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TERITORIALNE IDENTIETE NOTRANJSKE IN NJIHOV DANAŠNJI POMEN
Izvleček:
Drastično povečana mobilnost prebivalstva, kaotične razsežnosti migracij, pojav številnih
novih medijev, proces globalizacije in drugih integracij vnašajo v prostor različne inovacije,
informacije in vplive s težko predvidljivimi posledicami. Ob vsem tem dobiva regionalizem in
z njim povezana teritorialna oziroma regionalna ter lokalna identiteta novo oziroma
potencirano vlogo branitelja pred uniformnostjo in enoličnostjo, ki ju bolj ali manj
propagirajo globalizacija in drugi integracijski procesi na različnih ravneh. Regionalna
identiteta se tako ponovno oživlja kot produkt svojega nasprotja, tvorbe nacionalnih in
mednarodnih prostorov in s tem povezanih procesov modernizacije. Diplomsko delo je
poizkus celovite proučitve teritorialnih identitet na primeru študije primera Notranjske.
Predstavljena so sociološka izhodišča proučevanja teritorialnih identitet, procesa identifikacije
ter kulturne dinamike spreminjanja le-teh. Z anketno raziskavo je osvetljen problem
teritorialne identitete Notranjske in glavni pokrajinski simboli, s katerimi se istovetijo
Notranjci.
KLJUČNE BESEDE: identiteta, teritorialne identitete, globalizacija, individualizacija,
Notranjska, teritorialni simboli.

TERRITORIAL IDENTITIES OF NOTRANJSKA AND THEIR PRESENT SENSE
Abstract:
Drastically incerased mobility of inhabitants, chaotic extension of migrations, the occurance
of many new media, the process of globalization and many other integrations all contribute to
various inovations and information, the consequences of which are hard to foresee and effect
our living spaces. Under such circumstances, the regionalism and territorial identities, such as
local and regional, are setting in as potential defenders of sameness and uniformity which are
propagated by globalization and other integration processes. The regional identity is now once
again being revived as a product of its own opposition, formation of national and international
spaces combined with modernization. This wording is an attempt of a thorough study of
territorial identities on the example of case study of Notranjska. Here presented are the origins
of sociological study of territorial identities, the process of identification and cultural
dynamics of their modification. The poll investigation illuminates the problem of territorial
identity of Notranjska and symbols with which Notranjska people, Inlanders, identify
themselfs.
KEY WORDS: identity, territorial identities, globalization, individualization, Notranjska,
territorial symbols.
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1. UVOD
1.1 IZHODIŠČE IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Živimo v postmoderni družbi1. Med drugim naj bi jo zaznamovala predvsem ideala
poenotenja in izključevanja drugačnosti. Z razvojem in napredkom znanosti se razvijajo
proizvodni procesi, spreminjajo se družbeni procesi, sistemi blagovne menjave, itd. Rastoča
urbanizacija, modernizacija in tehnizacija so začele razkrajati utečen način življenja in rahljati
tradicionalne odnose. Modernizacija pomeni vzpostavljanje abstraktnih sistemov, ki se vse
bolj diferenciirajo in kot taki vplivajo na spremenjene pogoje življenja ljudi postmoderne
dobe. Vse hitrejši življenjski ritem in korenitost sprememb, ki jih sodoben človek vnaša v
okolje pa vztrajno načenjata tradicionalne kvalitete, ki so ustvarile značilno podobo regije ali
kraja, ki nudijo tako potrebni občutek pripadnosti in ki v sodobni družbi lahko predstavljajo
osnovo gospodarskega razvoja. Kulturna identiteta, in s tem teritorialna identiteta, ter dobro
definirane značilnosti kraja in regije so namreč lastnosti, ki v vse bolj uniformiranem svetu
pridobivajo na svoji pomembnosti. Postajajo ena najpomembnejših kvalitet bivalnega okolja,
hkrati pa jih lahko pogosto zasledimo kot ekonomsko razvojno strategijo številnih regij.
Zaradi pridobivanja novih in/ali starih investicij posamezna geografska območja poskušajo
postati bolj konkurenčna in ravno zaradi tega procesa je postalo poudarjanje določenih
prostorskih kakovosti in izpostavljanje teritorialnih simbolov, s katerimi se prebivalci
določenega teritorija identificirajo, jih vzamejo za svoje, izrednega pomena (Černe, 1999).
Drastično povečana mobilnost prebivalstva, kaotične razsežnosti migracij, pojav številnih
novih medijev, proces globalizacije in drugih integracij vnašajo v prostor različne inovacije,
informacije in vplive s težko predvidljivimi posledicami. Ob vsem tem dobiva regionalizem in
z njim povezana teritorialna oziroma regionalna ter lokalna identiteta novo oziroma
potencirano vlogo branitelja pred uniformnostjo in enoličnostjo, ki ju bolj ali manj
propagirajo globalizacija in drugi integracijski procesi na različnih ravneh. Regionalna
identiteta se tako ponovno oživlja kot produkt svojega nasprotja, tvorbe nacionalnih in
mednarodnih prostorov in s tem povezanih procesov modernizacije. Paradoksalno pa je, da je
hkrati regionalizem vprežen v širšo integracijsko politiko in tudi v globalizacijo.
V Sloveniji se nahajamo ravno v času nove upravne regionalizacije v okviru razprav o delitvi
države na pokrajine in na ustrezno število le-teh. Glede na moč in intenzivnost ponovno
obujene regionalne zavesti in regionalizma kot gibanja, lahko rečemo, da so zgodovinsko
utemeljene in v zavesti prebivalstva močno vraščene teritorialne, regionalne in lokalne,
identitete primeren združevalni in hkrati razmejevalni dejavnik pri sodobnih potrebah novega
upravnega razmejevanja. Svojo regionalno pripadnost pa ljudje istovetijo z določenimi
simboli, ki jih kot pripadniki določene skupine kot take prepoznajo. Pri tem gre za
pripisovanje pomenov stvarem, ki same po sebi teh pomenov nimajo. Samo v tem primeru
lahko govorimo o teritorialni identiteti, o potrebi družbe, da se preko izvirnih prostorskih
simbolov tudi teritorialno navezuje in istoveti s krajem ali pokrajino. Takšen najbolj splošen
primer, na nacionalni oziroma državni ravni, predstavlja primer kozolca kot simbola

1

Družbe gredo skozi različne stopnje in imajo neki koncept modernosti, ki je logična predhodnica
postmodernosti (Haralambos, Holborn, 1999). »Za premik od modernizma k postmodernizmu je značilna
sprememba k »fleksibilni akumulaciji«. Le-ta vključuje nagle spremembe v trgih delovne sile, proizvodih in
vzorcih potrošnje, hitrejšo tehnološko spremembo, naraščanje zaposlenosti v sektorju storitev, zmanjšanje moči
sindikatov in visoko nezaposlenost« (Harvey v Sociologija, teme in pogledi, str. 920).
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slovenstva (Kučan, 1996). Kaj prezentira Notranjsko in Notranjce pa bom poizkušala
ugotoviti v pričujočem diplomskem delu.
Za Slovenijo nasploh radi prisegamo kot na deželo raznovrstnosti, ki so strnjene na
razmeroma majhnem prostoru. Regionalna identiteta oziroma zavest ima v slovenskem
prostoru že dolgo tradicijo. Že v preteklosti je bila njena vloga izredno opazna zaradi
večstoletne odsotnosti politične in državne organiziranosti Slovencev. V obdobju politične
afirmacije slovenskega naroda v 18. in 19. stoletju je bila le-ta pomembna opora
etnopolitičnim prizadevanjem. Imena kot so Dolenjska, Notranjska, Gorenjska, Štajerska,
Koroška, Prekmurje, Istra in Primorska, so še sedaj močno zasidrana v javnosti in imajo še
danes izredno močan vpliv na percepcijo regionalne identitete, sploh ravno na primeru
območja Notranjske, kjer je rapalska meja pustila globok pečat. To kaže na vitalnost in
trdoživost regionalne identitete in zavesti, kjer edini problem predstavlja točna omejitev regij,
ki pa ravno danes predstavlja pereč regionalno planski politični problem.
Po mojem mnenju predstavlja Notranjska s svojimi bogatimi in raznovrstnimi naravnimi in
kulturnimi danostmi, velik neizkoriščen potencial, s katerimi bi lahko bolj dobrohotno
razpolagala in s tem tržila svojo regionalno identiteto v gospodarske namene in s tem
prispevala k boljši gospodarski razvitosti regije in predvsem njeni razpoznavnosti. Na
Notranjskem se na primer skriva ogromen turistični potenicial, ki samo čaka na pravega
človeka in investitorja, ki bo premogel predvsem dovolj volje, da predrami notranjske ljudi.
Celotna Notranjska se mi zdi mistična, prav tako njeni ljudje. Kdo se ne spominja zgodbe o
znamenitem notranjskem junaku Petru Klepcu iz Prezida? Turškemu nasprotniku je v dvoboju
stisnil roko, da mu je brizgala kri izza nohtov, nato je vso turško vojsko naklepal s hojo, ki jo
je izdrl iz tal, kakor da je drobna bilka. Vsi poznamo zgodbe o notranjskem tovorniku Martinu
Krpanu z Vrha pri Sveti Trojici, ki je prenašal angleško sol in bruse čez mejo. Kobilico je
prestavil čez cesto, kakor bi bila navadna koza, in sam cesar ga je povabil, naj reši Dunaj
strašnega razbojnika Brdavsa. Krpan je to opravil z mesarico in kijem. Zato je lahko dalje
brez potnega lista prevažal sol in brusne kamne. Tega je že dolgo. Da, te zgodbe o junaških
notranjskih ljudeh, ki so postali simbol bojev notranjskega človeka z zemljo in trpko usodo,
ter čudovita pokrajina so me vzpodbudili, da sem se začela spraševati, kaj je tisto kar danes
najbolj zaznamuje Notranjce. Kaj je tisto nekaj, s čimer se Notranjci dandanes identificirajo in
jim predstavlja simbol njihove pokrajine ter jih dela to kar so?
Naloga izhaja iz predpostavke, da zavzemajo prostor in prostorske prvine pomembno mesto v
pojavnosti teritorialne identiete določenega območja. Razbrati je mogoče tudi globalizacijske
procese in procese poenotenja, ki ogrožajo ustaljene kulturne prakse in identitete, vezane na
prostor.
Moje diplomsko delo je zato usmerjeno v naslednje cilje:
• Opredelitev pojmov identiteta, kulturna identiteta in prostorska, teritorialna identiteta.
• Pojasnitev družbeno-prostorskih sprememb z vidika enotnosti nasprotij
individualizaije in globalizacije (ali se teritorialna raznovrstnost v teh procesih
zmanjšuje ali povečuje).
• Predstavitev različnih omejitev Notranjske.
• Kratka predstavitev regionalnogeografske strukture Notranjske.
• Ugotoviti današnje oblike prostorske povezanosti prebivalstva Notranjske na
regionalni in lokalni ravni. Analizirati rezultate ankete, ki ugotavlja povezanost
Notranjca z njegovim prostorom ter opredeliti elemente, ki zanj delujejo kot sidrišča
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•

na podlagi katerih se dejansko vzpostavlja njegova regionalna oziroma lokalna
identiteta.
Poizkus opredelitve današnjega pomena in vloge teritorialnih identitet.

1.2 METODE DELA
Razumevanje tako kompleksne problematike je zahtevalo obsežen interdisciplinarni pregled
in povzetje spoznanj s številnih raziskovalnih področij. Pri obravnavi problema sem črpala
vednost iz področij prostorske sociologije, kulturne antropologije, primerov modernih in
postmodernih kulturnih praks, okoljske in socialne psihologije, geografije ter primerov
arhitekturne in krajinske tvornosti. Pri opredelitvi teoretičnih pojmov ter pojasnitvi
socioloških in socialnogeografskih vidikov proučevanja teritorialnih identitet, sem se oprla
predvsem na dela, katere temelj so predstavljale knjige in članki Zdravka Mlinarja. Dejavnosti
le-tega so namreč že več kot tri desetletja v ospredju sociološkega delovanja in prav on je
zasnoval sociološko preučevanje družbenoprostorskih sprememb. Tudi sicer je literature na to
temo precej, tako tujih kot tudi priznanih slovenskih avtorjev, in ravno zaradi mnoštva
različnih pogledov in interpretacij dogajanj in procesov postmoderne dobe, sem se v veliki
meri osredotočila predvsem na Mlinarjev pogled. K jasnejšemu vpogledu na področje
identitet, predvsem teritorialnih, in njihovemu pomenu, ki se jim pripisuje v današnjem času
ter dejavnikih, ki jih opredeljujejo, so pripomogla tudi dela Staneta Južniča, doktorska
disertacija Ane Kučan z naslovom Dejavniki nacionalne identitete v Sloveniji ter Spoznavni
zemljevid Slovenije. Vsa našteta dela so zelo splošna in so mi služila le kot grobo vodilo,
medtem, ko konkretna literatura, ki bi se ukvarjala s percepcijo teritorialne identitete
Notranjske, ne obstaja. Zato sem se v največji meri oprla na rezultate svoje raziskave in
pogovore z lokalnimi informatorji.
Prav tako sem se na obstoječo literaturo naslonila pri opredeljevanju in različnih omejitvah
Notranjske ter družbeno in naravnogeografskih značilnostih pokrajine. V literaturi je
najmočneje in najnatančneje opisana predvsem pokrajinskoekološka enota Cerkniškega
pojezerja, medtem ko so opisi ostalih pokrajinskih enot Notranjske slabše zastopani (z izjemo
opisov v monografiji Slovenija, pokrajine in ljudje, 1998) in se sem pri opisu le-teh naslonila
na starejšo, a s tem nič manj zanesljivo, strokovno literaturo, predvsem na dela Antona
Melika.
Za potrebe opredeljevanja prostorske povezanosti prebivalstva Notranjske na regionalni in
lokalni ravni ter ugotavljanje njihove povezanosti ter simbolov, ki zanj delujejo kot sidrišče,
sem, kot sem že omenila, uporabila metodo lastne ankete. Na območju Notranjsko-kraške
statsitične regije, ki jo sestavlja šest občin (Cerknica, Loška dolina, Bloke, Postojna, Pivka in
Ilirska Bistrica), sem izvedla 120 anket, po 20 v vsaki občini. Velika večina le-teh se je
sprevrgla v daljše debate, predvsem tiste, izvedene z lokalnimi informatorji. V raziskavo sem
zajela približno enako število moških in žensk. Prav tako so enakomerno zastopani vsi
starostni razredi: od 18 do 30 let, 30 do 40, 40 do 50, 50 do 60, 60 do 70 in starostni razred
kamor so se uvrstili prebivalci starejši od 70 let. Večjih in za raziskavo pomembnih odstopanj
v odgovorih, glede na starost, spol in izobrazbo, ni bilo. Vsi anketiranci so odgovarjali precej
enotno, zato na podlagi rezultatov pridobljenih z anketo, ni bilo težav izpostaviti najbolj
reprezentativnih elementov oziroma simbolov, ki po njihovem mnenju najbolje predstavljajo
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njihovo pokrajino in se z njimi lahko poistovetijo ter območij za katere se opredelijo, češ da
do njih gojijo najmočnejšo čustveno navezanost.
Diplomsko delo je razdeljeno na šest poglavij. Drugo poglavje je namenjeno opredelitvi
temeljnih socioloških pojmov kot so identiteta, kulturne identitete in teriotorialna identiteta.
Poizkušala sem opisati razmere stanja postmodernosti in kako le-te vplivajo na spremembe
percepcije prostora in družbeno-prostorske spremembe z vidika enosti nasprotij
individualizacije in globalizacije.
V tretjem poglavju sem predstavila temeljne regionalizacije notranjskega prostora, pri čemer
sem izpostavila Notranjsko-kraško statistično regijo, ki je v nadaljevanju predstavljala moje
proučevano območje, ter dejstvo zakaj sem se odločila ravno za to omejitev.
V četrtem poglavju so na kratko predstavljene naravno in družbenogeografske značilnosti
Notranjske. Le-te so opisane v poglavjih Lega, Površje, kamnine in vode, Podnebje, prst in
rastje, Prebivalstvo in naselja ter Gospodarstvo.
Peto poglavje je namenjeno analizi anketnih podatkov in s tem opredelitvi elementov oziroma
simbolov, ki za notranjskega človeka delujejo kot sidrišča in na podlagi katerih se vzpostavlja
teritorialna identiteta, tako regionalna kot tudi lokalna.
Zaključek je podan v šestem poglavju. V njem so prikazani glavnih poudarki diplomskega
dela in poizkus opredelitve današnjega pomena in vloge teritorialnih enot na primeru
Notranjske.
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2. TEORETSKA IZHODIŠČA
2.1 IDENTITETA - RAZSEŽNOST POMENOV
V razmerah sodobne, postmoderne družbe se vidik in vprašanje identitete človeka kot
posameznika in kot družbenega bitja izpostavlja kot eno ključnih vprašanj smisla njegovega
življenja v tem svetu. Pojem identitete sodi danes med najpogosteje omenjane termine in je
stalen sopotnik razprav o teritorialnosti. Izreden razmah je dobil ob zatonu drugega tisočletja,
njegova svetovna razsežnost pa se ujema z globalizacijo gospodarskih in političnih odnosov
(Zupančič, 1998). Sodobni, postmoderni čas v katerem živimo, je namreč čas velikih
sprememb, ki so odvijajo hitro in nezadržno. Na gospodarskem, tehnološkem, političnem in
družbenem področju ter na znanstveni, religiozni in moralno kulturni ravni se uveljavljajo
korenite spremembe, ki imajo posledično vpliv tudi na spreminjanje kulturnih identitet in na
splošno prepoznavnost sveta. Zato je identiteta eden temeljnih konceptov sodobnih družbenih
znanosti in kot taki ji je bil v zadnjem času posvečen obsežen opus različnih raziskav in del,
predstavljenih iz različnih gledišč in pozicij. Posamezne stroke tako vežejo pojem identitete
na področje svojega raziskovanja oziroma delovanja in ga največkrat niti ne opredeljujejo, pač
pa ga običajno uokvirjajo v splet prostorskih, socialnih in kulturnih dogajanj v času.
Barbičeva v svojem članku trdi, da o identiteti nasploh ni moč govoriti in je zato tudi ne
opredeliti (Barbič, 1996, str. 111), čeprav obstaja mnoštvo avtorjev, ki to poizkušajo.
Pojmovanja so med seboj precej razlikujejo in so neusklajena, saj je identiteta kompleksen in
mnogoplasten pojav. Za njeno razumevanje je potreben interdisciplinaren pristop in povzetje
spoznanj različnih strok, ki tega pojma ne razumejo enoznačno.
Slovenska beseda za identiteto je istovetnost, kar pomeni istost, popolno enakost dveh stvari
(Veliki slovar tujk, 2002, str. 479). Po SSKJ v pravnem jeziku pomenita oba izraza skladnost,
ujemanje podatkov z resničnimi dejstvi, znaki. Enako definira oba pojma tudi filozofsko:
dialektična identiteta/istovetnost, ki vključuje notranja nasprotja, zaradi česar nič ne more
ostati enako samo sebi. Knjižno pa SSKJ opredeljuje identičnost kot identiteto med zavestjo
in resnico (SSKJ, 1994, str. 291). Povzamemo lahko, da sta izraza identiteta in istovetnost
sinonima, odločitev za rabo enega ali drugega izraza pa je prepuščena vsakemu posamezniku.
Sama bom uporabljala izraz idenitteta, kjer me bo zanimala predvsem vsebina tega izraza v
družboslovju; natančneje pri obravnavi današnjega pomena teritorialnih identitet s poudarkom
na lokalnih in regionalnih identitetah prebivalcev Notranjske.
Identiteto preprosto definira Mirjana Nastran Ule in sicer kot način, na katerega se
posamezniki ali skupine razlikujejo v primerjavi z drugimi posamezniki in skupinami (Ule,
2000). Identiteta je po tej definiciji sestavljena iz podobnosti in razlik. Razkrije nam bistveno
značilnost identitete – odnosni vidik, po katerem identiteta posameznika brez pripoznanja lete s strani drugih v okolju, sploh ne obstaja. Cilj identitete je ostati 'isti' v primerjavi z
drugimi, kljub spremembam. Identicus namreč v latinščini pomeni 'istoveten' v smislu 'eden
in isti' (Južnič, 199, str. 10).
Peter Berger in Thomas Luckman predstavita identiteto predvsem kot odraz odnosa, ki ga
človek vzpostavi skozi proces socializacije do samega sebe in do skupine v kateri živi. Je
'element subjektivne realnosti', ki jo oblikujejo kulturni in družbeni procesi, oziroma pojav, ki
nastane v vzajemnem odnosu in vplivu med posameznikom in družbo (Berger in Luckman v
Lukšič-Hacin, 1995, str. 35). Vse to rezultira v identifikaciji posameznika s samim seboj, kar
vključuje tako družbene in kulturne kot tudi individualne dimenzije. Identiteta se pri
7
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posamezniku vzpostavi skozi posamezne faze socializacijskega procesa in je predvsem
rezultat identifikacije, ki v primarni socializaciji poteka vzporedno z imitativno težnjo,
pozneje pa postopno prerašča v identifikacijo posameznika s samim seboj vključujoč
družbene in individualne dimenzije. Tako so v primarni socializaciji postavljeni temelji
osebne ali individualne identitete, ki se nanaša na posameznika in označuje njegove
samoidentifikacije ter identifikacije, ki mu jih prisodi družba (ki so družbeno priznane ali celo
vsiljene skozi družbeni položaj, ugled, pravice in dolžnosti). Ena od osnovnih dejavnikov
posameznikove identifikacije, njen izvor, ki vpliva na ostale vidike identitete je telesnost.
Človek je/ima telo in njegov odnos do le-tega, je družbeno posredovan in določujoče vpliva
na posameznikovo razumevanje družbenega okolja in s tem predstavlja središčni del njegove
identitete (Lukšič-Hacin, 1995, str. 41). Na posamezne lastnosti našega telesa se vežejo
družbene in kulturne vloge, ki jih opredeljujejo spol, rasa, starost, morfološke posebnosti in
njihovo družbeno dojemanje. Telesna identiteta je primarno vezana na spol in spolno
identiteto, vendar ne le v smislu biološko določenega spola, temveč tudi kot družbeno pogojen
življenski proces njenega prepoznavanja.
Družbenost identitete se v realnosti kaže skozi dejstvo, da »posamezne zgodovinske družbene
sktrukture ustvarjajo identitetne tipe, ki jih v posameznih primerih prepoznamo. V tem smislu
lahko trdimo, da ima Američan drugačno identiteto kot Francoz, Newyorčan drugačno kot
nekdo, ki živi na ameriškem srednjem vzhodu, uradnik drugačno kot potepuh itd... Identitetni
tipi so relativno stabilni elementi objektivne družbene realnosti« (Berger in Luckman v
Lukšič-Hacin, 1995, str. 35-36). Marina Lukšič-Hacin nadalje sklene, da je identiteta
kompleksen pojav, kjer se individualna raven veže na gensko neponovljivost posameznika kot
biološkega bitja, skupinska pa je povezana z neogibno potrebo človeka po pripadnosti neki
skupini. Identiteta je po njeni definiciji izraz interakcije med posameznikovim občutkom
identitete, privrženostjo skupini in pripravljenostjo te skupine, da njegovo identiteto prepozna
in (ne)sprejme, pri čemer mu pripiše tudi določen položaj (Lukšič-Hacin, 1995, str. 42).
Za izhodišče nam lahko služi tudi Smithova dokaj preprosta in klasična definicija sicer
kulturne identitete. Po njem je kulturna identiteta »subjektivno občutenje in vrednotenje
katerekoli populacije, ki ima skupno izkušnjo in deli eno ali več kulturnih karakteristik«
(Smith v Featherstone, 1990, str. 179). Vendar pa iz te definicije ni razvidna že prej omenjena
individualna identiteta, ki je po Južniču skupek idiosinkratičnih posebnosti nekega
posameznika, ki ga razlikuje od drugih posameznikov. Skupinska in individualna ali
subjektivna identiteta se lahko delno prekrivata, lahko pa med njima prihaja tudi do
protislovnosti ali celo razdora, kar je še posebej značilno za današnje postmoderne družbe
(Južnič, 1993, str. 53).
Skupinske, kolektivne identitete nastajajo znotraj družbene skupine, v kateri se lahko
izoblikuje več vrst in vidikov pripadnosti, s tem pa tudi več identitet, ki se navezujejo na
osebno identiteto. Mnoštvo identitet, ki jih ljudje nosijo s seboj, je vezano, na primer na
družino, poklic, organizacijo, religijo, narod, kraj, prostor. Preko skupinskih identitet, ki so
sprejete predvsem na temelju skupnih čustev, idej in idealov, izraža posameznik eksistenčno
potrebo po pripadanju neki skupnosti. V izražanju pripadnosti določenemu delu družbe daje
posameznik prednost izbranim kolektivnim identitetam glede na okoliščine, v katerih se
nahaja. Te se včasih dopolnjujejo ali pa si nasprotujejo.
Med najpomembnejše kolektivne identitete sodijo: nacionalne, državne, politične, ideološke,
poklicne, zaposlitvene, izobraževalne, teritorialne, regionalne, religiozne, identitete glede na
svetonazorsko prepričanje, športne in rekreacijske ter disociativne identitete (Južnič, 1993).
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Osebna identiteta je tako osnova ostalih, bolj zapletenih in kompleksnejših identitet, ki se med
seboj ločijo glede na individualnost, številčnost, odmevnost, trajnost, kompleksnost,
intenzivnost in prehodnost.
V tradicionalni, predmoderni družbi je bila identiteta fiksirana, trajna in stabilna. Bila je v
funkciji že vnaprej definiranih socialnih vlog in tradicionalnega sistema mitov. V
predmoderni dobi se nam identiteta na splošno kaže kot neproblematična in kot taka ni bila
predmet diskusije, individualne identitete pa sploh še niso poznali in rečemo lahko, da se je
razvila šele z nastopom moderne, ko je identiteta postala subjekt sprememb in inovacij.
Postala je tudi bolj fleksibilna, mnogovrstna in osebna, pojavljati so se začele nove,
alternativne oblike življenskih praks (Trček, 1994, str. 12). Prišlo je do sprememb prostorskočasovnega vzorčenja zvokov in podob, ki so pospeševala modernistična prizadevanja po
nadomestitvi niza temeljnih vrednot. Le-ta temeljijo na tradiciji, religiji ali razumu. Po Bellu
je zato glavni izvor modernistične identitete izkušnja (Lash, 1993, str. 133-134). Vendar je
kljub temu ostala prevladujoča oblika identitet v moderni družbi relativno stabilna in v večji
meri predpisana. V postmoderni družbi pa postaja identiteta vedno bolj krhka, lomljiva in
nestabilna. Trček (1994) gre celo tako daleč, da govori o popolnem izginotju identitete, katere
vzrok naj bi bila masovna popularna kultura.
Na tem mestu naj omenim še t.i. premikajočo identiteto, katere pojem v svoje delo uvaja
Južnič in je posledica razmer sodobne postmoderne družbe. »Tako imenujemo tisto identiteto,
ki je nestalna, prilagodljiva in v tem smislu nekonkluzivna. Mnoge negotovosti in
nezasidranosti so lahko razlog identitete, ki bi ji lahko rekli tudi fluktuirajoča, torej
nestanovitna in kolebajoča se. Med temeljne razloge fluktuirajoče idenetitete gre šteti splošno
mobilnost sodobne razvite družbe, spreminjanje položaja posameznika v procesih družbenih
sprememb, lažje prehode iz kraja v kraj (teritorialna mobilnost), mobilnost glede zaposlitve in
možnosti spreminjanja družbenega statusa v raznih oblikah vertikalne in horizontalne
mobilnosti« (Južnič, 1993, str. 132). Neprestano menjavanje posameznikovih vlog, kot nam
jih narekuje družba, zahteva svojevrstno prilagodljivo identiteto in neke vrste uravnoteženje
med mnogimi identitetnimi sidrišči v našem življenju. Vse to je posledica kulturne in
družbene diferenciacije, s katero so se pojavile številne alternativne skupinske identifikacije,
katerih nosilec lahko postane vsak posameznik. Tako kot je posttradicionalna družba
označena s pluralnostjo, je tudi za posameznika v družbi značilna pluralnost identitet.
Identiteta namreč izhaja iz izbire in posamezniku ni vnaprej pripisana.
Sklenemo lahko, da je identiteta kompleksen pojav. Analitično lahko govorimo o njenih
individualnih in skupinskih vidikih, ki se medsebojno prepletajo, dopolnjujejo ali si
nasprotujejo. Individualna raven se veže na gensko neponovljivost posameznika kot
biološkega bitja, ki se dokončno uresniči v procesu inkulturacije in socializacije. Skupinska
raven pa je povezana z neogibno potrebo človeka po pripadnosti neki skupini. Predpogoj
zanjo je sociabilnost oziroma družljivost človeka, ki je po svoji naravi bitje, ki se druži. Je
izraz interakcije med posameznikovim občutkom identitete, privrženostjo skupini in
pripravljenost te skupine, da njegovo identiteto prepozna in (ne)sprejme, pri čemer mu pripiše
tudi določen položaj. Občutek pripadnosti zagotavlja posameznikovo lojalnost do skupine.
Lojalnosti pripadnikov tako omogočajo obstoj neke skupine. Za obstoj skupin pa so poleg
lojalnosti pomembni tudi simboli, miti, legende, govorice (dialekt, slengi, žargoni,...), rituali
in ceremonije, ki zagotavljajo kontinuiteto skupinske identifikacije. (Lukšič-Hacin, 1995, str.
42-43) Kratko lahko zaključim, če povzamem Milinarjeve besede,: »Glavni merili, ki
opredeljujeta vsako identiteto, sta diferenciacija in kontinuiteta.« (Mlinar, 1992, str. 454)
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2.2 KULTURNA IDENTITETA
Kulturno identiteto nekateri avtorji opredeljujejo kot krovno identiteto oziroma sintezo vseh
drugih identitet, seveda ob predpostavki, da se kulturo razume v širšem pomenu besede.
Opredelitev kulture podaja Južnič po definiciji, nastali v UNESCU, kot »dinamičen vrednosti
sistem naučenih elementov pričakovanj, konvencij, verovanj in pravil, ki omogočajo članom
določene skupine, da uresničijo kontakte med seboj in svetom, da torej med seboj
komunicirajo in razvijajo svoje ustvarjalne potenciale. Kultura je sistem določene celovitosti
človekovega početja in hkrati način življenja, ki temelji na določenih vrednotah in iz njih tudi
izhaja« (Južnič, 1993, str. 179). Kultura naj bi bila potemtakem posrednik med človekom kot
posameznikom in njegovo družbenostjo ter celotnim okoljem, v katerem se življenje odvija.
Že prej sem omenila Smithovo nazorno in razmeroma preprosto definicijo kulturne identitete,
ki izpostavlja skupno izkušnjo kot enega bistvenih elementov kulturne identitete. Tri najbolj
ključne komponente skupne izkušnje so občutek kontinuitete med izkušnjami sledečih si
generacij znotraj neke populacije, delitev spomina o specifičnih dogodkih in osebah, ki so
temeljne za občutenje skupne zgodovinske usode ter občutek skupne usode (Smith v
Featherstone, 1990, str. 179). Pri neki konkretni identiteti gre torej za neko konkretno
skupino, njeno skupno usodo in njen specifičen sistem klasifikacije.
Glavni dejavniki, ki sodelujejo pri oblikovanju kulturnih identitet in pri njenem vzdrževanju,
so posameznik in njegovo delovanje, obenem pa kultura in miti, ki se oblikujejo v neki družbi
in ki se neposredno izražajo z načini oblačenja, prehrano, vedenjem, jezikom, službo,
prostorom in načinom bivanja. Sestavine kulturne idenitete, torej npr. narečje, domače obrti,
prehrambena in kulinarična kultura, medsebojna pomoč, oblike sodelovanja in povezovanja,
likovna umetnost, literarna, glasbena in plesna dediščina, šege in navade, itd., se v času
spreminjajo, čeprav se del njih, poimenovan kot tradicije, ohranja skozi daljši čas. Seveda pa
se tudi te tekom časa spremenijo in si nadenejo sodobnejše forme ter prevzamejo sodobne
dosežke. Vsekakor pa modernost sveta ne sme pomeniti izginjanje nemodernega, temveč naj
le prispeva k njegovemu varovaju in ponovnem ustvarjanju, saj so spomini na preteklost
upanja za prihodnost (Černe, 1999).
Kulturno identiteto posameznika in družbene skupine tako opredeljujemo s tradicijami,
dediščino in sodobnimi človeškimi dosežki, s katerimi se posameznik ali družbena skupina
istoveti. To pa pomeni, da jih pojmuje kot del lastne kulture, ki je tudi prostorsko omejena.
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2.2.1. TERITORIALNE IDENTITETE
Med kulturne identitete sodijo tudi prostorske identitete. Človekova povezanost s prostorom,
v katerem živi, je ključna vsebina njegove prostorske identitete; prostor je izpričano
identitetno sidrišče posameznika in družbene skupine. Identiteta, ki me še posebej zanima, je
odnos, ki se vzpostavlja med človekom in prostorom, v katerem živi kot posameznik in kot
družbeno bitje. V tem smislu so se razvile številne raziskovalne teorije, ki obravnavajo
prostorsko identiteto na primer v povezavi s konceptom kraja, ki je splošnejše narave ali pa
take, ki svoje študije in raziskovanja navezujejo na ozemlje oziroma teritorij, ki je običajno
opredeljen z mejo in raziskujejo povezanost družbene skupine s tem prostorom. Mene bo
zanimalo predvsem slednje – povezanost Notranjca z njegovim prostorom, teritorijem Notranjsko, katere meje bom natančno opredelila v naslednjem poglavju. Poizkušala bom
opredeliti elemente, ki zanj delujejo kot sidrišča in na podlagi katerih se dejansko vzpostavlja
njegova teritorialna identiteta, predvsem regionalna ali lokalna.
Vsak izmed nas pripada določenim geografskim območjem, ki so v večji meri opredeljena s
krajem v katerem živimo, krajem, kjer delamo, in ljudmi, s katerimi delimo naše življenje.
Černe (1999, str. 298) pravi: »Bivanje pomeni v prvi vrsti identifikacijo z okoljem...« Po
njegovem pomeni izguba identifikacije s pokrajino in krajem stvarno izgubo identitete. »Če
izgubimo sposobnost bivanja, izgubimo naše korenine« (prav tam).
Prostor in osebna identiteta posameznika sta pogojena. Prostor je skupni imenovalec
razumevanja in pripadnosti posameznika, posamezni deli prostora pa so elementi asociacije
človeka z lastno identiteto. Identiteta posameznika je v ozki povezavi z identiteto prostora, iz
katerega izhaja (Norberg-Schultz v Butina Watson, 1997). Zatorej je še kako potrebno
ohranjati in razvijati različne pomene prostorskih struktur, spoštovati teritorialne identitete, pa
najsi bodo to regionalne ali lokalne, saj je geografski prostor eden izmed temeljnih vidikov
človekovega bivanja. Globalizacijski trendi sodobnega sveta pa vplivajo med drugim tudi na
izenačevanje, ki se kaže na različnih prostorskih ravneh. Kulturna dinamika in spremembe v
družbi in kulturi, ki sledijo tem tokovom, se posledično odražajo tudi v prostoru in v dinamiki
njegovega fizičnega in pomenskega prestrukturiranja. Poenostavljen in osiromašen prostor pa
zmanjšuje možnosti za identifikacijo z njim. Zato je razumevanje in poznavanje teh procesov
in razmerij, ki omogočajo človekovo identifikacijo s prostorom ter nenazadnje tudi
prostorskih sestavin, ključnega pomena. A o tem podrobneje v nadaljevanju. Na tem mestu
lahko poudarimo, da teritorij predstavlja enega pomembnejših vitalnih elementov definiranja
in identificiranja skupine, ki v njem živi. Njegove posebnosti, na primer odprtost ali zaprtost
prostora, goratost ali nižinskost, bistveno vplivajo tudi na oblikovanje skupinskega karakterja.
»Tip Kraševca ali Notranjca je kraševsko trd, se pravi, redkobeseden, nekoliko hladen in piker
človek, ki je hkrati dobesedno kremenit v svojem značaju kakor skale, na katerih živi in dela«
(Trstenjak v Mihevc, 1993).
Kaj torej teritorialna identiteta sploh je? Za Južniča predstavlja identifikacijo s prostorom in v
prostoru, pri čemer so ozemeljske meje identitetni okvir. Ozemlje je kritični dejavnik v
določanju skupinske identitete. Ozemeljska ali teritorialna identiteta je zanj na makroplanu,
torej v širših razmerah, kot na primer domovina, ki je pojmovana kot država ali pa kaka njena
enota, teritorij, na mikroplanu pa prostor vsakdanjega, konkretnega bivanja, torej kraj, dom,
domačija (Južnič, 1993). Navezanost na kraj oblikuje posameznik tekom osebnega razvoja,
medtem ko se teritorialna identiteta konstituira znotraj določene družbene skupine in se
spreminja v skladu z družbenoprostorskimi spremembami. Koncept kraja je zato uporaben
predvsem za teoretično opredeljevanje odnosa posameznika z okoljem in njegovo delovanje
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v njem ter predstave, ki jih o kraju ustvari. Koncept teritorialnosti pa pogosteje zasledimo pri
opredeljevanju odnosov družbene skupine z določenim ozemljem, teritorijem. Med obema
identitetnima ravnema pa vlada močna soodvisnost.
Zupančič za teritorialno identiteto pravi, da je zanjo značilna hierarhičnost odnosov med
posameznimi identitetami pri enem posamezniku. Vsak ima lahko namreč lokalno in
regionalno identitieto v več stopnjah, vse do državne in še širše. Teritorialne identitete so
obsežne, trajne, navadno sopotnik narodne ter stare, saj so bile prisotne že v času, ko narodi še
niso obstajali (Zupančič, 1996, str. 62).

2.2.1.1. RAZUMEVANJE POJMA REGIONALNE IDENTITETA
Ko govorimo o teritorialni identiteti, se ne moremo izogniti izrazoma lokalna in regionalna
identiteta, ki sta le eni od ravni na kateri lahko proučujemo teritorialne identitete. Lokalno
identiteto imamo v mislih, ko govorimo o mestih, krajih, ki so dobila prepoznaven značaj
zaradi številnih dejavnikov, na primer naravnih topografskih in pokrajinskih razmer,
značilnosti gospodarstva in proizvodnje, družbenopolitičnih dejavnikov,... se pravi zaradi
prepoznavnosti naselij, ki se kaže v fizičnih oblikah, vzorcih in prostorski organizaciji skupaj
z elementi naravnega okolja. To kakovost lahko imenujemo tudi genius loci, »duh prostora«.
Gre za antično predstavo, ki izvira iz verovanja, da »vsaka posamezna enititeta (stvaritev,
stvar) ima svoj genius - 'duha varuha'; ta duh daje življenje ljudem in prostorom, jih spremlja
od rojstva do smrti in jim določa značaj« (Norberg-Schutz v Butina-Watson, 1997, str. 3).
Poleg tega imajo nekatera mesta, kraji in naselja prepoznaven značaj, lahko tudi skupine mest
prikazujejo določeno skupno prepoznavnost, tako, ki je lastna posameznemu območju ali
regiji. V tem primeru pa govorimo o regionalni identiteti. Še enkrat naj poudarim, da je pri
obema še vedno govora o teritorialni identiteti, saj gre le za različna pojmovanja teritorija, na
katerega se navezujeta. Njeno oblikovanje se začne na najnižji s stopnji z lokalno identiteto, v
neposrednem življenskem okolju posameznika, to je v naselju.
Ipsen (Ipsen v Kerma, 2001) opredeljuje regionalno identiteto kot predznanstveni, politično in
socialnopsihološki ambivalentni pojem, ki se v praksi pogosto obravnava kot predpostavka
regionalnega razvoja. Namreč, pozitivna regionalna identiteta lahko v skladu z zmožnostmi
zaustavi na primer izseljevanje ali pospeši razcvet ekonomskih, socialnih in kulturnih
dejavnosti v regiji ter je kot taka želja prenekaterega regionalnega planerja. Tako lahko hitro
postane reklamna strategija za pritegnitev investitorjev v funkciji prostora kot blaga, pri čemer
pa obstaja nevarnost, da se prične embalaža – regionalna identiteta, bolj prodajati kot sama
vsebina – prostor.
V naravnogeografskem smislu imajo in so tudi imela v preteklosti bolj ali manj homogena
zaokrožena območja več možnosti za razvoj prepletenih internih komunikacij, ki utrjujejo to
notranjo homogenost in specifiko prostora glede na druga območja. Nekdaj in tudi danes je
močna podlaga za identifikacijo posameznika s prostorom na primer podobna klima, reliefna
izoblikovanost, naravna vegetacija, podobne razmere za kmetovanje in hkratnost
administrativnih ter cerkvenoupravnih območij v prostoru. Predvsem v preteklosti, ko je bila
mobilnost prebivalcev nižja kot je danes, ko razdalja in oddaljenost skorajda ne igrata več
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pomembne vloge, so se na tak način rojevala zaokrožena območja s samosvojimi regionalnimi
posebnostmi.
Teritorialna identiteta ne obstaja sama po sebi, v izolaciji, temveč le v različnosti oziroma
nasprotju do drugih teritorialnih identitet. Soočanje in ne le gol obstoj v prostoru je tisto, kar
prispeva k vzpostavljanju posamezne identitete. »Teritorialna identiteta je brez pomena, če je
ne soočimo in povežemo z različnostmi sedanjosti in prihodnosti« (Bassand v Mlinar, 1994,
str. 136). Ali drugače: »Enako kot posamezniki tudi mesta spoznajo, kaj so in kaj jih razlikuje
od drugih, iz poenotenega opazovanja drugih« (Suttles, prav tam). S širjenjem nove
tehnologije transporta in komunikacij se v današnjem času hitreje kot kdaj koli prej v
zgodovini človeštva povečuje prostorska mobilnost ljudi, materialnih dobrin, kapitala in
informacij, kar pa takšne konfrontacije na vseh ravneh teritorialne družbene organiziranosti
samo pospešuje. Teritorialno zakoreninjene skupinske identitete pa se zaradi tega soočajo z
vedno večjimi pritiski, ki so namenjeni razvrednotenju kraja na mnogih ravneh prostorske
hierarhije (Mlinar, 1994). Pri tem se nam zastavlja eno najbolj spornih in zapletenih vprašanj
o družbenoprostorskih spremembah v današnjem času, ki zadeva povsem različne in
nasprotujoče si razlage o teritorialni raznovrstnosti in ogroženosti teritorialnih kultur, ki pa,
kot sem že omenila, so nujno pomembne za človekovo identifikacijo s pokrajino in njegovo
identiteto sploh. Ali povečevanje dostopnosti in prostorske gibljivosti ljudi zares vodi k
vsesplošni enoličnosti v svetovnem merilu? Ali se mogoče raznovrstnost v prostoru prav na
tej podlagi še povečuje? Za odgovor na ti vprašanji moramo podrobneje spoznati dinamiko
družbe v kateri živimo ter procese, katerim je izpostavljena.
V nadaljevanju bom zato kratko orisala dinamiko družbe v kateri živimo, podrobneje procesa
globalizacije in individuacije, saj imata le-ta močan vpliv na človekovo dojemanje prostora in
s tem na percepcijo teritorialne identitete - regionalne ali lokalne.
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2.3 VPLIVI NA OBLIKOVANJE TERITORIALNE IDENTITETE V POSTMODERNI
DRUŽBI
Kulturne spremembe so v pogojih sodobnega sveta podvržene vse prisotnim vplivom
družbenokulturnih trendov. Postmoderna, postindustrijska doba ali celo informacijska doba so
aktualne oznake časa, ki ga živimo. Postmoderno dobo s hitrim ritmom sprememb označuje
globalizacija produkcije in potrošnje, robotizacija in kibernitizacija dela, oglaševalsko
podobje kot idealna kultura ter informacija (Tomc, 1994). Obstajajo pa še številne razlage in
presoje narave postmoderne dobe, ki so številne, raznovrstne in si mnogokrat tudi
nasprotujejo. Medtem ko na primer Toynbee pesimistično napoveduje dokončen razkroj in
zaton zahodne civilizacije, ki naj bi sledil sodobnemu stanju evropsko-ameriške civilizacije,
podeljuje Bell kulturi postindustrijske družbe pozitivne družbenopolitične poteze s stališča
umirjenega liberalizma (Kos, 1995).
Debeljak v svoji knjigi Postmoderna sfinga (1989) ugotavlja, da v postmoderni dobi
materialna produkcija dobrin ni več tako pomembna, pač pa se pozornost preusmerja na
storitve, pri katerih imajo najvplivnejšo vlogo produkcija, akumulacija in obdelava informacij.
Zaradi tega naj bi imeli intelektualni poklici prednost pred empirično-mehanskim znanjem.
Namesto kolektivne organizacije se uveljavlja individualna orientacija, ki temelji na znanju,
intuiciji in domišljiji. Kakovost je poudarjena pred količino. Življenjski stil posameznikov, na
primer, se ne oblikuje več glede na standardizacijo delovnega urnika in socialnega obnašanja,
temveč je vse bolj individualiziran glede na sposobnosti in osebne preference. V tem smislu
razbira Tomc (1994) v procesu modernizacije dve usmeritvi sprememb; prva je sprememba
same vsebine kulturnega življenja in nanje vezanih kulturnih identitet, ki jo prinašajo
globalizacija, sekularizacija, racionalizacija, utilitarizem in individualizem, druga pa je
sprememba družbenega življenja, v katerem prihaja do poudarjene individualizacije
posameznika ter novih oblik skupinske ekstenzije in socializacije posameznika.
Ob predpostavki, da razumemo kulturo v splošnem pomenu besede ter je govor bolj v smislu
procesov, ki se odvijajo znotraj nje, ugotavlja Featherstone, da prihaja do globalizacje kulture
v sodobnem času. Procesi, ki jih omenja, so procesi kulturnih integracij in dezintegracij, ki se
odvijajo na različnih družbenih ravneh. Stanje sodobnosti se zato kaže v spremljevalnih
procesih poenotenja, kot na primer, v kulturnem imperializmu, amerikanizaciji2 ter kulturi
masovne potrošnje pod okriljem zahodne ekonomske in politične prevlade. Sodobni čas
označuje triumf množične kulture. Ob procesih poenotenja pa se obenem kažejo tudi znaki
povečanja raznolikosti in bogatosti popularnih in lokalnih praks in kodov, ki pa so
individualizirani in se ne podrejajo redu (Featherstone, 1990).
Tudi najrazličnejše identitete so v postmoderni družbi izpostavljene pestri kulturni dinamiki.
Vidike teh spreminjanj lahko povzamem po Trčku (1995), ki ugotavlja:
• Postmoderne družbe so kompleksne, v njih prihaja do procesov diverzifikacije in
poenotenja, kulturne prakse pa so v stalnem, dinamičnem spreminjanju, nastajanju, se
reproducirajo ter transformirajo. Postajajo tudi vse bolj fleksibilne. Temelj tradicionalnih
kulturnih praks so etnija, narod, jezik, prostor, sloji, religija ter različne pripadnosti. Nanje

2

Amerikanizacija kot pojav, ki širi ameriški način mišljenja z uporabo ameriških blagovnih znam, načinom
potrošniškega življenja, s televizijskimi, filmskimi, kulturnimi vsebinami,... Poteka predvsem s pomočjo
ameriških televizijskih družb, ki nadzorujejo proizvodnjo, produkcijo in izvoz programov ter oglasov po vsem
svetu. Predvsem v Evropi tako še vedno prevladuje bojazen, da ameriške multimedijske korporacije obvladujejo
svetovni – globalni trg posredovanja informacij, zabavnih vsebin in s tem definira tudi kulturo.
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•
•
•
•
•

•
•

vezane identitete so ogrožene, prihaja do erozij starih kulturnih identitet, zato se kaže
njihovo preoblikovanje kot nujno.
Tudi kulturne identitete so kompleksne, v njih je mogoče izpostaviti razmerje skupinske
identitete nasproti posameznikovi, ki je idiosinkratična in katere pomen je vse večji.
Značilna v tej dinamiki je večidentitetnost, ustvarja pa se tudi hierarhija identitet ter
hierarhija kulturnih praks.
Pluralnost kultur se izraža na večih ravneh, značilna zanjo je različnost in tolerantnost.
Pomen kulturne dediščine naj bi slabil, pri čemer so ogrožene predvsem avtentične
kulture. Za to slabitev je bistven ravno proces racionalizacije organizacijskeh praks.
Množična popularna kultura pomasovlja elitne kulture, v njej igrajo bistveno vlogo
množični mediji in splošna družbena naravnanost v potrošnjo, ne pa več v produkcijo
dobrin. Potrošništvo je prevladujoča kulturna praksa, kolektivna identiteta pa je po mnenju
mnogih utemeljena prav na delitvi skupnih vzorcev te potrošnje.
Izpostavljena je individualna identiteta nasproti kolektivni identiteti, individuacijski
procesi pa so vse bolj izraziti.
Družbeno življenje je postalo bolj pestro, razvilo se je mnoštvo različnih, a tudi bolj
individualiziranih kulturnih praks.

Trendi v smeri proti globalizaciji in širjenju kulturnih vzorcev v svetu so sicer stari in so v
preteklosti potekali na različne načine. Nova v tem procesu je predvsem velika moč
komunikacijske tehnologije, tako informacijske kot transportne. Ob tem vidi Strassoldo
prisotni še dve prvini v sodobnih globalizacijskih procesih. Ena je t.i. 'ekološki svetovni
nazor', po katerem naj bi se človeštvo združilo v boju za ohranitev biosfere, druga pa je
postmoderna težnja po pluralistični, nehierarhični in decentralizirani svetovni družbi. Obenem
pa nastaja vse več novih lokalizmov, za katere kaže, da so nastajajoča značilnost postmoderne
družbe. Po obsegu majhna lokalna skupnost je za Strassolda najpomembnejša raven
teritorialne navezanosti, lojalnosti oziroma identifikacije, za druge ravni pa meni, da postajajo
vse šibkejše (Strassoldo v Mlinar, 1992). Robertson z drugimi besedami opiše te nasprotujoče
si globalizacijske trende. Globalizacija v najsplošnejšem smislu naj bi bila oblika
institucionalizacije dvojnega procesa, ki vključuje univerzalizacijo partikularizma in
partikularizacijo univerzalizma (Robertson v Mlinar, 1992). To se navezuje na napetost med
kulturno homogenizacijo in kulturno heterogenizacijo, kar naj bi po Mlinarju predstavljal
glavni problem današnjih globalizacijskih družb (Mlinar, 1994). Te se kažejo v vzajemnih
procesih individualizacije in globalizacije, zato je prav, da ta dva procesa podrobneje opišem,
predvsem v smislu prostorske aplikacije družbenih sprememb.
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2.3.1 INDIVIDUALIZACIJA IN GLOBALIZACIJA
Individualizacija so »težnje po uveljavljanju vsakega posameznika kot različnega, drugačnega
in edinstvenega subjekta v njegovem prostorskem in časovnem kontekstu« ter »njegovo
osamosvajanje v odnosu do drugih v ožjem in širšem okolju« (Mlinar, 1994, str. 18).
Konkretno pomeni to predvsem spremembo v načinu mišljenja, v identitetnih strukturah, v
medsebojnih družbenih razmerjih in v življenjskih stilih, preobrat od vnaprej določenih
spolnih, razrednih, slojnih in kulturnih identitet k pluralnim, individualnim, relacijskim
identitetam.
Individualizacija po Becku zadeva tri dimenzije: Dimenzija osvobajanja, ki posameznike
osvobaja od tradicionalnih vzorcev in okvirov družbenih odnosov. Dimenzija odčaranja, ki je
posledica izgube tradicionalnih gotovosti in pomeni izgubo zaupanja v vodilne družbene
norme. Spremembe v poklicni strukturi, ekspanzija storitvenega sektorja, intenzivna
urbanizacija, vedno večja participacija žensk na trgu dela, spremembe družinskih vlog in
družinske strukture,... Vse to je povzročilo povečano prostorsko in družbeno mobilnost, ki je
začela spajati med seboj ljudi iz različnih razrednih svetov in mešati med seboj različne
vzorce življenjskih stilov. Posledica tega pa je vedno večji pluralizem identitet. Dimenzija
nadzora oziroma reintegracije, ki pomeni vzpostavitev novih načinov povezav in odnosov
med ljudmi, ki jih ti oblikujejo na podlagi svojih osebnih interesov ter v skladu s svojimi
življenjskimi cilj (Beck v Ule, 2000, str. 51-52).
Bolj za prostorsko rabo izdelan in uporaben koncept individualizacje uvede Mlinar. Njegova
razlaga individualizacije se nanaša na prostorske pojave, pri čemer se osredotoča na vse ravni
prostorske organizacije in ne le na posameznika. Mlinar govori o štirih vidikih
individualizacije (povzeto po Mlinar, 1994, 2000):
•
Individualizacije kot medegeneracijska in diverzifikacija glede na poreklo, ki se kaže v
naprejšnji (ne)določenosti osebnostne biografije. Čim višja je stopnja njene
določenosti, tem bolj je človek produkt svojih prednikov in manjša je individuacija.
•
Individualizacija kot zmanjševanje določenosti na podlagi teritorialne pripadnosti, kar
osvetljuje aspekt odvisnosti posameznika zgolj na podlagi njegove prostorske
umeščenosti. S tem ko prihaja do prostorsko-časovnega zgoščevanja, posameznik
vstopa v interakcijo z vse več akterji, ki ne prihajajo iz določenega okolja, s tem pa se
zmanjšuje stopnja geografske začrtanosti njegove identitete.
•
Individualizacija kot povečevanje raznovrstnosti »časovno-prostorskih poti«. S tem ko
prihaja do zgoščevanja prostora, postajajo distance, pa najsi so prostorsko-časovne ali
prostorsko-stroškovne, vse manjše. S temi novimi obzorji pa ima posameznik večje
možnosti izbire v prostoru in postaja v primerjavi z drugimi individumi njegovo
gibanje vse bolj edinstveno oziroma individualizirano.
•
Individualizacija kot povečevanje kontrole in zmanjševanje naključnosti vplivov iz
okolja, kar pomeni večjo selektivnost, ki pa ne vodi v izolacijo, temveč v povezovanje.
•
Individualizacija kot povečevanje avtentičnosti izražanja identitete. S tem aspektom
opozorimo in osvetlimo izražanje identitet posameznikov, ki je vse bolj direktno in
neposredno. S tem pride do večje avtentičnosti v njihovem izražanju, kar vodi do
nezamenljivosti posameznika v tem smislu. Avtentičnost pa v tem pogledu ni več
omejena na 'biti fizično prisoten na prizorišču'.
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Kot protiutež individualizaciji pa prihaja do univerzalizacije standardov in uniformnosti, ki jo
predstavlja globalizacija. Tako lahko podobno kot koncept individualizacije tudi globalizacijo
razdelimo na pet vidikov (povzeto po Mlinar, 1994):
•
Medsebojna odvisnost s svetovnem merilu se povečuje: Vse pogosteje ravnanje in
dejavnost ljudi v določenem kraju prisili do posledic, ki segajo preko lokalnih,
regionalnih ali nacionalnih meja in prej ali slej doseže svetovne okvire. Čim daljši je
svetovni razpon, tem večji naj bi bil praviloma delež individualnih in kolektivnih
akcij, ki imajo globalne posledice. Čim višja je stopnja globalizacje, tem bolj je
omejen prostor ubežniških alternativ. V tem smilsu predstavlja globalizacija najvišjo
stopnjo inkluzivnosti in torej tudi nekakšno totalitarizacijo svetovnega prostora. Svet
med seboj postaja vse bolj odvisen.
•
Dominacija in odvisnost: Koncept medsebojne odvisnosti zakriva dejansko dominacijo
in podrejanje v svetovnem merilu.
•
Svetovna homogenizacija: Poenotenje v svetovnem merilu se kaže v širjenju
univerzalnih standardov, ki nadomeščajo prejšnjo partikularno homogenost manjših
teritorialnih enot. Namesto prejšnjih različnosti med teritorialnimi enotami, ki so se
med seboj izključevale, zdaj prihaja do uniformnosti, ki predstavlja nekakšno
infrastrukturo 'prostora tokov' ter neoviranega gibanja materialnih dobrin ljudi in idej
v mednarodnem in svetovnem merilu.
•
Dostopnost do raznovrstnosti sveta: Stopnja globalizacije je tem večja, čim večji delež
celotne svetovne raznovrstnosti je prisoten ali dostopen v okviru posamezne
teritorialne skupnosti. Čim bolj teritorialni sistemi postajajo inkluzivni v odnosu do
raznovrstnosti v širšem okolju in v svetovem merilu, tem bolj se izenačujejo z
globalnim sistemom kot celoto. »'Idealno tipsko' vzeto bi se tako konec koncev npr.
'lokalno' izenačilo z 'globalni'« (prav tam, str. 28). Vsaka teritorialna enota postaja
vedno bolj odprta kot celota, celota pa zmeraj bolj izraža raznovrstnost po posameznih
teritorialnih enotah, obenem se zmanjšuje tudi njihova prejšnja izključenost.
•
Preseganje časovne diskontinuitete: Tako kot globalizacija s prostorskega vidika vodi
od 'prostora krajev' k 'prostoru tokov', prihaja do poenotenja tudi glede na čas.
Mlinar individualizacijo opazuje zgolj kot razcepljanje družbe, kar korigira z globalizacijo kot
poenotenjem. Individualizacija in globalizacija se med seboj pogojujeta, vendar tako, da se na
nižjih stopnjah najprej pojavlja močnejše nihanje njunega uveljavljanja enega na račun
drugega, postopno pa to nihanje konvergira in hkrati to razmerje prehaja od izključenosti k
vzajemnosti. »Razmerje med individualizacijo in globalizacijo se tako sprememni iz takšnega,
ki ga lahko razumemo kot 'igro z ničelno vsoto' (zero-sum game), v razmerje s 'pozitivno
vsoto' (positive sum)« (Mlinar, 1992, str. 452). Temeljno preobrazbo teritorialne družbene
organizacije tako Mlinar interpretira v kontekstu svoje paradigme prostorsko-družbenega
razvoja, kjer gre za enotnost nasprotnih teženj spreminjanja v smeri globalizacije in
individualizacije skupin in posameznikov v nastajajoči svetovni družbi. Večja globalna,
medsebojna povezanost zvišuje možnosti za večjo individualizacijo in nasprotno. Ali še
drugače: »Integracija in raznovrstnost sta v dinamičnem konfliktu, ki je ničelna vsota na vsaki
posamezni točki v času in pozitivna vsota na daljši rok. Ta konflikt vodi sistem k višjim
ravnem razvoja in k razvojni spremembi« (Mlinar, 1992, str. 74). Ob tem se moramo zavedati,
da individualizacija ni alternativa globalizaciji. Kot smo že rekli; predstavlja jo enotnost
nasprotij v toku družbenoprostorskih sprememb. Edinstvenost in avtonomija nista alternativi v
razmerju do uniformnosti in odvisnosti.
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V razpravah različnih avtorjev lahko zasledimo veliko število ločenih opažanj in ugotovitev o
povsem nasprotnih trendih, tako kot npr. do slabitve lokalnih skupnosti in obenem do novega
lokalizma, do zamiranja regionalnih kultur in oživljanja regionalizma, do izgubljanja
nacionalne identitete in do novega nacionalizma, ki so vsi posledica procesov globalizacije in
individualizacije. Takšno »miroljubno koeksistenco« (Mlinar, 1997, str. 581) vseh opažanj o
teh nasprotnih trendih pa lažje razumemo, če upoštevamo dejstvo, da se je teritorialna
raznovrstnost po eni strani oblikovala na osnovi izključenosti ali ločitve in prihaja v nasprotje
z naraščajočo povezanostjo ter upada s prostim pretokom ljudi, dobrin in idej, ki terjajo
določeno podrejenost svetovni homogenizaciji. Po drugi strani pa lahko spremljamo kako se
z večjo povezanostjo razširja dostopnost do raznovrstnosti in povečuje ustvarjanje novih
kombinacij (Mlinar, 1997). Gre torej hkrati za več standardizacije, uniformnosti, kot tudi za
naraščajoče število edinstvenih pojavov.
Na podlagi zgoraj napisanega tako lahko sklenemo in ovržemo predpostavko, ki je bila v
sedemdesetih in osemdesetih letih močno razširjena, namreč da prostorska razsežnost
družbenega predvsem zaradi tehnološkega razvoja in radikalnih političnih sprememb, postaja
vse manj pomemben dejavnik družbenega razvoja. Množile so se teze o koncu prostorskega
determinizma. Najbolj radikalen in vpliven opis tega pojava je prispeval geograf David
Harvey, ki je govoril o kompresiji prostora, časovno prostorskem skrčenju. Čeprav res ni moč
zanikati vseh dejstev, ki kažejo na očitno zmanjšan vpliv fizičnega prostora, pa lahko danes
vidimo, da so ta predvidevanja temeljila zlasti na enostranski simulaciji družbeno
prostorskega razvoja. Tako lahko danes govorimo predvsem in le o spreminjanju prostorskega
determinizma, kar je posledica učinkov razvoja tehnologije in družbenih interakcij (Spoznavni
zemljevid Slovenije, 2000).
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2.3.2. IDENTITETNA KRIZA IN DETERITORIALIZACIJA
Ustaljenost identitete zagotavlja varnost, vključenost in občutek pripadnosti, a zaradi
družbenoprostorskih sprememb, ki sem jih opisala v predhodnem poglavju, se tudi ta
spreminja v času in v različnih kontekstih. Vendar pa prostor in iz njega izvirajoče kulturne
identiete vsem spreminjajočim procesom navkljub, ostaja še naprej eden od najbolj
pomembnih identifikacijskih sidrišč postmodernega posameznika in postmoderne družbe. Na
to opozarja Mlinar, čeprav obenem poudarja, da v luči globalizacijskih procesov, prostor, kot
tradicionalno identitetno sidrišče, pravzaprav hkrati izgublja na pomenu. Vzroke za to išče v
vse večji dostopnosti, tako v transportnih kot v informacijskih komunikacijah in v vse večji
izpostavljenosti globalnim vplivom in vdorom. Tudi meje ozemlja so vse manj obvladljive,
bolj so propustne. Vse teže je ločevati med individualnim, lokalnim, nacionalnim in
globalnim. Ugotavlja, da kažejo te razmere na določen razpad prostorskega reda, meni pa, da
so tako nastale hkrati tudi možnosti za oblikovanje novega in drugačnega reda, z novimi
pomeni in vrednostmi, ki so prav tako pomembne za posameznika in za izgrajevanje njegove
identitete (Mlinar, 1994).
Teritorialne identitete so pod vplivom procesov transformacije, katerih gonilna sila sta
globalizacija in individualizacija. Te transformacije so veliko bolj kompleksne kot se zdi na
prvi pogled. Prihaja do sprememb v teritorialnih hierarhiji, ki se kaže tako v procesih
deteritorializacije kot tudi v procesih reteritorializacije, ki se kažejo v vrnitvi k lokalnem
znotraj globalnega sistema medsebojne odvisnosti (Larochelle v Mlinar, 1992) skozi
eksplozijo regionalizmov in 'novih lokalizmov' (Strassoldo v Mlinar, 1992). Zaradi
naraščajoče mobilnosti ljudi, dobrin, kapitala in informacij je stara zaščitna funkcija prostora
oslabljena. Zmanjšana teritorialna avtonomija se nam med drugim kaže tudi kot slabitev
frontalnih teritorialnih meja, spremembah med centrom in periferijo, v transnacionalnem
sodelovanju med različnimi interesnimi združenji, lokalnimi skupnostmi, regijami,
manjšinami in tudi posamezniki (Mlinar, 1994, str. 101-107). Na področju kulturnih praks se
to kaže v vse večji dostopnosti do informacij o drugih kulturah, kakor tudi v poskusih vdiranja
drugih kulturnih praks v domači kulturni prostor.
O deteritorializaciji govori tudi Rizman. Namreč pod eno od definicij globalizacije razume
deteritorailizacijo ali po njegovo 'širjenje suprateritorialnosti', kar pomeni, da družbeni prostor
ni več pogojen s fizičnim prostorom, fizičnimi razdaljami in geografskimi mejami. To je ena
njegovih najradikalnejših definicj, ki jo opiše kot »proces, ki vsebuje transformacijo celotne
prostorske organizacije družbenih odnosov in transakcij« (Rizman, 2001, str. 21). Rizman se
strinja, da gre pri sodobni globalizaciji za vprašanje nove družbene geografije in to
argumentira z vprašanjem – kako bi si drugače razložili logiko telefoniranja, elektronskega
vodenja financ, satelitske televizije, interneta, kreditnih kartic in feminističnih gibanj?
Krčenje prostora in časa je povsem nov pojav v svetovni zgodovini (Rizman, 2001, str. 2021). Na to lahko navežem tudi misel McNellya: »Človeške skupnosti... postajajo vsaj delno
ločljive od geografije« (McNelly v Mlinar, 1997, str. 593). Mnogi so še avtorji, ki prihodnost
označujejo s pojmom 'svet brez meja' in s tem opozarjajo na napredek pri premagovanju
prostora kot ovire.
Postaja očitno, da z vedno večjim pretokom ljudi, blaga in idej, postaja ta perspektiva
premagovanja prostora kot ovire, le ena plat medalje. Ti pretoki, zlasti če so neuravnoteženi in
enosmerni, se lahko začno pojavljati tudi kot vdori, ki lahko začnejo ogrožati avtonomijo in
identiteto prizadetih teritorialnih enot. Kmalu se nam začne kazati protislovna narava ovir in
mej. Odprava meje namreč pomeni tudi odpravo zaščite in s tem tudi večjo ranljivost skupine
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in posameznika. Tradicionalne teritorialne identitete, ki so utemeljene na prostorski
neprekinjenosti, homogenosti in jasno začrtanih in razpoznavnih mejah, so v sodobnem času
postale ogrožene v vseh pogledih. V tem kontekstu si Mlinar zastavi pomembno vprašanje, ali
to pomeni, da se bližamo koncu teritorialnih identitet kot takih, ali pa je to bolj vprašanje
njihove preobrazbe in rekonstrukcije (Mlinar, 1992, str. 450).
Po Mlinarju postaja vse večja verjetnost, da se bo teritorialna identiteta, kot tudi večina
drugih, oblikovala kot edinstveno križišče v pretoku ljudi, blaga in idej. »Z zatonom
ekskluzivistične narave teritorialnih identitet in s trendom k univerzalni prisotnosti
(ubikviteti) prihaja do preobrazbe – ki bi jo lahko metaforično označili kot prehod od
identitete kot otoka k identiteti kot križišču« (Mlinar, 1992, str. 450). Vse bolj fleksibilne,
raznovrstne, individualizirane in rekonstruirane teritorialne identitete, lahko razumemo le, če
se zavedamo, da je prihodnost njenih različnosti v selektivnem združevanju in ne v frontalni
ločenosti. Namreč bolj ko so značilnosti, ki si jih teritorialna skupnost (ali posameznik)
pridobi, različne, večja je verjetnost, da jih bo kombinirala na edinstven način. Zaradi
kombinacije enoti lastnih značilnosti, se le-te med sabo razlikujejo, kljub temu, da si po svojih
posameznih sestavinah postajajo vse bolj podobne.
V sodobnem času je ozemlje postalo novo tvorišče, na katerem prihaja do usklajevanja med
lokalnimi in univerzalnimi, domačimi in tujimi interesnimi skupinami. Teritorij ni zgolj
prizorišče nastopanja družbenoekonomskih dejavnikov, pač pa je že sam pomemben vir moči
tako v simbolnem kot tudi v materialnem smislu (Williams, 1992).
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2.3.3. NOVI LOKALIZMI IN REGIONALIZMI
Nekateri so zmotno pričakovali, da bo vedno širši obseg globalizacijskih procesov vodil v
upadanje in celo zamiranje lokalizmov. Vendar se je zgodilo ravno obratno – pojavljati so se
začele številne nove forme lokalnega, t.i. novi lokalizmi. V času, ko se ljudje najbolj jasno
zavedajo vse večje medsebojne odvisnosti v svetovnem merilu, se hkrati tudi najbolj krepi
regionalna zavest znotraj političnih sistemov. Številna nova lokalna in regionalna gibanja so
se tako začela kot neke vrste »odpor do razvejanega državnega aparata in birokracije, do
preobremenjenosti z davki in do čezmerne regulative do mamutskih sindikatov, velikih
univerz, brezosebnih mestnih naselij in delovnih mest« (Mlinar, 1994, str. 119).
O konkretnih primerih nastajanja novih lokalizmov in regionalizmov, kot posledica
spremembe v teritorialni podlagi identitet, veliko govori predvsem Strassoldo. Novi lokalizmi
so se po njegovem pojavili kot neko nujno potrebno mesto kompenzacije, vsidranja identitete,
znotraj kompleksnosti modernega sveta. Nastali so kot posledica dejstva, da teritorialna
družbena identifikacija ne sovpada nujno s teritorialno politično-ekonomsko integracijo.
Ključna značilnost teh novih gibanj je v t.i. iskanju korenin. Gre za iskanje specifičnosti, ki so
za lokalne teritorialne skupnosti značilne in ki jih delajo različne, drugačne od drugih
skupnosti. Ta običajno lokalna in regionalna gibanja prevajajo tradicionalne kulturne forme iz
svojih bogatih kulturnih dediščin v nove postmoderne 'medijske oznake'. Novi lokalizmi se v
iskanju svoje specifičnosti močno razlikujejo od starih. Strassoldo poudarja dve temeljni
razliki: če je bilo za stare oblike teritorialne pripadnosti značilno, da so bile vnaprej dane in
pojmovanje kot nujne in naravne, je za nove lokalizme značilno, da so izraz svobodne volje in
svobodne izbire. Druga pomembna razlika je v zaprtosti oziroma dostopnosti lokalnih
skupnosti. Za stare lokalne skupnosti je bila značilna težnja po minimalizaciji kontaktov z
drugimi, ki se je kazala v močni zaprtosti meja. Novi lokalizmi pa so odprti za komunikacije
in interakcije z drugimi. Ravno ta odprtost, pripravljenost za interakcije je vzrok razcveta
številnih neposrednih regionalnih povezav tako na subnacionalni kot tudi na mednarodni ravni
(Strassoldo v Mlinar, 1992). Te oblike sodelovanja lahko razumemo kot premik od »logike
izključnosti« k »logiki vzajemnosti« (Mlinar, 1994, str. 119).
V tem poglavju sem skušala teoretično opredeliti pojme in procese, ki pomembno vplivajo in
zaznamujejo človekovo dojemanje prostora. S sociološkega in socialnogeografskega vidika
sem osvetlila aktualne probleme proučevanja teritorialnih identitet in družbeno-prostorske
spremembe z vidika enotnosti nasprotij individualizacije in globalizacije. V nadaljevanju bom
teorijo poizkušala prenesti na konkreten prostor Notranjske. V študiji primera bom skušala
ugotoviti kaj konkretno se s teritorialno identiteto dogaja na primeru Notranjsko-kraške regije,
kakšne so oblike prostorske povezanosti prebivalstva Notranjske in na podlagi katerih
elementov se dejansko vzpostavlja regionalna oziroma lokalna identiteta. Seveda pa ne
morem mimo same opredelitve Notranjske, ki se je tekom časa precej spreminjala in tudi s
tem pomembno vplivala na zavest prebivalcev in njihovo dojemanje prostora Notranjske. V
sledečem poglavju torej sledi predstavitev nekaterih izmed številnih regionalizacij Notranjske,
kasneje pa tudi na kratko očrtane splošne naravno- in družbenogeografske značilnosti
proučevanega območja.
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3. REGIONALIZACIJE NOTRANJSKE
3.1 REGIONALIZEM IN REGIONALIZACIJE
Nekateri strokovnjaki smatrajo regionalizem kot novodobni civilizacijski pojav, ki s svojo
pojavnostjo tvori protitok naraščajoči centralizaciji in unifikaciji načina življenja ter kaže na
nujno potrebo po identifikaciji z določenim kulturnim prostorom oziroma regijo. Potrebe, ki
pogojujejo pojav regionalizma lahko razdelimo v tri sklope. V prvega se vključujejo potrebe
posameznika po identifikaciji z določenim kulturnim prostorom in pri katerem je bistvo
predvsem v iskanju t.i. pozitivnega stereotipa, ki mu omogoča izstop iz povprečne
univerzalnosti. Drugi sklop zajema ekonomske in upravno – politične potrebe. Regije namreč
terjajo drugačen odnos znotraj določene državne skupnosti, saj vsaka potrebuje drugačen
način upravljanja in samosvojo regionalno politiko. Tretja pojavna oblika regionalizma pa
izhaja iz potreb narodov in narodnih, etničnih manjšin in se imenuje etnoregionalizem.
Študij delitve prostora v teritorialne enote glede na njegove značilnosti v strokovni literaturi
označujemo s pojmom regionalizacija. Členitev prostora na območja, ki jih določene
značilnosti povezujejo v enoto, drugačno od sosednjih, so zato raziskovalni predmet več strok.
V vsakdanji rabi nastopa regija kot pojem za poljubno izbrani del zemeljskega površja z nekaj
podobnostmi ali kot večje ozemlje s homogeno regionalno strukturo. Med homogenimi
regijami pa se pogosto oziroma skoraj vedno pojavljajo t.i. prehodne regije. In prav
Notranjska je značilen primer prehodnega območja.
Prav v zadnjem dobrem desetletju so regionalizem in regionalizacije ena najaktualnejših
političnih tem znotraj evropskih institucij in v širšem prostoru Evropske unije ter tako tudi v
Sloveniji. Institucije Evropske unije spodbujajo reformiranje lokalne samouprave in si
prizadevajo za zmanjševanje razvojnih razlik in za odpravljanje skrajnih rešitev. Vendar pa
Evropska unija nima izoblikovanega enotnega regionalnega modela, ki bi nadomestil množico
obstoječih rešitev, regionalizacij, ki jih je prav v Sloveniji zaradi pestrosti njenega ozemlja
veliko število. V petnajstih letih samostojnosti Slovenija še ni zmogla dovolj močnega
interesa in politične volje, da bi začela s konkretnim procesom regionalizacije, znotraj
katerega bi morala začeti s procesom decentralizacije. Mislim, da ni nobenega dvoma o tem,
da Slovenija regije oziroma pokrajine potrebuje. Ne potrebuje pa jih zgolj zaradi pritiska
Evropske unije ali zaradi tega, ker se v nasprotnem primeru ne bi mogla vključevati v
evropske integracije, kot se taka trditev mnogokrat predstavlja laični javnosti. Potrebno bi bilo
spoznati, da je njihova ustanovitev predvsem v lastnem, slovenskem interesu; regionalizem bi
bil podlaga za hitrejši in bolj uravnotežen razvoj Slovenije in pomemben element
harmonizacije naše ureditve z evropsko. Pospešen proces spreminjanja notranje ozemeljske
razdelitve naše države se je začel z uvedbo lokalne samouprave, saj smo se zavedli, da je
potrebno obstoječo strukturo nadgraditi, vzpostaviti vmesni nivo med občinami, ustanoviti
pokrajine.
Strokovnjaki so pripravili več različic delitve Slovenije na pokrajine. Kako in kam so uvrstili
območje Notranjske, kot eno izmed sestavin regionalno geografskega mozaika Slovenije, bom
na kratko orisala v nadaljevanju, še prej pa bom predstavila nekatere starejše regionalizacije,
opredelitve in omejitve Notranjske, ki so še vedno trdno zasidrane v zavesti ljudi. Namreč, da
bi lahko podrobneje opredelila obstoječe in nove skupne identitete proučevanega območja,
moram nujno opredeliti samo Notranjsko. Kaj je Notranjska? Ali z drugimi besedami: da bi
lahko podrobneje opredelila Notranjce in njihove skupne teritorialne, regionalne identitete, ki
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jih določajo in jih zaznamujejo v to kar so, moram najprej definirati samo Notranjsko. Čeprav
se nam na prvi pogled zdi, da je odgovor na to vprašanje povsem preprost, se kaj kmalu
izkaže, da odgovor na omenjeno vprašanje sploh ni tako zelo enostaven in kot tak zahteva
podrobnejšo analizo že obstoječih najrazličnejših regionalizacij Slovenije in s tem
opredeljevanj Notranjske.
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3.2 TRADICIONALNE IN ADMINISTRATIVNE DELITVE
Tradicionalna oziroma historična delitev dežele Kranjske in v tej povezavi opredeljena
Notranjska, kot ena od treh pokrajin, nam pove, da je le-ta obsegala hribovit in gozdnat svet
jugozahodne Slovenije med Ljubljansko kotlino, južnim robom Snežnika, Brkini in Vipavsko
dolino. Na zahodni strani je mejila na zgodovinski deželi Istro in Goriško. Hrpeljskopodgrajsko podolje je že pripadalo Istri, medtem ko je na meji z Goriško Notranjska segala
vse do Vipave, vzhodnega dela Trnovskega gozda ter Idrije z Vojskarsko planoto. K
Notranjski je spadala Ilirska Bistrica, velik del Brkinov in del Vremske ter del že omenjene
Vipavske doline. Na severu je segala do Cerknega in Žirov, vključevala je tudi Vrhniko in del
Barja. Na vzhodu je segala do Krima, kjer je zavzemala Bloke in Babno polje.
V težave bi zašli, če bi na podlagi že preživelih administrativnih razmejitev utemeljevali
današnji geografski pojem Notranjske. Meja s Hrvaško, Dolenjsko in Gorenjsko se je morda
še najmanj spreminjala. Geografska meja v predalpskem svetu se je ustavila z odcepitvijo
Žirov od Logatca in s priključitvijo Škofji Loki. Razmejitev na dinarskem krasu z Dolenjsko
je začrtana z občinama Ribnica in Kočevje. Najbolj se je spreminjala razmejitev med
Notranjsko in Primorsko. Po prvi svetovni vojni je z rapalsko pogodbo velik del Notranjske
(politični okraj Postojna, sodni okraj Idrija, širok pas logaškega okraja z logaško kotlino)
pripadel k Italiji in bil razdeljen na Tržaško in Reško pokrajino. V kraljevini Jugoslaviji so
ostala območja občin Cerknice, Logatca in Vrhnike. Vendar so kasneje, po drugi svetovni
vojni, politično-planske delitve svojevrstnega kraškega sveta na ljubljansko in obalno kraško
regijo, izoblikovale Notranjsko, v katero so bile vključene občine Cerknica, Ilirska Bistrica in
Postojna (Habič, 1987).
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3.2.1 SPLOŠNA OBČE GEOGRAFSKA REGIONALIZACIJA IN PRIMERJAVA LETE S PREDVOJNIMI OKRAJI
V splošnejši obče geografski regionalizaciji pripada obravnavano območje po Ilešiču (1979),
dvema regijema; regiji Osrednje Slovenije in regiji Zahodne Slovenije. V celoti torej zajame
skupino »notranjskih gozdnih submezoregij« na jugozahodu Ljubljanske kotline, ki obsegajo
gozdnate kraške planote in vmesna polja v mejah občin Logatec in Cerknica ter del
»primorsko kraškega zaledja« z občinama Postojna in Ilirska Bistrica, »kjer prometna
pomembnost in na notranjem gozdnatem obrobju (Ilirska Bistrica, Postojna)
gozdnogospodarska dejavnost oživljata le kraje ob glavnih prometnih žilah, stran od njih pa
tičijo odročne vasi, tako po kraških planotah, kakor po flišnem hribovju (Brkini, Vipavska
Brda) globoko v zaostalosti in depopulaciji« (Ilešič, 1979, str. 421-422).
Italijanski del predvojnega okraja Logatec je obsegal občino Idrija a brez območja Cerknega.
Slovenski del pa je obsegal občini Logatec in Cerknica ter območje Žirov v Škofjeloški
občini. Ker je bil logaški okraj pred Rapalsko pogodbo en okraj in je bila meja med
slovenskim in italijanskim delom administrativno določena in tako brez osnov v prostoru, bolj
realno sliko dobimo, če oba dela združimo v en okraj. Resda je Ilešič nekdanji italijanski del
uvrstil pod mezoregijo Posočje in s tem makroregijo Primorska, vendar ob tem pravi, da je to
storil predvsem zaradi zgodovinskega dejstva, da je bilo to ozemlje nekdaj skupaj s »pravo«
Primorsko del italijanskega ozemlja, danes pa naj bi se bolj navezoval na Osrednjo Slovenijo
in bi ga zato lahko uvrstil tudi k makroregiji Osrednje Slovenije, ali pa k mezoregiji
Notranjske gozde submezoregije, kamor sicer spada nekdanji slovenski del logaškega okraja.
Ilešič tudi ne pozabi poudariti, da bi lahko občino Postojna, kjer je splošna privlačnost
osrednje slovenske regije očitna, šteli tudi k le-tej. Prav tako priznava, da bi lahko mejo
njegove mezoregije Primorsko kraško zaledje in s tem tudi mejo makroregije Primorska
prestavili bolj proti zahodu, saj pravi, da je območje Idrije, Postojne in Ilirske Bistrice uvrstil
v makroregijo Primorska predvsem zato, ker so bile med obema svetovnima vojnama del
italijanskega ozemlja, skupaj s »pravimi« primorskimi pokrajinami. Do 2. svetovne vojne je
bila pripadnost teh območij Primorski do neke mere z gospodarskega vidika še upravičena, saj
so se navezovale na Trst. Od konca 2. svetovne vojne dalje, ko je bil Trst odrezan od
nekdanjega zaledja, pa so se omenjene pokrajine, predvsem Postojna in Ilirska Bistrica,
navezovale bolj na osrednjo Slovenijo kot na Primorsko in bi jih prav tako lahko priključili k
regiji Osrednje Slovenije. Po njegovem mnenju bi pravzaprav lahko formirali še eno
mezoregijo, ki bi ju sestavljali občina Postojna in Ilirska Bistrica, saj sedanje ime »Primorsko
kraško zaledje« ne ustreza glede na to, da sta se ti dve občini bolj usmerjali proti osrednji
Sloveniji. Tudi pred priključitvijo Italiji sta bili ti dve območji, kot sem že omenila, del
Kranjske. Prav tako pa ti dve pokrajini tudi v naravnogeografskem oziru to nista pravi
primorski pokrajini, saj se mediteranski klimatski vpliv prav tu meša s kontinentalnim in to
območje torej predstavlja neke vrste prehodno ozemlje. Kljub temu pa danes lahko zasledimo,
da se Bistriška občina vse bolj nagiba k usmeritvi in povezovanju v južnoprimorski prostor.

25

Teritorialne identitete Notranjske in njihov današnji pomen

Karta 1: Splošna obče geografska regionalizacija.

Vir: Ilešič, 1979
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3.3 STATISTIČNE REGIJE REPUBLIKE SLOVENIJE
Statistični urad Republike Slovenije od leta 1995 uporablja za zbiranje in izkazovanje
podatkov na regionalni ravni takoimenovane statistične regije, ki so po Nomenklaturi
statističnih teritorialnih enot za potrebe statistike, ki se uporablja v Evropski uniji (NUTS),
opredeljene kot analogija NUTS 3 (pravna podlaga za uporabo členitve na statistične regije je
zagotovljena od leta 2000 in sicer z Uredbo o standardni klasifikaciji teritorialnih enot).
Slovenija je po tej klasifikaciji razdeljena na 12 statističnih regij pri čemer je osnovni
teritorialni gradnik le-teh občina. S tem je zagotovljeno ujemanje meja občin in meja
statističnih regij, s čimer je omogočeno tudi natančno agregiranje občinskih podatkov na
regionalno raven, kar v preteklosti zaradi pogostih sprememb v upravni teritorialni razdelitvi
Slovenije ni bilo možno.
Tudi sama sem se odločila, da bom Notranjsko, kot območje na katerem bom proučevala
teritorialne identitete za potrebe svoje diplomske naloge, opredelila oziroma omejila po mejah
Notranjsko-kraške statistične regije. V zavesti ljudi je namreč že od nekdaj vsidrana podoba,
da naj bi Notranjska obsegala ozemlja sedanjih občin Ilirske Bistrice, Postojne, Pivke,
Cerknice, Blok in Loške doline. Prav naštete občine pa tvorijo Notranjsko-kraško statistično
regijo, ki bo predmet moje raziskave.
Na tem mestu naj poudarim in izpostavim dejstvo, da sem zaradi lažje obdelave podatkov in
omejitve proučevanega območja, izpustila občino Logatec. Iz orisa prejšnjih regionalizacij je
namreč očitno, da so mnogi avtorji, kot tudi sama zgodovina, Logatec vedno prištevali k
Notranjski. Vendar pa ga že Vrišer in kasneje Plut pri svojih poizkusih regionalizacije
Slovenije zaradi izrazito močne gravitacijske navezanost na Ljubljano, umestita v Ljubljansko
mezoregijo. Tekom let se je Logatec namreč izrazito navezal na Ljubljano, z njo se povezuje
veliko bolj kot naprimer s Postojno ali Cerknico. Predstavlja t.i. ljubljanski satelit in predvsem
spalno naselje prebivalcev, ki se dnevno vozijo na delovna mesta v Ljubljano. Tudi po
nomenklaturi statistčnih teritorialnih enot spada Logatec v Osrednjeslovensko statistično
regijo. Zato ga nisem zajela v sklop Notranjske, kot območja, na katerem bom proučevala
današnji pomen in vlogo teritorialnih identitet.
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Karta 2. Statistične regije Slovenije.

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
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3.4 REGIONALIZACIJA SLOVENIJE PO MELIKU
Melik je med letoma 1954 in 1960 prvi izdelal natančnejšo delitev s Slovenci poseljenega
prostora, ki še danes velja za našo najpopolnejšo predstavitev tipov površja. Kljub mnogim
pomanjkljivostim, ki mu jih očitajo predvsem na račun nedorečenega imenoslovja in
hierarhije pokrajin, je Melikova regionalizacija postala ogrodje vseh poznejših
naravnogeografskih členitev Slovenije. Vendar to regionalizacijo ne moremo označiti za
tipično naravnogeografsko, saj se merila marsikje prepletajo z družbenimi, predvsem
prebivalstvenimi in gospodarskimi.
Območje Notranjske je razdelil med dve submakroregiji: Notranjsko (11) in Koprsko primorje
(12). Notranjsko je razdvojil na Notranjske planote (11.1) in Notranjsko podolje (11.2), kjer
prvemu pripadajo območja Krimskega višavja z Rakitniško in Pokojiško planoto (11.1.1),
Vidovska planota z Rutami (11.1.2), Bloke (11.1.3) in Potočanska planota (11.1.4) oziroma
po njih imenovane mezoregije. Notranjsko podolje pa obsega pokrajine (mezoregije) Logaške
kotline s Hotenjsko suho dolino (11.2.1), Planinsko (11.2.2) in Cerkniško polje (11.2.3) ter
Ložko dolino z Babnim poljem (11.2.4). Njegova opredelitev oziroma omejitev Notranjske
obsega tako poleg mojega obravnavanega območja; torej občin, ki spadajo v Notranjskokraško statistično regijo, še del ozemlja občin Idrija in Loški potok. Občini Pivka ter Ilirska
Bistrica je umestil v submakroregijo Koprsko primorje, natančneje v mezoregiji Pivka (12.9)
in Snežnik (12.10), del občine Ilirska Bistrica pa sega v mezoregijo Brkini in Reška dolina
(12.7).
Karta 3. Regionalizacija Slovenije po Meliku.

Vir: Kladnik, 1996
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3.5 NARAVNOGEOGRAFSKA REGIONALIZACIJA SLOVENIJE
Med najpomembnejše naravnogeografske regionalizacije spada Gamsova členitev iz leta
1983, katere temeljna vrednost je v tem, da je objavljena v srednješolskem učbeniku in ima s
tem velik vpliv na širjenje regionalizacijskih spoznanj v javnosti, hkrati pa je utrdila razkorak
med srednješolsko (pet makroregij) in osnovnošolsko geografsko členitvijo Slovenije (štiri
makroregije – predstavljena v nadaljevanju), ki se ga sedaj poizkuša odpraviti (Kladnik,
1989).
Izdvojene enote avtor imenuje Slovenske regije, s čimer nakazuje težnjo po predstavitvi
celovite geografske regionalizacije. Glavna slabost te regionalizacije je v nedorečenem in
nedoslednem hierarhičnemu razvrščanju izdvojenih regij, kljub temu pa je bila pozneje,
nepopravljena, še večkrat natisnjena.
Območje Notranjsko-kraške statistične regije obsega po Gamsovi regionalizaciji osrednje dele
štirih regij, ki vse spadajo v makroregijo Dinarske planote celinske Slovenije (4): mikroregijo
Javorniki in Snežnik (4.1.1.2), ki spada v mezoregijo Visoke dinarske planote (4.1) ter
mezoregije Pivka (4.1.2), Notranjsko podolje (4.1.3) in Bloško-Potočanska planota (4.1.5).
Skrajni JZ del občine Ilirska Bistrica se uvršča v makroregijo Primorska ali submediteranska
Slovenija (3), mikroregijo Brkini z dolino Notranjske Reke (3.1.2), ki spada v mezoregijo
Flišne regije (3.1)
Karta 4. Naravnogeografska regionalizacija Slovenije.

Vir: Kladnik, 1996
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3.6 EKONOMSKOGEOGRAFSKA REGIONALIZACIJA SLOVENIJE
Pomemben problem Notranjske zadeva njeno neizrazito izoblikovanost močnejšega skupnega
pola rasti, regionalnega središča z izoblikovanim gravitacijskim zaledjem. Prav ta problem
izpostavi Vrišer v svoji gospodarskogeografski regionalizaciji (Vrišer, 1990), katere cilj je
ugotoviti in razložiti, kako se pod vplivom gospodarskih dejavnikov v pokrajinah Slovenije
oblikujejo ozemeljske enote, ki jih družijo skupne gospodarske in družbene značilnosti.
Narejena je na podlagi proučitev ekonomsko funkcijskih regij, ki izražajo spontano
gravitiranje prebivalcev k posameznim središčem.V te namere je Slovenijo razdelil na tri
nivoje, in sicer na temeljne, mezoregionalne in mikroregionalne ekonomskogeografske regije,
dve makroregiji je samo nakazal.
Notranjska (Postojnska) ekonomsko-funkcijska mezoregija naj bi po njegovem mnenju
zavzemala tri notranjske mikroregije: Cerkniško, Ilirskobistriško in Postojnsko. Zaradi
močnega vpliva prestolnice območje Logatca navezuje na Osrednjo Slovenijo. O Notranjski
gospodarsko funkcijski mezoregiji lahko po njegovem govorimo le s pridržki, saj se na tem
območju glede funkcij višjih ravni, tu prepletajo gravitacijske silnice večjih in pomembnejših
centralnih krajev: Kopra, Reke, Nove Gorice in Ljubljane, ki dominira na vzhodnem delu.
Gravitacijska usmerjenost glede mnogih funkcij, ki sedaj teži bolj proti Ljubljani, je predvsem
rezultat zgrajene avtoceste, ki je celotno notranjsko območje zbližalo z Ljubljano. Vrišer
opozarja, da se bodo sedanje centrifugalne težnje samo še stopnjevale, če se le ne bo Postojna
kot gravitacijsko središče okrepila. V nasprotnem primeru se bo Cerkniška mikroregija
dokončno navezala na Ljubljano, Ilirskobistriška pa na Reko ali bolj verjetno na Koper.
Če ustreznih pogojev, da se Postojna razvije v pomembnejše regionalno središče ni, in jih v
dogledni bodočnosti tudi ne bo, se odpira drugačna, alternativna »rešitev«: čim boljša
integracija hipotetičnega in potencialnega zaledja Postojne v regionalna območja že
obstoječoh regionalnih središč in predvsem Ljubljane. Kot ugotavlja Vladimir Kokole, bi bila
v tem primeru Postojna le eno od mest v širšem obročju lokalno-regionalnih središč okrog
osrednje ljubljanske urbane aglomeracije. (Kokole, 1971) To nas vodi v razmišljanje, da torej
obstaja ideja o možnem oblikovanju novih enakovrednih urbanih občinskih središč na
Notranjskem z jasno dogovorjenimi med centri deljenimi tudi specializiranimi funkcijami.
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Karta 5: Ekonomskogeografska regionalizacija Slovenije.

Vir: Pokrajine v Sloveniji, 1999
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3.7 REGIONALIZACJA SLOVENIJE PO SONARAVNIH KRITERIJIH
Dr. Plut je trajnostno sonaravno regionalizacijo zasnoval na podlagi analize pokrajinotvornih
sestavin in njihove členitve ter primerjave z ekonomskogeografskimi mikroregijami in
vplivnimi območji urbanih središč III. in višje stopnje po Vrišerju, pri čemer je ugotovil, da je
členitev na porečja zelo primerna osnova za sonaravno členitev Slovenije, hkrati pa ustreza
tudi statistični oznaki teritorialnih enot (NUTS) kot jih narekuje Evropska zveza. (Plut v
Pokrajine v Sloveniji, 1999) Njegova regionalizacija je zanimiva tudi zaradi dejstva, ker za
razliko od vseh naravnogeografskih, ki so prednostno zasnovane na reliefu kot dominantnemu
pokrajinotvornemu dejavniku, nameni posebno pozornost pokrajinskim stikom in rečni mreži,
ki v Sloveniji predstavljajo pomembne povezovalce in oblikovalce regionalne identitete,
zasnovane na vplivnem območju središčnega naselja ali razvodnicah. Torej temelji na
poskusu upoštevanja fizičnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti, za kar so bili
uporabljeni hidrografski (členitev na porečja) in ekonomskogeografski (vplivna območja
središčnih naselij) regionalizacijski kriteriji. Kot dodatni regionalizacijski kriterij je bila
upoštevana upravno-politična delitev, ki skupaj z vplivnimi območji posredno vključuje tudi
regionalno identiteto oziroma regionalno pripadnost prebivalcev določenega območja. (Plut,
1999)
Slovenijo je razdelil na 8 makroregij in 25 mezoregij, pri čemer je upravni enoti Postojna in
Cerknica (ki jima pripadajo občine Postojna in Pivka, prvi, in Cerknica ter Loška dolina drugi
upravni enoti) umestil v mezoregijo Notranjska, ki spada v makroregijo Osrednja Slovenija.
Medtem pa je upravno enoto Ilirska Bistrica, ki sovpada z občinskimi mejami Ilirske Bistrice,
umestil v makroregijo Južna Primorska ter Kraško-Brkinsko mezoregijo. Ozemlji upravnih
enot Logatca in Cerknice, ki v Ilešičevi regionalizaciji pripadata Notranjski gozdni mezoregiji
ter ozemlje upravne enote Postojna, ki je del Primorskega kraškega zaledja, v Plutovi
sonaravni členitvi pripadata drugim mezoregijam. Logatec (del srednjega porečja kraške
Ljubljanice) namreč umesti kot del Ljubljanske mezoregije zaradi močnega gravitacijskega
vpliva Ljubljane v primerjavi s Postojno, Cerknica in Postojna pa, kot sem že omenila, tvorita
Notranjsko mezoregijo (zgornje porečje Ljubljanice). Glede na Vrišerjevo regionalizacijo je
razlika v tem, da Vrišerjeva upravna enota Postojna obsega razen upravne enote Cerknice še
ozemlje upravne enote Ilirske Bistrice, ki pa jo Plut umesti v Kraško-Brkinsko mezoregijo.
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Karta 6: Regionalizacija Slovenije po sonaravnih kriterijih.

Vir: Pokrajine v Sloveniji, 1999
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3.8 NAJNOVEJŠA NARAVNOGEOGRAFSKA REGIONALIZACIJA SLOVENIJE
Glede na najnovejšo naravnogeografsko regionalizacijo iz leta 1995, ki je plod dela
strokovnjakov dveh geografskih inštitucij (Geografski inštitut Znanstvenoraziskovalnega
centra SAZU in Inštitut za geografijo) je celotno območje Notranjsko-kraške statistične regije
umeščeno v makroregijo Dinarski svet (3) in jo sestavljajo sledeče mezoregije: Javorniki in
Snežnik (3.3), Notranjsko podolje (3.5), Pivško podolje in Vremščica (3.6), Krimsko hribovje
in Menišija (3.8) (severovzhodni del le-te pripada tudi statistični regiji Osrednja Slovenija) ter
Bloke (3.9). Skrajni jugozahodni del občine Ilirska Bistrica sega v sredozemski svet,
natančneje v mezoregijo Brkini in dolina Reke (2.4). Ta regionalizacija je zasnovana na
načelih enostavnosti, sistematičnosti, preglednosti in lahke razumljivosti in je zato kot taka
predstavljena v Šolski karti Slovenije, Geografskem atlasu Slovenije, Enciklopediji Slovenije
ter Geografskem šolskem atlasu za osnovne šole, vendar ji mnogi očitajo prav to
»enostavnost«, saj je Slovenija razdeljena le na 4 makroenote, pri čemer so Predalpski svet
združili z Alpskim; sploh je celotno ozemlje razčlenjeno tako, da so odpravljene doslej
pogosto uporabljane prehodne regije. Delitev le na 4 makroregije pa je po mnenju mnogih
dediščina nekdanje Jugoslavije, ko se je v osnovnih in srednjih šolah poučevala geografija
Jugoslavije in ne Slovenije.
Karta 7. Najnovejša naravnogeografska regionalizacija Slovenije.

Vir: Kladnik, 1996
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3.9 POKRAJINSKOGEOGRAFSKA SKICA NOTRANJSKE3
Kot zadnjo in predvsem kot v uvod v naslednje poglavje, kjer bom natančneje opisala naravno
in družbenogeografske značilnosti, bom predstavila Habičevo videnje in omejitev dežele
Notranjske.
Notranjsko je Peter Habič po položaju označil kot tisti del Slovenije, ki ga omejuje Krim
(1108 m) na severu, Snežnik (1796 m) in Slavnik (1028 m) na jugu, Nanos (1133 m) in
idrijski Javornik (1212 m) za zahodu, Ločna (1212 m) ter Velika gora (1254 m) na vzhodu.
Po tej definiciji je Notranjska 60 krat 60 km velika in med 300 in 1300 m visoka, razčlenjena
kraška planota.
Ta pokrajinska členitev je oprta na geografske značilnosti gorate, redko naseljene, pretežno
gozdnate in delno živinorejske kraške pokrajine na južnem obrobju Vzhodnih Alp med
Jadransko in Panonsko kotlino. Predvsem pa na pokrajinsko členitev vpliva relief, ki je ne le
pretežno kraški, apniško dolomitni, deloma nekraški flišni, ampak v veliki meri tudi
strukturno zasnovan. Pomembno vlogo pokrajinski členitvi prispevajo tudi klimatske razlike,
kjer se klimatska meja med notranjostjo in primorjem spreminja z vetrom.
Geografsko bi Notranjsko še najlažje opredelili z ozemljem Slovenije v trikotniku med
Ljubljano, Trstom in Reko. Nekje v središču tega trikotnika je Postojna, ki je po stari cesti
oddaljena od Ljubljane 53 km, od Trsta 50 km, od Kopra in Gorice 60 km in od Reke 75 km.
S temi razdaljami se sklada tudi cela vrsta geografskih značilnosti; na eni strani Ljubljana kot
gospodarsko in kulturno republiško središče, na drugi strani je troje pristanišč ob Severnem
Jadranu in prehod v Furlansko nižino. Izolirana naselitvena območja so doživljala različen
gospodarski in družbeni razvoj glede na oddaljenost od prometnih poti in večjih središč med
Ljubljano, Trstom in Reko.
Tako Notranjska velja za značilno prehodno pokrajino med morjem in notranjo Slovenijo in je
po svojih naravnih in ustvarjenih danostih pomembna po svoji:
• prometni legi, cestni in železniški povezavi morja z osrednjo Slovenijo;
• razviti lesni industriji, ki je vzniknila na bogastvu notranjskih gozdov;
• kmetijski funkciji, ki sloni na naravnih možnostih za razvoj živinoreje;
• še neizkoriščenih naravnih potencialih, ki so podlaga komaj zasnovanemu »mirnemu
turizmu«.
Notranjski Habič po pokrajinskih značilnostih prišteva vso današnjo občino Logatec, skupaj z
Zaplano in Pokojiško planoto v vrhniški občini ter Krim in Rakitno v viški občini. Prišteva ji
tudi del Hrušice in Nanosa v idrijski in ajdovski občini pa Senožeške hribe, zahodne Brkine z
Vremsko dolino in Hrpeljsko podolje pod Slavnikom v sežanski občini. Tako zaokroženo
območje obsega dobrih 1800 km2 površja in ima okrog 60.000 prebivalcev, razmerje v izrabi
tal ter v gospodarski usmerjenosti in poklicni sestavi prebivalstva pa se v tem obsegu ne
razlikujejo od tistih v osrednji Notranjski.
V reliefnem, klimatskem in kulturnogeografskem pogledu moramo Notranjsko razdeliti ne le
na osrednje in obrobne predele, temveč tudi v celoti na dva dela. Na južni del z občinami
Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica, ki nedvomno bolj spada k primorskemu zaledju in na
severni del z občinami Logatec, Cerknica, Bloke in Loška dolina, ki spadajo k notranji
3

Povzeto po Habič, 1987.
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Sloveniji. Pri tem je vendarle zanimivo, da sta tako A. Melik in S. Ilešič sicer s pomislekom
prištevala takratni občini Postojna in Ilirska Bistrica k primorskemu zaledju, Cerknico in
Logatec pa k notranji Sloveniji. V tako »razdvojeni« Notranjski naj bi se oblikovalo
pokrajinsko središče v Postojni, na razvodju ali praktično na meji dveh pokrajinskih enot. V
tem nasprotju ji daje prednost že prej omenjena ugodna prometna lega in položaj, ki omogoča
prepletanje ljubljanskih in koprskih silnic, kar se kaže tudi v organiziranosti raznih
gospodarskih in družbenih dejavnosti. Te precej vplivajo na polarizacijo življenja in
pripadnost prebivalstva v eno ali drugo smer, na kar so precej vplivali tudi zgodovinski
dogodki, čeprav so njihove učinke v pokrajini uravnavale predvsem predhodno nakazane
geografske razmere.

Notranjska kot teritorialna enota s pomembnimi skupnimi sestavinami planiranja, kot so
naravni viri – človek, voda, les, tla, gozd, zrak,..., zaščita le-teh (zaloge pitne vode, varovanje
naravnih dobrin) in ohranjanje skupnih ustvarjalnih dobrin kot je naprimer prometna
infrastruktura, je zato pomemben regionalno okvirjen prostor, na katerem je potrebno skupno
doreči skladnost poseganj v prostor in bodoče temeljne rabe tega prostora. Skupna
razmišljanja so na Notranjskem potrebna zaradi razvoja turizma, varovanja naravne in
kulturne dediščine, ohranjanja vodnogospodarskih virov in še mnogo. Tu v ozadju pa se
skriva identiteta, identiteta s katero se enačijo Notranjci in ki je najboljša podlaga za zavzeto
in posledično tudi bolj učinkovito predstavljanje Notranjske širši javnosti in gospodarnejšo
organizacijo življenja na njenem območju. Prenekateri regionalni planerji si namreč želijo
pozitivne regionalne identitete, da bi lahko v skladu z zmožnostmi zaustavili naprimer
izseljevanje ali pospešili razcvet ekonomskih, socialnih in kulturnih dejavnosti v regiji.
Regionalna identiteta pa se lahko izoblikuje in reproducira le ob ustreznih morfoloških in s
tem estetskimi lastnostmi prostora, s katerimi je posameznik nenehno v inteakciji. Katere so te
lastnosti, ki zaznamujejo notranjskega človeka - v nadaljevanju, še prej pa bom na kratko
orisala glavne naravno- in družbenogeografske značilnosti Notranjske.
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4. NARAVNO IN DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
NOTRANJSKE
4.1 LEGA
Notranjska4 obsega ozemlja šestih občin, ki si po velikosti od najmanjše do največje sledijo
takole: Bloke, Loška dolina, Pivka, Cerknica, Postojna in Ilirska Bistrica, kjer najmanjša
zavzema 75,1 km2 in največja 480 km2 (Statistični letopis, 2004). Na severu jo omejuje Krim,
na jugu Snežnik, na zahodu Nanos in na vzhodu Velika gora. Notranjsko tako lahko označimo
za 1456 km2 (Statistični letopis, 2004) veliko in med 300 in 1300 m visoko razčlenjeno
kraško planoto (Habič, 1897).
Karta 8. Obravnavano območje z označenimi mejami občin.

Vir - podlaga: Interaktivni atlas Slovenije, 2005
4

V okviru moje diplomske naloge območje opredeljeno z Notranjsko-kraško statistično regijo.
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4.2. POVRŠJE, KAMNINE IN VODE
Glavna značilnost površja je velika razgibanost z menjavanjem vzpetega planotastega sveta in
vmesnih podolij.
Melik (1959) planotast svet poimenuje Velika Notranjska planota. Ta s svojo razsežnostjo in
sklenjenostjo leži »kakor orjaški blok v dinarski smeri med Barjem in zgornjo Kolpo« (prav
tam, str. 512) in spada med naše najvišje poseljene dinarske predele. Omejeno z Notranjskokraško statistično regijo, jo tvorijo Bloke in Menišija ter Vidovska planota. K planotastem
svetu Notranjske pa spadata tudi povsem neposeljeni visoki kraški planoti Javorniki in
Snežnik.
Med planotami se razprostirajo vmesna podolja, ki so usmerjena od severozahoda proti
jugovhodu, torej v skladu s prevladujočo dinarsko smerjo. Skupaj tvorijo Notranjsko podolje,
v katerem leži niz zaporednih kraških polj, ki si stopnjasto sledijo od Babnega, Loškega, in
Cerkniškega polja, do Rakovške uvale in naprej do Planinskega polja. Ležijo v podolgovati
kotanji, ki so jo dolgo razlagali kot zakraselo dolino Ljubljanice in Hotenjke (Melik, 1959),
danes pa kot tektonski jarek ob idrijski prelomni coni. Poleg Notranjskega podolja sodi v
Notranjsko-kraško statistično regijo še Pivško podolje, pokrajina ob reki Pivki, ki jo nekateri
imenujejo tudi Pivška kotlina. Tretji del uravnanega sveta tvorita ilirskobistriška in postojnska
kotlina. K Notranjsko-kraški statistični regiji, v okviru ilirskobistriške občine, spada tudi
vzhodni del gričevja Brkinov, Reška dolina in del Podgrajskega podolja.
Notranjsko štejemo k izrazito kraškim pokrajinam, kar je posledica specifičnih geoloških
razmer, saj večino sveta sestavljajo karbonatne kamnine. Prevladuje apnenec, ki omogoča
zakraselost, ponekod tudi dolomit. Nepropustne, klastične kamnine, lahko najdemo samo na
posameznih osamljenih vložkih.
Sedimentne kamnine so različnih starosti. Na površju najdemo razgaljene triasne, jurske,
kredne in kvartarne plasti, kjer največji obseg zavzemajo karbonatne kamnine mezozoiske
ere. Triasne plasti sestavlja dolomit, ki ga najdemo na Bloški planoti in Planinskem polju,
ozek pas pa se vleče tudi mimo Rakeka na Cerkniško polje ter dalje v Loško dolino in na
Babno polje. Zgornjetriasni dolomit nato zložno prehaja v spodnjejurski dolomit in apnenec,
ki ju najdemo ob Planinskem polju, med Cerkniškim in Loškim poljem ter naprej proti
Prezidu. Največ krasa Notranjske pa sestavljajo apnenenci spodnje in zgornjekredne serije.
Skladovnica je debela približno 3000 m in v različnih legah gradi večji del Javornikov in
Snežnika. Na zahodnem Notranjskem najdemo tudi kamnine flišne formacije eocenske
starosti, ki jih zastopajo vododržni laporji in peščenjaki. Fliše najdemo na območju spodnje
Pivške kotline, med Postojno, Predjamo in Razdrtim, Brkinih,gričevju med dolino Reke in
robom Pivške kotline ter med Bistriško in Košansko kotlino. Ker je nepropusten, se je na
njem izoblikovala površinska rečna mreža z značilnim grapastim in slemenastim refiefom, ki
se loči od reliefa na apnencu in dolomitu. Fliš je slabo odporen proti preperevanju, zato je na
njem nastala debela plast prepereline in rodovitne prsti, ki je primerna za obdelavo.
Kvartarne sedimente pa najdemo ob potokih in na kraških poljih, na terasah in vzpetinah
normalnega reliefa, kraškem površju ter v podzemlju (Habič, 1987).
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Za Notranjsko so zelo značilni številni površinski in podzemeljski kraški pojavi, na katere sta,
poleg že prej omenjene tektonike idrijskega preloma, zelo vplivali erozija in korozija. Na
površju prevladujejo kraška polja, suhe doline, uvale, slepe in zatrepne doline ter vrtače. Te
površinske pojave po zanimivosti prekaša bogat podzemeljski svet s kraškimi jamami in
brezni s suhimi ali vodnatimi rovi ter koliševke. Postojnska jama je zagotovo najbolj znana,
po lepoti pa se ji ob bok lahko postavi Križna jama s svojimi jezerci, Predjama z znamenitim
gradom, Planinska jama s podzemeljskim sotočjem rek Pivke in Raka ter veliko število
manjših in za turiste nedostopnih jam, ki pa še vseeno v sebi skrivajo vse lepote podzemnega
sveta. Dih zastajajoče so tudi koliševke, globoke udornice nastale s postopnim podiranjem
jamskih stropov, ki jih najdemo na območju Rakovega Škocjana. Brezna so manj znana in ne
presegajo tistih v alpskem svetu.
Tudi v hidrografskem pogledu je Notranjska tipična kraška pokrajina z menjavo podzemnih in
površinskih vodnih tokov, kar je posledica prej opisane specifične geloške zgradbe. Padavine
na prepustnih kamninah takoj poniknejo in se podzemno pretakajo po kraških razpokah in
številnih jamskih sistemih (Križna, Planinska, Postojnska in Tkalca jama, Zelške jame,
Karlovice,…). Največji del Notranjske spada k porečju Ljubljanice, poznane tudi kot reka
sedmih imen, ki izvira v dveh kraških povirnih krakih: vzhodnem nad Prezidom in zahodnem
pri Zagorju v Pivški kotlini.
Površinski vodni tok se je razvil na nepropustih oziroma manjpropustnih kamninah (dolomit
in fliš) in sklenjeno odteka v sosednje kraško podzemlje - porečje Bloščice, Cerkniščice in
Nanoščice (Habič, 1987).
Zaradi precej namočenega in obsežnega zaledja so kraški vodotoki precej vodnati. Večina jih
izvira na stiku kraškega in nepropustnega sveta, kjer so nekateri izdelali ob svojih izvirih
zatrepne doline in spet drugi na območju ponikanja slepe doline. Posebnost Notranjske so
vsekakor presihajoča kraška jezera, ki občasno pokrivajo dno Cerkniškega in Planinskega
polja, Rakovo dolino ter kotanje na vzhodnem obrobju Pivke. Poleg presihajočih jezer, med
katerimi je svetovno najbolj znano Cerkniško jezero, je na Notranjskem tudi nekaj manjših
jezer, recimo na Blokah (Bloško jezero).
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4.3 PODNEBJE, PRST IN RASTJE
Klimatsko predstavljeno je Notranjska izrazito prehodna pokrajina, saj se tu mešajo vplivi
mediteranskega, celinskega in gorskega podnebja. V Bistriški in Košanski kotlini ter na
Brkinih se čutijo šibki vplivi mediteranskega podnebja, medtem ko je za severozahodni del
Notranjske značilno že pravo celinsko podnebje. Višji predeli so izpostavljeni gorskemu
podnebju.
Pomembno podnebno ločnico predstavlja pregrada visokih dinarskih planot, ki je ravno na
primorski strani najvišja in kot taka v notranjosti povsem izniči učinke toplejšega podnebja
nad morjem oziroma na primorski strani. Bližina morja in visok rob kraških planot pa bolj kot
na toplotne razmere vplivata na namočenost, saj se ravno na izpostavljenem dinarskem robu
izloča mnogo padavin. Tudi sicer na celotnem notranjskem območju pade razmeroma velika
količina padavin, kar je posledica južnih in jugozahodnih toplejših vetrov, ki z morja
prinašajo vlažne zračne gmote. Snežniška planota je tako eden najbolj namočenih predelov v
Sloveniji (povprečna letna količina padavin (1956-1985) na vremenski postaje Gomance
znaša 2940 mm, po izračunih naj bi količina padavin na vrhu Snežnika znašala približno 4219
mm) (Notranjska A-Ž, 1999); proti severovzhodu oziroma notranjosti pa se količina padavin
postopoma zmanjšuje. Na klimogramu je v padavinskem režimu viden vpliv morja. Največ
padavin imata namreč zimska meseca november in december, najmanj pa poletna, julij in
avgust.
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Diagram 1: Klimogram za Gomance.
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Celotna Notranjska v povprečju prejme okoli 1100 mm padavin letno. Prvi višek je novembra,
drugi junija; prvi minimum je februarja, drugi je v avgustu, čeprav tudi v najbolj suhih
mesecih redko pade manj kot 100 mm padavin (Habič, 1987). Velik del padavin pade tudi v
obliki snega, ki na visokih kraških planotah lahko obleži tudi do maja.
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Diagram 2: Klimogram za Babno polje.
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Vir: Klimatografija, 1995
Pogost pojav na območju, kjer se mešajo celinske in sredozemske zračne gmote, je žled, ki ga
pogosto spremlja burja. Najmočnejša burja piha v ilirskobistriški in pivški kotlini, sicer pa je
za notranjsko značilen predvsem jugozahodnik. Bolj vetrovna je hladnejša polovica meseca.
Temperaturne razmere so zaradi relativno visoke nadmorske višine in zaprtosti podolij, kamor
se steka hladnejši zrak, dokaj izenačene; večji del Notranjske ima povprečno letno
temperaturo zraka (1956-1985) med 6 in 10°C. Povprečne temperature kažejo na hladna
poletja in precej mrzle zime. Najtoplejša meseca na Notranjskem sta junij in julij, januar je
najhladnejši. Najvišjo povprečno letno temperaturo zraka (1956-1985) so pričakovano
namerili na meteorološki postaji v ilirskobistriški občini (9,6°C), saj je le-ta še pod vplivom
šibkega mediteranskega podnebja.
V zaprtih kraških depresijah se pogosto pojavlja temperaturni in vegetacijski obrat; oba sta
najbolj izrazita na Snežniku in v koliševkah. Sploh je Notranjska bolj kot po povprečnih
temperaturah znana po izstopajočih temperaturnih skrajnostih. Na Babnem polju je bila
15.2.1956 izmerjena najnižja temperatura v Sloveniji (-34,5°C) (Kladnik v Slovenija
pokrajine in ljudje, 1998).
Notranjska spada med tiste pokrajine v Sloveniji, ki jih skoraj v celoti pokriva gozdno in
travniško rastje. Več kot polovico površja namreč poraščajo gozdovi in dobro tretjino
travniško rastje. Med gozdovi so najobsežnejši jelovi-bukovi, ki sklenjeno poraščajo več kot
tretjino Notranjske, predvsem kraške planote. Gozdovi v nižjih legah in v bližini naselij so bili
izkrčeni in spremenjeni v pašnike in travnike ali pa so bili zaradi napravilne sečnje
degradirani. V nižjih legah prevladujejo listnati gozdovi s hrastom, v višjih pa z gabrom in
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bukvijo. Na visokih dinarskih planotah že prevladujeta smreka in jelka. Ti gozdovi imajo
pomemben gospodarski pomen, medtem ko imajo gozdovi na strmih pobočjih v veliki meri
predvsem varovalno vlogo. Na poplavnih delih Cerkniškega in Planinskega polja ponekod
najdemo tudi ostanke nižinskega poplavnega gozda doba in belega gabra (Lovrenčak, 1987).
Gozdna meja sega na Snežniku približno do višine 1500 m. Nad to mejo je pas ruševja.
Zanimiv pojav, ki ga najdemo v globokih vrtačah na Snežniku, je rastlinski obrat v mraziščih,
kjer se na dnu razrašča ruševje, nad njim smrekov gozd, nato bukov gozd, višje nad njim pa
spet ruševje (Kladnik v Slovenija pokrajine in ljudje, 1998).
Večino gozdov lahko prištevamo k ohranjenim, saj njihova drevesna sestava po drevesnih
vrstah ne odstopa bistveno od sestave, ki jo pripisujemo klimatskemu stanju gozdov na teh
rastiščih. Med gozdovi, ki niso več avtohtoni izstopajo jelovo-bukovi, saj jih je zavestno
pospeševanje jelke v preteklem gospodarjenju pripeljalo do skoraj čistih jelovih sestojev.
Obseg gozda se je v zadnjem stoletju močno povečal, saj so hkrati z zmanjševanjem paše
začeli pogozdovati opuščene pašnike, danes pa se zaraščajo tudi druge zemljiške kategorije.
Ta pojav je še posebej izrazit na vzhodnem obrobju Pivškega podolja (Kladnik v Slovenija
pokrajine in ljudje, 1998). Sestoji jelke in bukve na kraških planotah in ravnikih predstavljajo
najobsežnejše sklenjene gozdne površine ne samo v Sloveniji ampak v celi srednji Evropi.
Na Notranjskem so najpogostejše rjave pokarbonatne prsti (rjave prsti na apnencu in
dolomitu) ter rendzine. Na korozijsko razčlenjenem kraškem površju se globina prsti
spreminja že na kratke razdalje. Njena globina je v veliki meri odvisna od lege kamninskih
skladov, pri čemer so na vodoravnih skladih prsti večinoma plitve ali srednje globoke, na
močno nagnjenih, v razpokah in lezikah, pa najdemo v t.i. žepih globoke prsti (Lovrenčak v
Geografija Sovenije, 1998). Odeja prsti ima zato neenakomerno debelino, enkrat kot plitva
rendzina in drugič kot globoka rjava pokarbonatna prst. Porašča ju travniško ravniško rastje in
gozd. Na kraških poljih so z nanosi rek in potokov nastali gleji, oglejene in obrečne prsti, ki
jih porašča vlagoljubno rastje.
Marsikje na površje sili kamenje, ki so ga ponekod načrtno otrebili. Od debeline prsti je
odvisna raba tal, vendar v glavnem prevladujejo travniki, na strmih pobočjih, kjer je osnova
rendzina, pa gozdovi (Lovrenčak, 1987; Kladnik v Slovenija pokrajine in ljudje, 1998).
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4.4 PREBIVALSTVO IN NASELJA
Na Notranjskem je leta 2004 živelo na 7,2 % ozemlja 2,6 % prebivalstva Slovenije (Statistični
letopis Slovenije). Kraška pokrajina z malo obdelovalne zemlje in ostro klimo je v primerjavi
s Slovenijo (98,6 preb./km2) redko poseljena, saj na enem kvadratnem metru prebiva le
približno 35 prebivalcev (Statistični urad RS, Popis 2002).
Od prvih sistematično zbranih popisnih podatkov v letu 1986 se je število prebivalcev sprva
povečevalo, leta 1931 je doživelo svoj višek. Močne prebivalstvene premike je povzročila 2.
svetovna vojna, ko je zaradi posledic vojne umrlo veliko število ljudi, veliko se jih je tudi
izselilo. Leta 1961 je bilo tako število prebivalcev v Notranjsko-kraški statistični regiji
najnižje. Od takrat naprej se je število prebivalcev postopoma zviševalo in po letu 1991 je
število prebivalcev zopet preseglo 50.000 (podatek iz leta 2002: 50.243 prebivalcev)
(Statistični urad RS, Popis 2002).
Diagram 3: Gibanje števila prebivalcev v Notranjsko-kraški statistični regiji od leta 1869,
1900, 1931, 1961 do 1991.
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Vir: Notranjska A-Ž., 1999
Danes je za Notranjsko značilno zmanjševanje ali stagnacija števila prebivalstva v prometno
odmaknjenih in od zaposlitvenih središč oddaljenih hribovskih območij ter naraščanje
njihovega števila v bližini ali v samih središčih (Cerknica, Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica).
Tako je na eni strani značilna prebivalstvena ogroženost in tudi že fizično odmiranje najvišje
ležečih naselij, na drugi strani pa se poselitev zgošča v podoljih in rečnih dolinah, kar deloma
že tudi ogroža rodovitna kmetijska zemljišča.
Zaradi prevlade območij z upadanjem števila prebivalcev ne preseneča, da je povprečna
starostna sestava v bistvu neugodna. Delež starejših od 60 let je skorajda enak deležu mlajših
do 20 let. Najbolj skrb zaskrbljujoče je stanje v občinah Bloke in Ilirska Bistrica. Vrednost
indeksa staranja na Blokah znaša 114,2, v Ilirski Bistrici pa kar 139,5 (Statistični urad RS,
Popis 2002).
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Diagram 4: Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu v Notranjsko-kraški statistični regiji,
2002.
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Vir: Statistični urad Republike Slovenije. Popis 2002
Ker v krajih bivanja primanjkuje delovnih mest, je značilno močno pretakanje delavcev, ki so
zaposleni v krajevnih zaposlitvenih središčih, veliko pa jih dnevno migrira na delovna mesta v
Ljubljano.
Naselja na dnu podolij so praviloma postavljena v takšnih legah, da so varna pred poplavami
in da je vsaj deloma ohranjeno kmetijsko zemljišče. Kjer je prst bolj rodovitna so naselja
večja ali pa so bolj na gosto razporejena. Primer takšne poselitve je najlepše viden na
Cerkniškem in Loškem polju. Zunaj podolij so naselja razmeščena na dnu in na pobočjih uval,
na dnu plitvih kraških kotanj, na obodih kotlin, na pobočjih, na slemenih, v rečnih dolinah, v
suhih dolinah in na robnih uravnavah visokih dinarskih planot. Čeprav so skoraj vsa naselja
razmeroma majhna, lahko večinoma zasledimo strnjeno gručasto zasnovo. Mnoga med njimi
so nastala iz samotnih kmetij, ki so prerasle v vasice, o čemer nam pričajo njihova kolektivna
imena, ki so nastala iz priimkov prvotnih lastnikov. Takšni kraji so posebej pogosti na
Blokah. Posebno v nekaterih vaseh na Cerkniškem polju so značilne vrstne vasi s hišami,
razvrščenimi v dveh vzporednih nizih, na primer Dolenja vas. (Kladnik v Slovenija pokrajine
in ljudje, 1998).
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4.5 GOSPODARSTVO
4.5.1 KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO
Že od nekdaj so si Notranjci zaradi pomankanja naravnih bogastev zagotavljali obstoj
predvsem s skromnim kmetovanjem in izkoriščanjem gozdov. Poleg kmetijstva, ki mnogokje
zaradi neugodnih pogojev ni omogočalo dostojnega življenja, so se ljudje že zgodaj začeli
ukvarjati z raznovrstnimi dopolnilnimi dejavnostmi; predvsem žagarstvom, lončarstvom,
izdelovanjem suhe robe in tovorništvom. Po gozdovih visokih dinarskih planot je zraslo tudi
nekaj majhnih glažut, reke pa so poganjale številne žage in mline.
Fotografija 1. Ostanek glažute na Javornikih.

Vir: Meden, 2005
Večstoletno krčenje gozda, čiščenje kamenja in širjenje kmetijskih površin se je v začetku 20.
stoletja ustavilo. Odseljevanje, politične, gospodarske in socialne spremembe so povzročile
opuščanje kmetijskih dejavnosti, kar se je odražalo v fiziognomiji pokrajine – vedno več
kmetijskih zemljišč je bilo opuščenih. Delež kmečkega prebivalstva se je drastično zmanjšal,
ko se je po 2. svetovni vojni začela razvijati industrija. Danes prevladujejo mešane kmetije, na
katerih je najmanj en aktivni družinski član zaposlen v drugi dejavnosti. Delež aktivnega
kmečkega prebivalstva je leta 2003 znašal le še 2,4 % (Statistični urad RS, Popis 2002).
Zaradi reliefne razgibanosti in drugih dokaj neugodnih pogojev za kmetovanje ima Notranjska
malo primernih površin za kmetijsko obdelavo. Poljedeljstvo je bilo zato vseskozi namenjeno
samooskrbi. Vse kmetijske površine zavzemajo približno 26 % ozemlja Notranjske, medtem
ko gozdnate 71 %. Pozidanim površinam pripada skromen 1 % (Statistični urad RS, Popis
2002). Delež njiv je več kot še enkrat nižji od slovenskega povprečja, medtem ko je travnikov
in pašnikov bistveno več kot povprečno v Sloveniji. Prevladuje ekstenzivna oblika
kmetovanja na majhnih posestvih s poudarkom na živinoreji. Obseg njiv in intenzivnost
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kmetijske rabe zemljišč se, z izjemo v Cerkniški občini, povsod zmanjšujeta; njive
spreminjajo v travnike, travnike in pašnike zarašča gozd.
Na kraških tleh uspevajo le bolj odporne poljščine, med katerimi je najpomembnejši krompir
in druge okopavine namenjene predvsem za krmo živine. Pridelava na njivah je povečini
namenjena samooskrbi. Nekatere kmetije, predvsem v Notranjskem podolju, so usmerjene v
govedorejo in mlečno živinorejo. Proizvodnja mleka in mesa je organizirana tudi v
družbenem sektorju. Na Spodnji Pivki so velike zaokrožene pašne površine in farme v lasti
kmetijske zadruge Postojna, ki je usmerjena v mesno in mlečno živinorejo. V zadnjem času se
je nekoliko povečalo število ovc, ki se pasejo na pobočjih Javornikov in Snežnika ter na
pašnikih pašnih skupnosti na Zgornji Pivki in v Bistriški kotlini. Oživlja se tudi reja konj, ki
pa je namenjena predvsem rekreaciji. Imajo jih turistične kmetije na Cerkniškem polju in pri
Prestranku v Pivški kotlini. Nekateri kmetje v Košanski dolini, v okolici Ilirske Bistrice in
Pivke so se usmerili v rejo perutnine.

4.5.2 INDUSTRIJA
Do močnejše industrializacije je na Notranjskem prišlo šele po 2. svetovni vojni. Pred 1.
svetovno vojno so nastali prvi lesnopredelovalni obrati (v Baču, Cerknici, Ilirski Bistrici,
Martinjaku in Starem trgu), ki so izkoriščali lesno bogastvo in ugodno prometn lego.
Pripravljali so les za prodajo ali pa ga predelovali v polizdelke in v manjši meri končne
izdelke. Med svetovnima vojnama je zaradi velikih potreb italijanskega tržišča zraslo še nekaj
lesnopredelovalni obratov. Do prave industrializacije pa je prišlo šele v petedesetih in
šestdesetih letih 20. stoletja, ko so odprli veliko število manjših industrijskih obratov, ki so les
uporabljali kot osnovno surovino. Gradili so nove obrate ali pa so manjše, pogosto
nacionalizirane žage, združili v večja podjetja. Tako so nastala velika podjetja kot Brest
Cerknica, Javor v Pivki in Lesonit v Ilirski Bistrici. Leta 1981 je lesna industrija zaposlovala
kar 49,2 % vseh zaposlenih v industriji (Notranjska A-Ž, 1999). Zrasle pa so tudi tovarne, ki
niso bile vezane na lesne surovine: v Ilirski Bistrici Tovarna organskih kislin TOK, v
Podgradu tovarna za proizvodnjo in predelavo plastike Plama in obrat Iplasa, v Postojni
tovarna kovinske industrije Liv in v Ložu Kovinoplastika Lož. V manjših krajih je nastalo več
manjših industrijskih obratov kot na primer Kartonažna tovarna na Rakeku, obrata
Kovinoplastike v Novi vasi na Blokah in na Babnem polju, industrija gradbenega materiala v
Cerknici in na Razdrtem ter razni elektrotehnični obrati v Cerknici, Ilirski Bistrici,
Hotedrščici in Postojni.
Industrija je postala v sedemdesetih letih poglavitna dejavnost in je v nekaterih mikroregijah
docela prevladala v zaposlitvi, saj so se deleži industrijskega aktivnega pebivalstva povzpeli
nad 40 % (Zgornja Pivka) ali celo nad 50-60 % (Loška in Cerkniška dolina, Podgrajsko
podolje) (Vrišer, 1987).
Ob osamosvojitvi Slovenije je prišlo do precejšnje krize v lesni industriji, ki je bila povezana
s prezasičenostjo domačega in izgubo jugoslovanskega trga, pomanjkanjem osnovnih surovin
in uvozom lesa, povečanjem stroškov energije ter doseganjem kvalitete izdelkov. Ker je bila
industrija večinoma delovno intenzivna in monofunkcionalna, so jo spremenjene družbene
razmere po letu 1991 dokaj hudo prizadele. Večji obrati so se prestrukturirali ter se
preusmerili na nove večje in tuje trge. Iz delov večjih podjetij in na osnovi tradicije iz
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zasebnih obrtnih delavnic se je razvilo veliko manjših lesnih obratov in obratov kovinske
industrije, strojegradnje in izdelovalcev izdelkov iz plastičnih mas. Ti obrati spremljajo
razvoj, se hitro prilagajajo potrebam na trgu ter imajo pomemben delež v ustvarjanju
dohodka. Vendar pa zaradi prestrukturiranja tovarne ne zagotavljajo več dovolj delovnih
mest, zato se ljudje vozijo na delo tudi v okoliška zaposlitvena središča; predvsem v Ljubljano
in Koper, ki ponujata tudi širši izbor delovnih mest.
Danes prevladuje predelovalna industrija, predvsem lesnopredelovalna in proizvodnja
kovinskih izdelkov, pomembna je še živilskopredelovalna perutninarska industrija, zlasti v
okolici Pivke.

4.5.3 PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA
Med gospodarskimi dejavnostmi je pomemben tudi promet, saj so Postojnska vrata s 609 m
nadmorske višine najugodnejša povezava med osrednjo Slovenijo in severnim Jadranom in že
od nekdaj predstavljajo glavno prometno vez, skozi katero danes potekajo železnica, avtocesta
in magistralna ter regionalna cesta. Notranjska ima danes eno ključnih vlog v sistemu
avtocestnega omrežja, saj čez njeno ozemlje poteka jugozahodni krak slovenskega
prometnega križa, ki je ob izgradnji pomenil celo prvi avtocestni odsek v Sloveniji. Glavna
prometna os danes vodi po spodnjem delu Notranjskega podolja v Pivško kotlino, kjer se
prvič razcepi pri Postojni in teče prek celotnega Pivškega podolja na jug proti Ilirski Bistrici
in naprej do Reke, drugič pa pri Razdrtem kjer se en krak spušča po Vipavski dolini do Gorice
in drug krak do Kopra. Pomembna je tudi neposredna prečna povezava Dolenjske z
Notranjsko prek Blok. Pomembne so še prometne povezave v dinarski smeri po Notranjskem
podolju proti Idriji do Posočja oziroma preko Babnega polja proti Hrvaški.
Notranjsko je leta 1857 najbolj prizadela gradnja železnice, saj je močno prizadela stara
furmanska naselja, ki so nastala ob tedanji glavni cesti. Pomembno je vplivala na razvoj
Rakeka, Postojne, Prestranka, Pivke in Ilirske Bistrice, medtem ko je zaobšla Planino,
Razdrto, Cerknico in Lož. Danes se je železniški potniški promet precej zmanjšal na račun
avtoceste, še vedno pa igra pomembno vlogo v tovornem tranzitnem prometu.
Prav zaradi ugodne prometne lege ob Postojnskih vratih, je bila Notranjska prometno zelo
pomembna že v preteklosti. To se je odrazilo v gradnji cest, nastanku bogatih vasi ob njih ter
v tovorništvu in kasneje furmanstvu; prevažanju blaga z vozovi s konjsko vprego na manjše
ali večje razdalje, ki je zamrlo šele s pojavom avtomobilizma po 2. svetovni vojni. Iz
notranjosti proti morju so tovorili železarske izdelke, steklovino, živo srebro, platno, sir, mast,
žito, živino, v obratni smeri pa so z morja prevažali sol, olje, sladkor, ribe, vino, itd. V
ljudskem spominu se je najbolj ohranil spomin na jambore, ki so jih tovorili proti morju, ko
je razvoj ladjedelništva v Trstu spodbudil lesno trgovino. Jambori so bili iz notranjskega
jelovega lesa, tudi do 60 m dolgi, zato so jih tovorili po posebni cesti od Planine skozi
Studeno proti Razdrtem, saj je bila cesta med Planino in Postojno preveč ovinkasta. Cesto, ki
je zdaj opuščena, so imenovali jamborna pot (Notranjska A-Ž, 1999).
Del Notranjske, okolico Cerknice, Loško dolino in Babno polje imenujejo prebivalci drugih
delov Notranjske Čufarija. Izvor tega poimenovanja izhaja prav iz tovorniške tradicije
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Notranjske, saj so tako imenovali ljudi, ki so so pod notranjskimi klanci ponujali živino za
pripreganje čez strme klance, sčasoma pa se je poimenovanje razširilo na pokrajino. Po
pripovedovanju domačinov beseda izhaja iz nemške besede »zu fahren«.
Prometna vloga Notranjske se v primerjavi s preteklostjo nikakor ni zmanjšala, ampak se je
celo okrepila. Poleg gospodarskih tokov iz držav jugozahodne Evrope proti Madžarski in
naprej proti vzhodu ter tokov iz Zahodne Evrope čez Hrvaško proti jugovzhodu, so pomembni
tudi turistični tokovi v istih smereh. Območje Notranjske je z vidika avtocest med najbolj
prepredenimi območji v Sloveniji, saj je poleg obstoječih avtocest v načrtu tudi avtocestna
povezava med Hrvaško in Italijo preko Matarskega podolja na južni strani Brkinov.

4.5.4 TURIZEM
Po mnenju Jeršiča (1987) je osnovna turistična privlačnost odvisna od naravnih in družbenih
turističnih dobrin ter njihove lege. S tega zadnjega stališča ima Notranjska zelo dobre pogoje
za nadaljni razvoj turizma, saj leži med dvema pomembnima turističnima območjema, t.j.
vzhodnimi Alpami in severnim Jadrabom. Ta lega lahko Notranjski omogoči, da se vključi v
močnejši turistični razvoj, predvsem s sprecifičnimi oblikami turistične ponudbe, naravnane
predvsem v izletniški turizem.
Poleg daleč največje turistične znamenitosti, Postojnske jame, ima celotno Notranjsko
območje ogromno potencialno turistično vrednost s številnimi kraškimi geomorfološkimi,
geološkimi, hidrološkimi, botaničnimi in favnističnimi pojavi ter bogato kulturno dediščino.
Že omenjena Postojnska jama, Križna jama s podzemnimi jezerci, ponorne podzemne jame
Velike in Male Karlovice, udori Zelških jam, vodni rovi Planinske jame, naravni mostovi,
kraški izviri, požiralniki, presihajoča jezera, kraška polja, Slivnica s čarovniško mistiko,
Snežnik s Snežniškim gradom, itd. – le redkokje bi našli toliko izjemnih naravnih
znamenitosti na tako majhnem prostoru. Če pa jim dodamo še zbirko bogate kulturne
dediščine, potem lahko po mnenju lokalnega poznavalca govorimo kar o »naravnem
Disneylandu«.
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5. OBSEG IN JAKOST REGIONALNE IDENTITETE V NOTRANJSKOKRAŠKI STATISTIČNI REGIJI
Poglavje je nastalo na podlagi terenskega dela, ki sem ga izvedla na območju Notranjskokraške statistične regije julija in avgusta 2005. Za to proučevano območje sem se odločila
predvsem zaradi enostavnosti in preprostosti omejitve regije (upravne meje), saj ga sestavlja 6
občin, ki so že od nekdaj veljale za »notranjske« in so bile kot take že vsidrane v zavesti
prebivalcev ter zaradi bolj pregledene analize in primerjave podatkov. Na podlagi analize
anket, ki so se skorajda brez izjeme sprevrgle v daljšo debato (kombinirani kvantitativni
pristop in kvalitativna obravnava), bom poizkušala odgovoriti na nekatera temeljna vprašanja,
ki se nanašajo na pojem »teritorialne identitete« na primeru Notranjske (študij primera). Iskala
sem morebitno regionalno identiteto Notranjske, njeno razširjenost, jakost in vsebine, simbole
oziroma ikone, ki jo določujejo. Notranjska je namreč z dinamično zgodovino in krhkim
družbenim ravnotežjem precej izpostavljena in zelo občutljiva za najmanjše družbenopolitične spremembe. Te se hitro pokažejo pri prebivalcih tudi skozi dojemanje in vrednotenje
prostora, v katerem živijo (regionalna identiteta). Zanimala me je predvsem percepcija te
identitete pri domačinih in kaj natančneje je tisto s čimer se enačijo in jih pravzaprav dela
Notranjce.
V šestih občinah, ki sestavljajo Notranjsko-kraško statistično regijo (Cerknica, Loška dolina,
Bloke, Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica), sem izvedla 120 anket (po 20 v vsaki občini).
Daljše debate so se razvile predvsem z lokalnimi informatorji, ki so mi pomagali ovrednotiti,
dopolniti in interpretirati podatke z anketnih listov. Le-ti so bili različni mnjenjski voditelji s
področij kulture, izobraževanja, lokalne politike in drugih interesnih združenj (lovci, jamarji,
lokalni turistični vodiči). Tudi bolj poglobljene refleksije domačinov, ki so komentirali
vsebinsko podobna vprašanja (predvsem zadnja, ki so zadevala elemente in simbole, ki po
njihovem mnenju označujejo Notranjsko in s katerimi bi se lahko identificirali), podkrepljene
z lastnim opazovanjem procesov v pokrajini, so vsekakor pomembno pomagale zaokrožiti
rezultate s terena. Tekom raziskave je na plan prišla problematika, ki zadeva predvsem
prebivalce občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica. Ti respondenti so se namreč skorajda brez
izjeme opredelili za Primorce in ne Notranjce. Tako sem se s to problematiko seznanila tudi s
pomočjo iskanja informacij iz ustreznih virov in izbrane literature.
V raziskavo sem zajela približno enako število moških in žensk. Prav tako so enakomerno
zastopani vsi starostni razredi: od 18 do 30 let, 30 do 40, 40 do 50, 50 do 60, 60 do 70 in
starostni razred kamor so se uvrstili prebivalci starejši od 70 let. Večjih in za raziskavo
pomembnih odstopanj v odgovorih, glede na starost anketirancev, ni bilo. Vsi anketiranci so
odgovarjali precej enotno, zato na podlagi rezultatov pridobljenih z anketo, ni bilo težav
izpostaviti najbolj reprezentativnih elementov oziroma simbolov, ki po njihovem mnenju
najbolje predstavljajo njihovo pokrajino in se z njimi lahko poistovetijo. V veliki večini so v
vseh občinah respondenti izpostavili gozd.
Večji razkol med anketiranci se je pojavil v zadnjem delu ankete, kjer sem poizkušala
ugotoviti katera vrsta identitete prevladuje v posameznih občinah; do katere pokrajine,
ozemlja, teritorija čutijo najmočnejšo čustveno navezanost. Prebivalci so se v tem primeru
odločno postavili vsak na svoj breg – v treh občinah so se brez izjeme opredelili za Notranjce,
medtem ko se preostali opredeljujejo za Primorce. Poleg močne navezanosti na notranjsko
oziroma primorsko pokrajino, pa vsi prebivalci čutijo izjemno navezanost in čustveno
pripadnost do kraja in občine v kateri prebivajo. V nadaljevanju bom grafično in podrobneje
predstavila rezultate ankete, ki bistveno pripomorejo k razumevanju opredeljevanja
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prebivalcev do različnih teritorialnih identitet ter simbolni vrednosti posameznih
reprezentativnih elementov Notranjske.

5.1 REZULTATI RAZISKAVE
Kot sem omenila že v uvodu, sem v raziskavo zajela približno enako število žensk in moških.
Prav tako sem pozornost namenila temu, da sem v raziskavo vključila izpraševance vseh
starostnih razredov in različne izobrazbe. Pomembne soodvisnosti med spolom, starostjo in
izobrazbo ter čustveno navezanostjo do posameznih krajev, območij ali pokrajin in
izpostavitvijo najbolj reprezentativnih elementov oziroma simbolov pokrajine s katero se
identificirajo, ni bilo moč zaznati. Le skromno število izpraševancev je bilo v trenutni kraj
bivanja priseljeno, po večini le iz krajev oziroma občin na Notranjskem.
Skorajda vsi izpraševanci se v svojem kraju bivanja in občini redno udeležujejo raznovrstnih
kulturnih, prosvetnih in športnih prireditev, tako kot opazovalci kot tudi akterji. V vsaki
občini deluje kulturno društvo, ki organizira različne likovne razstave, večere poezije, nastope
pevskih zborov, gledališke igre in koncerte. Popularne so tudi tako imenovane območne
prireditve, kjer se predstavijo kulturna društva različnih notranjskih občin. Le-ta v veliki meri
povezujejo predvsem občine Cerknica, Loška dolina, Bloke in Postojna.
Velik pomen ljudje pripisujejo prostovoljnim gasilskim društvom, ki jih je v vsaki občini kar
precej. Velik del moških anketirancev, tako mlajših kot starejših, se redno uri na gasilskih
vajah, gasilske veselice pa pritegnejo prav vse prebivalce. Po mnenju lokalnih informatorjev
se ravno na primeru gasilskih veselic izkaže močan lokalni patriotizem, saj se jih udeleži tako
»mlado kot staro«, veliko pa jih po svojih najboljših močeh prispeva k obveznem srečolovu in
prostovoljno pomaga pri organizaciji dogodka.
Vsi izpraševanci redno berejo krajevne in občinske časopise. Vendar tega dejstva ne morem
uporabiti kot reprezentativen kazalec o kakršnikoli krajevni oziroma občinski zavesti, saj vsi
ti časopisi na njihove naslove prihajajo brezplačno (Notranjske novice, Bloški korak, Prestop,
Pivške novice, Snežnik, Obrh). Zastavi se vprašanje ali bi bili tako priljubljeni in ali bi sploh
preživeli, če bi bilo za njih potrebno odšteti letno ali mesečno naročnino. V občinah Ilirska
Bistrica, Pivka in Postojna so poleg brezplačnih občinskih glasil priljubljene tudi Primorske
novice, plačljivi dnevni časnik, ki ima svoje dopisnike tudi v Ilirski Bistrici in Postojni.
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5.1.1 GRAVITACIJSKA SREDIŠČA
Glavni nosilec regionalnega razvoja naj bi bila Postojna. Vendar nam rezultati raziskave
pokažejo drugačno sliko, saj postane več kot očitno, da na območju Notranjske vladajo
izredno močne gravitacijske silnice večjih in pomembnejših centralnih krajev Slovenije,
predvsem Kopra in Ljubljane. O tem govori že Vrišer (1990), le da on poleg Ljubljane in
Kopra izpostavi še Novo Gorico in Reko. Vpliva silnic teh mest iz rezultatov moje raziskave
ni moč zaznati.
Iz grafa delovnih migracij izpraševancev je razvidno, da sta najmočnejši zaposlitveni središči
Notranjsko-kraške regije Ljubljana (36 %) in Postojna (24 %). S 15 % izpraševancev
celotnega območja Notranjske jima sledi Cerknica. Po manj kot 10 % izpraševancev delovno
mesto obiskuje v Starem trgu, Ilirski Bistrici, Kopru, Novi vasi in v Ribnici.
V Ljubljani in Postojni imajo delovna mesta izpraševanci iz prav vseh šestih občin
Notranjsko-kraške statistične regije, medtem ko se na delovno mesto v Koper vozijo le
respondenti iz občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.
Diagram 5. Delovne migracije v posamezna mesta v deležih.
delovne migracije

Nova vas (Bloke)
Stari trg
Cerknica
Ribnica
Ljubljana
Postojna
Pivka
Ilirska Bistrica
Koper

Vsakdanje in tedenske nakupe izpraševanci opravijo v domačih vaseh ali občinskih središčih.
V vsaki večji vasi ali občinskem središču namreč lahko najdemo dobro založene moderne
prodajalne, zato tudi prenekatere izredne oziroma mesečne nakupe opravljajo v okviru svoje
občine ali območja Notranjske. Pri tem izpostavijo Postojno. Sicer pa se še vseeno za večje
nakupe radi odpravijo v veliki meri predvsem v Ljubljano, nakaj respondentov iz Ilirske
Bistrice in Pivke tudi v Koper (tisti, ki imajo v Kopru tudi delovno mesto). Gravitacijska
usmerjenost glede mnogih funkcij na celotnem notranjskem območju tako pripada Ljubljani,
kar je vsekakor posledica v preteklosti zgrajene avtoceste in dejstva - Ljubljana, glavno
mesto.
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5.1.2 TERITORIALNA PRIPADNOST POSAMEZNIM OBMOČJEM
Notranjski prostor so zaznamovale številne politične spremembe. Vsakokratna oblast je dala
pokrajini svojevrsten pečat. Več kot dvajsetletna razdelitev Notranjske med dve državi je
nekdanjo skupno identiteto območja precej razcepila. Takratne in najnovejše politične
razmere so v veliki meri prispevale, da je še danes identiteta Notranjske zelo dualistična. Na
to kažejo rezultati ankete.
Diagram 6. Teritorialna pripadnost posameznim območjem na celotnem območju Notranjskokraške regije.
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S pomočjo anket sem dobila zanimive rezultate, v katerih se reflektirajo posledice pestre
zgodovine Notranjske. Pri ugotavljanju pripadnosti različnim prostorom je opaziti
najintenzivnejšo identifikacijo s krajem in občino bivanja. V obeh primerih je percepcija
pripadnosti zelo močna, čeprav se delež močne pripadnosti v enakem sosledju nekoliko
zmanjšuje v korist zmerne pripadnosti prostoru. V naslednjo skupino lahko štejem pripadnost
celotnem območju Notranjske in Primorski, ki je skorajda izenačena. Za močno pripadnost
Notranjski se opredeli 47 % izpraševancev, Primorski 38 %. Pri tem je zanimivo in vsekakor
moram izpostaviti, da prav noben respondent iz občin Cerknica, Loška dolina in Bloke ni
izpostavil nikakršne navezanosti na primorski prostor. Eden za drugim so do omočja izrazili
šibko pripadnost.5
Izrazito primorskost izpraševancev občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica si lahko
tolmačimo kot posledico dolgoletne vladavine Italije in s tem priključitve območij Primorski.
Percepcija regionalne pripadnosti je namreč močno subjektivna in po vsej verjetnosti korenini
v tradicionalni navezanosti tukajšnjega prebivalstva na obmorske kraje. Regionalna
opredelitev Primorec se je med prebivalci uveljavila po prvi svetovni vojni, ko je, kot že
rečeno, celotno območje omenjenih občin pripadalo Kraljevini Italiji, tej pripadajoče
slovensko območje pa so imenovali Primorska. Največja intenziteta pripadnosti primorski
regiji je izmerjena na območju ilirskobistriške občine (več kot 80 % je močno navezanih na
5

Izpraševanci omenjenih treh občin do Primorske ne čutijo niti šibke pripadnosti, za to območje se sploh niso hoteli
opredeljevati, vendar zaradi obdelave in reprezenetativnosti podatkov so njihovi odgovori prikazani kot »šibka pripadnost«.
Vendar je pravzaprav sploh ni, do Primorske ne čutijo nikakršne čustvene navezanosti.
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Primorsko). Tudi v ostalih dveh anketnih območjih je pripadnost močna ali vsaj zmerna. Vse
tri občine izkazujejo več kot 90 % močno in zmerno naveznost na primorski prostor. Hkrati
lahko v primeru ilirskobistriške občine govorimo o nikakršni oziroma 100 % šibki
navezanosti do notranjskega prostora, medtem ko se v Pivki in Postojni za močno navezanost
opredeli v vsaki po 10 % izpraševancev. V Postojni je ta navezanost v primerjavi z ostalima
»primorskima« občinama še najmočnejša, saj se poleg 10 % respondentov, ki se opredelijo z
močno navezanostjo na Notranjsko, še 40 % opredeli z zmerno oziroma srednjo. V Pivki je
takih le malo več kot 10 %.
Karta 9. Pripadnost posameznim območjem po občinah.

Vir – podlaga: Interaktivni atlas Slovenije, 2005
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Zelo nizka stopnja identifikacije z ozemljem Notranjske ob izkazani »primorskosti« občin
Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna niti ni tako presenetljiva in nenavadna, saj gre očitno za
neke vrste »prenos 'naravnih' antagonizmov oziroma pokrajinske dialektike v družbenokulturno sfero« (Kerma, 2001, str. 62). Močno »nenavezanost« je težko interpretirati drugače
kot z odporom prebivalcev dotičnih občin do Notranjske, čeprav so upravno večji del
pripadali tej deželi. Vendar vsekakor ne morem trditi, da gre za odpor do te pokrajine ali
njenih ljudi, temveč je razbrati odpor do imena samega, ki je »od zunaj« večkrat vsiljevano
kot oznaka pridevniškega določila kraja za nekatera umetna zemljepisna imena. Predvsem v
primeru Ilirske Bistrice je sporen hidronim Notranjska Reka, sicer Reka ali Velika Voda, in
toponim Notranjski Snežnik, med prebivalci enostavno Snežnik (Kerma, 2001). Snežnik je
eden temeljnih pokrajinskih simbolov teritorialne identitete ilirskobistriških anketirancev, zato
sta pridevnika »Notranjska« in »notranjski« po njihovem mnenju na napačnem mestu.
Za odtenek izrazitejšo navezanost anketirancev na Notranjsko v občinah Pivka in Postojna, je
moč pripisati dejstvu, da ti dve občini še vseeno naravno bolj gravitirata proti notranjosti kot
Ilirska Bistrica, ki je od preostalih občin Notranjske (Cerknica, Loška dolina in Bloke) ostro
ločena z visokimi in gozdnatimi Javorniki in Snežnikom. Kljub temu je primorska identiteta v
teh dveh občinah še vedno močnješa od notranjske, saj se velika večina anketiranih Pivčanov
in Postojnčanov opredeljuje za Primorce in čuti do primorskega območja veliko močnejšo
čusteveno navezanost kot na Notranjsko.
O Ilirski Bistrici in njeni izraziti primorskosti ter s tem aktualni problematiki s katero se
zavoljo tega sooča, moram na tem mestu nameniti še nekaj besed, ki bodo osvetlile in
pojasnile rezultate ankete.
Ilirskobistiška občina je bila v času samoupravnega socializma povezana s Cerknico in
Postojno v Notranjsko-kraško regijo. Danes so na tem območju še tri nove občine, Logaška
dolina, Bloke in Pivka, in skupaj predstavljajo moje obravnavano območje, torej Notranjskokraško statistično regijo s sedežem v Postojni. Občinski informatorji se sicer strinjajo, da je na
tem območju veliko stvari, ki jih združuje z preostalim notranjskim območjem, vendar pa je
veliko tudi takih, s katerimi njihovi kraji oziroma občina nimajo nič skupnega. Pri tem imajo
v mislih območje onkraj Javornikov in Snežnika, s katerimi niso bili nikoli prav zares
povezani. Ena od negativnih stvari te povezave, ki jo izpostavijo, je bil odnos Postojne do
ostalih dveh takratnih občin. Dobesedno nobena regijska ustanova ali služba se ni smela
preseliti iz regijskega središča v ostali dve občini. Po eni strani je to negativno vplivalo na
medsebojne odnose, po drugi strani pa vsekakor ni bilo v prid razvoju regije. Kot argument
navajajo gospodarske podatke, ki kažejo na nazadovanje regije, zato v tako povezovanje
danes ne pristajajo več. Bistriška občina se tudi ni priključila Regijski agenciji za razvoj s
sedežem v Pivki. Ustanovili so svoj Lokalni pospeševalni center za malo gospodarstvo, ki
opravlja svetovalno delo na tem področju in ki se bo v prihodnje raje povezoval z regijsko
razvojno agencijo za Slovensko Istro, Kras in bistriško občino.
Bistiška občina danes tako očitno teži k usmeritvi v južnoprimorski prostor. V primeru, da bi
se Slovenija razdelila na manjše regije, so se pripravljeni povezati z območji nekdanjih občin
Sežane, Postojne in Ilirske Bistrice, če pa bo manj večjih regij, zagovarjajo povezovanje z
obalnimi občinami. Južnoprimorski prostor se jim zdi dovolj velik in ima dovolj gospodarskih
ter ostalih potencialov za hitrejše razvijanje tudi njihove občine. Nikakor ne pristajajo na
regijske povezave z območjem nekdanjih cerkniških občin, s katerimi niso imeli nikoli
kakršne povezave. Seveda obstajajo tudi nasprotniki takšnega mnenja, ki trdijo, da ima občina
veliko več gospodarske koristi v manj razviti Notranjsko-kraški razvojni regiji (štela naj bi
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enajst občin, vseh šest Notranjsko-kraške statistične regije, štiri kraške ter občino Logatec)
kot pa v nadpovprečno razviti Obalno-kraški. Vendar so to že teme politikov in regionalnih
planerjev, moj namen je bil le okrepiti in pojasniti rezultate svoje ankete.
Zadnji mesti na lestvici percepcije pripadnosti posameznim prostorom zasedata Slovenija kot
celota in Evropa. Močno in zmerno pripadnost slovenskemu ozemlju čuti 50 %
izpraševancev, od tega jih je le 15 % močno navezanih na prostor svoje domovine. Do Evrope
se večina izpraševancev opredeli s šibko pripadnostjo, nekaj več kot 80 %, ostali delež
pripade izpraševancem, ki do Evrope občutijo zmerno čustveno pripadnost. Ta pripadnost, ki
ni utemeljena na utečenih vezeh prebivalcev, je posledica aktualnega medijskega propagiranja
Evrope ne samo kot geografskega, temveč tudi kot vrednostnega pojma v širšem
civilizacijskem in kulturnem smislu.
V kontekstu regionalne identitete nam po pregledu rezultatov raziskave, postane kaj hitro
jasno, da na primeru Notranjske nikakor ne moremo govoriti o homogenosti širšega prostora.
Izražena je izrazita dualnost med pripadnostjo notranjskemu in primorskemu območju. Jasno
je razvidno, da izpraševanci z občin, na čelu z Ilirsko Bistrico, ki ji sledita Pivka in Postojna,
čutijo veliko močnješo pripadnost primorski. Le majhen delež se jih opredeli z močno in
zmerno pripadnostjo Notranjski. Medtem pa respondenti občin Cerknica, Bloke in Loška
dolina čutijo izredno močno pripadnost Notranjski ter sploh nikakršne do Primorske. Če na
podlagi teh rezultatov, se pravi močne čustvene pripadnosti do Notranjske, ki prevzema
prebivalce, želimo omejiti oziroma Notranjsko umestiti v regionalizacijo, ki temelji na
podlagi izrazite teritorialne navezanosti, bi Notranjska zavzemala le občine Cerknica, Loška
dolina in Bloke.
O skupni regionalni identiteti, ki bi morebiti lahko tesno povezala prebivalce Notranjskokraške statistične regije, da bi sami lahko formirali samostojno »notranjsko« pokrajino, ni
moč govoriti. Na tem območju je v izjemni prevladi močna navezanost na kraj in občino
bivanja. Lokalna oziroma krajevna identiteta sta najmočneje izraženi. Gledano za vsako
občino posebej, pa je ta identiteta precej izenačena z regionalno oziroma z drugimi besedami:
izpraševanci posameznih občin najmočneje občutijo navezanost do lastnega kraja bivanja,
sledi navezanost do občine bivanja in nato se pri posameznikih formira regionalna identiteta.
Ki pa na Notranjskem, kot že rečeno, ni enotna. Mnogi so mnenja, da je notranjska identiteta
na območju Notranjsko-kraške statistične regije preohlapna in premalo oprijemljiva. Takšno
opredeljevanje lahko razumemo kot potrebo po dodatnem definiranju dinamičnih območij, ki
so očitno močno izpostavljena različnim željam, potrebam in spremembam. Zato so na
celotnem območju veliko bolj izraženi močni lokalizmi, ki do neke mere nadomeščajo
notranjsko identiteto.
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5.1.3 SIMBOLI NOTRANJSKE
Pozitiven in izrazit odnos do domačega kraja ali občine se posebno močno odraža z odgovori
respondentov na vprašanji, katera pokrajinska značilnost po njihovem mnenju simbolno
najbolj reprezentira pokrajino njihovega bivanja in po kom in/ali čem mislijo, da je njihov
kraj/občina/pokrajina najbolj prepoznaven. S tema vprašanjema, katerih odgovora sta bila
vedno enaka, sem želela zaznati, s čim se prebivalci istovetijo. V vseh občinah so
izpraševanci brez dileme izpostavili gozd (36 %), ki mu s 29 % sledi Cerkniško jezero. Vsi
ostali simboli so zastopani v manjši meri (10 % in manj), zato bom v zaključku poglavja
podrobneje predstavila le najboj izpostavljena in močna teritorialna simbola Notranjske.
Diagram 7. Teritorialni simboli Notranjske.
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Postojnsko jamo, jamo svetovnega slovesa, je presenetljivo izpostavilo le 5 % izpraševancev
iz občin Postojna in Pivka. Prav tako so le ti izpostavili Predjamski grad, 3 %. Sicer pa se v
občinah, kot tudi v preostalih, v največji meri identificirajo in izpostavijo teritorialnima
simboloma gozda in Cerkniškega jezera.
Le v občini Ilirska Bistrica lahko v odgovorih vidimo odstopanje, ki se bolj pomembno
razlikuje od odgovorov ostalih respondentov, vendar še vseeno ne dovolj, da bi gozd izgubil
svoje vodilno mesto na simbolni lestvici. Tu namreč najmočnejši teritorialni simbol
predstavlja Snežnik (35 %), sledi mu gozd (25 %) in nadalje z istim številom odgovorov
kraški svet in Brkini.
V preostalih treh, »najbolj notranjskih« občinah je gozd vedno izpostavljen kot prvi, z dvakrat
po 40 % in 50 %, sledi mu Cerkniško jezero. Razlika je le v tretjem in četrtem mestu na
simbolni lestvici, kjer se na Blokah s 15 % opredelijo za Snežnik, v Loški dolini za kraški svet
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(20 %) in Snežnik (10 %) ter v Cerknici za čarovništvo. S 15 % predstavlja čarovništvo edini
izpostavljeni kulturni teritorialni simbol.
Zanimiva je primerjava rezultatov iz raziskave, ki so jo izvedeli za potrebe Spoznavnega
zemlejvida Slovenije in v kateri je sodelovalo 1291 prebivalcev celotne Slovenije. Za najbolj
znano slovensko jezero so pred Blejskim in Bohinjskim navedli prav Cerkniško jezero. Izmed
najbolj znanih slovenskih vrhov Triglavu sledi prav Snežnik, ki pa ga Notranjci v moji
raziskavi niso izpostavili v tako veliki meri, da bi ga lahko označili za močno teritorialno
ikono Notranjske. Zanimivi so tudi odgovori, kjer so respondente spraševali, kako dobro po
njihovem mnenju ostali poznajo njihovo pokrajino, saj so rezultati pokazali prav nizko
poznavanje Notranjsko-kraške regije (ter Zasavske). To razložijo z dejstvom, da ti regiji nista
ne turistično ne kako drugače promovirani (Spoznavni zemljevid Slovenije, 2000).
Karta 10. Deleži navedenih teritorialnih simbolov po občinah.

Vir – podlaga: Interaktivni atlas Slovenije, 2005
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5.1.3.1 GOZD
»Na Notranjskem so ljudje v gozdu rojeni, med gozdovi rastejo.« (star notranjski rek)
Fotografija 2. Gozdnati Javorniki.

Vir: e-kartice.com
Gozd na Notranjskem obsega okoli 70 % celotnega ozemlja in njega izkoriščanje ima
večstoletno tradicijo. Pomenil je preživetje za številna naselja na robu gozdov, omogočal delo
žagarjem, prevoznikom in lesnim trgovcem, sedaj pa lesnopredelovalni industriji. Danes ima
poleg gospodarske tudi izredno estetsko funkcijo.
Nekoč je bila večina notranjskih gozdov last fevdalnih gospostev Haasberg in Snežnik;
vaščani so imeli pravico do paše, steljarjenja in pripravljanja drv za kurjavo ter tehničnega
lesa za popravilo hiš in gospodarskih poslopij. Razen teh služnostnih pravic so lastniki
dovolili tudi sekanje lesa za prodajo, seveda proti odškodnini. Pomembno v teh kjerjih je bilo
tudi oglarjenje, kjer so oglje na konjih tovorili tudi iz oddaljenih gozdov ter ga prodajali
primorskim mestom. Na Javornikih so za tamkajšnje glažute pridobivali iz lesnega pepela
pepeliko. Iz notranjskih gozdov so oskrbovali les za tržaške ladjedelnice, kar je bil pomemben
vir dohodka za gozdne delavce in prevoznike.
Po zemljiški odvezi so začeli predvsem v veleposestniških gozdovih načrtno gospodariti z
gozdom. Na javorniško-snežniškem območju so zaposlili poklicne gozdarje ter pri gradu
Snežnik ustanovili prvo gozdarsko šolo na Slovenskem (Notranjska A-Ž, 1999).
Skozi stoletja, ko je človek zastrupljal svoje okolje, je hkrati pričel spoznavati, da brez
gozdnih površin njegov obstoj ni mogoč. To spoznanje, vsak dan močnejše, je privedlo do
tega, da je neposredna gospodarska korist vedno bolj podrejena širši, vsečloveški. Bogastvo,
raztreseno po širnih planjavah gozdov Snežnika, Javornikov in celotne notranjske pokrajine,
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je torej notranjskega človeka postavilo pred nalogo – varovanje tega bogastva. In tega
bogastva so se notranjci očitno začeli zavedati, saj gozd izpostavijo kot temeljni teritorialni
simbol s katerim se identificirajo.
Fotografija 3. Notranjca na delu v gozdu.

Vir: Meden, 2005
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5.1.3.2 CERKNIŠKO JEZERO
Le kdo ne pozna Cerkniškega jezera? Nenavadno polnjenje ter praznenje jezera je že zelo
zgodaj zbudilo pozornost. Sprva so ga opisovali kot čudežno mesto, kjer lahko na istih
zemljiščih domačini med letom kosijo, žanjejo, pasejo, lovijo ribe in vodne ptice ter drsajo po
ledu. Svetovni sloves mu je prinesel prvi temeljit opis, ki ga je pred več kot tremi stoletji
pripravil Janez Vajkard Valvasor in z njim dobil članstvo v angleškem kraljevem društvu.
Polnjenje in praznitev jezera je spodbudilo sploh prva razmišljanja o kraški hidrologiji v
svetu. Poleg Valvasorja, so o tem pisali še mnogi drugi znani avtorji, kot naprimer A. Kircher,
F.A. Steinberg in B. Hacquet.
Fotografija 4: Cerkniško jezero.

Vir: Meden, 2005
O Cerkniškem jezeru je bilo napisano že mnogo. Vseeno pa me je presenetil dokumet iz leta
1928, v katerem akademski slikar Franjo A. Sterle poziva k ustanovitvi sindikata za
Cerkniško jezero. V njem predstavi Cerkniško jezero in njegove turistične potenciale, na
podlagi katerih bi jezero lahko zaživelo, doprinašalo v občinsko ali regijsko blaganjo.
Dokument se mi zdi brezčasen, z manjšimi popravki bi ga lahko predstavili današnji ciljni
javnosti, da bi jih morda le opomnili, kako se situacija okoli jezera po stotih letih še vedno ni
bistveno spremenila. Na vprašanje, je to dobro ali slabo, naj si odgovori vsak sam. Vsekakor
pa dokument kaže in spodbuja močno lokalno oziroma regionalno identito, ki jo želi obuditi
in okrepiti pri tamkajšnjih prebivalcih. Le-ta je močna še danes, vendar prebivalci očitno ne
premorejo dovolj volje in interesa, da bi zavoljo tega začeli svoje teritorialne simbole tržiti in
s tem prispevati k boljši razpoznavnosti in homogenosti regije oziroma prostora bivanja.

61

Teritorialne identitete Notranjske in njihov današnji pomen

Fotografija 5. Cerkniško jezero.

Vir: Meden, 2005
»Naše presihajoče jezero predstavlja eno izmed najznamenitejših jezer te vrste na svetu kot
edini primer naravnih čudežev – fenomenov. Naravni pojav, da se izpreminja jezero v
podzemski in zopet nadzemski svet, ga je privedel do svetovnega slovesa. O tem pojavi je izšlo
že nešteto knjig in znanstvenih razprav.
Jezero pa ni zanimivo samo spričo teh fenomenov, ampak tudi po svoji divni lepoti, legi in
pokrajini; poleg tega se ponaša njega okolica z zdravim podnebjem, dobro pitno vodo in
temnimi gostimi gozdovi. Kamor pogleda oko, se nudi človeku nov prizor z različnimi
krajinami in znamenitostmi; zaradi tega so ti kraji najprimernejši za letovišče, gojitev
različnih športov in izlete bodisi v poletnem ali zimskem času. V ta namen je treba jezero in
njega okolico preurediti v zmislu modernega časa in razvoja.
Zato si dovoljujem prevzeti to akcijo ter prosim, naj mi pomagajo javnost, občine, društva in
resni možje, uresničiti zamišljen pokret. Moje delo na tem polju je že staro. O tem pričajo
različni oglasi po časopisih, izdaja knjige: »Cerkniško jezero in okolica«, ki jo je spisal
nadučitelj M Kabaj, raziskavanjepodzemskih jam ob jezeru in zadnji oglas, odnosno poziv
glede Cerkniškega jezera v časopisih.
Moj namen pa ni samo, vzbuditi zanimanja za Cerkniško jezero in njega okolico kot letovišče,
ampak tudi resna volja, gmotno podpreti ondotno prebivalstvo, kar naj se doseže z večjim
tujskim prometom in boljšim zaslužkom.
To akcijo naj začne sindikat ali društvo z glavnim sedežem v Cerknici in z odbori na Rakeku,
v Planini, Begunjah, Blokah, Ložu in Staremu trgu, kjer povsod naj bi bile informacijske
pisarne. Enake odbore bi kazalo ustanoviti tudi v Borovnici, ki ima krasno okolico, kjer je
znameniti »Pekel« z mnogimi lepimi slapovi, potem v Rakitni na zdravi gorski višini in pri Sv.
Vidu z okolico, ki se lahko kosa glede lepote z marsikaterim švicarskim krajem, in sicer spričo
skupne blaginje in temeljitejšega spoznavanja naše lepe domovine.
Z delom bi se moralo pričeti čimprej, vsekakor pa tako, da bi prišla že letošnja sezija v
poštev.
V prvi vrsti bi bilo potrebno nabaviti motorni čoln in nekaj navadni priročnih čolničkov,
urediti primerno kopališče in oskrbovano kočo, organizirati različna vozila in avtotakse do
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jezera iz bližnjih krajev in od železniške postaje na Rakeku. Nadalje naj bi se poskušalo, da se
doseže turistovski vlak, preskrbi dovoljna reklama in poroča pravočasno v časopisih o
pravem stanju in menjavanju jezera, angažira ribjo in polšjo lov, lov na race in druge love.
Med časom, ko je jezero suho, naj bi bili na razpolago vodniki, ki bi razkazovali tujcem jame,
požiralnike in bruhalnike ter razlagali po potrebi naravne čudežne pojave. Pozimi naj bi se
uvedlo drsanje in smučarstvo. Sindikat bi moral skrbeti tudi za dobro hrano, za cena in
udobna stanovanja v poletnem in zimskem času in za popravo cest sporazumno z občinami.
Izdajal naj bi topografske karte v lastni režiji, razglednice in knjižice v raznih jezikih, zbral
vse dosedaj izdane knjige in znanstvene razprave o jezeru; vse to naj bi bila priprava za
bodočo lastno knjižnico v Cerknici. Zelo važno bi tudi bilo, če bi se doseglo dovoljenje
italijanske vlade za prost prehod meje v znamenito Škocijansko dolino s krasnimi jamami,
veličastnimi naravnimi mostovi in predori kakor tudi na lepo razgledno točko – vrh Snežnika.
...Z intenzivnim delom in narodnim ponosom do naše lepe domovine bodi blagoslovljeno
započeto delo v prospeh skupne koristi.« (Sterle, A., F., 1928)
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6. ZAKLJUČEK
Naloga je izhajala iz predpostavke, da zavzemata prostor in prostorske prvine vidno mesto v
pojavnosti teritorialne identitete določenega območja. V anketi sta se jasno izpostavili
prostorski prvini kot vidno pomembni za prepoznavnost območja in kot simbola, ikoni, ki
določujeta identiteto Notranjca. Rezultati ankete so zaradi njene splošne naravnanosti
pokazali, da si vprašani delijo nek skupni fond predstav o prepoznavnosti sestavin notranjske
teritorialne identitete. Na najvišjih mestih sta izpostavljena simbola 'gozd' in 'Cerkniško
jezero'.
Kontinuiteta tovrstne identitete je velikega pomena za prebivalce posameznih regij in ne
nazadnje tudi celotnega naroda. Pri tako izrazitih družbeno prostorskih spremembah pa se
seveda zastavlja vprašanje, kako se upreti globalizacijskih procesom in kako ohraniti
razpoznaven, in regiji, prostoru lasten značaj, ki je tako pomemben dejavnik pri ustvarjanju
identitete ter, ali je to sploh smotrno.
V dinamiki spreminjanja identitet gre za preoblikovanje tradicionalnih kulturnih oblik iz
kulturne dediščine v nove, sodobne oznake. Nevarnost se kaže le v tem, da bi splošni
globalizacijski procesi vplivali na poenotenje in osiromašenje obstoječih kulturnih identitet,
tudi tistih, vezanih na prostor. Temelj za vzdrževanje raznolikosti kot podlage za ohranjanje
tradicionalnih, predvsem pa oblikovanje novih identitet, je zato artikuliranost družbenega in
fizičnega okolja, evolucija naravnih ekosistemov v prostoru, kulturno gledano pa navezanost
na okolje in občutek kraja, genius loci (Ogrin, 1995).
Ključne točke v sedanji kulturni dinamiki, ki pogojuje nastajanje in spreminjanje tako
kulturnih kot teritorialnih identitet ter nanje vezanih kulturnih praks, katerih del so tudi
procesi in delovanje v prostoru, pa so predvsem ugotovitev, da so globalizacijski procesi delni
procesi in da imajo različno intenzivnost, ter da vplivajo tako na prostor kot na ljudi. Prostor
in iz njega izvirajoče teritorialne kulturne identitete tako ostajajo še naprej eden od najbolj
pomembnih identifikacijskih sidrišč postmodernega posameznika in skupin. Za uspešnost
njihove transformacije pa je vseeno nujna večja odprtost do svojega okolja. Zaključimo lahko,
da prostor in iz njega izvirajoče teritorialne kulturne identitete ostajajo v predstavah ljudi še
naprej ena pomembnih sestavin prepoznavnosti.
Nadaljne lahko sklenem, da se posamezniki živeči na Notranjskem, identificirajo s prostorom
na več ravneh hkrati, pri čemer izrazito izstopa navezanost na kraj in občino bivanja. O močni
in razpoznavni regionalni identiteti na tem območju ni moč govoriti, saj je rapalska meja
pustila neizbrisen pečat in Notranjsko razklala na dva dela: občine Cerknica, Loška dolina in
Bloke, kjer je notranjska identiteta močna ter občine Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica, kjer
prevlada percepcija primorske identitete. O skupni notranjski identiteti, ki bi povezovala vse
prebivalce notranjsko-kraške statistične regije ne moremo govoriti.
Ob tem se nam postavi vprašanje kriterijev za strokovno utemeljene pripadnosti regionalnim
(in nenavsezadnje tudi lokalnim) ravnem. Politične odločitve naj pri tem sicer temelje na
strokovnih predlogih, vendar naj upoštevajo tudi globoko v ljudeh vsajeno s tradicijo
povezano razmišljanje o pripadnosti. To posledico politično upravnih vsiljenih smernic, ki so
narekovale, kam kdo pripada in s kom naj v določeni skupnosti živi, prav Notranjska še kako
očitno občuti na svoji koži.
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Oživljeno iskanje, izpostavljanje in ohranjanje pokrajinskih značilnosti in potencialov regij
ima zato v današnjem času velik pomen.
Fotografija 6. Cerkniško jezero in prostrani notranjski gozdovi.

Vir: e-kartice.com
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7. SUMMARY
This diploma work proceedes from a supposition that space and spatial elements occupy a
visible place in the appearance of a certain region's territorial identity. The poll clearly
exposed spatial elements as significant in a recognition of a certain region and also as symbols
which define an Inlander's identity. The results of the poll demonstrated that the questioned
share a common conception on the recognition of components of the Notranjska territorial
idenitity. The most emphasised symbols are a forest and Cerkniško Lake.
The continuity of this kind of identity is extremely important for the inhabitants of individual
regions as well as the whole nation. In distinctive socially and spatially determinated
modifications as these a question on how to withstand the globalization processes and how to
preserve recognizable features, which are an important factor in a creation of identity is set.
The dynamics of modification of identities hold a transformation of the traditional cultural
forms from a cultural heritage to new, modern labeling. The only danger lies in the risk of
general globalization processes influencing the uniformity and the impoverishment of existent
cultural identities, which includes those bound by space. The basis for the sustenance of
heterogeneity as a foundation for the perservation of traditional and the establishment of new
identities is therefore articulateness of the social and physical environment, the evolution of
natural ecosystems and also, looking at it from a cultural perspective, attachment to an
environment and a certain sensitivity connected to locality, genius loci (Ogrin, 1995).
The key point in present cultural dynamics which set the conditions for the creation and
modification of cultural and territorial identities that include cultural experience, a part of
which are also processes and activity in a certain area, is the finding that globalization
processes are partial processes and that they have a distinctive intensity and therefore
influence space as well as people. Space and territorial cultural identities arising from it thus
remain one of the most important identification anchorages of the postmodern individual and
groups. A larger openness towards their environment is however necessary for the
successfulness of their transformation. We can therefore conclude that space and territorial
cultural identities arising from it remain one of the most important components of their
recognition in people's notions.
Furthermore I can terminate that individuals living in Notranjska, identify themselfs on more
than one basis but the most explicit is at any rate attachment to their living place and
commune. In this region we certany can not speak about strong and uniform regional identity.
By all means the Rapalska frontier obviously left a great seal and split Notranjska in two
parts: Cerknica, Bloke and Loška dolina communes where notranjska regional identity is very
strong and communes of Ilirska Bistrica, Postojna and Pivka where primorska regional
identity is predominant. I can close that in Notranjsko-kraška statistical region we can not
speak about common regional identity which would be uniting for all Notranjska inhabitants.
Consequently, the question of criteria relating to professionally grounded appurtenance to
regional and after all also local levels stand out. The political decision should in this case be
based on professional motions, as it should also consider the people's traditionally connected
deliberation on appurtenance.
Revived search, exposure and preservation of provincial characteristics and region’s
potentials are so in today's time very significant.
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8. SEZNAMI KART, DIAGRAMOV, FOTOGRAFIJ IN PRILOG
8.1 SEZNAMI KART
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•
•

Karta 1. Splošna obče geografska regionalizacija Slovenije.
Karta 2. Statistične regije Slovenije.
Karta 3. Regionalizacija Slovenije po Meliku.
Karta 4. Naravnogeografska regionalizacija Slovenije.
Karta 5. Ekonomskogeografska regionalizacija Slovenije.
Karta 6. Regionalizacija Slovenije po sonaravnih kriterijih
Karta 7. Najnovejša naravnogeografska regionalizacija Slovenije.
Karta 8. Obravnavano območje z označenimi mejami občin.
Karta 9. Pripadnost posameznim območjem po občinah.
Karta 10. Deleži navedenih teritorialnih simbolov po občinah.

8.2 SEZNAMI DIAGRAMOV
•
•
•
•
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•
•

Diagram 1. Klimogram za Gomance.
Diagram 2. Klimogram za Babno polje.
Diagram 3. Gibanje števila prebivalcev v Notranjsko-kraški statistični regiji od leta
1869, 1900, 1931, 1961 do 1991.
Diagram 4. Prebivalci po starostnih skupinah in spolu v Notranjsko-kraški statistični
regij leta 2002.
Diagram 5. Delovne migracije v posamezna mesta po deležih.
Diagram 6. Teritorialna pripadnost posameznim območjem na celotnem območju
Notransko-kraške statistične regije.
Diagram 7. Teritorialni simboli Notranjske.

8.3 SEZNAM FOTOGRAFIJ
•
•
•
•
•
•

Fotografija 1. Ostanek glažute na Javornikih.
Fotografija 2. Gozdnati Javorniki.
Fotografija 3. Notranjca na delu v gozdu.
Fotografija 4. Cerkniško jezero.
Fotografija 5. Cerkniško jezero.
Fotografija 6. Cerkniško jezero in prostrani notranjski gozdovi.

8.4 PRILOGA
•

Anketni vprašalnik
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