glede na izločene kompleksa predlagamo tudi prednostna območja za urejanje v 

primeru pravne ureditve primestnih gozdov. Kot prednostno območje zaradi bliţine 

mesta ter razpredenih poti in navezav na gozdove Javornikov najprej predlagamo za 

imenovanje kompleks Pečna reber – Jelovica, temu sledi kompleks Sovič in reka Pivka 

medtem ko kompleks Goričice – Stara vas – Rakitnik in  Pivka jama ne uvrščamo kot 

prednostna območja, vendar sta kljub temu pomembna pri izločanju primestnih gozdov 

Postojne. 

 

Neugodna lastniška struktura 

Zaradi lastniške strukture (42,06 % vseh površin je v zasebni lasti in le 13,44 % v 

občinski),lahko pričakujemo dolgotrajen proces odkupa in urejanja primestnih gozdov. 

Glede na to, da je povprečna parcela v zasebni lasti velika le 0,47 ha in glede na 

minimalne donose, ki jih ti gozdovi prinašajo na tako majhni parceli, lahko pričakujemo 

prodajo s strani zasebnih lastnikov v primeru odkupa s strani občine. Pri tem velja 

poudariti še to, da je 90 % vseh parcel v zasebni lasti manjših od 1 ha. 

 

Glede na območja, ki ga predlagamo za uvrstitev med primestne gozdove, se po naši 

oceni 418,53 ha prekriva z reţimom varovanja v okviru Nature 2000. Pri poseganju v 

naravo na območju Nature 2000 se pojavijo dodatne omejitve. Za vsak večji poseg mora 

lastnik pridobiti soglasje od Agencije Republike Slovenije (ARSO) za okolje, le-ta pa 

ga izda na podlagi mnenja Zavoda za varstvo narave. V primeru manjših posegov 

ARSO izda ARSO dovoljenje brez mnenja Zavoda za varstvo narave. 

 

Neustrezno in premalo intenzivno gospodarjenje 

Iz pregleda parcel smo ugotovili, da velikost povprečne zasebne posesti znaša le 0,47 

ha. Iz tega lahko sklepamo, da zasebniki iz gozda nimajo večjih finančnih prihodkov.  
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Na območju Soviča je oteţeno spravilo zaradi strmega terena in neprimerne lege. Zaradi 

neprimernih poti za spravilo in stanovanjskih objektov, ki so v vznoţju hriba, je 

onemogočen dostop z gozdarsko mehanizacijo. V preteklem letu je bila na tem območju 

opravljena sanitarna sečnja, kjer so posekana drevesa pustili leţati na tleh, ker teren ni 

dopuščal spravila s traktorjem.  

 

Zaradi ozkih poti, ki so v večji meri namenjeni sprehajalcem, bi bilo smotrno na tem 

območju izvajati spravilo s konji. 

 

Neizkoriščen potencial poučne vloge 

Ob popisu drevesnih in grmovnih vrst na območju Soviča ter naravnih in drugih 

zanimivosti v vseh izločenih kompleksih, ugotavljamo, da je v teh gozdovih velik 

potencial poučne vloge. Gozdovi so primerni za vse starostne skupine,  da se seznanijo 

z gozdom in njenim rastlinskim in ţivalskim svetom.  

 

V izločenih kompleksih je mreţa sprehajalnih poti. Samo stalni obiskovalec lahko 

pozna večino le-teh.  Za obiskovalca, ki te gozdove obišče le nekajkrat na leto, se 

verjetno poda po tistih, ki so najbolj obiskane in si tako prihrani stisko, da zavije z 

obiskane smeri, oziroma se izgubi, pa če tudi le za trenutek. 

 

Iz navedenega smo izdelali pregledno karto primestnih gozdov (priloga A). Na karti so 

označene vse zanimivostmi, poti ter steze za sprehajanje, kolesarjenje in tek. Poleg karte 

bi bilo potrebno izdati tudi brošuro z opisi drevesnih vrst, grmovnih vrst, ţivalskih vrst 

in naravnih zanimivosti. S tem bi primestne gozdove naredili zanimivejše in 

privlačnejše za prebivalce. Tako bi se lahko obiskovalci sami podali v raziskovanje 

primestnih gozdov. 

 

Poleg tiskovin bi bilo potrebno celotno območje primestnih gozdov opremiti z enotnimi 

tablami, ki bi obiskovalca usmerjale na izbrane točke v območju primestnih gozdov in 

še dlje, saj skozi predlagane komplekse lahko prehajamo tudi na bolj oddaljene predele, 

kot so na primer Sv. Trojica, Baba in v območje Javornikov. 
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Neodgovorno ravnanje z odpadki in neprimeren odnos do narave 

Društvo tabornikov Rod kraških viharnikov je zadnjih 9 let s soorganizatorji vsako leto 

organiziralo čistilno akcijo, v katerih so med drugimi lokacijami čistili tudi v področju 

izločenih kompleksov. Iz izpeljanih akcij sklepamo, da so nekateri obiskovalci v naših 

gozdovih neozaveščeni glede ravnanja z odpadki in varstvom narave, saj je organizator 

vsako leto znova naletel na zasmetena območja v izločenih kompleksih. Tu bi bilo 

potrebno vpeljati javni nadzor ter povečati nazor pristojnih inšpekcijskih sluţb.  Javni 

nadzor bi ozaveščal zainteresirano javnost, kako se obnašati v gozdu in kako ravnati, ko 

opaziš zasmetena območja ter katero pristojno sluţno je potrebno obvestiti. 
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9 POVZETEK 

 

Primestni gozdovi v okolici Postojne predstavljajo prebivalcem moţnost sprostitve in 

rekreacije. Večji del površin je razgiban. Hribi, kot sta Sovič in Pečna reber ter Jelovica, 

predstavljajo do 100 m relativne višinske razlike glede na center mesta. 

 

Gozdovi, ki jih opisujemo v tej nalogi, se raztezajo zahodno od mesta od reki Pivki, 

severno od mesta ob starem mestnem jedru Majlont ter vzhodno od mesta. Juţno od 

mesta se razteza ravnina s posameznimi drevesi in skupinami dreves med kmetijskimi 

površinami, ki so obdane z gozdnim robom.  

 

Gozdove, ki obdajajo mesto Postojna, smo razmejili glede na terenske oglede in študijo 

kart ter katastra. Opravili smo več pregledov terena s pomočjo kart ter se na podlagi 

kriterijev odločili, katere gozdove bomo vključili v primestne in na kakšen način. Po 

oblikovanju kriterijev smo tako razmejili pet kompleksov. Kot glavni kriteriji so bili 

bliţina mesta, ţe razširjene poti, naravne in druge zanimivosti in celovitost gozdne 

površine. 

 

Razmejene površine gozdov spadajo v OE Postojna v KE Postojna. Vseh razmejenih 

gozdov je 656,53 ha. Večina gozdov je v zasebni lasti, saj je v zasebni lasti 42,06 % 

razmejenih površin, drţavnih je 40,34 %, občinskih 13,44 %, v 4,16 % deleţu pa so 

lastniki druge pravne osebe, kot je na primer cerkev. Iz navedenega  predvidevamo 

teţave zaradi velikega deleţa zasebnih gozdov in izredno majhnega  deleţa občinskih 

gozdov. V primeru razglasitve predvidevamo, da bodo lastniki zasebnih gozdov 

nezainteresirani za prodajo zaradi njihovega načina gospodarjenja s temi površinami. 

Nastale bodo tudi finančne posledice v primeru zahtevkov za prodajo oz. uveljavljanje 

nadomestila zaradi zmanjšanega gospodarjenja. 

 

V kompleksih je široka mreţa večinoma sprehajalnih poti, ki pa niso označene.To 

predstavlja neizkoriščenost potencialov, ki jih ti gozdovi ponujajo. Zaradi tega 

predlagamo enotno označitev poti predvsem na strateških točkah, kot so kriţišča poti in 

vstopne točke v primestni gozd. Poleg načinov označevanja smo oblikovali tudi cenik 
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za posamezen način označevanja. Iz predlogov je razvidno, da je način s kovinsko 

konstrukcijo draţji in manj primerni v primerjavi, če za označevanje uporabimo lesene 

količke oz. droge. 

  

Poleg neenotnega označevanj poti se v razmejenih kompleksih nahaja tudi nekaj 

obremenitev in omejitev. Med obremenitve uvrščamo obiskovalce in objekte. Med 

obiskovalce smo uvrstili sprehajalce, nabiralce, kolesarje, konjenike, motoriste in 

voznike drugih vozil.  

 

Med objekte, ki obremenjujejo območje primestnih gozdov, smo uvrstili avtocesto, 

regionalno cesto, ţelezniško progo, vrtičke, deponijo odpadkov in zbirni center za 

ravnanje z odpadki nad Staro vasjo in vojaške objekte. 

 

Drţavni prostorski načrt  OSVAD SV Postojna za prebivalce Postojne predstavlja 

veliko obremenitev in hkrati največjo omejitev.  V kolikor bo sprejet trenutni osnutek, 

bo mesto Postojna ostalo brez večjega dela kompleksa Pečna reber – Jelovca in brez 

moţnosti nadaljnjega urejanja primestnih gozdov v tem delu kompleksu. 

 

Divja odlagališča in gradbene deponije so vrsto let predstavljale črne točke v primestnih 

gozdovih. Z čistilnimi akcijami smo v zadnjih 9-ih letih očistili večino zasmetenih 

območji, nekaj le-teh tudi v kompleksih, ki jih predlagamo za primestne gozdove. Z 

letošnjo akcijo smo se pridruţili vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu. 

Ob tem smo skupaj oblikovali register divjih odlagališč, ki nam bo sluţil tudi v 

prihodnjih letih. S pomočjo registra divjih odlagališč bomo v prihodnje laţje beleţili 

divja odlagališča čez celo leto ter jih v času čistilnih akcij v mesecu aprilu tudi očistili. 

 

Kompleksi, ki jih obravnava ta naloga, uvrščamo med  gozdove. Zaradi poseganja in 

urejanja teh gozdov za potrebe prebivalcev bi bilo pravno najbolje te gozdove razglasiti 

za gozdove s posebnim namenom. O tem, kdaj se gozdovi razglasijo za gozdove s 

posebnim namenom, govori 44. člen Zakona o gozdovih v drugem odstavku, kjer te 

gozdove razglasi občina. 
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Razglasitev je pomembna predvsem zaradi tega, ker se s tem določi reţim 

gospodarjenja, izvajalec reţima in zavezanec za zagotovitev sredstev za stroške, ki ob 

tem nastanejo zaradi novega reţima gospodarjenja. Prvi primer v Sloveniji za tak način 

urejanja primestnih gozdov so gozdovi v mestni občini Celje, kjer so ţe leta 1997 

razglasili gozdove v okolici mesta Celje za gozdove s posebnim namenom. 

 

Velik del razmejenih površin se nahaja tudi v območju Nature 2000. Zaradi tega smo v 

primeru posegov na območju Nature 2000 omejeni. Pri večjih posegih je potrebno 

pridobiti soglasje od Agencije RS za okolje in prostor (ARSO), le-ta pa mora pridobiti 

mnenje od Zavoda RS za varstvo narave. V primeru manjših posegov pa ARSO izda 

dovoljenje brez mnenja Zavoda RS za varstvo narave. 
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SUMMARY 

In the vicinity of Postojna, the suburban forests provide the inhabitants with the 

possibility of relaxation and exercise. A larger part of the land is diverse. Hills such as 

Sovič, Pečna Reber and Jelovica present a relative height difference of up to 100m 

compared to that of the city centre. 

 

The forests described in this thesis extend west of the city along the river Pivka, north of 

the old city core Majlont, and east of the city. South of the city, a small plain with single 

trees and groups of trees extends between the farm lands surrounded by the forest edge. 

We have demarcated the forests surrounding the town of Postojna according to 

examinations of the terrain, the study of maps, and the cadastre. We have conducted 

several inspections of the terrain with the aid of maps and, on the basis of the criteria, 

have decided which forests will be included as suburban and in what way. After 

forming the criteria, we thus defined five complexes. The main criteria were the 

proximity to the city, the already enlargened paths, the natural and other attractions, and 

the total forest area. 

 

The demarcated forest area belongs to the regional unit of Postojna in the local unit of 

Postojna. The total demarcated forest is 656,52 ha. Most of the forests are privately 

owned, as 42,06 % of the demarcated areas is privately owned, 40,34 % is owned by the 

State, 13,44 % by the municipality and 4,16 % of the owners are other legal entities 

such as the church. From what has been stated, the large proportion of private forests 

and very small proportion of municipal forest presents a problem. In the case of a 

declaration, the share of private forests presents a problem in regards to the adapted 

management and in regards to the financial consequences in the event of claims for sale 

or enforcing compensation due to the minimized management.  

 

In the complexes, there is a broad network of footpaths which mainly are not marked; 

this presents a non-utilization of the potential offered by these forests. Therefore, we 

propose a uniform marking of the paths, especially at strategic points such as the path 

intersections and points of entry into the suburban forest. In addition to the methods of 

marking, we have also created a pricelist for each method of marking. It is evident from 
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the proposals that the method using metal construction is more expensive and unsuitable 

than if we use stakes or poles for marking.  

 

In addition to the non-unified markings of paths in the demarcated complexes, there are 

also a few burdens and limitations. We classified visitors and facilities as pressure. We 

classified pedestrians, gatherers, cyclists, horse riders, motorcyclists and other vehicles 

as visitors. 

 

We classified the highway, regional road, railway, gardens, waste landfill and collecting 

centre overlooking the village of Stara vas, and the military facilities as facilities that 

burden the urban area of forests. 

 

The national spatial plan OSVAD SV Postojna is not bringing about anything good for 

Postojna and it presents a big burden and, at the same time, the biggest limitation. 

Insomuch that the current draft is adopted, the town of Postojna will be left without the 

complex of Pečna reber - Jelovca and without the possibility of further care of the urban 

forests in this complex. 

 

Illegal dumps and construction landfills have represented black spots in the urban 

forests for many years. Over the past 9 years, through cleaning campaigns, we have 

managed to clean most of the littered areas, some of which are also in the complexes 

which we propose as urban forests. With this year's campaign, we joined the Slovenian 

campaign Očistimo Slovenijo v enem dnevu (Clean Slovenia in one day). In so doing, 

we jointly developed a register of the illegal dumps which will serve us well in the 

coming years. With the help of the register of illegal waste dumps, it will be easier in 

the future for us to make a record of the illegal dumps throughout the whole year and 

also to clean them up during the cleaning campaigns in the month of April.  

The complexes addressed in this thesis these problems are classified as forests. For the 

sake of intervention and management of these forests for the needs of the population, it 

would be legally best to declare these forests as forests with special purposes. 

Regulations on when forests are to be declared as forests with special purposes are 
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provided in the second paragraph of Article 44 of the Forest Act, where forests are to be 

declared by the Municipality. 

 

The declaration is especially important because, by this, the management regime is 

determined, the executant of the regime and the person liable to provide funds for the 

costs that incur due to the new management regime. The first case in Slovenia of this 

method of caring for suburban forests are the forests in the municipality of Celje, where 

the forests in the vicinity of the city of Celje were already in 1997 declared as forests 

with special purposes. 

 

We have also classified a large part of the demarcated areas in Natura 2000. Due to this, 

we are limited in the event of interventions in the area of Natura 2000. In major 

interventions, it is necessary to obtain consent from the Agency of the RS for 

Environment and Spatial Planning (EARS), and they must obtain an opinion from the 

Institute of the RS for Nature Conservation. In the event of a major intervention, EARS 

may issue a permit without an opinion from the Institute of the RS for Nature 

Conservation.  
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Priloga E: Parcele primestnih gozdov Postojne po kompleksih in po k. o. (Geodetska 

uprava RS, 2010) 



   

    

I. Sovič 

Katastrska občina Postojna - 2490 

1771/84, 1771/97, 1771/87, 1771/128, 1771/142, 1771/108, 1680/21, 1668/14, 1649/9, 

1771/96, 649/9, 1680/8, 4/27, 1771/3, 1801/2, 1680/83, 1680/83,1771/42, 1771/30, 

1771/123, 1771/113, 1771/114, 1771/122, 1771/123, 1771/121, 1670, 1670, 1670, 1673, 

1668/1, 1649/2, 1661, 1661, 1771/5, 1771/37, 1771/120, 1771/103, 1771/83, 1668/8, 

4/46, 4/47, 1771/43, 1771/125, 1771/112, 1771/26, 1778, 1771/74, 1771/75, 1778, 

1771/76, 1778, 1771/86, 1649/7, 1649/16, 1771/115, 1771/130, 1771/13, 1771/92, 

1771/12, 1771/93, 1625/6, 1614/2, 1621/3, 1621/2, 1621/4, 1621/4, 1625/6, 1625/6, 

1618/5, 4/39, 1771/144, 4/32, 2073/1, 1649/23, 1668/25, 4/45, 4/44, 1771/72, 1910, 

1909, 1898/6, 1771/73, 1898/7, 1899, 1668/20, 1649/28, 1771/11, 1771/10, 1771/40, 

4/66, 4/108, 4/67, 1658, 1680/24, 1668/17, 1649/31, 1680/25, 1649/26, 1668/22, 

2635/3, 2635/1, 2627/1, 1898/11, 2624/2, 2637/2, 2634, 2625/3, 1898/14, 1898/10, 

2626/1, 2624/4, 2629/1, 2636/3, 1771/25, 1771/117, 4/69, 4/68, 1668/11, 1680/3, 

1649/21, 1680/12, 1680/11, 1680/34, 1771/45, 1771/44, 1771/46, 1649/8, 1771/111, 

1771/126, 4/25, 1771/95, 1680/35, 1680/35, 1680/5, 1680/28, 1680/15, 1649/33, 

1680/16, 1680/15, 1668/31, 1668/29, 1771/147, 1655, 1662, 1676, 1665, 1771/41, 

1771/94, 1771/9, 1771/124, 1771/118, 1771/127, 1653, 1652, 1615/4, 1615/4, 1615/4, 

1615/4, 1616/1, 1847, 1846/4, 1615/1, 1615/3, 1616/2, 1615/2, 1649/5, 1649/11, 

1846/3, 1911/1, 1911/2, 1649/15, 1649/15, 1771/8, 1771/1, 1649/20, 1680/29, 1680/13, 

1680/14, 1777, 1771/116, 1680/30, 1668/27, 1680/31, 1783, 1783, 1771/109, 1771/107, 

1771/146, 1771/110, 1643/5, 1901, 1801/3, 1771/88, 1787, 1793/2, 1772, 1641, 1639, 

1771/32, 1644, 1771/2, 1771/35, 1898/5, 1771/29, 1648, 1648, 1771/34, 1800/3, 1796, 

1796, 1641, 1771/31, 1771/89, 1771/90, 1771/39, 1771/52, 1771/36, 1771/91, 1771/77, 

1771/99, 1786, 1787, 1771/98, 1793/2, 1898/17, 1793/1, 1905, 1771/4, 1898/2, 1898/3, 

1898/3, 1900, 1900, 1771/28, 1787, 1788, 1641, 1771/135, 1771/133, 1771/132, 

1771/100, 1771/131, 1771/145, 1771/134, 1771/139, 1771/143, 1771/138, 1771/136, 

1771/137, 1771/129, 1771/137, 1771/33, 1649/24, 1668/24, 1668/23, 1649/25, 4/53, 

4/54, 1668/16, 1680/19, 1680/26, 1668/16, 1680/85, 1649/18, 1771/67, 1771/65, 

1637/2, 1649/13, 1632/2, 1632/1, 2622/4, 1898/1, 1898/12, 1922/2, 1898/32, 1649/10, 

1898/8, 2716/1, 1771/47, 1680/4, 1771/56, 1771/82, 1771/48, 1771/49, 1771/55, 

1771/50, 1771/62, 1771/69, 1771/51, 1771/54, 1771/64, 1898/18, 1771/53, 1771/63, 



   

    

1649/1, 4/100, 4/105, 1643/3, 1771/66, 1618/20, 1771/140, 1771/141, 4/104, 1771/61, 

1771/105, 1618/6, 1618/6, 4/74, 4/74, 4/74, 1897, 1680/86, 1674, 1674, 4/76, 4/75,  

1774/1, 1771/79, 1771/81, 1771/80, 1774/2, 1771/24, 1771/21, 1771/78, 1771/38, 

1771/22, 1680/20, 1668/15, 1668/7, 4/77, 4/77, 1680/32, 1668/28, 1680/33, 1771/15, 

1668/12, 1771/27, 1928, 1781, 2710/2, 4/61, 1924, 1922/1, 1924, 1668/13, 1680/22, 

1680/7, 4/88, 1649/32, 1680/1, 1680/10, 1681/5, 4/88, 4/89, 1771/14, 4/107, 4/60, 1622, 

1649/12, 1921, 1921, 1625/2, 4/98, 1621/1, 1625/1, 1649/3, 1771/119, 1668/10, 1680/9, 

1680/2, 1771/7, 1680/27, 1649/19, 1680/17, 4/51, 4/52, 4/58, 4/106, 4/59, 4/38, 

1649/27, 1668/21, 1771/106, 1771/104, 1649/29, 1668/19, 4/94, 4/97, 4/94, 4/95, 4/96, 

1680/23, 1649/30, 1668/18, 4/33, 1649/22, 1668/26, 1681/39, 4/91, 4/90, 4/91, 4/82, 

4/84, 1668/9, 4/85, 4/82, 4/85, 4/83, 1679, 1679. 

 

II. Pečna reber – Jelovica 

Katastrska občina Stara vas - 2489 

906/2, 906/3, 906/4, 907/2, 907/3, 907/4, 908/2, 908/3, 908/4, 908/5, 908/6, 908/7, 

909/1, 909/2, 909/3, 910/1, 910/2, 910/3, 911/1, 911/2, 911/6, 911/7, 911/8, 912/2, 

912/3, 912/4, 913/2, 913/3, 914/2, 914/3, 915/2, 932/2, 940. 

Katastrska občina Postojna - 2490 

14/29, 14/30, 14/33, 14/34, 14/38, 14/39, 14/42, 14/43, 14/48, 14/49, 14/54, 14/55, 

14/59, 14/60, 14/63, 14/64, 14/67, 14/68, 14/71, 14/72, 14/75, 14/76, 14/79, 14/80, 

14/83, 14/84, 14/87, 14/88, 239/2, 239/3, 562, 564, 566/1, 566/2, 2293, 2295, 2297/2, 

2297/8, 2297/9, 2297/10, 2297/11, 297/12, 2297/12, 2297/13, 2297/14, 2297/15, 

2297/16, 2297/17, 2297/18, 2297/19, 2297/21, 2297/23, 2297/24, 2297/25, 2297/26, 

2297/27, 2297/28, 2297/29, 2297/30, 2297/31, 2297/32, 2297/33, 2297/34, 2297/37, 

2297/38, 2297/63, 2297/64, 2297/65, 2297/66, 2297/67, 2297/71, 2297/72, 2297/91, 

2297/92, 2297/94, 2297/96, 2297/96, 2297/97, 2297/100, 2297/101, 2297/102, 

2297/103, 2297/104, 2297/105, 2297/106, 2297/107, 2297/108, 2297/109, 2297/110, 

2297/111, 2297/123, 2297/124, 2297/125, 2297/125, 2297/126, 2297/127, 2297/128, 

2297/130, 2390/2, 2457/1, 2457/2, 2457/4, 2460/1, 2460/2, 2460/2, 2460/3, 2460/3, 

2460/4, 2461, 2464, 2465, 2467, 2474/1, 2474/2, 2475/24, 2475/25, 2475/26, 2475/27, 

2475/37, 2475/40, 2475/43, 2475/55, 2475/56, 2475/57, 2475/57, 2475/62, 2475/63, 

2475/63, 2475/64, 2558, 2567/1, 2567/3, 2567/6, 2567/7, 2567/8, 2567/9, 2567/11, 



   

    

2567/12, 2567/12, 2567/13, 2567/22, 2567/23, 2567/24, 2567/25, 2567/26, 2567/27, 

2567/28, 2567/29, 2567/30, 2567/31, 2567/32, 2567/33, 2567/34, 2567/35, 2567/36, 

2567/37, 2567/38, 2567/39, 2567/40, 2567/41, 2567/42, 2567/43, 2567/44, 2567/45, 

2567/46, 2567/46, 2567/46, 2567/46, 2567/47, 2567/48, 2567/49, 2567/50, 2567/51, 

2567/52, 2567/53, 2567/54, 2567/55, 2567/56, 2567/57, 2567/58, 2567/59, 2567/60, 

2567/61, 2567/62, 2567/63, 2567/63, 2567/63, 2567/65, 2567/66, 2567/67, 2567/68, 

2567/71, 2567/72, 2567/73, 2567/74, 2567/75, 2567/76, 2567/77, 2567/78, 2567/79, 

2567/80, 2567/81, 2567/82, 2567/83, 2567/97, 2567/98, 2567/99, 2618/3, 2619/2, 

2647/2, 2647/3, 2647/4, 2647/6, 2647/7, 2651/1, 2651/3, 2719/2, 2719/2, 2753, 

SPOJ/10. 

 

III. Goričice – Stara vas – Rakitnik 

Katastrska občina Rakitnik - 2487 

342/23, 342/21, 342/22, 342/17, 342/9, 342/18, 342/18, 342/18, 342/7, 342/11, 342/15, 

342/15, 342/15, 342/19, 342/19, 342/20, 342/19, 342/26, 342/25, 342/1, 224, 225, 

342/29, 342/27, 342/28, 342/65, 342/10, 342/5, 342/6, 342/30, 342/33, 342/32, 342/31, 

342/16, 342/40, 342/39, 342/38, 342/13, 260, 342/8, 342/36, 342/34, 342/35, 342/14, 

342/14, 342/14, 342/12. 

Katastrska občina Stara vas – 2489 

915/1, 911/5, 911/5, 911/5, 911/5, 79, 916/2, 916/1, 906/1, 907/1, 92, 83/4, 83/3, 84, 93, 

91, 88, 89, 83/5, 870, 872, 923, 932/1, 927/3, 913/1, 58, 67/2, 914/1, 912/1, 908/1, 95, 

794/1, 795, 911/3, 911/3, 98/4, 83/1, 85, 98/1, 83/7, 83/6, 911/4. 

Katastrska občina Postojna – 2490 

570/22, 570/46, 570/26, 570/22, 570/2, 2584, 2586, 2587, 2583, 2661, 2660, 2588, 

2567/5, 570/27, 570/45, 570/28, 570/3, 2567/2, 2580, 2581, 2599, 2599, 570/21. 

 

IV. Reka Pivka  

Katastrska občina Postojna – 2490 

1422/1, 1420, 2665/2, 2665/2, 2665/1, 2664/1, 1419, 1352/100, 1352/100, 1352/100, 

1352/100, 1349/2, 1349/2, 1349/2, 1352/100, 1580/1, 1343, 1339/1, 1504, 1349/1, 

1341, 1352/1, 1584, 1421. 

Katastrska občina Zagon – 2477 



   

    

1877/1, 1882, 1894, 1881, 1885, 1886, 1879/2, 2822, 2837, 1888, 1889, 1893, 1898, 

1878/2, 1892, 1887, 1895, 1884, 1880, 1883. 

 

V. Pivka jama 

Katastrska občina Postojna – 2490 

1/129, 3/1, 3/1, 1683/68, 1683/66, 4/17, 4/18, 1683/66, 1/135, 1/134, 4/28, 4/29, 4/28, 

1683/84, 1683/84, 4/31, 4/31, 4/30, 2/19, 1683/88, 1683/89, 1683/60, 1683/88, 1683/59, 

1683/60, 1683/77, 1/133, 3/3, 3/3, 1683/67, 1/130, 1/131, 1683/82, 1683/82, 7/41, 7/42, 

7/42, 1/141, 1771/6, 1771/16, 1771/85, 7/44, 4/49, 4/48, 4/40, 4/41, 1683/62, 1683/63, 

1683/62, 1683/63, 1/144, 1683/76, 4/42, 4/43, 1/138, 4/64, 4/65, 1/132, 4/1, 2636/2, 

2626/4, 3/6, 3/6, 4/71, 4/70, 1683/70, 1683/71, 4/23, 4/24, 4/26, 7/43, 1683/78, 3/10, 

3/10, 7/40, 1771/17, 1771/19, 7/39, 7/39, 3/7, 3/7, 3/4, 1683/73, 3/4, 1/143, 3/8, 3/9, 3/9, 

3/8, 1683/69, 1683/80, 1/140, 4/4, 4/19, 4/22, 4/21, 4/20, 1683/81, 1683/64, 1683/64, 

1683/85, 1683/85, 1771/18, 4/55, 1771/59, 1771/57, 4/103, 4/102, 4/103, 1771/60, 

4/101, 1771/58, 4/72, 4/73, 1/142, 1683/72, 7/38, 7/37, 3/2, 3/2, 1/137, 4/79, 4/78, 1961, 

4/63, 4/62, 1/128, 4/87, 1/136, 2/29, 2/30, 1683/79, 3/5, 5/4, 4/11, 1683/87, 5/3, 4/7, 4/6, 

5/2, 4/3, 5/2, 7/36, 4/99, 1/118, 1/126, 1/125, 2/21, 2/31, 2/22, 2/20, 3/5, 5/7, 5/6, 5/5, 

2/22, 4/14, 4/13, 4/12, 4/10, 4/9, 1683/87, 4/8, 4/5, 5/1, 4/2, 7/36, 4/9, 7/35, 5/1, 7/35, 

1683/61, 1/127, 1683/61, 1683/75, 1683/83, 1683/83, 1/155, 2/33, 4/50, 4/56, 4/57, 

4/15, 4/37, 4/36, 4/37, 1/156, 2/25, 2/24, 2/23, 2/35, 2/34, 1/211, 1771/23, 1683/86, 

1683/86, 4/93, 4/34, 4/35, 4/34, 4/16, 4/92, 4/80, 4/86, 4/86, 4/81, 1/139, 1683/74, 

1683/65, 1683/65,  

 



   

    

 Priloga F: Popis drevesnih in grmovnih vrst ob pešpoteh na Soviču 



   

    

Popis drevesnih in grmovnih vrst ob pešpoteh na Soviču 

Zap. št. Vrsta Latinsko ime 

1.  črni bezeg Sambucus nigra L. 

2.  črni bor Pinus nigra Arnold 

3.  divja češnja Prunus avium (L.)L. 

4.  divji kostanj Aesculus hippocastanum L. 

5.  dob  Quercus robur L. 

6.  dobrovita Viburnum lantana L. 

7.  enovratni glog Crataegus monogyna Jacq. 

8.  gorski javor Acer pseudoplatanus L. 

9.  iva Salix caprea L. 

10.  kranjska kozja češnja  Rhamnus fallax Boiss. 

11.  kraški beli gaber  Carpinus orientalis Mill. 

12.  lipa Tilia platyphillos Scop. 

13.  lipovec  Tilia cordata Mill. 

14.  maklen Acer campestre L. 

15.  mokovec Sorbus aria (L.) Crantz 

16.  navadna kalina Ligustrum vulgare L. 

17.  navadna leska Corylus avellana L. 

18.  navadna trdoleska Euonymus europaea L. 

19.  navadni oreh Juglans regija L. 

20.  navadni šipek Rosa canina L. 

21.  ostrolistni javor Acer platanoides L. 

22.  rdeči dren, svib Cornus sanguinea L. 

23.  robinja Robinia pseudoacacia L. 

24.  rumeni dren Cornus mas L. 

25.  smreka Picea abies (L.) Karst. 

26.  veliki jesen Fraxinus excelsior L. 

 



   

    

 Priloga G: Osnutek odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v občini 

Postojna 



   

    

 

O D L O K 

o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v občini Postojna 

 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

S tem odlokom se razglašajo gozdovi s posebnim namenom v okolici mesta Postojna. Odlok določa območje razglasitve, 

način in omejitve pri gospodarjenju ter opredeljuje nadomestila, ki izhajajo iz prilagojenega načina gospodarjenja. 

Ti gozdovi imajo izjemno poudarjene naslednje ekološke in socialne funkcije: varovalno (protierozijsko), rekreacijsko, 

klimatsko, higiensko-zdravstveno, estetsko, biotopsko, varovanje naravne dediščine, zaščitno (varovanje objektov) in 

hidrološko funkcijo.  

Gozdovi s svojo prisotnostjo in delovanjem v neposredni bliţini mesta Postojna bistveno vplivajo na kvaliteto fizičnih in 

psihičnih pogojev bivanja v mestu. Predstavljajo izravnalni ekosistem ekstremom urbanega okolja. 

Namen razglasitve je varovanje teh gozdov ter ureditev upravljanja in gospodarjenja z njimi. 

 

II. OBMOČJE RAZGLASITVE 

 

2. člen 

 

Območje, na katerem se razglašajo gozdovi s posebnim namenom, obsega: 

 

1. gozdovi na skupni površini 656,52 ha, se nahajajo na naslednjih lokacijah: 

Sovič, 

Pečna reber – Jelovica, 

Goričice – Stara vas – Rakitnik, 

Reka Pivka, 

Pivka jama. 

 

– Gozdovi, razglašeni za gozdove s posebnim namenom obsegajo gozdne površine na naslednjih parcelah, v naslednjih 

katastrskih občinah: 

 

Katastrska občina 2477 – Zagon 

1877/1, 1882, 1894, 1881, 1885, 1886, 1879/2, 2822, 2837, 1888, 1889, 1893, 1898, 1878/2, 1892, 1887, 1895, 1884, 

1880, 1883. 

 

Katastrska občina 2487 – Rakitnik 

342/23, 342/21, 342/22, 342/17, 342/9, 342/18, 342/18, 342/18, 342/7, 342/11, 342/15, 342/15, 342/15, 342/19, 342/19, 

342/20, 342/19, 342/26, 342/25, 342/1, 224, 225, 342/29, 342/27, 342/28, 342/65, 342/10, 342/5, 342/6, 342/30, 342/33, 

342/32, 342/31, 342/16, 342/40, 342/39, 342/38, 342/13, 260, 342/8, 342/36, 342/34, 342/35, 342/14, 342/14, 342/14, 

342/12.  

 

Katastrska občina 2489 – Stara vas 

906/2, 906/3, 906/4, 907/2, 907/3, 907/4, 908/2, 908/3, 908/4, 908/5, 908/6, 908/7, 909/1, 909/2, 909/3, 910/1, 910/2, 

910/3, 911/1, 911/2, 911/6, 911/7, 911/8, 912/2, 912/3, 912/4, 913/2, 913/3, 914/2, 914/3, 915/2, 932/2, 940., 915/1, 



   

    

911/5, 911/5, 911/5, 911/5, 79, 916/2, 916/1, 906/1, 907/1, 92, 83/4, 83/3, 84, 93, 91, 88, 89, 83/5, 870, 872, 923, 932/1, 

927/3, 913/1, 58, 67/2, 914/1, 912/1, 908/1, 95, 794/1, 795, 911/3, 911/3, 98/4, 83/1, 85, 98/1, 83/7, 83/6, 911/4. 

 

Katastrska občina 2490 – Postojna 

1771/84, 1771/97, 1771/87, 1771/128, 1771/142, 1771/108, 1680/21, 1668/14, 1649/9, 1771/96, 649/9, 1680/8, 4/27, 

1771/3, 1801/2, 1680/83, 1680/83,1771/42, 1771/30, 1771/123, 1771/113, 1771/114, 1771/122, 1771/123, 1771/121, 

1670, 1670, 1670, 1673, 1668/1, 1649/2, 1661, 1661, 1771/5, 1771/37, 1771/120, 1771/103, 1771/83, 1668/8, 4/46, 4/47, 

1771/43, 1771/125, 1771/112, 1771/26, 1778, 1771/74, 1771/75, 1778, 1771/76, 1778, 1771/86, 1649/7, 1649/16, 

1771/115, 1771/130, 1771/13, 1771/92, 1771/12, 1771/93, 1625/6, 1614/2, 1621/3, 1621/2, 1621/4, 1621/4, 1625/6, 

1625/6, 1618/5, 4/39, 1771/144, 4/32, 2073/1, 1649/23, 1668/25, 4/45, 4/44, 1771/72, 1910, 1909, 1898/6, 1771/73, 

1898/7, 1899, 1668/20, 1649/28, 1771/11, 1771/10, 1771/40, 4/66, 4/108, 4/67, 1658, 1680/24, 1668/17, 1649/31, 

1680/25, 1649/26, 1668/22, 2635/3, 2635/1, 2627/1, 1898/11, 2624/2, 2637/2, 2634, 2625/3, 1898/14, 1898/10, 2626/1, 

2624/4, 2629/1, 2636/3, 1771/25, 1771/117, 4/69, 4/68, 1668/11, 1680/3, 1649/21, 1680/12, 1680/11, 1680/34, 1771/45, 

1771/44, 1771/46, 1649/8, 1771/111, 1771/126, 4/25, 1771/95, 1680/35, 1680/35, 1680/5, 1680/28, 1680/15, 1649/33, 

1680/16, 1680/15, 1668/31, 1668/29, 1771/147, 1655, 1662, 1676, 1665, 1771/41, 1771/94, 1771/9, 1771/124, 1771/118, 

1771/127, 1653, 1652, 1615/4, 1615/4, 1615/4, 1615/4, 1616/1, 1847, 1846/4, 1615/1, 1615/3, 1616/2, 1615/2, 1649/5, 

1649/11, 1846/3, 1911/1, 1911/2, 1649/15, 1649/15, 1771/8, 1771/1, 1649/20, 1680/29, 1680/13, 1680/14, 1777, 

1771/116, 1680/30, 1668/27, 1680/31, 1783, 1783, 1771/109, 1771/107, 1771/146, 1771/110, 1643/5, 1901, 1801/3, 

1771/88, 1787, 1793/2, 1772, 1641, 1639, 1771/32, 1644, 1771/2, 1771/35, 1898/5, 1771/29, 1648, 1648, 1771/34, 

1800/3, 1796, 1796, 1641, 1771/31, 1771/89, 1771/90, 1771/39, 1771/52, 1771/36, 1771/91, 1771/77, 1771/99, 1786, 

1787, 1771/98, 1793/2, 1898/17, 1793/1, 1905, 1771/4, 1898/2, 1898/3, 1898/3, 1900, 1900, 1771/28, 1787, 1788, 1641, 

1771/135, 1771/133, 1771/132, 1771/100, 1771/131, 1771/145, 1771/134, 1771/139, 1771/143, 1771/138, 1771/136, 

1771/137, 1771/129, 1771/137, 1771/33, 1649/24, 1668/24, 1668/23, 1649/25, 4/53, 4/54, 1668/16, 1680/19, 1680/26, 

1668/16, 1680/85, 1649/18, 1771/67, 1771/65, 1637/2, 1649/13, 1632/2, 1632/1, 2622/4, 1898/1, 1898/12, 1922/2, 

1898/32, 1649/10, 1898/8, 2716/1, 1771/47, 1680/4, 1771/56, 1771/82, 1771/48, 1771/49, 1771/55, 1771/50, 1771/62, 

1771/69, 1771/51, 1771/54, 1771/64, 1898/18, 1771/53, 1771/63, 1649/1, 4/100, 4/105, 1643/3, 1771/66, 1618/20, 

1771/140, 1771/141, 4/104, 1771/61, 1771/105, 1618/6, 1618/6, 4/74, 4/74, 4/74, 1897, 1680/86, 1674, 1674, 4/76, 4/75, 

1774/1, 1771/79, 1771/81, 1771/80, 1774/2, 1771/24, 1771/21, 1771/78, 1771/38, 1771/22, 1680/20, 1668/15, 1668/7, 

4/77, 4/77, 1680/32, 1668/28, 1680/33, 1771/15, 1668/12, 1771/27, 1928, 1781, 2710/2, 4/61, 1924, 1922/1, 1924, 

1668/13, 1680/22, 1680/7, 4/88, 1649/32, 1680/1, 1680/10, 1681/5, 4/88, 4/89, 1771/14, 4/107, 4/60, 1622, 1649/12, 1921, 

1921, 1625/2, 4/98, 1621/1, 1625/1, 1649/3, 1771/119, 1668/10, 1680/9, 1680/2, 1771/7, 1680/27, 1649/19, 1680/17, 4/51, 

4/52, 4/58, 4/106, 4/59, 4/38, 1649/27, 1668/21, 1771/106, 1771/104, 1649/29, 1668/19, 4/94, 4/97, 4/94, 4/95, 4/96, 

1680/23, 1649/30, 1668/18, 4/33, 1649/22, 1668/26, 1681/39, 4/91, 4/90, 4/91, 4/82, 4/84, 1668/9, 4/85, 4/82, 4/85, 4/83, 

1679, 1679, 14/29, 14/30, 14/33, 14/34, 14/38, 14/39, 14/42, 14/43, 14/48, 14/49, 14/54, 14/55, 14/59, 14/60, 14/63, 

14/64, 14/67, 14/68, 14/71, 14/72, 14/75, 14/76, 14/79, 14/80, 14/83, 14/84, 14/87, 14/88, 239/2, 239/3, 562, 564, 566/1, 

566/2, 2293, 2295, 2297/2, 2297/8, 2297/9, 2297/10, 2297/11, 297/12, 2297/12, 2297/13, 2297/14, 2297/15, 2297/16, 

2297/17, 2297/18, 2297/19, 2297/21, 2297/23, 2297/24, 2297/25, 2297/26, 2297/27, 2297/28, 2297/29, 2297/30, 2297/31, 

2297/32, 2297/33, 2297/34, 2297/37, 2297/38, 2297/63, 2297/64, 2297/65, 2297/66, 2297/67, 2297/71, 2297/72, 2297/91, 

2297/92, 2297/94, 2297/96, 2297/96, 2297/97, 2297/100, 2297/101, 2297/102, 2297/103, 2297/104, 2297/105, 2297/106, 

2297/107, 2297/108, 2297/109, 2297/110, 2297/111, 2297/123, 2297/124, 2297/125, 2297/125, 2297/126, 2297/127, 

2297/128, 2297/130, 2390/2, 2457/1, 2457/2, 2457/4, 2460/1, 2460/2, 2460/2, 2460/3, 2460/3, 2460/4, 2461, 2464, 2465, 

2467, 2474/1, 2474/2, 2475/24, 2475/25, 2475/26, 2475/27, 2475/37, 2475/40, 2475/43, 2475/55, 2475/56, 2475/57, 

2475/57, 2475/62, 2475/63, 2475/63, 2475/64, 2558, 2567/1, 2567/3, 2567/6, 2567/7, 2567/8, 2567/9, 2567/11, 2567/12, 

2567/12, 2567/13, 2567/22, 2567/23, 2567/24, 2567/25, 2567/26, 2567/27, 2567/28, 2567/29, 2567/30, 2567/31, 2567/32, 

2567/33, 2567/34, 2567/35, 2567/36, 2567/37, 2567/38, 2567/39, 2567/40, 2567/41, 2567/42, 2567/43, 2567/44, 2567/45, 

2567/46, 2567/46, 2567/46, 2567/46, 2567/47, 2567/48, 2567/49, 2567/50, 2567/51, 2567/52, 2567/53, 2567/54, 2567/55, 

2567/56, 2567/57, 2567/58, 2567/59, 2567/60, 2567/61, 2567/62, 2567/63, 2567/63, 2567/63, 2567/65, 2567/66, 2567/67, 

2567/68, 2567/71, 2567/72, 2567/73, 2567/74, 2567/75, 2567/76, 2567/77, 2567/78, 2567/79, 2567/80, 2567/81, 2567/82, 

2567/83, 2567/97, 2567/98, 2567/99, 2618/3, 2619/2, 2647/2, 2647/3, 2647/4, 2647/6, 2647/7, 2651/1, 2651/3, 2719/2, 

2719/2, 2753, SPOJ/10, 570/22, 570/46, 570/26, 570/22, 570/2, 2584, 2586, 2587, 2583, 2661, 2660, 2588, 2567/5, 

570/27, 570/45, 570/28, 570/3, 2567/2, 2580, 2581, 2599, 2599, 570/21, 1422/1, 1420, 2665/2, 2665/2, 2665/1, 2664/1, 

1419, 1352/100, 1352/100, 1352/100, 1352/100, 1349/2, 1349/2, 1349/2, 1352/100, 1580/1, 1343, 1339/1, 1504, 1349/1, 

1341, 1352/1, 1584, 1421, 1/129, 3/1, 3/1, 1683/68, 1683/66, 4/17, 4/18, 1683/66, 1/135, 1/134, 4/28, 4/29, 4/28, 1683/84, 

1683/84, 4/31, 4/31, 4/30, 2/19, 1683/88, 1683/89, 1683/60, 1683/88, 1683/59, 1683/60, 1683/77, 1/133, 3/3, 3/3, 

1683/67, 1/130, 1/131, 1683/82, 1683/82, 7/41, 7/42, 7/42, 1/141, 1771/6, 1771/16, 1771/85, 7/44, 4/49, 4/48, 4/40, 4/41, 

1683/62, 1683/63, 1683/62, 1683/63, 1/144, 1683/76, 4/42, 4/43, 1/138, 4/64, 4/65, 1/132, 4/1, 2636/2, 2626/4, 3/6, 3/6, 

4/71, 4/70, 1683/70, 1683/71, 4/23, 4/24, 4/26, 7/43, 1683/78, 3/10, 3/10, 7/40, 1771/17, 1771/19, 7/39, 7/39, 3/7, 3/7, 3/4, 

1683/73, 3/4, 1/143, 3/8, 3/9, 3/9, 3/8, 1683/69, 1683/80, 1/140, 4/4, 4/19, 4/22, 4/21, 4/20, 1683/81, 1683/64, 1683/64, 

1683/85, 1683/85, 1771/18, 4/55, 1771/59, 1771/57, 4/103, 4/102, 4/103, 1771/60, 4/101, 1771/58, 4/72, 4/73, 1/142, 

1683/72, 7/38, 7/37, 3/2, 3/2, 1/137, 4/79, 4/78, 1961, 4/63, 4/62, 1/128, 4/87, 1/136, 2/29, 2/30, 1683/79, 3/5, 5/4, 4/11, 

1683/87, 5/3, 4/7, 4/6, 5/2, 4/3, 5/2, 7/36, 4/99, 1/118, 1/126, 1/125, 2/21, 2/31, 2/22, 2/20, 3/5, 5/7, 5/6, 5/5, 2/22, 4/14, 

4/13, 4/12, 4/10, 4/9, 1683/87, 4/8, 4/5, 5/1, 4/2, 7/36, 4/9, 7/35, 5/1, 7/35, 1683/61, 1/127, 1683/61, 1683/75, 1683/83, 

1683/83, 1/155, 2/33, 4/50, 4/56, 4/57, 4/15, 4/37, 4/36, 4/37, 1/156, 2/25, 2/24, 2/23, 2/35, 2/34, 1/211, 1771/23, 1683/86, 

1683/86, 4/93, 4/34, 4/35, 4/34, 4/16, 4/92, 4/80, 4/86, 4/86, 4/81, 1/139, 1683/74, 1683/65, 1683/65. 

Območje razglasitve je prikazano na kartah TTN in PKN v merilu 1:5000, ki so sestavni del tega odloka. 

 

 



   

    

III. NAČIN GOSPODARJENJA 

3. člen 

 

V gozdovih, razglašenih za gozdove s posebnim namenom, se izvaja gospodarjenje na način, ki ne izključuje 

lesnoproizvodne funkcije, je pa prilagojen izjemno poudarjenim ekološkim in socialnim funkcijam teh gozdov. Določajo ga: 

– intenzivno in malopovršinsko ukrepanje; 

– količina letnega in desetletnega poseka, ki je prilagojena vrstam in poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij; 

– višja starost gozdnih sestojev in daljše obdobje pomlajevanja starih gozdov; 

– ukrepi varstva in gojenja gozdov, ki so lahko pogostejši in intenzivnejši, kot v gospodarskem gozdu brez omejitev; 

– način spravila lesa in vrsta spravilnih sredstev, ki morajo biti prilagojeni rastiščnim razmeram in intenzivnemu 

malopovršinskemu gospodarjenju; 

– ukrepi za ureditev in vzdrţevanje rekreacijske infrastrukture (poti, oznake, klopi, mize, kurišča, razgledišča in podobno); 

– ukrepi za zaščito posameznih delov gozdov pred škodljivimi vplivi prevelikega obiska; 

– ukrepi za urejanje prometa in parkiranja na območju razglašenih gozdov. 

 

4. člen 

 

Način prilagojenega gospodarjenja je opredeljen v načrtih, ki jih v skladu z 56. členom zakona o gozdovih izdeluje Zavod 

za gozdove Slovenije. Dolgoročne smernice za gospodarjenje so opredeljene v tekočem gozdnogospodarskem načrtu za 

gospodarsko enoto Postojna, podrobni ukrepi in omejitve pri gospodarjenju pa so sestavni del izvedbenih gozdnogojitvenih 

načrtov. 

Za izdelavo gozdnogospodarskih in podrobnih gozdnogojitvenih načrtov obravnavanega območja razglašenih gozdov s 

posebnim namenom je pristojen Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna in Krajevna enota Postojna. 

 

5. člen 

 

Vsa dela, povezana z gospodarjenjem z gozdovi (posek, spravilo, gozdnogojitvena in varstvena dela, izgradnja in vzdrţevanj 

gozdne infrastrukture) izvaja lastnik gozda ali drug izvajalec, ki ga lastnik gozda pooblasti. 

 

6. člen 

 

Dodatna dela, povezana s prilagojenim gospodarjenjem za krepitev izjemno poudarjenih funkcij gozdov (npr. izgradnja in 

vzdrţevanje rekreacijske infrastrukture) načrtuje, sporazumno z lastnikom gozda in na osnovi pogodbe z občino Postojna, 

Zavodom za gozdove Slovenije, Območno enoto Postojna. 

Dodatna dela naroča in financira Občina Postojna, izvajajo pa jih lahko poleg lastnika gozda tudi drugi izvajalci, 

sporazumno z lastnikom gozda. 

 

 

IV. VARSTVENI REŢIM IN OMEJITVE 

 

7. člen 

 

Gozdovi v območju razglasitve za gozdove s posebnim namenom so strogo zaščiteni pred spreminjanjem namembnosti. 

 

8. člen 

 



   

    

Zaradi varovanja gozdnega prostora in varnosti objektov mora biti vsaka gradnja objektov v neposredni bliţini gozda 

odmaknjena od gozdnega roba za najmanj eno sestojno višino odraslega gozda na tem območju. 

 

9. člen 

 

Vse gradnje objektov ali druge infrastrukture v neposredni bliţini gozda ter vsi ukrepi, ki bi kakorkoli ovirali prost dostop 

do gozda, morajo biti locirani in izvedeni na način, da se ohrani prost dostop do gozda, do katerega bi bil lahko zaradi 

posega dostop omejen ali oviran, oziroma da se pogoji dostopa do gozda ne poslabšajo. 

Enako velja tudi za ohranjanje značilnih pogledov, ki bi jih lahko gradnja in drugi posegi preprečevali ali zmanjševali. 

 

10. člen 

 

V gozdovih je prepovedano vsako dejanje, ki bi zmanjševalo ekološko stabilnost in trajnost gozda ali vznemirjalo ţivalski 

svet oziroma ogroţa funkcije gozda, njegov obstoj in namen (npr. posegi preoblikovanja terena in uničenje talnega profila, 

uničevanje ali poškodovanje dreves in podrasti, razdiranje mravljišč in podobno). 

11. člen 

 

V skladu z uredbo o prepovedi voţnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 16/95) je v gozdovih razglašenih za 

gozdove s posebnim namenom, prepovedan ves promet s kolesi in vozili na motorni pogon izven javnih prometnih površin, 

razen v primerih, ki so navedeni v uredbi. 

 

12. člen 

 

Na območju gozdov, razglašenih za gozdove s posebnim namenom so prepovedane še naslednje dejavnosti: 

– odlaganje smeti in odpadkov; 

– kurjenje v gozdu, razen na za to posebno določenih prostorih; 

– odnašanje rastlinskega opada iz gozda (steljarjenje); 

– nabiranje ţivali, plodov, gob ali rastlin, če se s tem ogroţa katera koli rastlinska ali ţivalska vrsta oziroma funkcija 

gozdov. 

 

V. NADOMESTILA ZARADI OMEJITEV PRI GOSPODARJENJU 

 

13. člen 

 

Če se z razglasitvijo za gozd s posebnim namenom zaradi posebne narave in vloge tega gozda omeji uţivanje lastnine, ima 

lastnik gozda pravico zahtevati ustrezne davčne olajšave ali pravico do nadomestila. 

Omejitev uţivanja lastnine se kaţe kot prilagojen dovoljeni posek, posebni pogoji za pridobivanje lesa ter opremljanje 

gozdov z rekreacijsko infrastrukturo. 

 

14. člen 

 

Lastniki gozdov s posebnim namenom imajo pravico do delnega kritja stroškov gojitvenih in varstvenih del s strani 

drţave, v skladu z Odredbo o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije 

(Uradni list RS, št. 58/94 in 19/95). 

 

 



   

    

15. člen 

 

Nadomestila zaradi omejevanja uţivanja lastnine v gozdovih s posebnim namenom plača razglasitelj, to je Občina 

Postojna. 

 

16. člen 

 

Osnovo za nadomestilo pri omejevanju letne količine poseka predstavlja čisti donos. Kot nadomestilo se upošteva razlika 

med čistim donosom, ki bi ga gozd lahko dajal, če ne bi bilo posebnih omejitev, in čistim donosom zmanjšane letne količine 

poseka. 

Deleţ zmanjšanja letne oziroma desetletne količina poseka zaradi posebnih omejitev je opredeljen z gozdnogospodarskim 

in gozdnogojitvenim načrtom. 

 

17. člen 

 

Nadomestilo zaradi povečanih stroškov, ki jih ima lastnik zaradi omejitev glede časa in načina pridobivanja lesa (npr. 

predpisana uporaba draţjih tehnologij, manjša koncentracija sečnje na enoto površine in podobno), se obravnava in določi 

individualno s sporazumom med lastnikom gozda in Občino Postojna. 

 

18. člen 

 

Nadomestilo zaradi omejevanja uţivanja lastnine v gozdnem prostoru, kjer je Občina Postojna v dogovoru z lastnikom 

gozda uredila in opremila gozd za rekreacijo, se sporazumno določi vnaprej, v skladu s pogodbo med lastnikom gozda in 

Občino Postojna. 

 

VI. ODKUP GOZDOV 

 

19. člen 

 

Če lastnik gozda s posebnim namenom zahteva odkup gozda, ga je razglasitelj, to je Občina Postojna dolţna odkupiti. 

 

20. člen 

 

V skladu s 47. členom zakona o gozdovih ima Občino Postojna predkupno pravico pri nakupu gozdov, ki so s tem 

odlokom razglašeni za gozdove s posebnim namenom. 

 

21. člen 

 

Odkupna cena se določi z dogovorom med prodajalcem in kupcem. Osnovo za določitev cene predstavlja cenitev sodno 

zapriseţenega cenilca gozdarske stroke. 

 

22. člen 

 

Občino Postojna odkupuje gozdove na podlagi ponudbe. Odkup se izvaja v okviru predvidenih letnih finančnih sredstev za 

ta namen, ter sredstev, ki vključujejo tudi sredstva, izterjana na podlagi zakona o varstvu okolja in na njemu temelječih 

predpisov. 



   

    

Mnenje o prioriteti odkupa posameznih gozdov iz zbranih ponudb izda Zavod za gozdove Slovenije. 

 

VII. KONČNI DOLOČBI 

 

23. člen 

 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske sluţbe in na podlagi pogodbe z Občino Postojna, 

Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Postojna. 

 

24. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Št. …………. 

Postojna, dne ………... 

 

ţupan 

občine Postojna 

l. r. 

 

 


