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1 UVOD 

 

Golf je ena izmed najbolj razširjenih oblik rekreacije in športa, prav tako pa je tudi 

pomemben vir turistične ponudbe. Tako golf kot turistična panoga kot tudi sama gradnja 

golfskih igrišč sta bila do sedaj v razmahu, in čeprav so gospodarske razmere po svetu (in 

tudi v Sloveniji) povzročile, da se je rast števila igrišč rahlo zmanjšala, ta na nekaterih trgih 

(predvsem na vzhodnoevropskem in kitajskem) še vedno narašča (Golf participation ..., 

2010). 

 

Kljub priljubljenosti in pomembnosti golfa za turistično ponudbo je golf z vidika 

umeščanja v krajinski prostor lahko tudi problematičen. Ti očitki se nanašajo predvsem na 

velike površine, ki jih kot športno-rekreacijska panoga zaseda, na omejevanje dostopa na 

območja golfskih igrišč (javnosti je delno prepovedan vstop ali prosto sprehajanje po 

igriščih) in na potencialne ekološke probleme, ki naj bi jih golfska igrišča povzročala v 

naravi. Po Jeršiču (1999) je lahko problematično tudi močno gnojenje in uporaba 

herbicidov, fungicidov ter pesticidov, predvsem za vzdrţevanje zelenic, zaradi česar lahko 

prihaja do onesnaţevanja podtalnice ali površinskih voda. Jeršič navaja tudi 

nezanemarljive spremembe, ki jih golf prinaša v okolje, saj ga spremeni, v naravno bogatih 

območjih pa predvsem zmanjša pestrost, s tem ko uničuje redke biotope. 

 

Po svetu in tudi v Sloveniji število golfistov narašča, predvsem zaradi vlaganja v delo z 

mladimi. Razvoj golfa naj bi bil odvisen tudi od števila golfskih igrišč, v Sloveniji jih je 

danes dvanajst. Sem sodijo igrišča z devetimi in osemnajstimi igralnimi polji, torej taka, na 

katerih je mogoče izvajati tudi turnirska tekmovanja. Poleg teh imamo tudi manjša igrišča 

ali vadbišča. Število golfistov v Sloveniji je po zadnjih podatkih okoli 7900, vendar pa ta 

številka še narašča (European golf association, 2010). 

 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Golfska igrišča so ena redkih rekreacijskih objektov, kjer lahko različne krajinske 

značilnosti izkoristimo in jih vključimo v zasnovo. Posamezno golfsko igrišče bi tako 

lahko predstavljalo krajino, v kateri se nahaja, bolje izkoristilo krajinske potenciale in 

značilnosti prostora, v katerega ga umeščajo, s tem pa bi se ohranile tudi krajinske 

značilnosti prostora, ki se danes ponekod izgubljajo. 

 

Zaskrbljujoče je, da nekatere rekreacijske dejavnosti oz. objekti (tudi golfska igrišča) 

izgubljajo stik z lokalno identiteto krajine, pribliţujejo pa se nekakšnih univerzalnim 

okoljem. Kakor hitro je prekinjena vez med dejavnostjo in značilnosti okolja, je izgubljena 

tudi posebnost oz. značilnost ponudbe, s tem pa njena konkurenčnost (Prostočasne 

dejavnosti ..., 2002) 

 

Zaradi sprememb v tehnologiji in novih načinov gradnje lahko golfska igrišča zgradimo 

praktično na katerem koli zemljišču. Prilagajanje igrišča neprimernemu terenu ali 

odstranjevanje obstoječe vegetacije za potrebe igralnih polj prav tako ne predstavlja več 

nikakršne ovire. 
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Slika 1: Sestavljenost golfskega igrišča iz krajine in poligona 

 

Black (2000) pravi, da se je problematika oblikovanja golfskih igrišč, kot jih poznamo 

danes, začela z uveljavljanjem golfskih igrišč v Zdruţenih drţavah Amerike. Prva igrišča v 

Veliki Britaniji so se dobro prilagajala okolici, v katero so jih umeščali. Povzemala so tiste 

krajinske elemente, ki so bili značilni za določen prostor, medtem ko so ameriška 

povzemala značilnosti britanskih, ki pa seveda niso bila primerna za nekatera območja v 

Ameriki, kamor so nova igrišča umeščali. Tako je prišlo do posnemanja in preoblikovanja 

vzorcev starih igrišč v nova. Zaradi popularnosti ameriških golfskih igrišč so se 

predrugačeni vzorci ali elementi znova povzemali v novonastalih igriščih povsod po svetu, 

kar je pripeljalo do podobnosti igrišč, predvsem pa do neupoštevanja obstoječih krajinskih 

značilnosti prostorov, v katere so bili umeščeni. 

 

Ohranjanje vzorcev in krajinskih značilnosti ter njihovo vključevanje v prostor bi moralo 

biti vodilo za oblikovanje novih golfskih igrišč, zaradi katerih bi bila igrišča po svetu 

raznolika in zanimiva, predvsem pa tipična za okolje, v katerem se nahajajo. Glede na 

moţnost vključevanja krajinskih značilnosti v golfska igrišča bi bilo vključevanje 

pomembno za ohranjanje krajinskih značilnosti, igrišča pa bi bila tudi vizualno bolj 

privlačna, raznolika in manj izstopajoča iz svoje okolice. 

 

Poleg ohranjanja vzorcev je pomemben tudi ekološki vidik golfskih igrišč. Na ekološko 

pomembnih območjih lahko igrišča sicer pomenijo degradacijo v smislu zmanjševanja 

pestrosti rastlin in vzorcev ter uvajanja novih krajinskih značilnosti, ki niso primerne za 

prostor, z vključevanjem obstoječih krajinskih značilnosti v samo zasnovo pa bi se temu 

lahko tudi izognili. Na ţe degradiranih območjih so igrišča lahko dobrodošla sprememba 

programa, prostor pa sanirajo – opustele gramoznice, smetišča, ipd.  

 

Podobno tematiko na duhovit in zanimiv način podajajo tudi Kučina in sod. (2010) s 

projektom »Bruto golf«, pri katerem najdemo dva različna načina oblikovanja drugačnih 

golfskih igrišč. Po mnenju Kučine in sod. so golfska igrišča danes velikokrat kopije, 

postavljene v različna okolja, premalo pa se upošteva značilnosti krajine, v katero so 

umeščena. Odklon od današnjega oblikovanja bi lahko šel tako v smeri ohranjanja 

krajinskih značilnosti in bolj ekoloških golfskih igrišč, ki bi se vključevala v svoje okolje, 

kot tudi v smeri pretiravanja in še večje abstrakcije določenih elementov, kjer bi bilo 

golfsko igrišče tematski park z vsemi predpogoji za igro golfa. 
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Pri prvem bi se torej tipični krajinski vzorci naravne ali kulturne krajine vključevali v 

oblikovanje golfskega igrišča, s čimer bi bil videz igrišča manj umeten, igrišče pa bolj 

integrirano v svoje okolje. Tipične lokalne krajinske značilnosti so torej del igrišča oz. 

igralnih polj, od njihovih značilnosti pa bi bila odvisna tudi oblika čistin, ledin, zelenic, 

ovir in tudi smer igre. 

 

 

Slika 2: Bruto Golf – oblikovanje golfskega 

igrišča po vzorcu kulturne krajine (Kučina in 

sod., 2010) 

 

Slika 3: Bruto Golf - vključevanje krajinskih 

vzorcev v golfsko igrišče (Kučina in sod., 2010) 

 

Pri drugem odklonu naj bi bilo poudarjeno preoblikovanje prostora na podlagi nekega 

koncepta in ne na podlagi karakteristik krajine, v kateri se nahaja. Igrišče tako ni umetna 

»arkadija«, ki poskuša imitirati naravo, kot se to pogosto dogaja z modernimi igrišči, 

temveč je oblikovano tako, da je namenoma videti kot oblikovan park z določeno tematiko. 

Predlagane rešitve naj bi bile tako nadgradnja večine današnjih igrišč. 

 

 

Slika 4: Bruto Golf - nadgradnja obstoječih 

golfskih igrišč s talnimi oznakami (Kučina in 

sod.,  2010) 

 

Slika 5: Bruto Golf - abstrakcija krajinskih oblik, 

geometrizacija (Kučinain sod., 2010) 
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1.2 CILJ DIPLOMSKE NALOGE 

 

Cilj diplomske naloge je prek analiz dosedanje prakse izgradnje golfskih igrišč v Sloveniji 

ugotoviti, kakšno je bilo oblikovanje do sedaj in kaj bi bilo treba glede na današnje stanje 

pri izgradnji novih igrišč upoštevati, da bi bila čim bolje umeščena v prostor in izkoristila 

ves krajinski potencial, ki ga prostor ponuja. S tem bi igrišča postala krajinsko in lokalno 

prepoznavna ter zato tudi estetsko in trţno bolj zanimiva, ohranjala pa bi tudi krajinske 

značilnosti prostora in krajinske vzorce. 

 

S pomočjo inventarizacije in analize obstoječih dvanajstih slovenskih igrišč ter 

prepoznavanju uporabe krajinskih vzorcev in značilnosti na posameznih igriščih je cilj 

ovrednotiti, katero izmed igrišč najbolj upošteva krajinske značilnosti območja, v katerega 

je bilo umeščeno. 

 

Poleg ţe obstoječih golfskih igrišč v Sloveniji se naloga osredotoča tudi na predlog načrta 

za igrišče na slovenski obali in na vprašanje, ali je mogoče pri oblikovanju igrišča vključiti 

več krajinskih značilnosti. Z vključevanjem krajinskih značilnosti v načrte za izgradnjo 

golfskih igrišč bi torej osnovne ali značilne golfske vzorce lahko nadgradili, kar bi 

pomenilo nadaljnji obstoj krajinskih vzorcev in značilnosti v prostoru in ne njihovega 

razvrednotenja, kot se je to dogajalo do sedaj. 

 

Cilji diplomske naloge: 

- pripraviti inventarizacijo ţe obstoječih slovenskih golfskih igrišč in njihovih 

glavnih elementov ter ugotoviti, kako dobro golfske ureditve povzemajo tipične 

značilnosti prostora, v katerem se nahajajo; 

- pripraviti smernice za umeščanje in oblikovanje novih golfskih igrišč, ki bi lahko 

pripomogla k njihovi boljši integraciji v svoja okolja, predvsem pa bi dobro 

povzemala okoljske krajinske značilnosti in tipiko okoliške krajine, ki je v Sloveniji 

zelo raznolika in privlačna; 

- na podlagi inventarizacije in analiz prepoznati ali izpostaviti krajinske značilnosti 

in potencial izbranega območja, kjer je predvideno golfsko igrišče na slovenski 

obali, in kritično ovrednotiti predlagani načrt za novo igrišče; 

- pripraviti nov načrt golfskega igrišča, ki bi bolje povzemal krajinske značilnosti 

okolja, kamor bo igrišče v Sečovljah umeščeno. 
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1.3 HIPOTEZA 

 

Glede na današnje oblikovanje igrišč in ţeljo po boljših, predvsem pa krajinsko bolj 

zanimivih in prepoznavnih golfskih igriščih, se pojavljajo naslednje hipoteze: 

 

- Golfska igrišča so med redkimi športno-rekreacijskimi objekti, ki lahko krajinske 

značilnosti skoraj v celoti ohranijo in se določenim krajinskih tipom dobro 

prilagodijo ter tako prikazujejo značilnosti izbrane krajine. Svetovna in tudi igrišča 

v Sloveniji krajinskih značilnosti ne upoštevajo dovolj dobro. Z diplomsko nalogo 

se ţeli preveriti, v kakšni meri je oblikovanje golfskih igrišč pri nas do sedaj te 

značilnosti upoštevalo.  

- Slovenija je krajinsko zelo pestra, zato bi bila nova igrišča lahko bolj podobna 

krajini, v katero so umeščena, s čimer bi bila lahko tako lokalno kot širše bolj 

prepoznavna in trţno zanimiva. Tudi predvideno igrišče v Sečovljah krajinskih 

značilnosti ne vključuje dovolj dobro in uvaja znane vzorce golfskega oblikovanja, 

z vključevanjem krajinskih vzorcev pa bi lahko predstavljalo krajino, v katero je 

vključeno, in tako postalo drugačno oziroma bolj prepoznavno. 

1.4 METODE DELA 

 

Za potrebe diplomskega dela se je opravil terenski ogled vseh slovenskih golfskih igrišč in 

območja, na katerem je predvideno novo igrišče na slovenski obali. 

 

Rezultat terenskih ogledov so bile fotografije posameznih delov igrišč, ki so kasneje sluţile 

kot podlaga za analizo posameznega golfskega igrišča. 

Poleg fotografij se je za potrebe analize golfskih igrišč pridobilo tudi različne kartografske 

podlage. Vse pridobljene podatke se je analiziralo in primerjalo, na podlagi rezultatov pa 

se je izpostavilo tisto igrišče, ki naj bi v Sloveniji najbolje vključevalo krajinske značilnosti 

prostora. 

 

Na primeru predvidenega sečoveljskega golfskega igrišča se je pridobilo različne 

kartografske podatke in fotografije iz terena, katerih analiza sluţi kot podlaga za predlog 

novega načrta golfskega igrišča. 

 

Poleg slikovnega materiala in kartografskih podlag se je pregledalo tudi različno literaturo 

v  zvezi z obravnavano tematiko. 
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2 ZGODOVINA OBLIKOVANJA GOLFSKIH IGRIŠČ 

2.1 ZAČETKI IGRE 

 

Poglavje o zgodovini golfa je povzeto po Richardsonu (2002). Začetki igranja golfa so 

nejasni, pojavljata pa se dve teoriji o začetku igranja: po prvi naj bi izviral iz nizozemske 

igre »kolven«, po drugi pa iz starih škotskih igrišč v odprti krajini. 

 

Nizozemska igra »kolven« ali »kolf« izhaja iz leta 1927. Pri njej so igralci ciljali oddaljene 

tarče, ki so se pojavljale v različnih oblikah. Igra se je lahko odvijala v ograjenih prostorih 

ali v odprti krajini, mimo vasi in cest. Ponavadi so jo igrali na poledenelih površinah rek in 

kanalov, tarče pa so bili drogovi ali koli, in ne luknje. Golfska igra nasploh naj bi 

vsebovala štiri elemente: različne palice, ţogico, ki je bila last enega igralca, enostavno 

luknjo, skopano v tla (ne led) ter moţnosti različnega igranja čez krajino, ki je ţe po naravi 

vsebovala različne ovire, čez katere se je igralec moral prebiti. Nizozemska igra torej ni 

vsebovala niti enega izmed teh elementov, bila pa je precej bliţje golfu kot vse ostale 

starodavne igre, katerim pripisujejo podobnost. Tudi ponavljanja tega procesa proti 

naslednji tarči, ko ţogica pade v luknjo, starejše igre ne poznajo. 

 

Golfska igra naj bi se od vseh naštetih ločevala po tem, da je igra speljana po krajini, kjer 

naravni elementi omogočajo različna doţivetja, poglede in moţnosti igranja. Prečkanje 

ovir in elementov krajine je torej ena večjih zapuščin igre, ki omogoča doţivljanje krajine. 

Golfa torej ni, če zanj ni potrebnega igrišča (obstaja pa udarjanje ţogice ali nečesa 

podobnega s palico). 

 

Za razliko od nizozemskih poligonov, kjer naj bi igrali »kolven«, so na Škotskem razvili 

stara igrišča v odprti krajini, kjer so igralci s svojo ţogico na določeno tarčo ali luknjo 

igrali toliko časa, dokler je niso spravili vanjo, nadaljevali pa na naslednji. Začetki te igre 

segajo v leto 1457, ko prve omembe golfa najdemo v zapisih, v katerih med drugim 

izvemo, da je bil golf zaradi vmešavanja in motenja lokostrelskih vaj kraljeve vojske 

prepovedan, zato ni jasno, kdaj se je igra, kot jo poznamo danes, zares začela. 

 

2.1.1 Prva golfska igrišča na obalnih regijah 

 

Takratna igrišča so predstavljala del ozemlja med naravnimi ovirami ob morski obali, ki so 

igralca vodila do luknje. 

 

Britanski otoki so sopomenka za linksland – območja ob obali, katerih poimenovanje 

izhaja iz stare angleške besede hlincas, ki naj bi pomenila greben. Škotski izraz links naj bi 

pomenil sipino, peščeno zemljo ob obali, ki je bila polna grebenov iz nanešenega peska in 

gričev, nastalih zaradi vremena (predvsem vetra) in morja. Nobeni zapisi sicer ne 

potrjujejo, da so prva golfska igrišča res nastala na obalnih območjih Škotske, se je pa prav 

tam igra najbolj razvila. Razlogi za nastanek in razcvet teh igrišč na obalnih območjih so 

bili verjetno lahka dostopnost, ugodna klima, primerna površina za udarjanje ţogic in 

razgiban teren, ki je omogočal zanimivo igro. Obalna območja so bila za razliko od 
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območij, ki so leţala v notranjosti, neprimerna za kmetijsko obdelovanje ali gradnjo 

objektov. Pomembno je, da raba območij, izrabljenih za igrišča, ni prihajala v konflikt z 

drugimi pomembnimi rabami. Poselitev na teh območjih je bila gosta, zato je bilo tudi 

zaledje igralcev precejšnje.  

2.1.2 Prvi golfski načrti in standardizacija igrišč 

 

Prva igrišča, torej serije lukenj, ki so oblikovale celotno igrišče, so bila opisana in prvič 

izrisana v načrt okrog leta 1800. Pred tem so bila igrišča in luknje nepovezani, bila so taka, 

kot so jih definirali posamezni igralci. Golf do tedaj še ni bil standardiziran. Igra je 

potekala preko naravno oblikovane krajine brez posebnega oblikovanja. Edino, kar je bilo 

standardizirano, je bila luknja, v katero so morali igralci spraviti svojo ţogico.  

 

V 150-letni zgodovini golfskega oblikovanja so se pojavili določeni dogovori ali pravila. 

Pri igri golfa se ponavadi odigra devet ali osemnajst lukenj. Igra se odvija na vzdrţevani 

trati, primerno igrišče pa je skupek ali kombinacija igralnih polj različne dolţine in para. 

To so edina pravila za oblikovanje golfskega igrišča– torej je oblikovanje posameznega 

igrišča popolnoma prepuščeno arhitektu, vendar pa bi preveliko oddaljevanje od ţe 

zastavljenih oblikovalskih smernic v golfski arhitekturi vseeno privedlo do negativnih 

odzivov in neprimernosti takšnega poligona ali igrišča. 

 

2.2 OBLIKOVANJE GOLFSKIH IGRIŠČ 

 

Za golfska igrišča, ki so ustvarjena brez večjih ali brez kakršnih koli zemeljskih del, 

pravimo, da so poloţena v prostor. Ustvarili so jih v času pred močnejšimi stroji za 

izkopavanje in premikanje zemljine. Oblikovalci igrišč tistega časa so dobro preučili 

zemljišče, na katerem naj bi bilo igrišče, in za zelenice izbrali najboljše naravne poloţaje. 

Igralna polja so umestili tako, da izsekavanja vegetacije ni bilo veliko. Igrišča so bila lahko 

narejena dokaj hitro in poceni ter brez posebne gradbene opreme. Preoblikovanje trate v 

golfsko igrišče je zahtevalo večletno rezanje trave in druga vzdrţevalna dela, tipična za 

takratni čas. Te metode dela so bile tudi dovolj za zahteve prvih priobalnih igrišč na 

peščenih zemljinah, ki so poleg trate vsebovale le še nekaj dreves, grmovnic in ovir. 

 

Ko je bil za golfsko igrišče izbran prostor, ki ni bil tako dobro prilagojen kot tisti iz prvih, 

tako imenovanih links-igrišč, so ga morali preurediti, kar je pomenilo modifikacijo 

obstoječega stanja terena in vegetacije. Ta modifikacija je vsebovala sekanje dreves, 

zemeljske premike, drenaţo, sajenje trate in mnoga druga opravila. Graditev golfskega 

igrišča na manj primernih območjih je bila torej bolj kompleksna, draga in časovno 

potratna kot umestitev igrišča na obstoječe, za golf najbolj primerno zemljišče. 

 

Pomanjkanje današnjih tehnologij in strojev je sicer pomenilo večje upoštevanje prostora 

in njegovih značilnosti, vendar pa so nove tehnologije v gradnjo igrišč prinesle tudi 

marsikatero izboljšavo, predvsem v primeru sanacij degradiranih območij z golfskimi 

igrišči. 
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Slika 6: Golfsko igrišče brez dodatnih krajinskih značilnosti in golfsko igrišče, podobno tistim, ki jih 

po večini poznamo danes – z mnogimi novimi krajinskimi značilnostmi, ki ga naredijo tehnično bolj 

zahtevnega in zanimivega. 

2.2.1 Razvoj gradnje igrišč 

Koncept gradnje igrišča se je začel ob koncu devetnajstega stoletja. Za premikanje 

zemljine in za ostala zemeljska dela na gradbišču še vedno niso imeli primerne opreme, 

zato so teţka dela opravljali konji in osli, ki so lahko vlekli teţko orodje. Do leta 1920 je 

gradnja golfskega igrišča postala bolj sofisticirana – za gradbena dela so poleg konjev 

uporabljali traktorje. V tej dobi je bilo zgrajenih kar nekaj najboljših golfskih igrišč. Z 

obema svetovnima vojnama je prišlo do premikov v industriji in znanosti nasploh, kar je 

pripomoglo tudi k drugačnemu pristopu h gradnji golfskih igrišč.  

 

Še ena pridobitev povojnega časa je bila uporaba močnejšega razstreliva, predvsem pa je 

bilo bolj varno, predvidljivo in tudi poceni. Golfska arhitektura v sredini štiridesetih let 

dvajsetega stoletja je imela dve močni orodji za gradnjo golfskih objektov – močnejšo 

strojno mehanizacijo in eksploziv, zato so lahko igrišča gradili tudi na območjih, kjer prej 

to ni bilo mogoče. 

 

2.3 KONCEPTI OBLIKOVANJA GOLFSKIH IGRIŠČ 

 

Koncepti oblikovanja golfskih igrišč so se začeli pojavljati v zadnjih dvajsetih letih v dveh 

različnih smereh.  

 

Prva vključuje minimalistično razmišljanje »manj je več«, po njej pa naj bi arhitekti za 

izgradnjo igrišča opravili čim manj posegov na obstoječem območju. To pomeni čim manj 

premikanja zemljine in čiščenja vegetacije, pa tudi posegov za drenaţo in namakanje. 

Minimalisti ţelijo uporabljati materiale, ki jih najdemo na območju posega, izzvati hočejo 

šarm starih obalnih in ameriških igrišč iz leta 1920. Na naravnih območjih, ki imajo 

krajinski potencial za golfska igrišča, bi lahko torej uredili dobra igrišča, ki se prilagajajo 

naravi in ne posegajo preveč v prostor, zanje pa so potrebni tudi minimalni stroški. Edina 

pomanjkljivost tega oblikovalskega koncepta je, da je popolnoma odvisen od kakovosti 

območja, namenjenega izgradnji igrišča. Takšno oblikovanje zato ni primerno na reliefno 

strmih območjih, območjih degradacije, gozdnih površinah ali na večjih kmetijskih 
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površinah. Da bi na takšnih območjih oblikovali dobro golfsko igrišče, potrebujemo 

obseţna konstrukcijska dela. Vendar pa mora biti tudi minimalistično oblikovanje 

prilagojeno varnosti in uţivanju v golfski igri.  

 

Drugi koncept oblikovanja pa je odstopanje od običajnega, ki povzema ameriški način 

razmišljanja, pri katerem je imitacija skoraj tako dobra kot izvirnik. Simpatizerji tega 

koncepta iščejo načine, da bi posebne elemente vnesli tja, kjer jih po vsej logiki ne bi 

smelo biti.  

 

Danes se pojavljajo predvsem mešanice obeh konceptov, ki povzemajo elemente obeh in 

jih vključujejo v igrišča, predvsem zato, ker je primernih prostorov za gradnjo z manj 

posegi vse manj. 

 

2.4 GOLF KOT REKREACIJSKA IN TURISTIČNA DEJAVNOST 

 

Po raziskavah evropskega golfskega trga (Golf participation..., 2010) je golf pomembna 

veja turizma, saj ga tako pri nas kot tudi po svetu igra veliko ljudi, številke pa še naraščajo. 

Tudi gradnja igrišč je v razmahu, zaradi sprememb v tehnologiji pa jih gradijo tudi na 

območjih, kjer je bilo to še pred nedavnim nepredstavljivo. Gradnja se je sicer zaradi 

globalne krize v zadnjem času nekoliko ustavila, vendar na nekaterih trgih, na primer na 

vzhodnoevropskem (kamor sicer spada tudi Slovenija) in kitajskem trgu njihovo število 

kljub vsemu narašča.  

 

V Sloveniji je število registriranih igralcev po podatkih evropske golfske organizacije 

(European golf association, 2010) okoli 7900, številke pa iz leta v leto naraščajo, veliko pa 

je tudi mladih igralcev. 

 

V zadnjem času se povečuje tudi interes po ohranitvi zdravja oz. telesnih in duševnih 

zmogljivosti, kar se kaţe v povečani zainteresiranosti za prostočasne športe. Dejavnosti, 

vezane na odprti prostor, se kljub gradnji odprtih objektov ne umikajo, temveč dobivajo še 

večji pomen, sem pa spada tudi rekreacija na golfskih igriščih. Tudi individualne potrebe 

postajajo vse bolj pomembne. Ponudba postaja zato vedno bolj raznolika in razvejana, 

prilagojena manjšim rekreacijskim skupinam s specifičnimi rekreacijskimi navadami. 

Razvijajo se tudi »luksuzne in modne« dejavnosti, ki imajo do neke mere tudi prestiţni 

pomen. (Prostočasne dejavnosti ..., 2002) 
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2.5 ZGODOVINA GOLFA V SLOVENIJI 

 

Na slovenskih tleh se je golf prvič pojavil v tridesetih letih dvajsetega stoletja, natančneje 

leta 1937, in sicer na Bledu. Takrat je bilo zgrajenih prvih devet lukenj, leta 1974 pa so jih 

dogradili na osemnajst. Naslednje golfsko igrišče so leta 1989 zgradili v Lipici, v 

devetdesetih letih pa se je gradnja v Sloveniji razmahnila, saj smo dobili kar pet novih 

igrišč. Prvo je bilo leta 1992 v Mokricah, kjer so zgradili igrišče z osemnajstimi luknjami, 

leta 1993 pa so zgradili devet igralnih polj novega igrišča na Bledu. Kasneje je na področju 

gradnje novih igrišč prišlo do mirovanja, proti koncu devetdesetih pa se je ponovno 

razmahnila. Leta 1998 smo dobili prvih devet igralnih polj v Arboretumu in v Slovenskih 

Konjicah, leta 1999 pa igrišče z osemnajstimi igralnimi polji na Ptuju. V začetku novega 

tisočletja so zgradili novo igrišče z devetimi igralnimi polji v Olimju, natančneje leta 2001, 

leta 2002 pa so dogradili še naslednjih devet igralnih polj na igrišču v Arboretumu. Nato je 

zopet prišlo do nekajletnega mirovanja, z gradnjo pa so ponovno začeli leta 2006 z 

devetimi igralnimi polji na igrišču Otočec, nato leta 2007 z igriščem na Barju (devet 

igralnih polj), leta 2009 pa smo dobili kar dve novi igrišči, in sicer na Smledniku in v 

Bovcu. Odprli so tudi devet igralnih polj na igrišču Otočec. V dobrem desetletju je na 

slovenskih tleh nastalo kar devet od dvanajstih igrišč v Sloveniji (Golfslovenia, 2010) 
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3 GOLFSKA ARHITEKTURA 

3.1 SESTAVA GOLFSKIH IGRIŠČ IN OSNOVE GOLFSKE IGRE 

3.1.1 Sestavni deli golfskih igrišč 

 

Celotno golfsko igrišče sestavlja osemnajst igralnih polj, lahko pa jih vsebuje tudi manj: 

tri, šest ali devet lukenj, vendar je zaradi tega nepopolno in s tem neprimerno za izvajanje 

pravih turnirskih tekmovanj.  

 

Igralna polja so različnih dolţin, a standardizirana na določen par. Par posamezne luknje 

pomeni pričakovano celotno število udarcev na posamezno igralno polje. Število udarcev 

je določeno glede na dolţino igralnega polja z nekaterimi prilagoditvami glede na 

topografijo posameznega igralnega polja, včasih pa tudi glede na njegovo relativno 

teţavnost. Pribliţne dolţine posameznih igralnih polj glede na par so prikazane v spodnji 

razpredelnici, pri čemer ponavadi par štiri predstavlja okoli 50 % igralnih polj (9), par tri in 

par pet pa vsak pribliţno 25 % igralnih polj: 

 

Tabela 1: Dolžine (v metrih) glede na par posameznega igralnega polja (Richardson, 2002) 

 PAR 3 PAR 4 PAR 5 

MOŠKI  230 231–430 431– 

ŢENSKE 185 186–365 366– 

 

Z razvojem tehnologije pri golfski opremi so se dolţine nekoliko spremenile, še vedno pa  

ostajajo v teh okvirih, saj obe vodilni golfski zdruţenji na svetu (R&A St. Andrews in 

USGA – United States Golf Association) kontrolirata razvoj opreme, palic in ţogic, da 

ostajajo v okrivirh, znotraj katerih je še mogoče igranje na obstoječih objektih, ki bi lahko 

ob daljših letih ţogice postali manj uporabni. Za golfska igrišča so ţe tako potrebne 

razmeroma velike površine – običajno od 50 do 80 ha za igrišče z osemnajstimi igralnimi 

polji, tako da bi se ob večjih dolţinah potreba po prostoru še povečala (Moodie, 2009). 

 

Igrišča so ponavadi sestavljena iz igralnih polj in vadbenih poligonov. Na vadbenih 

poligonih igralci vadijo tako dolge in kratke udarce kot tudi bliţanje na zelenici. Teţava 

umeščanja vadbenih poligonov je njihova velikost. Pri pomanjkanju samega prostora na 

območju, namenjenemu golfskemu igrišču, je umeščanje vadbišča na račun igralnih polj 

včasih lahko zelo teţko ali celo nemogoče. Mnogo igrišč tako vadbenih poligonov za 

vadbo dolge igre sploh nima. 

 

Moodie (2009) navaja, da se trend v golfski arhitekturi sicer spreminja. Nove dolţine so 

primerne le za profesionalne udarce, medtem ko večina povprečnih golfskih igralcev 

takšnih dolţin ne dosega. Igrišča naj bi se zato razvijala tudi v smeri prilagajanja slabšim 

ali povprečnim igralcem, pa tudi število igralnih polj bi bilo lahko manjše, saj je igra golfa 

z vidika današnjega časa potratna. Za eno partijo golfa porabimo tudi do štiri ure in pol. 
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3.1.2 Sestavljenost igralnih polj 

 

V splošnem naj bi se igralna polja med seboj tako oblikovno kot tudi tehnično povezovala, 

a si morajo biti še vedno toliko različna, da z igro golfa doţivimo slikovito in prijetno 

izkušnjo. Spodnji seznam in kasnejši opisi po Richardsonu (2002) prikazujejo tiste 

elemente, ki so osnova za sestavo igralnega polja. 

 

Posamezno igralno polje je sestavljeno iz:  

- udarjališč, 

- čistin in ledin, 

- ovir, 

- zelenic, 

- drugih delov igrišča. 

 

Prav ti deli igrišča in igralnih polj so tudi najbolj vzdrţevani. Kvaliteta posameznih igrišč 

naj bi se kazala prav z njihovo vzdrţevanostjo, kjer so travne površine striţene na izjemno 

nizko višino (razen ledine, kjer je trata striţena nekoliko višje), potrebujejo pa tudi izdatno 

zalivanje, ki je pri prenekaterih golfskih igriščih problematično.  

 

 

Slika 7: Sestavljenost igralnega polja (Richardson, 2002) 
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Udarjališče 

 

Umeščanje udarjališč je z vidika strategije igre, igralnosti, varnosti in dostopnosti zelo 

pomembno. Prav z udarjališča igralec načrtuje svojo igro, zato je pomembno, da je v 

vidnem polju kar se da veliko informacij o elementih posameznega igralnega polja, ki jih 

igralec upošteva pri izvajanju svojega udarca. Igralec mora torej na udarjališču videti del 

igralnega polja, na katerega naj bi padla golfska ţogica. 

 

Karakteristike udarjališč:  

- območje oziroma velikost (omogočenega mora biti veliko prostora, da se zagotovi 

zadostno površino pri veliki rabi oziroma prometu na igrišču in kontinuiranem 

premikanju uradne cone udarjanja; prevelika udarjališča lahko sicer zavzamejo 

preveč prostora na račun drugih delov ali elementov na posameznem igralnem 

polju ali igrišču, premajhna pa se hitro izrabijo, saj je reparacija relativno dolg 

proces), 

- postavitev (udarjališča in njihovi robovi naj bi igralca usmerjali proti cilju, torej 

zelenici ali coni pristajanja ţogice po udarcu, zato je njihova usmeritev 

pomembna), 

- širina (dovolj široka udarjališča omogočajo igranje iz različnih kotov, če se označbe 

na udarjališčih premikajo z enega dela na drugega), 

- dolţina (tako kot širina tudi dolţina omogoča premikanje oznak naprej in nazaj po 

udarjališču), 

- vidnost (za razumevanje posameznega igralnega polja in igre je treba omogočiti 

preglednost z udarjališča proti zelenici), 

- če je mogoče, mora biti omogočen tudi dostop za ljudi s posebnimi potrebami, 

- vzdrţevanje (umeščena morajo biti tako, da lahko do njih dostopajo vzdrţevalci, 

oblika pa prilagojena mehanizaciji), 

- varnost (udarjališča morajo biti dovolj oddaljena od zelenice prejšnje ali katerekoli 

bliţnje luknje, da ne pride do zmanjšanja varnosti), 

- izoliranost (dobro je, da so udarjališča oddaljena ali umaknjena od bolj hrupnih 

območij na ali ob igrišču). 

 

Čistine in ledine 

 

Čistine in ledine zajemajo največji del golfskega igrišča in predstavljajo osrednji del med 

udarjališči in končno točko posameznega igralnega polja, tj. zelenico. 

 

Območja pričakovanih udarcev na čistinah: 

Gre za območja igralnega polja, kjer je glede na povprečno dolţino pričakovanih največ 

udarcev. Pri igralnih poljih PAR 3 je pričakovani udarec zaradi krajše razdalje predviden 

na ali tik pred ali za zelenico, pri PAR 4 med udarjališčem in zelenico (medtem ko je drugi 

ţe na ali tik ob zelenici), pri PAR 5 pa imamo med zelenico in udarjališčem dva 

pričakovana udarca. To so seveda pričakovani udarci, v praksi pa ţogice pristajajo po 

celotnem delu čistine ali na njihovih robovih. Vseeno naj bi bila območja pričakovanih 

udarcev jasno nakazana in dovolj izrazita oziroma velika. 
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Ledine: 

Ledine naj bi bila vsa območja na golfskem igrišču ali igralnem polju, od koder je udarec 

manj čist ali teţji kot s preostalega dela igralnega polja, torej čistine. Ledine so sploh v 

današnjih časih pomembne pri oblikovanju golfskih igrišč, saj višje trave obrobljajo 

posamezna igralna polja ali pa se vanje celo globoko zajedajo. 

 

Največkrat so čistine tista območja na igrišču, ki so najbolj uravnana, medtem ko so ledine 

ponavadi (pri igralnih poljih, kjer je teren zelo razgiban) na strmih pobočjih in seveda ob 

igralnih poljih. Ledine naj bi omogočale, da udarce brez večjih teţav usmerjamo naprej do 

cilja (torej se mora ţogica na njih ustaviti). Tudi velikost naj bi bila takšna, da je igranje 

kar se da neovirano in prilagojeno vsem vrstam igralcev, zato je dobro, da so čistine skupaj 

z ledinami dovolj široke za tekočo igro, kjer igralec ne izgublja časa z iskanjem izgubljenih 

ţogic v visoki travi. Kljub temu se višja trava ledin lahko zajeda v same čistine, s tem pa 

ustvarja ovire. 

 

Ovire 

 

Ovire so zelo pomembne za igro golfa. Imajo velik vpliv na ustvarjanje odločitev med igro, 

včasih pa tudi psihološkega pritiska. Ponavadi so kot klasične ovire na igrišču priznane 

vodne ali peščene, lahko pa so tudi vegetacijske (višja trava, grmovnice, drevesa). Njihovo 

umeščanje mora vplivati na igro, zagotavljati tveganje, ob dobrem udarcu tudi nagrado, 

moţnost izbire, trud, izboljšanje udarcev, njihovo kreativnost, moč pri izvajanju in 

špekulacijo. Izvedba ovir je različna – medtem ko so nekatere v igrišče vpeljane zelo 

naravno, so druge zelo opazne in umetno izvedene. Takšne so predvsem peščene ovire. Ker 

naj bi pri golfski igri uporabili vse palice in vadili ali uporabili vse vrste udarcev, naj bi se 

tudi peščene ovire pojavljale na vsakem igrišču. Pomembno je predvsem njihovo 

oblikovanje, saj na območjih, kjer v naravi peščenih površin sicer ni, golfske pa so 

oblikovane po vzoru ameriških igrišč, zelo izstopajo. 

 

Poznamo različne tipe ovir: 

- peščene ovire (bunkerji, peščene pasti, peščena območja ali peščeni obalni pasovi, 

ki so s pravili golfa določeni kot ovire na igrišču; lahko so zelo naravni, grobi, 

izčiščeni ali pa kombinacija vseh naštetih; pri novejših golfskih igriščih so 

ponavadi preveč umetni in zelo natančno oblikovani, pesek v njih pa je lahko 

različnih barv, vendar primerne granulacije, zaradi česar se igrišče kljub 

preostalemu dobremu oblikovanju zdi nenaravno in izumetničeno; v redkih 

primerih so narejene tako, da je udarec z njih nepovraten in zahteva popolno 

spremembo igre ali lego ţogice; izvirajo iz starih priobalnih igrišč, njihova uporaba 

na igriščih, ki leţijo v notranjosti, pa je včasih nepotrebna, predvsem pa nenaravna 

– za sestavo peščenih ovir bi lahko uporabljali tudi bolj lokalne materiale  primerne 

granulacije in sipkosti), 
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Slika 8: Tipično oblikovanje peščenih ovir 

(World golf, 2011) 

 

Slika 9: Naravna peščena ovira (European 

institute..., 2008) 

 

Slika 10: Alternativa peščenim oviram – travne 

kotline (European institute..., 2008) 

 

 

- vodne ovire (vključujejo jezera, ribnike, potoke, kanale, oceane, močvirja, barja, 

estuarije, šotišča; reševanje udarca s takih ovir je skoraj nemogoče), 

- suhe vodne ovire (to so ovire, ki so sicer vodne, vendar so njihove površine ali 

struge večinoma prazne ali suhe, definirane pa so z lokalnimi pravili igrišča; to so 

soteske, grape, jarki, suhe površine jezer in močvirij, depresije razgibanega terena, 

območja strnjenega grmišča in vrtače; igranje z njih je mogoče); 

- neprave ovire (niso definirane s pravilnikom za golf in na prvi pogled nekatere 

izmed njih ne delujejo kot dejanske ovire, a vseeno obstajajo; to so ponavadi skalni 

izseki, pustinje, travne depresije, travne ovire, strme gomile, porasle z visoko travo, 

suhozidi, drevesa, globoke ledine in velike strmine; če ţogica leţi v ali ob takšni 

oviri, jo lahko igralec proglasi za neigralno in igro prilagodi splošnim in lokalnim 

pravilom); 

- vegetacijske ovire (kot neprave tudi te niso definirane s pravilnikom, vendar  

oteţujejo igro – lahko so višje trate, grmovnice, drevesa). 

 

Najštevilčnejše ovire na golfskih igriščih so umetni bunkerji, torej umetne peščene ovire. 

Eno samo igrišče ima lahko tudi do sto takšnih ovir, kar pa je za videz igrišča lahko zelo 

neprivlačno, predvsem pa je videti nenaravno. Število ovir je včasih tudi posledica tipa 

igrišča ali pa marketinška poteza, saj oglaševanje igrišča z neštetimi peščenimi ovirami 

lahko privlači marsikaterega igralca, ki si ţeli teţke igre ali igro na nevsakdanjem igrišču.  
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Slika 11: Številčnost peščenih ovir (Post-gazette, 

2008) 

 

 

Razlogi za postavitev ovir na golfsko igrišče so različni, tja pa jih umeščajo predvsem:  

- za oteţevanje igre ali ustvarjanje strategije igranja na posameznem polju, 

- za kaznovanje slabih udarcev, 

- kot pomoč pri usmerjanju in ustvarjanju globine (dolţine), 

- za estetiko (za teksturni in barvni kontrast), 

- ob robovih igrišča za varovanje drugih rab (usmerjanje igre v drugo smer), 

- za ustavitev ţogic (na nekaterih igriščih, ki se nahajajo ob strmejših pobočjih ali 

območjih, kjer bi bil udarec nanj veliko bolj kaznovan, lahko ţogico ustavijo, tako 

da je ţogica še vedno igralna), 

- za ohranjanje krajine (če so ovire vodne, močvirne, habitati ali arheološka območja; 

z izgubo ţogice na takšnem območju jo mora igralec proglasiti za neigralno, v 

habitate pa igralec ne bi smel vstopati). 

 

Zelenice 

 

Zelenice so ciljne točke posameznega igralnega polja, kjer se igra na določenem igralnem 

polju tudi zaključi. Velikost zelenic se razlikuje glede na tip igrišča, igralnega polja ali 

fizičnih dejavnikov, kot je npr. izoblikovanost terena, vsekakor pa je velikost odvisna tudi 

od para posameznega igralnega polja ali potrebne dolţine udarca na zelenico. 

 

Najpomembnejši dejavnik za oblikovanje zelenic je relief. Zelenice naj bi bile rahlo 

razgibane, nikakor pa ne strme, saj bi bilo bliţanje luknji tako zelo oteţeno. Pomembno je 

tudi, da je bliţnja okolica zelenice nekoliko širša, predvsem če je v bliţini zelo strm teren. 

Zaradi posebnosti trat, ki se uporabljajo za zelenice (kosijo jih na najniţjo višino), pa so 

problematična tudi območja, ki so preveč obrasla z drevesi in zato senčna. 
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Drugi deli igrišča 

 

Utrjene poti za vozila – na igriščih po svetu so utrjene poti za vozila zelo razširjene, saj je 

tudi uporaba vozil bolj razširjena. Morebitne poti na igrišču morajo biti urejene na skrajnih 

robovih, od koder igralec dostopa do svoje ţogice preko čistine. Pretirane potrebe po 

utrjenih poteh sicer ni, razen tam, kjer se pojavljajo večje strmine. 

 

 

Slika 12: Utrjene poti na igrišču – betonske poti 

(Otočec) 

 

Slika 13: Utrjene poti na igrišču – peščene poti 

(Arboretum) 

 

Vsi ti deli igrišča so potrebni za golfsko igro in so tudi najbolj vzdrţevani. Golfske 

zelenice, čistine, ledine in udarjališča so stalnica, pri njihovem umeščanju in oblikovanju 

pa je treba paziti na to, da predvsem reliefno ne degradirajo okolja. Preostali del igralnega 

polja lahko oblikujemo tako, da posnema okolico in se ji skuša čim bolj pribliţati, da 

igrišče ni videti izumetničeno, temveč zanimivo, predvsem pa krajinsko značilno. Uporaba 

lokalnih krajinskih značilnosti in rastja je izjemnega pomena. Kako določene komponente 

krajine (relief, vegetacija, voda in kamnine) vplivajo na kakovost igrišča in golfske igre, se 

opredelili v nadaljevanju. 

 

3.1.3 Strategije igralnih polj 

 

Igralna polja so velikokrat zelo izčiščena in vegetacijsko manj pestra, ob njihovih robovih 

pa se pojavlja bolj členjena krajina, ki je glede na strategijo igre na posameznem polju 

lahko razvrščena zelo različno, tudi v čistino.  

 

Najbolj običajna, tradicionalna klasifikacija golfskih lukenj glede na igro, ki jo lahko 

odigramo na njih, je po Richardsonu (2002):  

- kaznovalna (angl. penal), 

- strateška (angl. strategic), 

- herojska (angl. heroic). 

 

Ponavadi so vsa igralna polja, tudi če nimajo veliko elementov, ustvarjena tako, da je treba 

za izvedbo udarcev dobro premisliti o njihovi smeri in dolţini, predvsem pa o tem, kako se 

bomo izognili oviram, ki nam stojijo na poti. Strategija je torej potrebna pri vsakemu 
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udarcu. Kljub osnovni klasifikaciji so igralna polja glede na dane prostorske vrednosti in 

končno oblikovanje ponavadi mešanica različnih stilov. 

 

Kaznovalna oblika igralnega polja (angl. penal) se pojavlja ob udarcih, ki v liniji igranja do 

cilja ne omogočajo nobene druge moţnosti igranja kot čez dane ovire. Takšne oblike 

igralnih polj včasih niso dobrodošle na igriščih, kamor bi ţeleli privabiti mnogo ljudi (če je 

na igrišču veliko kaznovalnih igralnih polj). Ker mora igrišče omogočati dobro igro vsem 

vrstam igralcev, tudi tistim slabšim, so teţavna igralna polja nezaţelena. Kljub temu, da 

slabšim igralcem ponavadi ne omogočajo dobrega rezultata, pa so takšne vrste lukenj lahko 

z vizualnega vidika zelo zanimive. 

 

 

Slika 14: Kaznovalna oblika igralnega polja (Richardson, 2002) 

Herojska oblika igralnega polja (angl. heroic) se pojavlja ob udarcih, kjer nam igranje čez 

oviro lahko prinese boljši poloţaj na čistini čim bliţje luknji s čim manj udarci, a je mogoč 

tudi obhod te ovire (z daljšo potjo). Igralci lahko torej izbirajo, ali bodo igrali direktno čez 

oviro, kar je bolj tvegano, ali pa se bodo oviri izognili po daljši, a zanesljivejši poti. 

 

 

Slika 15: Herojska oblika igralnega polja (Richardson, 2002) 

 

Strateška oblika igralnih polj (angl. strategic) je podobna kot pri herojskih, vendar so na 

igralnem polju ponujene razločne poti okoli ovir. Razlika je v tem, da se pri herojskem 

oblikovanju igralnih polj oviri, čez katero se sicer lahko odločimo igrati in s tem tudi 

tvegati, preprosto izognemo in tako ne predstavlja pretirane groţnje za igro, pri strateških 

igralnih poljih pa so ovire postavljene neposredno v samo igralno polje, kjer jih je treba 
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obviti ali igro prilagoditi razmeram. Takšne vrste igralnih polj so zanimive, saj zahtevajo 

veliko premišljenih udarcev ter reševanja problemov smeri in dolţine, njihova negativna 

stran pa je seveda to, da zavzamejo več prostora. 

 

 

Slika 16: Strateška oblika igralnega polja (Richardson, 2002) 

 

Ostajajo še igralna polja, na katerih ni veliko nevarnosti za igro in na katerih čistine niso 

obdane s pastmi ali ovirami. Ponavadi so takšna igralna polja začetna ali pa sledijo po 

teţjih luknjah.  

 

 

Slika 17: Neovirano / odprto igralno polje (Richardson, 2002) 

 

Glede na klasifikacijo lahko ugotovimo, da strategijo igre lahko uravnavamo z različnimi 

krajinskimi elementi, ki jih dodajamo igralnim poljem in jih s tem naredimo bolj zanimiva 

in pestra. Prazna polja, brez kakršnik koli ovir, naj bi bila dolgočasna in ne ponujajo toliko 

tveganja ali vznemirljivosti pri igri, vendar pa pomanjkanje ovir ne pomeni tudi vizualno 

manj zanimivega prostora. 

 

Krajinske elemente torej lahko dodajamo ob igralna polja, med udarjališča in zelenice ter 

tudi v samo čistino, dokler ne ovirajo igre v tolikšni meri, da bi bilo izvajanje udarcev 

zaradi njih nemogoče ali pa tako oteţeno, da bi igra na tem območju ustvarjala zastoje in 

nezadovoljstvo igralcev. 
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3.2 DELITEV IGRIŠČ 

 

Golfska igrišča sodijo med redke športne objekte, kjer se posamezni elementi med seboj 

vedno razlikujejo. Oblikovanje je sicer podobno, vendar tehnične značilnosti, kot so 

razporeditev igralnih polj po njihovem PAR-u, širina in dolţina igralnih polj ter velikost 

vseh ostalih sestavnih delov igralnega polja, niso enake od igrišča do igrišča. 

 

Vseeno obstajajo kategorizacije igrišč glede na njihovo uporabo, dolţino ali velikost, 

okolje, v katerem stojijo (bodisi na odprtih površinah bodisi na gozdnih območjih) itd. 

Richardson (2002) navaja slednje: 

 

3.2.1 Igrišča glede na rabo 

 

Glede na rabo poznamo naslednje vrste igrišč (takšna klasifikacija ne pove ničesar o tem, 

kako bo golfsko igrišče videti na pogled, pove pa, kakšni bodo njegovi uporabniki ter na 

kakšen način in komu bo igrišče namenjeno): 

- javna igrišča: igranje na njih je omogočeno vsem, ki so za igranje na njih 

pripravljeni plačati; vključujejo igrišča v lastništvu druţb, ki golfsko igrišče 

upravljajo, lahko pa so tudi občinska, resortska, razvojna (s pripadajočo 

stanovanjsko infrastrukturo), vojaška in univerzitetna; v Sloveniji poznamo le 

igrišča, ki jih vodijo podjetja, v tujini, predvsem v turistično razvitih krajih, pa so 

zelo razširjena tudi resortska igrišča, medtem ko so razvojna igrišča, ki pripadajo 

stanovanjskim naseljem, razvita predvsem v ameriškem prostoru; 

- privatna igrišča: na njih lahko igrajo le člani ali povabljeni gostje ali lastniki, 

vključujejo pa privatna, klubska, članska, vojaška, univerzitetna in resortska (samo 

za goste) igrišča ter igrišča podjetij; 

- polprivatna igrišča: so zaprta in tam lahko igrajo samo člani in povabljeni gostje, ob 

določenih terminih pa so odprta tudi za javnost. 

 

3.2.2 Igrišča glede na namen 

 

Pri tej klasifikaciji je oblikovanje prilagojeno posameznemu tipu igrišča. Ker je gradnja 

igrišč zelo draga, se stroški načrtovanja, gradnje in kasneje vzdrţevanja lahko pokrivajo 

tudi iz denarnih sredstev, ki so bila prvotno namenjena za izgradnjo. 

 

Poznamo:  

- Igrišča, zgrajena izključno za zasluţek: ponavadi javna igrišča v lasti podjetij; 

- nepremičninska igrišča ali igrišča skupnosti: v urbanistične načrte stanovanjskih 

sosesk so umeščena zaradi dodatne vrednosti, ki bi jo prinesla kupcem bodočih 

nepremičnin; izgradnjo igrišč pokrijejo z denarjem za nakup posameznih bivalnih 

enot, kasneje pa se financirajo iz članarin ali dnevnih kart (če je igrišče odprto za 

javnost); 

- članska igrišča: zgrajena so predvsem iz ţelje po ekskluzivnem članstvu, včasih pa 

kombinirana z igrišči ob nepremičninah; 
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- rekreacijska igrišča: zgrajena so brez posebne ţelje po zasluţku, ponavadi jih 

načrtujejo občine (v to kategorijo sodijo tudi vojaška in univerzitetna igrišča, ki so 

prav tako zgrajena zaradi rekreacije, in ne zaradi dobička); 

- destinacijska igrišča: sluţijo le za turistične potrebe določenega območja ali 

hotelskega kompleksa; dodaten motiv za njihovo izgradnjo je privabljanje 

določenih gostov, ki sicer morda ne bi prišli. Igrišča so zgrajena za poganjanje 

ekonomskega razvoja določenih turističnih območij; 

- sanacijska/ekološka igrišča: imajo malo skupnega z ustvarjanjem dobička, ki ni 

njihova osnovna motivacija; okoljski problemi, ki jih lahko delno rešimo z 

izgradnjo golfskega igrišča, so pomembni pri razmišljanju o igriščih kot sanacijskih 

ukrepih določenih degradiranih ali problematičnih območij; ta igrišča so 

postavljena tam, kjer lahko ublaţijo poplavne dejavnike, stabilizirajo tla ali 

razrešijo teţave s preobilno odpadno vodo;zgrajena so na opuščenih peskokopih ali 

kamnolomih ali pa delujejo kot ločitveno območje (ang. buffer zone) med 

različnimi rabami v prostoru (avtoceste, industrijska območja, letališča, smetišča); 

- turnirska igrišča: zgrajena so izključno za potrebe večjih golfskih turnirjev; včasih 

vključujejo tudi bliţnja hotelska ali stanovanjskega naselja. 

 

Predvsem pri nepremičninskih, resortskih in članskih igriščih umeščanje krajinskih 

potencialov morda ni tako pomembno in sta zanimivost ali kakovost igrišča odvisna od 

načina oblikovanja in vzdrţevanja, ki sta danes v golfu zelo pomembna – to pa je privedlo 

do tega, da so igrišča modelna in ponekod celo enaka. Pri sanacijskih, rekreacijskih in 

ekoloških igriščih je uporaba krajinskega potenciala pomembnejša, najbolj na tistih, ki so 

postavljena na odprtih krajinskih območjih, ki imajo izreden krajinski potencial in se 

nahajajo v naravnih ali kulturnih območjih izrednega pomena.  

 

V Sloveniji ni veliko različnih vrst igrišč, saj je trg premajhen, predvsem za članska, 

destinacijska, turnirska in nepremičninska igrišča. 
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3.2.3 Kategorije igrišč glede na tip območja 

 

Po Richardsonu (2002) se igrišča ločijo po topografiji, stilu igranja in vizualnih prvinah. 

Takšno ločevanje golfskih igrišč je tudi najstarejše – včasih so namreč zaradi omejitev 

mehanizacije igrišča gradili tam, kjer je bil ţe naravni teren tak, da poseg v prostor ni bil 

prevelik, igrišče pa je bilo dokaj podobno terenu, na katerem so ga zgradili. Tudi 

pojmovanje golfa se je včasih povezovalo samo z obalnimi območji, t. i. »links«, ki naj bi 

bila najprimernejša za izgradnjo igrišč. V osnovi naj bi torej obstajali samo dve vrsti igrišč 

– tipična igrišča »links« ob obalnih območjih in druga igrišča, umaknjena v notranje 

predele. 

 

 

Slika 18: Igrišče »links« (Irish golf..., 2011) 

 

V slovenskem jeziku primernega izraza za tipična obalna igrišča nimamo, angleška beseda 

linksland pa označuje območje ob odprtem morju ali zaliv, sestavljen iz naravnih peščenih 

sipin, ki so nastale z delovanjem vetra in morja. Razlog za razvoj golfa prav na teh 

območjih je bila naravna ustvarjenost terena za igro, saj je bil relief blago razgiban, 

območje pa je ţe vključevalo naravne ovire v obliki peska. Tudi drenaţa je bila zaradi 

peščenih tal zelo dobra, zemlja pa za kakršnokoli drugo rabo ni bila uporabna. V 

najstroţjem pomenu besede lahko igrišča »links« stojijo samo na območjih tik ob morju, a 

se danes izraz uporablja tudi za igrišča, ki so ob morju, vendar ne na tipičnem »linkslandu« 

– za igrišča ob jezerih, na naravnih ali umetno narejenih sipinah. Takšno poimenovanje je 

seveda velikokrat neprimerno. 
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Slika 19: Igrišče v notranjosti (Golf speaks, 2011) 

 

Tudi za igrišča v notranjosti v slovenskem jeziku nimamo prevoda, v angleškem jeziku pa 

se pojavlja beseda hinterland, ki jo lahko prevajamo kot notranjost ali zaledje, vsekakor pa 

je to območje, ki je umaknjeno od morske obale. To so igrišča, ki niso umeščena na 

obalnem pasu. 

 

Poleg priobalnih igrišč in igrišč v zaledju se pojavljajo tudi drugi izrazi, ki opisujejo 

karakteristike območja, na katerem stoji golfsko igrišče. Nekatera se nanašajo na naravo 

območja, druga pa na oblikovanje igrišča in njegov stil (Richardson, 2002): 

- parkovna (parkovni videz golfskega igrišča; podobna so angleškemu krajinskemu 

slogu), 

- gozdna (umeščena v gozdna območja, kar pomeni velik poseg v prostor zaradi 

izsekavanja dreves in zagotavljanja krajinskih vzorcev, ki so tipični za golfsko 

krajino), 

- alpska (igrišča, umeščena na visoke nadmorske višine, ponavadi v gozdnata 

območja; degradacija okolja zaradi teh igrišč je lahko velika), 

- obgorska (za razliko od alpskih igrišč so ta umeščena na niţje nadmorske višine ali 

spodnja gorska pobočja), 

- hribovita, 

- obrečna (reka kot središčna točka igrišča ali igrišče tik ob reki), 

- jezerska (tik ob jezeru ali jezero kot središčna točka igrišča), 

- obmorska (ob morju, vendar ne nujno na tipičnem »linkslandu«), 

- puščavska (v puščavskih ali aridnih območjih – ta igrišča so ekološko zelo sporna, 

saj so veliki porabniki vode, ki je na teh območjih ponavadi primanjkuje, za 

vzdrţevanje igrišč na takšnih lokacijah pa porabijo precej več vode kot na drugih, 

manj sušnih območjih), 

- ravninska (zgrajena na popolnoma ravnem terenu). 
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4 GOLFSKA IGRIŠČA KOT DEGRADACIJA ALI SANACIJA PROSTORA 

 

Danes se krajinska identiteta izgublja, predvsem na račun poenotenja oblik ţivljenja in 

bivanja ter tehnologij delovanja v krajini (krajinskih pridelovalnih postopkov). Takšni 

posegi vodijo v izničenje krajine (Marušič in sod., 1998). 

 

Krajinska pestrost je eden od temeljev bogastva doţivetij v krajinskem prostoru,  

poenotenja pa jo lahko pomembno zmanjšajo. Spreminja se predvsem fizično stanje, saj se 

zaradi novih tehnologij lahko različnim krajinskim danostim laţje prilagodimo ali jih 

spremenimo, kot je bilo to mogoče v preteklosti 

. 

Med prepoznavne značilnosti krajine sodijo njena zgradba, formalni red in skladje, 

urejenost vzorcev, ritem, usmerjenost, ţariščnost, uokvirjenost, robovi, dominante, 

pravilnost in prepoznavnost oblik, teksturne značilnosti in podobno. Osnovno strukturno 

ureditev določajo bodisi relief in reke bodisi ustvarjeni prostorski koridorji: ceste, poteze 

poselitve, dominante in ţarišča, poteze kmetijski zemljišč (odprt in svetel prostor) in 

poteze gozdov (zaprt in temen prostor) v krajini (Ogrin, 1989). 

 

Po Marušiču in sod. (1998) je za obiskovalce krajinskega prostora najpomembnejše 

estetsko doţivljanje. Prav zato ta prostor velikokrat povezujejo z razmišljanji o moţnostih 

za turistično in rekreativno dejavnost v krajini. V tem primeru krajino obravnavamo kot 

pomemben prostorski vir, na katerega naj bi bilo mogoče vezati tudi gospodarske 

dejavnosti, kot so tujski turizem, turizem v povezovanju s kmetijskimi dejavnostmi ter 

različne rekreacijske dejavnosti na prostem.  

 

Jeršič (1999) pravi, da so naravne prvine predpogoj za številne rekreacijske dejavnosti, a 

jih hkrati tudi ogroţajo. Golfska igrišča za svoje delovanje potrebujejo površinsko in 

tehnično zahtevne objekte, s tem pa močno spreminjajo in obremenjujejo pokrajino. 

Obremenjujoča so predvsem takrat, ko jih umeščamo na neprimerna območja ali območja, 

kjer bi morali zaradi njihovih specifičnih potreb krajino tako predrugačiti, da bi izgubila 

svoj prvotni videz. 

 

Tudi po Marušiču in sod. (1998) naj bi golfska igrišča spadala med splošne vzorce, ki naj 

bi bili vzorci intenzivnega človekovega delovanja, pri katerih se naravne posebnosti 

izgubijo iz vzorca do te mere, da ne kaţejo več pripadnosti določeni najširši prostorski 

enoti. Poleg golfskih igrišč naj bi ti vzorci vsebovali še vzorce mestnega obrobja, 

industrijskih območij in nekatere vzorce poselitve. Sem bi bili lahko uvrščeni tudi vzorci 

krajine, ki vključujejo posebne objekte, kot so smučišča, ali pa širša rekreacijska območja z 

znatnim preoblikovanjem naravnih krajinskih značilnosti (tudi krajine melioriranih 

zemljišč, akumulacijskih jezer, dnevnih kopov ...). 

 

Golfska igrišča naj bi bila torej opredeljena kot degradacija okolja ali poseg v prostor, 

zaradi katerega se lahko zmanjša njegova kvaliteta, vendar se zdi, da so glede na druga  

območja, ki naj bi krajino degradirala, ti posegi v prostor manj moteči, saj se jih lahko 

oblikuje (razen redno vzdrţevanih delov igrišča, kot so udarjališča, čistine in zelenice) zelo 

naravno in v skladu s prostorom, v katerem bodo delovala. Igrišča za golf tako vseeno 
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predstavljajo  manjši poseg kot infrastrukturno bolj zahtevna območja, namenjena 

različnim rekreacijskim ali drugim dejavnostim. Redno vzdrţevana območja na celotnih 

osemnajstih igralnih poljih, ki obsegajo 50–80 ha velike prostorske enote, zasedajo le 

pribliţno eno tretjino celotnega območja, vsi ostali deli pa lahko ostanejo takšni, kot so v 

naravi ali kakršni so bili do umestitve igrišča v prostor. 

 

Boljše umeščanje ali oblikovanje golfskih igrišč bi krajinske potenciale uporabilo in 

izkoristilo za izboljšanje tehnične in vizualne zanimivosti, kar bi pomenilo tudi boljšo 

prepoznavnost in tipičnost. Bolj kot so krajine, v katere se postavljajo golfska igrišča, 

zanimive in posebne, bolj bodo igrišča prepoznavna in zaţelena. Manj razgibana in 

vizualno manj zanimiva območja so tudi za golf manj privlačna. Uporaba najlepših 

krajinskih območij za potrebe golfskih igrišč, ki zmanjšajo prostorsko pestrost, s tem pa 

tudi doţivljajske učinke krajine, pa je lahko problematična. 

 

Najbolj kritična so v Sloveniji tista igrišča, ki posegajo na območja naravne in kulturne 

dediščine, gozdna območja ali najboljše kmetijske površine – pri slednjih predvsem v 

smislu rušenja krajinskega vzorca, saj zaradi posega (izsekavanja) nastane popolnoma 

spremenjen krajinski vzorec. Takšna igrišča pri nas so v Lipici, kjer je igrišče umeščeno na 

območje kulturne dediščine, na Mokricah, kjer so z igriščem posegli v grajski park in se 

tudi močno pribliţali samemu gradu, ter igrišči Arboretum in Otočec, ki sta bili umeščeni v 

gozdno območje, s čimer sta korenito spremenili prostor. 

 

Sanacije z golfskimi igrišči se izvajajo predvsem na nekdanjih onesnaţenih industrijskih 

območjih, opuščenih kamnolomih ali peskokopih, na zaraščajočih se površinah itd. V tem 

primeru so igrišča za golf dobrodošla sprememba programa, izboljšajo pa tudi fizične 

razmere in ekološko stanje. Njihova izgradnja je ustrezna tudi v primerih, ko z njimi 

razbijemo gosto urbanizirana območja, tako da igrišča predstavljajo zeleni pas znotraj sicer 

strnjene zazidave. Golfsko igrišče je lahko v nekaterih primerih sanacija tudi na krajinsko 

enotnih območjih, kot so gozdovi ali večje agrarne površine, saj popestri tako strukturno 

kot tudi programsko pestrost. 

 

V Sloveniji imamo le eno igrišče, ki je bilo zgrajeno kot sanacija smetišča (golfsko igrišče 

v Ljubljani), v Celju pa je na degradiranem industrijskem območju zgrajeno tudi vadbišče. 

Igrišča, ki bi bila dobrodošla kot zeleni pasovi znotraj goste zazidave, pri nas niso 

aktualna. Takšno umeščanje igrišč je znano predvsem v tujini, kjer igrišča gosto 

urbaniziranim površinam dajejo večjo vrednost in višajo cene nepremičninam. 

 

Ostala igrišča v Sloveniji v okolju ne izstopajo niti kot sanacija niti kot degradacija. 

Nekatera so v prostor sicer posegla bolj kot druga, pomembna pa so predvsem z vidika 

ponudbe rekreacijskih in turističnih objektov. 
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Igrišča naj bi torej za čim boljšo integracijo v okolje prispevala k povečanju ekološke in 

krajinske, vizualne vrednosti območja. Deleţ intenzivno uporabljanih površin, kot so 

zelenice, obrobe zelenic, predzelenice, udarjališča in čistine, naj ne bi znašal več kot eno 

tretjino površin igrišča. Igrišče naj bi bilo torej okolju prijazno, takšno pa bi bilo, če: 

- zaradi njega ne bi prišlo do sprememb ali poškodb na zavarovanih ali 

naravovarstveno visoko ovrednotenih površinah, 

- je mogoče obstoječe biotopsko pomembne površine v samem igrišču ohraniti ali pa 

tiste, ki so zaradi gradnje igrišča poškodovane, na sosednjih površinah v celoti 

nadomestiti z biotopi, 

- ne bi prišlo do večje obremenitve okolja (vode, tal) in krajinske podobe. 

 

Po Jeršiču (1999) golfska igrišča načeloma ne bi smela stati na ekološko pomembnih 

območjih ali v krajinah izrednega (doţivljajskega) pomena, , saj bi pomenila preveliko 

degradacijo prostora. Sem spadajo naravni spomeniki, vlaţni in sušni predeli, ţivljenjski 

prostori z redkimi ţivalskimi vrstami, pa tudi strukturno in vrstno bogati gozdni sestoji, 

naravni rezervati, obreţna območja rek, jezer, morja, ozkih dolin, območja zaščitenih voda 

ter kulturno-zgodovinsko ali geomorfološko pomembna območja.  

 

Temeljna načela skladnega prostorskega razvoja prostočasnih dejavnosti so tista, ki 

zagotavljajo razvojne moţnosti in dejavnosti in hkrati varstvo vrednot (Prostočasne 

dejavnosti ..., 2002): 

- vzdrţen razvoj, 

- celovito ali zvezno urejanje v planskih dokumentih, 

- celovito obravnavanje teritorija drţave, 

- zdruţljivost rab (naravne in kulturne krajinske značilnosti so pomemben pogoj za 

izvajanje prostočasnih dejavnosti. Nekatere zvrsti na prostem so vezane ne 

specifične in prostorsko omejene resorje. Pri načrtovanju prostorskega razvoja je 

potrebno upoštevati hkratno prisotnost in interes različnih rab v prostoru), 

- hkratno varovanje in razvoj (prostočasne dejavnosti vplivajo na okoljske sestavine, 

zato je ob razvojnih pobudah potrebno upoštevati tudi vidike varstva okolja. 

Varovanja in racionalna raba prostora in virov sodi med splošne zahteve po 

varstvu, ki se v prostoru zagotavljajo tudi s prostorskim planiranjem in 

načrtovanjem), 

- soočanje javnega in zasebnega interesa 

- uravnoteţen razvoj (vključuje ukrepe, ki spodbuja povezovanje turističnih 

dejavnosti s prostočasnimi dejavnostmi javnega značaja, preprečuje degradacijo 

okolja in prostora, povezujejo dejavnosti z varovanjem naravne in kulturne krajine 

ter usklajujejo razvoj dejavnosti z drugimi interesi v prostoru). 
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5 POTENCIAL KRAJINE IN VKLJUČEVANJE KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI 

PRI OBLIKOVANJU GOLFSKIH IGRIŠČ 

 

Spodnji opisi različnih krajin so povzeti po Evropski konvenciji o krajini (2008). Krajina je 

območje, kot ga zaznavajo ljudje in katerega značilnosti so doseţek delovanja in 

medsebojnega vplivanja naravnih in človeških dejavnikov.  

 

Naravna krajina se skladno z naravno dinamiko razvija na bolj odmaknjenih območjih, kjer 

je človekov razvoj omejen zaradi prevladujočih naravnih značilnosti in dinamičnih 

naravnih procesov. 

  

Za kulturno krajino je značilen mozaičen preplet gozda, kmetijskih krajinskih vzorcev in 

poselitvene strukture. Ponazarja tradicionalno kulturno krajino, ki je še posebej raznolika v 

povezavi z razgibanim reliefom in je drugačna od kmetijske kulturne krajine ravnic in 

velikih obdelanih površin, še zlasti če je ta posledica intenzivnega kmetijstva. 

 

Urbana krajina označuje grajene strukture, ki se prepletajo z odprtim javnim prostorom in 

zelenimi površinami. 

 

Posebno pozornost je treba nameniti degradiranim krajinam, ki ponekod nastajajo kot 

posledica različnih intenzivnih rab prostora. 

 

Pojma krajinske značilnosti in krajinski vzorec: 

- Krajinske značilnosti naj bi bile prepoznavne lastnosti, ki so za določeno območje 

ali krajinski vzorec opredelilne, ga delajo razpoznavnega in s tem dajejo identiteto 

(Marušič in sod., 1998), 

- Krajinski vzorec je tipološka opredelitev krajinskomorfoloških značilnosti, ki so 

posledica: a) podnebja, ki daje krajini osnovne značilnosti in se prepozna tako v 

rabi kot v rastlinskem pokrovu;b) reliefa, ki skupaj z vodami oblikuje osnovno 

morfološko podlago za krajinsko zgradbo,in c) rabe tal ali površinskega pokrova, ki 

je sinteza podnebja in reliefa ter odraţa tudi razkroj tradicionalnega krajinskega 

vzorca. Za krajinski vzorec je značilna prostorska zveznost, zaradi česar ga 

prostorsko ne določajo z mejami (Odlok o strategiji ..., 2004). 

 

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (2004) opredeljuje razvoj krajine kot 

preurejanje, obnavljanje ali ohranjanje prostorskih razmerij v krajini z umeščanjem novih 

ali posodabljanjem obstoječih dejavnosti ob upoštevanju naravnih in kulturnih značilnosti 

v krajini. 
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5.1 POMEN KRAJINSKIH PRVIN ZA REKREACIJO 

 

Po Jeršiču (1999) so naravne in kulturne krajinske prvine temeljnega pomena za rekreacijo 

na prostem. Rekreacijske dejavnosti naj bi bile odvisne od doţivljajske zmoţnosti krajine – 

od njenega videza kot celote ali od videza njenih posameznih sestavin (vegetacije, 

geomorfoloških ali hidroloških objektov), pa tudi od krajinske primernosti ali uporabnosti 

za rekreacijske aktivnosti (klima, vodne in reliefne razmere). Poleg doţivljajske zmoţnosti 

krajine in njene krajinske uporabnosti pa so za njeno rabo in uţivanje potrebni tudi različni 

infrastrukturni objekti. 

5.1.1 Določanje primernostnih faktorjev 

 

Jeršič (1999) pravi, da je primernost območja za rekreacijo na prostem odvisna od različnih 

dejavnikov. Med najpomembnejše sodijo: 

- pogoji oziroma razmere v okolju, 

- doţivljajski pokrajinski potencial ter 

- dejavnostna (uporabna) primernost in opremljenost. 

 

Tako kot za katero koli drugo rekreativno dejavnost na prostem tudi za golfske poligone 

velja, da mora biti območje, na katerem bo stalo igrišče, primerno, hkrati pa bi morali 

upoštevati vsakega izmed zgoraj naštetih dejavnikov. Glede na pogoje okolja naj rekreacija 

ne bi bila primerna na območjih, kjer so preseţene mejne vrednosti onesnaţenosti voda ali 

zraka ter mejne vrednosti hrupa ali kjer je območje na kakršen koli način nevarno, zaradi 

česar je rekreacija lahko ovirana ali onemogočena. Nekatera območja so lahko kljub 

neprimernosti potencialno zanimiva, saj lahko z različnimi ukrepi okoljske emisije 

zmanjšamo. 

 

Golfska igrišča kot primeri sanacije degradiranih krajin so tako zgled, kako lahko 

neprimerna ali manj zanimiva območja naredimo rekreacijsko privlačna in uporabna, s 

čimer se strinja tudi Jeršič (1999), ki pravi, da s spremembo rabe tal lahko pride tudi do 

sprememb vrednosti doţivljajskega potenciala in s tem morebiti tudi do drugačnih pogojev 

za rekreacijo. Spremembe so lahko tako pozitivne kot negativne. Sprememba rabe tal na 

degradiranih območjih, ki jih saniramo z golfskimi igrišči, je gotovo pozitivna, medtem ko 

je umeščanje golfskih igrišč na izjemna krajinska območja ali območja kulturne ali naravne 

dediščine negativna in prostor razvrednoti.  

 

Doţivljajski potencial naj bi po Jeršiču (1999) pomenil zmoţnost neke pokrajine oziroma 

njenega dela, da pri ljudeh sprošča določene čutne odzive oziroma vtise. Oblike in sestava 

pokrajine naj bi pri posameznikih sproţale zelo različna doţivetja (vtise). S postopki 

evalvacije ne skušamo ovrednotiti doţivetja kot takega, temveč določene, na doţivljanje 

delujoče elemente (sestavine) krajine, tako imenovane nosilce učinkov. Najpogostejši in 

prednostni nosilci učinkov krajinskega doţivljanja so lepota, naravnost (prvobitnost), 

enkratnost in pestrost (raznolikost) krajine in njenih sestavin. V praksi se vrednotenje opira 

na razmeroma dosegljive kriterije, kot so oblike rabe tal, dolţina vodnega in gozdnega roba 

ter reliefna preoblikovanost, ki izraţajo raznolikost in pogosto tudi večjo ali manjšo 

prvobitnost. 
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Obstajata torej dve bistveni krajinski potezi: naravnost (prvobitnost) in pestrost 

(raznolikost). Različne raziskave so pokazal, da so razmeroma naravne in pestre krajine za 

številne rekreacijske dejavnosti na prostem še posebej privlačne. 

- Naravnost neke krajine lahko ocenimo predvsem na osnovi prevladujoče rabe tal. 

Čim močneje ali opazneje je neka pokrajina spremenjena s človekovim delovanjem 

in čim intenzivneje je rabljena, tem bolj so naravi bliţnji elementi potisnjeni v 

ozadje, in nasprotno. 

- Pestrost: nanjo vplivajo predvsem krajinske sestavine in njihova razvrstitev. 

Optično so v krajini pomembni relief, vode, gozd in »odprta« krajina z različnimi 

oblikami gospodarske rabe tal. Poseben vpliv imajo lahko tudi izstopajoči naravni 

in kulturni objekti (npr. stene, melišča, gradovi, kozolci). 

 

Tudi za golfska igrišča so nosilci učinkov krajinskega doţivljanja pomembni, še bolj 

pomembno pa je, da z uvedbo golfskega igrišča pestre in zanimive krajinske elemente ali 

sestavine ohranimo in vključimo v sámo igrišče. Krajinski elementi bi morali tudi po 

uvedbi golfskega igrišča v prostor ostati čim bolj raznoliki in prvobitni, ne pa preveč 

umetni, ponavljajoči se in tuji.  

 

5.2 POMEN KRAJINSKIH PRVIN ZA GOLFSKA IGRIŠČA 

 

Značilnosti krajinske zgradbe delajo krajine vizualno prijetne, kot pravi Ogrin (1989). 

Pomembno je, da je krajina sestavljena, saj enoličnost in enostavnost delujeta utrujajoče. 

Primer enolične krajine je lahko velika vodna ploskev ali travnat svet, ko pa se na njej 

pojavijo otočki ali grički, njena sestavljenost naraste, njena podoba pa postane zanimivejša. 

Še bolj zanimivo postane, ko se reliefni preoblikovanosti pridruţijo vegetacijske 

značilnosti ali posamezna manjša jezera. Sestavljen prizor našo pozornost priteguje dlje 

časa in zapusti trajnejši vtis ter občutek določene zasičenosti. 

 

Po Ogrinu (1989) je naše doţivljanje krajine najugodnejše takrat, ko imamo pred seboj 

sestavljeno zgradbo, ki je nekje med enostavno ravno ploskvijo in nepreglednim gozdom. 

Sestavljenost je toliko večja, ko se ob zelenih ploskvah in gmotah dreves pojavijo še 

pasasti vzorci njiv, ki vnesejo razlikovalne barve in pravilne oblike. Nadaljnje stopnjevanje 

sestavljenosti lahko prispevajo še tekoče ali stoječe vode in druge izrazito razlikovalno 

grajene prvine. Pomembno je tudi razmerje med temi prvinami, kjer velja red nasprotja ali 

kontrasta, učinek pa je toliko večji, kolikor večja je barvna ali tonska razlika. 

 

Richardson (2002) pravi, da z vsakim delom prostora dobimo veliko pripadajočih 

značilnosti prostora, med katerimi so nekatere neprivlačne ali oteţujejo oblikovanje 

igrišča, nekatere pa privlačne, zaradi njih pa je igrišče lahko zanimivo in urejeno brez 

večjih posegov. Pomembno je, da jih na območju prepoznamo, ko igrišče načrtujemo. 

 

Po Marušiču in sod. (1998) krajinsko zgradbo ali vzorec ustvarjajo tri temeljne prvine: 

podnebje, relief in raba tal oziroma površinski pokrov. Pri načrtovanju golfskih igrišč sta 

pomembna predvsem relief in površinski pokrov. 
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Vsi nadaljnji opisi različnih krajinskih prvin in njihova vloga pri oblikovanju golfskih 

igrišč so podani po Richardsonu (2002). 

 

5.2.1 Reliefne prvine 

 

Relief je eden od pomembnejših dejavnikov za golfsko igro, saj vpliva tako na tehnično 

zahtevnost in zanimivost igrišča kot tudi na njegovo vizualno privlačnost. Z novimi 

tehnologijami lahko obstoječe reliefne značilnosti popolnoma predrugačimo in priredimo 

za golfsko igro, vendar je bolje, da v prostoru poskušamo ohraniti tiste krajinske 

značilnosti, ki se tam ţe nahajajo.  

 

V grobem reliefne prvine delimo na: 

- ravnino (popolnoma raven teren z rahlimi odkloni), 

- gričevje (relief z majhnimi spremembami višin), 

- hribovje/gorovje (relief z večjimi spremembami višin in strmimi pobočji). 

 

Na prestrmih pobočjih je gradnja golfskih igrišč oteţena ali celo onemogočena, medtem ko 

so popolnoma ravna območja za gradnjo golfskih igrišč ponavadi manj zanimiva. Poseg v 

reliefno močno razgibana območja lahko pomeni tudi degradacijo prostora in izgubo 

prvotnih reliefnih oblik. 

 

S prilagajanjem reliefu ali njegovemu preoblikovanju lahko na igriščih doseţemo tudi 

različne vizualne in strategijske učinke. Predvsem spreminjanje reliefnih značilnosti z 

manjšim preoblikovanjem ali večje višinske spremembe na igralnih poljih vplivajo na 

strategijo igre, kar pomeni tudi uporabo različnih palic in odpiranje ali zapiranje pogledov 

na cilj igralnega polja. Razgiban teren je tudi vizualno privlačnejši.  

Posebne reliefne značilnosti širšega območja lahko predstavljajo tiste posebnosti, ki 

posamezno igrišče opredeljujejo in ga delajo zanimivega. Zaradi višinskih razlik se lahko 

odpirajo pogledi na igrišče ali okolico, na niţjih območjih, obdanih s strmim reliefom, pa 

pogledi zavzamejo le posamezno igralno polje ali del igrišča. Oblika terena vpliva na 

stanje zemljine in drenaţe, s tem pa tudi na stanje vegetacije. 

 

5.2.2 Raba tal oziroma površinski pokrov 

 

Površinski pokrov lahko razdelimo v tri sklope: 

- vegetacijske prvine, 

- vodne prvine, 

- prvine neţive narave. 
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Vegetacijske prvine 

Pri načrtovanju golfskega igrišča običajno pride tako do izsekavanja ali ohranjanja 

obstoječe kot tudi sajenja nove vegetacije.  

 

Poznamo različne vegetacijske prvine: travnat svet, grmovnice, posamezna drevesa, 

drevesa v gruči ali skupino dreves, gozdne površine ali robove, vodne in obvodne rastline, 

njive, vinograde, trajne nasade, hmeljišča, drevorede idr. 

Prav vse vrste prvin lahko na igralnih poljih golfskega igrišča uporabimo za ustvarjanje 

različnih učinkov. Vegetacijo lahko uporabimo kot ozadje za igralna polja, saj so gozdni 

robovi ali skupine dreves odličen kontrast travnim površinam. Višja vegetacija lahko 

usmerja pogled in omejuje igralna polja, prav tako pa lahko vpliva na potek ali strategijo 

igre. Izrazite vegetacijske prvine so lahko orientacijski znaki, določene efekte pa lahko 

doseţemo tudi z rastlinami, ki so različnih barv ali oddajajo prijetne vonjave. 

  

Vegetacija je pomembna predvsem zaradi zaščite, saj lahko gosti nasadi pomagajo pri 

usmerjanju igre, tako da je ta varna za določeno območje ob ali na igrišču. Tudi 

razporeditev in gostota vegetacije sta pomembni, saj prispevata k odpiranju privlačnih ali 

zakrivanju neprivlačnih pogledov. 

 

Vodne prvine 

Tudi voda je pri načrtovanju golfskega igrišča pomemben dejavnik, saj je koristna za 

različne namene tako z vizualnega kot tudi praktičnega vidika, kot je na primer namakanje. 

 

Poznamo različne oblike vodnih prvin v stoječem in tekočem stanju: studenci, potoki, reke, 

ribniki, mlake, močvirja in jezera. 

Kot smo ţe omenili, lahko vodo na golfskem igrišču uporabljamo v različne namene. Pri 

njegovem oblikovanju lahko katerikoli vodni element uporabimo kot oviro pri golfski igri 

(vodne ovire so v njej najbolj kaznovalne), poleg igralnega vidika vodnih elementov pa 

ima lahko tudi povsem estetski učinek, saj je pogled na vodo pomirjujoč in prijeten. 

 

Kot vir namakanja imajo pomembno vlogo tudi vodna telesa, velikokrat so namreč jezera 

na golfskih igriščih narejena prav z namenom akumuliranja vode, ki jo v sušnih obdobjih 

uporabljajo za namakanje. 

 

Prvine nežive narave 

Del golfske igre in načrtovanja golfskih igrišč so tudi elementi neţive narave. To so lahko 

prodišča, melišča, skale, suhozidi, največkrat pa so to peščene površine, ki jih uporabljamo 

kot ovire. 

 

Takšna območja predstavljajo element, ki se od preostalega igrišča razlikuje po barvi in 

teksturi, ustvarjajo pa tudi kontrast zelenim travnim površinam. 

 

Z naštetimi prvinami sestavljamo posamezne dele golfskega igrišča ali igralnega polja. 

Bolj kot so prvine v okolju zanimive, bolj zanimivo je lahko igrišče, vendar mora biti 

količina ali strukturiranost teh prvin ravno pravšnja, da mednje umestimo igralna polja. 

Prevelika strukturiranost enega površinskega pokrova namreč pomeni njegovo 
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predrugačenje (izsekavanje za potrebe igralnih polj), medtem ko premajhna pomeni 

dodajanje novih oblik, ki igro naredijo bolj zanimivo ali tehnično zahtevno. 

 

Velikokrat se zgodi, da se krajinski vzorci in uporaba krajinskih prvin ali elementov na 

različnih golfskih igriščih ponavljajo. Visoko vegetacijo uporabljajo za razmejevanje 

posameznih igralnih polj, vodne prvine so ponavadi akumulacijska jezera, relief 

predstavljajo manjše gomile, prvine neţive narave pa peščene ovire. Z upoštevanjem in 

vključevanjem krajinskih značilnosti v golfska igrišča bi bila lahko igrišča povsem različna 

in tako bolj zanimiva, deloma pa bi se lahko ohranjala tudi krajinska slika določene 

krajine. 

 

5.3 KRAJINSKI VZORCI  

 

Krajinski vzorci so opredeljeni kot morfološke značilnosti, ki so lahko posledica podnebja, 

reliefa in vode ter rabe tal. Podnebje opredeljuje osnovne značilnosti in ga prepoznamo v 

rabi ter vrsti rastlinskega pokrova. Relief skupaj z vodo oblikuje osnovno morfološko 

podlago, raba tal pa je sinteza podnebja in reliefa. Zanje je značilna zveznost, zaradi česar 

jih ne določamo z mejami (Odlok o strategiji ..., 2004). 

 

Po Evropski konvenciji o krajini (2008) naj bi se v zadnjem času pojavljalo poenotenje in 

hitro spreminjanje krajine, ki je predvsem rezultat intenzivnih druţbenogospodarskih 

procesov in globalizacije. Izguba krajinskih vrednot in kvalitet je postala zaskrbljujoča. 

Krajine bi bilo treba varovati tako, da bi izvajali ukrepe za ohranjanje in vzdrţevanje 

pomembnih ali značilnih lastnosti krajine, ki izhajajo iz njene naravne oblikovanosti in 

človekove dejavnosti. Krajinsko načrtovanje naj bi bilo tako v prihodnost usmerjeno 

delovanje, ki bi izboljšalo, obnovilo ali ustvarjalo krajine. 

 

Tudi golfska igrišča, ki ponavadi zajamejo velik prostor in se nahajajo v odprtih krajinah, 

prostor običajno poenotijo, s tem pa tudi marsikatere krajinske vzorce, ki so bili tam pred 

izgradnjo igrišča. S pravilnim načrtovanjem bi lahko krajinske vzorce uspešno integrirali v 

samo igrišče in jih tako tudi ohranili. Golfska igrišča bi se morala torej načrtovati tako, da 

se krajina ne bi razvrednotila na način, da bi se izgubila njena identiteta ali uničile 

krajinske vrednote in kvalitete. 

 

Krajine imajo različne pomene (Evropska konvencija ..., 2008): 

- imajo pomembno vlogo na kulturnem, ekološkem, okoljskem in druţbeno-

socialnem področju, 

- so ključni element biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in kulturne dediščine, 

- so ključni element krajinske dediščine, predstavljajo in krepijo evropsko identiteto, 

- so pomembne za razvoj gospodarskih dejavnosti, predvsem rekreacije in turizma. 

 

Slovensko ozemlje kljub svoji majhnosti premore veliko pestrost, ki jo pogojujeta 

podnebna in geomorfološka raznolikost. Osnovne skupine slovenskih krajin se med seboj 

opazno in pomembno razlikujejo, še mnogo več pa je prehodnih oblik (nimamo jih le med 

subpanonskim in primorskim svetom). Ta raznolikost pa pestrost prostora zaradi majhnih 

oddaljenosti med skupinami krajin še povečuje. 
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V krajini se dogajajo spremembe, ki neposredno ali posredno vplivajo na fizično zgradbo 

prostora, kar je lahko vzrok za zaskrbljenost pred izgubljanjem pestrosti. Krajina se 

neprestano spreminja tudi takrat, ko se človek iz nje umakne, saj se po zakonih sukcesije 

naravno stanje vrne k svojemu vrhu ali klimaksu. Krajinsko kulturno dediščino torej 

ogroţata dva dejavnika v krajini (Marušič in sod., 1998): 

- človek in njegovi posegi v krajino, 

- narava in njene sposobnosti ponovnega osvajanja zaradi človekovih posegov na 

obremenjena zemljišča. 
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6 ANALIZA GOLFSKIH IGRIŠČ V SLOVENIJI 

 

Analizo se je opravilo na vseh dvanajstih igriščih v Sloveniji. Pripravljene so strukturne 

karte in karte volumnov, ki prikazujejo, kako je posamezno igrišče oblikovano oziroma 

kam je umeščeno in kakšni krajinski vzorci so pri uvedbi igrišča nastali na določenem 

območju. Vse karte za posamezna igrišča so predstavljene v prilogah. 

 

Karte so bile pripravljene na podlagi različnih razpoloţljivih podatkov, kot so ortofoto 

posnetki iz Gerk, Geopedia in Google Earth, karte rabe tal (Gerk), višinskih razlik 

(iObčina, PISO, Geopedia) in oblikovanost površja (Geopedia). 

  

Poleg tega se je na vseh slovenskih igriščih opravilo tudi terenski ogled in za predstavitev 

v diplomski nalogi fotografirali tipične krajinske značilnosti. 

 

Namen analize je preko predloţenih kart oziroma razpoloţljivih podatkov analizirati 

posamezna slovenska igrišča in prepoznati tista, ki so krajinske značilnosti okolja, v 

katerega so umeščene, dobro ohranila ali jih vključila v svojo zasnovo. 

 

Ocenjevali smo različne parametre: 

- reliefne prvine, 

- vodne prvine, 

- vegetacijske prvine, 

- rabo tal, 

- krajinske vzorce, 

- krajinske potenciale in njihovo izkoriščanje. 

 

Analizo igrišč se je predstavilo tudi z grafičnimi ponazoritvami posamezne obravnavane 

teme in s fotografijami, ki prikazujejo bistvene dele posameznega ocenjevalnega sklopa na 

določenem igrišču. Tam, kjer ortofoto posnetka ni oziroma še ni bil narejen po koncu 

izgradnje igrišča (Bovec), smo igrišča in njihove prvine v analize prenesli prek načrtov 

igrišč. Pridobivanje podatkov za posamezna igrišča je bilo precej zapleteno, saj je njihova 

opremljenost s potrebno dokumentacijo različna. Reliefne analize vsebujejo plastnice z 

ekvidistančno razdaljo pet metrov, zato so reliefne posebnosti posameznega igrišča 

opredeljene na grobo, manjše posebnosti na igrišču in modulacije terena pa ţal niso 

predstavljene. Tudi hidrološke analize so narejene po kartah, kjer so nekateri vodotoki, ki 

so na kartah sicer prikazani, v realnosti pretočni le del leta. Izvedene so torej grobe analize, 

a za potrebe te naloge in končnih rezultatov popolnoma zadostujejo. 

 

Cilj analiz je ovrednotenje slovenskih golfskih igrišč glede vključevanja krajinskih 

značilnosti, s tem pa se tudi izpostavi tista igrišča, ki so vključevanje krajinskih značilnosti 

najbolj ali najmanj upoštevala. 



Boţič M. Vključevanje krajinskih značilnosti pri oblikovanju golfskih igrišč v Sloveniji.                      35 

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011 

 

 

V Sloveniji imamo dvanajst igrišč, od tega eno s 27, šest z 18 in pet z 9 igralnimi polji. 

Razporejena so po vsej Sloveniji, najmanj pa jih je v juţnem in jugozahodnem delu.  

Izbrana so le igrišča, ki imajo devet ali več igralnih polj, čeprav obstajajo tudi manjša 

igrišča, kot je na primer igrišče v Kranjski Gori s šestimi, in tista s kratkimi igralnimi polji 

ali vadbenimi poligoni. V celotno površino so vključeni tudi vadbeni poligoni in večje 

površine ob igralnih poljih ali na območju igrišča, ki pa niso del igralnih polj oziroma 

neposredno ne vplivajo na igro.  

 

Kot je mogoče videti v razpredelnici, se igrišča po velikosti med seboj precej razlikujejo, 

kar je odvisno od števila igralnih polj.  

 

Blejsko golfsko igrišče je s 27 igralnimi polji največje, meri namreč 91 ha. Med igrišči z 

18 igralnimi polji je največje igrišče na Otočcu – meri 88 ha, vendar so v skupno površino 

vštete tudi površine znotraj igrišča, ki sicer niso namenjene igranju golfa, temveč  

kmetijstvu. Najmanjše igrišče z 18 igralnimi polji je ptujsko, ki meri 41 ha. Med igrišči z 

devetimi igralnimi polji je največje lipiško, pri katerem so v celotno površino vštete večje 

gozdne površine znotraj igrišča. Najmanjše igrišče je v Podčetrtku, meri pa le 12 ha. 

 

Tabela 2: Število igralnih polj in površina slovenskih golfskih igrišč 

IGRIŠČE ŠT. IGRALNIH POLJ POVRŠINA cca. (ha) 

Arboretum 18 45 

Bled 27 91 

Bovec 9 14 

Lipica 9 50 

Mokrice 18 62 

Moravske Toplice 18 60 

Otočec 18 88 

Podčetrtek 9 12 

Ptuj 18 44 

Slovenske Konjice 9 14 

Smlednik 18 63 

Barje 9 20 
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Slika 20: Razporeditev golfskih igrišč v Sloveniji 

 

Ţe sedaj so igrišča v Sloveniji precej raznolika, saj lahko izbiramo med igrišči, ki ponujajo 

različne golfske izkušnje tako z vidika igre kot tudi z estetskega vidika dojemanja krajine. 

Nekatera igrišča nudijo privlačne poglede, druga so umeščena v zanimivo kulturno krajino 

ali pa imajo v svoji zasnovi veliko različnih krajinskih elementov, ki naj bi jih naredila bolj 

zanimiva ali privlačna.  
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6.1 ANALIZA IGRIŠČ PO POSAMEZNIH KRAJINSKIH ZNAČILNOSTIH 

6.1.1 Golfsko igrišče Bled 

 

 

Slika 21: Širša in ožja okolica golfskega igrišča na Bledu (GERK/RABA, 2010) 

 

Golfsko igrišče na Bledu je najstarejše igrišče v Sloveniji. Zanimivo je predvsem zaradi 

čudovitih razgledov, ki se odpirajo na okoliške gore, razgibanosti in urejenosti. Je tudi 

igrišče z največ igralnimi polji v Sloveniji.  

 

Krajinsko je igrišče najbolj zanimivo zaradi ohranjanja reliefnih značilnosti in razgledov, 

ki se odpirajo v okoliško krajino. Leţi na ostankih rečnih teras, del igrišča meji na strma 

pobočja, ki se iztekajo proti reki Savi, povečini pa ga obdajajo ostanki gozda ali njivske in 

travniške površine. 

 

Reliefne prvine 

Najbolj značilna reliefna oblika na širšem območju so ostanki rečnih teras, ki se spuščajo 

proti reki Savi, sicer pa je teren dokaj uravnan. Terase, ki so tipična značilnost reliefa, so 

na igrišču dobro ohranili, izkoristili pa so jih tudi za samo igro (različni vidiki igranja po 

reliefno razgibanem območju). Večjega preoblikovanja terena za potrebe igrišča ni bilo, 

nastali so le manjši griči ob zelenicah in peščenih ovirah, ki pa niso moteči in se večinoma 

vizualno zlijejo z okoliškim terenom.  
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Slika 22: Bled – umetno ustvarjen relief, 

vzvalovano območje z depresijo 

 

Slika 23: Bled – uravnana območja na najnižjih 

nadmorskih višinah 

 

Slika 24: Bled – rahlo vzvalovan teren z visokimi 

gorami v ozadju 

 

Slika 25: Bled – terase z uravnavami 

 

Vodne prvine  

Tipičnih hidroloških oblik na tem območju ni, za potrebe igrišča pa je bilo dodano manjše 

jezero. Hidrološke značilnosti, ki so značilne za to območje, so različni vodotoki, tako reke 

kot potoki, manjše mlake ali jezera ter večje stoječe vodne površine. Podobna jezera se 

nahajajo tudi v okolici. Raznolikost hidroloških ovir na igrišču je sicer majhna, saj je 

umetno jezero edina vodna ovira na novem delu igrišča, stari del pa vodnih ovir sploh 

nima. Glede na to, da na območju ni bilo vodnih ovir, potrebe po novih, umetno grajenih 

vodnih ovirah ni, z njihovim številom pa niso pretiravali niti pri izgradnji. Oblikovanost 

vodne ovire je sicer precej umetna, saj je precejšen rob jezera vzdrţevan in zato nenaraven. 

Tudi obvodnih rastlin ob jezeru ni veliko, kar nenaraven videz vodnega roba še poveča.  
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Slika 26: Bled – edina vodna prvina na blejskem 

igrišču, ki je nastala za potrebe igrišča 

 

 

Vegetacijske prvine 

V okolici na strmejših pobočjih prevladuje gozd, na uravnanih območjih manjše sklenjene 

gozdne površine, linijske zasaditve dreves ter posamezna drevesa. Veliko je odprtih 

travniških površin, ki so zamejena z linijami dreves ali gozdnim robom. Te krajinske 

značilnosti se na igrišču ponovijo, a je njihova uporaba drugačna oziroma so uporabljene 

gosteje, kot je to značilno v osnovnem oziroma lokalnem vzorcu. Linijske zasaditve ali 

gruče dreves razmejujejo posamezna igralna polja, ki so zaradi tega spremenjena v travne 

koridorje, tipične vegetacijske oblike pa so zato nekoliko zabrisane. Raznolikost vegetacije 

je precejšnja, saj imajo igrišča tako grmovne kot drevesne in travne vrste. Drevesa se 

pojavljajo v sklopih, posamično ali v linijah, ob jezeru se pojavlja še obvodna vegetacija. 

Vegetacija je večinoma avtohtona, izjema so nekatere rastline ob jezeru. 

 

 

Slika 27: Bled – široke odprte površine s 

posameznimi drevesi in gozdnim robom. 

 

Slika 28: Bled – igralna polja popolnoma obdana 

z gozdnim robom. 
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Slika 29: Bled – posamezna drevesa z gozdnim 

robom v ozadju 

 

Slika 30: Bled – območja visoke trave in gruč 

dreves; linijski robovi grmovnic in dreves 

 

Raba tal 

Raba tal na območju je precej enotna – na strmejših pobočjih se pojavlja gozd, medtem ko 

se na uravnavah izmenjujejo travniške in njivske površine ter manjši sklopi sklenjenih 

gozdnih površin ali manjše gruče dreves. Golfsko igrišče rabe tal ni bistveno spreminjalo, 

saj je na območju ţe pred tem prevladoval travniški ali gozdni svet.  

 

Krajinski vzorec 

Krajinski vzorec se, če ga gledamo iz zraka, na območju igrišča precej razlikuje od tistega 

v okolici. Potek igralnih polj je jasen, krajinski vzorec, ki je nastal, pa je tipičen za golfska 

igrišča – ozke travne površine, obdane z gručami ali linijami dreves. Podoben krajinski 

vzorec sicer najdemo v bliţini, a so na igrišču travnata polja skoraj z vseh strani obdana z 

visoko vegetacijo , linije pa so dokaj ravne. Novi del igrišča je s tega vidika nekoliko bolje 

oblikovan, saj med samimi igralnimi polji ni toliko gostih zasaditev, zaradi česar se 

travnata območja razprejo v večje površine, odpirajo pa se tudi pogledi. 

 

Krajinski potencial in njegovo izkoriščanje 

Krajinski potencial na območju je velik, saj je to reliefno zelo razgibano, vegetacijski 

vzorci, ki se pojavljajo, pa so primerni za golfska igrišča – razmerje med gozdnimi in 

travniškimi površinami je ravno pravšnje, naravne linije in gruče dreves pa bi lahko 

uporabili kot razmejitve med igralnimi polji. Krajinski potencial zmanjšuje pomanjkanje 

vodnih prvin, ki jih na tem območju ni, sicer pa so ga dobro izkoristili predvsem pri 

uporabi reliefnih in deloma tudi vegetacijskih značilnosti. 
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6.1.2 Golfsko igrišče Arboretum 

 

 

Slika 31: Širše in ožje območje golfskega igrišča v Arboretumu (GERK/RABA, 2010) 

 

Golfsko igrišče Arboretum se nahaja ob vznoţju hribov oziroma gora, zato je zanj značilen 

precej razgiban teren, ki dodatno oteţi golfsko igro. 

 

Krajinsko je igrišče sicer manj zanimivo, saj so igralna polja izrezana iz gozdnih površin in 

jih tako na obeh straneh obdajajo visoki sestoji dreves, ki pa so ponekod redki in se zaradi 

tega v okolico odpirajo tudi pogledi. V kolikor so robovi gozda gosti, se pogledi odpirajo 

le na igralna polja. Poleg razgibanega in zanimivega reliefa je na igrišču tudi precej 

različnih vodnih ovir, ki povečajo pestrost igralnih polj, pa tudi njihovo teţavnost. 

 

Igrišče je sestavljeno iz vadbenih površin in osemnajstih igralnih polj. 
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Reliefne prvine 

Reliefna razgibanost na območju igrišča je velika, saj je bilo umeščeno na vznoţje hribov. 

Razgibanost so pri načrtovanju igrišča dobro izkoristili, saj poteka v vseh smereh. Potrebna 

je bila tudi rahla modulacija terena, ki pa vizualno ni moteča. Igralna polja so razgibana – 

nekatera so skoraj ravna, na nekaterih pa premagovanje višinskih razlik zahteva precej 

napora. Tipične reliefne oblike so se torej večinoma ohranile, z novim preoblikovanjem pa 

ni prišlo do njihovega razvrednotenja. Nove oblike, kot so manjši griči ali elementi okoli 

peščenih ovir, so mikroreliefne in za celoto niso pomembne. 

 

 

Slika 32: Arboretum – depresije zaradi vodnih 

teles, rahlo vzvalovan teren 

 

Slika 33: Arboretum – rahlo padajoč teren brez 

večje modulacije 

 

Slika 34: Arboretum – uravnana območja 

 

Slika 35: Arboretum – velika razgibanost terena 

na nižje ležeča območja 
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Vodne prvine 

Vodne prvine na igrišču so zelo raznolike. Pojavljajo se tako manjša jezera kot tudi potoke 

in mlake oziroma manjša močvirna območja. Vodne prvine, ki se pojavljajo na območju, 

so prav tako različne – prisotni so predvsem potoki in manjše zajezitve. Nove prvine so 

manjša jezera, ki so različno oblikovana in vzdrţevana. Nekatera izmed njih ohranjajo zelo 

naraven značaj, medtem ko druga vizualno delujejo manj naravno. Tudi nekateri potoki so 

vzdrţevani in nimajo naravnega videza. Pretiravanje oziroma izumetničenost se torej 

kaţeta le pri večjih zajezitvah ali jezerih, manjše vodne površine pa so na pogled naravne.  

 

 

Slika 36: Arboretum – izsušene vodne ovire, 

zarasle z obvodno vegetacijo 

 

Slika 37: Arboretum – manjše vodne ovire, 

umetno zgrajena jezera 

 

Slika 38: Arboretum – močvirja, popolnoma 

zarasla z obvodno vegetacijo in drevjem; ovire ob 

igrišču in posredno na igralnem polju 

 

Slika 39: Arboretum – odprti potoki brez ali z 

malo obvodne vegetacije 
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Vegetacijske prvine 

Značilne vegetacijske prvine, ki se pojavljajo v širšem prostoru, so gozd, ki porašča 

strmejša pobočja in prehod na uravnana območja, njivske in travne površine na ravnini, 

linijska vegetacija ob vodotokih in ponekod tudi na mejah njivskih in travniških površin ter 

manjše gruče dreves in posamezna drevesa. 

 

Na območju golfskega igrišča je zaradi izsekavanja prišlo do ostankov gozdnih površin, ki 

sedaj razmejujejo posamezna igralna polja in ustvarjajo vegetacijske značilnosti, ki jih 

sicer v prostoru ni. Na igrišču so uporabili tako linijske zasaditve kot tudi posamezna 

drevesa in manjše gruče, ki pa ne pridejo do izraza kot tipične vegetacijske značilnosti tega 

območja. Raznolikost vegetacije je velika, saj imamo več vrst drevesnih nasadov – mešani 

gozd, sklope dreves iste vrste in redke borovi nasadi. Ponekod se drevesne gruče 

dopolnjujejo tudi z nasadi grmovnic, veliko pa je obvodnega rastja.  

 

 

Slika 40: Arboretum – gosta nižja vegetacija ob 

vodnih površinah 

 

Slika 41: Arboretum – posamezna borova 

drevesa 

 

Slika 42: Arboretum – robovi igrišča s prehodom 

iz nižjega grmovnega rastja do gozdnih površin. 

 

Slika 43: Arboretum – oster gozdni rob 
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Raba tal 

Površinski pokrov na območju, kjer je danes golfsko igrišče, je večinoma sestavljal gozd. 

Za potrebe igrišča so gozd izsekali in nastale so površine za novo rabo – travne površine 

znotraj gozda ali njegovih ostankov, ki se danes kaţejo kot gruče ali linije dreves. Tipična 

raba tal v okolici je sicer kmetijska – travniške in njivske površine, ki jih na prehodu v 

strmejša območja obdaja gozdni rob. Njivske in travniške površine so nezamejene. 

 

Krajinski vzorec 

Na ortofoto posnetku je dobro viden poseg, ki so ga izvedli zaradi golfskega igrišča, tj. 

izsekavanje gozda za pridobivanje travnih površin posameznih igralnih polj. Takšen vzorec 

je tipičen za golfska igrišča, toda manj primeren za okolje, v katero je bilo igrišče v 

Arboretumu postavljeno. Površine bi morale biti za ohranjanje krajinskega vzorca bolj 

odprte in igralna polja le redko zamejena z drevesnimi gručami takšnih oblik ali vzorcev. 

 

Krajinski potencial in njegovo izkoriščanje 

Krajinski potencial na območju je precej velik – ne manjka različnih reliefnih in 

hidroloških posebnosti prostora, ki bi jih lahko pri oblikovanju igrišča dobro izkoristili. Na 

vodne prvine se veţejo tudi posebni obvodni vegetacijski krajinski vzorci. Krajinski 

potencial reliefnih in hidroloških značilnosti je torej izkoriščen, nekoliko slabše pa 

vegetacijski (razen obvodne vegetacije), čeprav imamo na igrišču veliko število različnih 

vegetacijskih struktur. 
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6.1.3 Golfsko igrišče Smlednik 

 

 

Slika 44: Širše in ožje območje golfskega igrišča na Smledniku (GERK/RABA in Google Maps; 2010) 

 

Golfsko igrišče na Smledniku je najnovejše igrišče pri nas. Igrišče je umeščeno na odprte 

njivske in travniške površine, zgledovalo pa naj bi se po starih »links« igriščih. Posebnost 

igrišča (tako kot tipičnih »links« igrišč) je, da med samimi igralnimi polji ni višjih 

vegetacijskih ovir, igrišče. Gozdne površine igrišče omejujejo le ob robovih oziroma 

mejah. 

 

Igrišče je krajinsko manj zanimivo, pestrost pa zvišuje dramatično oblikovan relief ob 

robovih in peščenih ovirah, ki pa deluje umetno. Zaradi odprtosti oziroma odsotnosti 

posameznih dreves in drevesnih gruč na samem igrišču se v okolico odpirajo lepi pogledi. 

 

Igrišče obsega osemnajst igralnih polj in vadbene površine. 
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Reliefne prvine 

Značilnost reliefa je predvsem zvezno padanje ali rahel nagib, v okolici pa niţje hribovje in 

osamelci, na katere se odpirajo razgledi. Reliefno območje ni zanimivo, zato so igrišču 

dodajali nove reliefne oblike, ki zaradi svoje velikosti in oblikovanosti delujejo popolnoma 

izumetničeno in pretirano. Takšni so predvsem na novo nastali griči in peščene ovire. 

Tipičnih reliefnih oblik ni, zato se niti niso mogle ohranjati. Relief so za igro izkoristili 

samo v smislu rahlega vzpona ali padca igralnih polj na terenu, zaradi česar so na igrišče 

dodajali nove reliefne oblike, pretirana preoblikovanost reliefa pa se kaţe predvsem ob 

peščenih ovirah. 

 

 

Slika 45: Smlednik – modulacija terena v gomile 

na robovih igrišča 

 

Slika 46: Smlednik – rahlo vzpenjajoč se teren 

 

Slika 47: Smlednik – velika modulacija terena ob 

peščenih ovirah, v ozadju okoliška hribovja 

 

Slika 48: Smlednik – večja reliefna izoblikovanost 

ob strugi potoka 
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Vodne prvine 

V okolici se pojavljajo različne vodne prvine, kot so vodotoki, reke, večja akumulacijska 

jezera in manjše stoječe vodne površine. Na igrišču so predvsem manjše stoječe vodne 

površine, ki ohranjajo določene tipične hidrološke oblike iz okolja, a so vodne ovire 

vzdrţevane in nenaravne – obvodnega rastja ob njih je zelo malo, zato je tudi naravna 

ohranjenost manjša. Raznolikost hidroloških oblik je torej srednja, nove reliefne oblike pa 

po svoji številčnosti niso pretirane. Vodotokov na igrišču ni opaziti, razen v neposredni 

bliţini stoječih vodnih površin. Ostali vodotoki so skriti za gostim rastjem in se ne nahajajo 

neposredno na igralnih poljih. 

 

 

Slika 49: Smlednik – umetno zgrajena jezera, 

obdana z malo ali nič vodne vegetacije 

 

 

Vegetacijske prvine 

Vegetacijske prvine v okolici Smlednika so predvsem ostri ravni ali valoviti robovi 

gozdnih površin in večje odprte travniške in njivske površine. Drevesa so strnjena v široke 

pasove ali ozke linije, ki sledijo vodotokom. Posameznih dreves ali drevesnih gruč je malo. 

Tipične vegetacijske oblike območja so se torej ohranile – območje je ostalo odprto, še 

vedno pa ga zamejuje raven ali valovit gozdni rob. Raznolikost vegetacije na igrišču je 

majhna, saj je sestavljena iz gozdnega roba in obvodnih rastlin, predvsem pa iz odprtih 

travnih površin.  

 

 

Slika 50: Smlednik – odprte meje med igriščem in 

okolico 

 

Slika 51: Smlednik – območje igralnih polj brez 

vegetacije; ob strani oster, visok gozdni rob 
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Slika 52: Smlednik – postopen prehod proti 

gozdnemu robu, od grmovnega rastja do dreves 

 

Slika 53: Smlednik – območja višjih travnih 

površin med posameznimi igralnimi polji 

 

Raba tal 

Raba tal na območju je ostala skoraj takšna, kot je bila pred postavitvijo igrišča – 

ohranjene so odprte travniške površine. Za potrebe igralnih polj so posekali tudi manjši del 

gozdnih površin. Vzorec rabe tal je torej ostal ohranjen. 

 

Krajinski vzorec 

Ob pogledu na ortofoto posnetek se stanje po izgradnji golfskega igrišča ni bistveno 

spremenilo. Površine so ostale enake, krajinski vzorec se ni spremenil. V prid njegovemu 

ohranjanju govori dejstvo, da na igrišču ni zasajenih dreves ali višje vegetacije, ki bi ga 

lahko porušila. Z nekaterimi vegetacijskimi prvinami, ki bi jih vnesli v igrišče, bi krajinski 

vzorec še vedno lahko ohranili, določene robove pa naredili bolj strukturirane in zanimive. 

 

Krajinski potencial in njegovo izkoriščanje 

Krajinski potencial območja je majhen, saj niso zanimive niti reliefne oblike niti 

vegetacijske prvine (obširna kmetijska ali gozdna območja z rahlo valovitim ali ravnim 

robom), vodnih prvin pa na območju igrišča ni veliko ali pa so skrite v gozdnih površinah. 

Glede na krajinski potencial so igrišče s preoblikovanjem reliefa tudi brez nove vegetacije 

naredili vizualno in tehnično zanimivo, a neprimerno oziroma neznačilno za okolico. 
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6.1.4 Golfsko igrišče Barje 

 

 

Slika 54: Širše in ožje območje golfskega igrišča na Barju (GERK/RABA in Google Maps; 2010) 

 

Golfsko igrišče na Barju je edino igrišče v Sloveniji, ki so ga zgradili kot sanacijo 

nekdanjega odlagališča za smeti.  

 

Igrišče je umeščeno v urbani prostor ob mestno obvoznico, sejemske površine in čistilne 

naprave. Igrišče je prav zaradi svoje narave dober prikaz, kako lahko degradirana območja 

uspešno saniramo v mestne rekreacijske površine. 

 

Igrišče obsega le devet igralnih polj, nad preostala območja v bliţini pa je del igrišča rahlo 

dvignjen, zato se tako na mesto kot tudi na okoliške hribe odpirajo lepi pogledi. 

 

Reliefne prvine 

Reliefne značilnosti na širšem območju igrišča Barje so predvsem ravnina z 

mikrolokacijskimi spremembami v reliefu, predvsem ob kanalih ali vodnih ovirah. 

Ponekod se pojavljajo posamezni griči, relief v okolici pa je le rahlo vzvalovan, predvsem 

na račun nekdanje rabe tal, saj je igrišče postavljeno na nekdanjem odlagališču smeti. 

Zaradi prejšnje rabe tal je prišlo do terasaste oblike reliefa, ki pa je niso dobro izkoristili za 

potrebe igrišča oziroma njegovo zanimivost ali tehnično zahtevnost pri igri. Novonastali 

griči precej izstopajo iz okolice, medtem ko so vsi ostali deli dokaj ravninski. 
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Slika 55: Barje – rahlo vzvalovan teren na najvišji 

terasi 

 

Slika 56: Barje – modulacija terena ob vodnih 

ovirah z umetno narejenimi griči v ozadju 

 

Slika 57: Barje – terase na igrišču, uravnani deli 

na spodnjem nivoju 

 

Slika 58: Barje – strma pobočja teras med 

posameznimi igralnimi polji 

 

Vodne prvine 

Vodne prvine v okolici so zelo raznolike, na območju igrišča pa se pojavljajo predvsem 

akumulacijska jezera in manjše mlake, ki niso ves čas napolnjene z vodo. Vodne ovire so 

oblikovane umetno, njihov rob je vzdrţevan, medtem ko so druge obraščene z obvodno 

vegetacijo, zato so videti bolj naravno. 

 

 

Slika 59: Barje – akumulacijsko jezero za potrebe 

namakanja; brez obvodne vegetacije 

 

Slika 60: Barje – vodne ovire na eni izmed 

igralnih polj; gosto obdane z obvodno vegetacijo 
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Vegetacijske prvine 

Vegetacijske prvine v okolici so izredno zanimive, saj se pojavljajo tako v manjših gručah 

dreves ali posameznih drevesih kot tudi kot obvodna vegetacija v linijah. Sama obvodna 

vegetacija je zanimiva, saj je območje hidrološko zelo bogato. Tipične vegetacijske 

značilnosti se torej v samo igrišče niso prenesle, saj so nasadi dreves, ki se pojavljajo, 

predvsem rastrski, nekateri drevesni sklopi pa sestavljajo manjše gruče ali linije dreves. 

Zanimivo je obvodno rastje. Raznolikost vegetacijskih prvin je velika, avtohtonost 

vegetacije pa manjša. 

 

 

Slika 61: Barje – obvodna vegetacija 

 

Slika 62: Barje – rob igrišča z linijsko zasaditvijo 

dreves in grmovnic 

 

Slika 63: Barje – ob robovih mešana vegetacija 

grmovnic in dreves 

 

Slika 64: Barje – drevesni nasad v sredini igrišča; 

visoka drevesa, sajena v raster 
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Raba tal 

Z uvedbo igrišča se je raba tal popolnoma spremenila, saj je iz smetišča nastalo golfsko 

igrišče, površine pa so ozelenili. Raba je izboljšala stanje, zato je postavitev igrišča na to 

mesto izrazito pozitivna. 

 

Krajinski vzorec 

Krajinski vzorec, ki se pojavlja na golfskem igrišču, ni podoben tistemu, ki se pojavlja v 

okolici, vendar ga glede na predhodno rabo in dejstvo, da je igrišče postavljeno v urbano 

okolje, ne moti. Z upoštevanjem krajinskih vzorcev v okolici bi bilo igrišče lahko videti 

precej drugačno in verjetno tudi bolj zanimivo, a se za njihovo uporabo v zasnovi niso 

odločili. 

 

Krajinski potencial in njegovo izkoriščanje 

Krajinski potencial na območju je zelo velik, saj je na njem veliko različnih vegetacijskih 

in vodnih prvin, ki bi jih lahko uporabili pri oblikovanju golfskega igrišča, a tega niso 

izkoristili. Neupoštevanje različnega krajinskega potenciala tudi ni moteče, saj je igrišče 

postavljeno v urbano okolje. 
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6.1.5 Golfsko igrišče Bovec 

 

 

Slika 65: Širše in ožje območje golfskega igrišča v Bovcu (GERK/RABA, 2010) 

 

Za igrišče v Bovcu je značilna predvsem naravna ohranjenost igrišča, veliko vodnih 

površin in zanimivi razgledi na okoliške gore, saj se igrišče nahaja v dolini med strmimi 

pobočji hribov in gora. 

 

Obsega devet igralnih polj in manjše vadbene poligone. 

 

Reliefne prvine 

Na območju se pojavljajo doline z uravnanim ali rahlo razgibanim terenom, nad katerimi 

se dvigajo izredno strma pobočja, ki prehajajo v gore. Sámo igrišče je poloţeno v dolino, 

deloma pa se razteza tudi po robovih strmejših pobočij tik na prehodu med ravnino in 

strminami. Nekatera izmed polj so vrezana v višje leţeča območja, zato je bila potrebna 

manjša modulacija terena, večinoma pa so z igriščem dobro izkoristili in uporabili 

obstoječi teren in zato večjih posegov niso izvedli. Tudi nove oblike, ki se redko pojavljajo 

ob zelenicah ali so nastale zaradi urezov v strmejša pobočja, niso moteče in ne 

razvrednotijo prostora. 
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Slika 66: Bovec – različni nivoji igralnih polj, od 

koder se odpirajo pogledi na okoliške gore 

 

Slika 67: Bovec – velike višinske razlike na 

posameznih igralnih poljih 

 

Slika 68: Bovec – uravnano igralno polje brez 

posebne modulacije terena 

 

Slika 69: Bovec – padajoč, razgiban teren na 

igralnih poljih na robu doline 

 

Vodne prvine 

Hidrološko je okoliško območje zelo bogato, saj se v dolinah pod gorami pojavljajo 

vodotoki in manjše umetne zajezitve. Tudi igrišče je hidrološko zelo bogato, saj najdemo 

tako večje kot manjše vodotoke, mlake in akumulacijska jezera umetnega nastanka. 

Tipične hidrološke oblike so s tem ohranili, z novimi vodnimi prvinami pa ni prišlo do 

pretiravanja ali izumetničenja. 

 

 

Slika 70: Bovec – akumulacijsko jezero, nastalo z 

zajetjem potoka 

 

Slika 71: Bovec – večji potok, stranska ovira 

večina igralnih polj 
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Slika 72: Bovec – manjše zajezitve potokov 

 

Slika 73: Bovec – manjši potok, ponekod gosto 

obrasel z obvodno vegetacijo 

 

Vegetacijske prvine 

Vegetacijske značilnosti širšega območja so gozdovi, ki se razraščajo predvsem na 

strmejših pobočjih, pa tudi na ravnini, ter travniške in njivske površine na izravnanih 

območjih v dolinah. Ker so doline prepredene z vodotoki, je veliko obvodnega rastja. 

Poleg gozdov se pojavljajo še manjše gruče dreves, linijske zasaditve in posamezna 

drevesa. Površine v dolini so odprte, na vseh straneh jih obdaja gozd. Poleg gozdnega roba 

se na igrišču pojavljajo posamezna drevesa, redke drevesne gruče ali sklopi dreves, 

vegetacija pa se razrašča predvsem ob vodotokih. Naravna ohranjenost vegetacije je velika, 

prav tako njena raznolikost. Za potrebe igrišča so se na novo preuredile ţe zaraščujoče 

površine. 

 

 

Slika 74: Bovec – različna obvodna vegetacija 

 

Slika 75: Bovec – posamezna drevesa ob igralnih 

poljih 
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Slika 76: Bovec – oster gozdni rob 

 

Slika 77: Bovec – med igralnimi polji območja 

višje trave in obvodne vegetacije 

Raba tal 

Način rabe tal, ki se pojavlja v okolici, je predvsem izkoriščanje uravnanih delov dolin za 

travnike ali njivske površine (tam, kjer ni vodotokov in kamnitih strug), preostali deli 

območja pa so prekriti z gozdom. Raba tal se je na območju golfskega igrišča ohranila, saj 

je bil tu ţe pred nastankom igrišča odprt travniški svet, ki se je ponekod ţe začel zaraščati. 

 

Krajinski vzorec 

Krajinski vzorec se je tudi po izgradnji golfskega igrišča ohranil, saj so travne površine 

pustili odprte, igralnih polj niso zamejevali z novimi drevesnimi linijami, robovi pa so na 

strmejših pobočjih ostali prekriti z gozdom. Za potrebe igralnih polj so posekali tudi nekaj 

gozda, vendar poseki niso moteči, saj ne posegajo globoko v gozdni prostor, temveč so  

posegli le v robne, večinoma še ravninske dele. Ohranili oziroma obnovili so tudi površine, 

ki so se zaraščale. Večjih novih zasaditev ali preureditev vodotokov ni bilo, zato je stanje 

na terenu večinoma ostalo enako. 

 

Krajinski potencial in njegovo izkoriščanje 

Krajinski potencial na območju je izredno velik, saj imamo veliko različnih hidroloških in 

vegetacijskih značilnosti, relief pa je ravno prav razgiban in zato primeren za golfsko 

igrišče. Predvsem vodne ovire so tiste, ki najbolj zaznamujejo območje, v igrišče pa so jih 

dobro vključili, saj praktično ni igralnega polja, pri katerem vode ne bi uporabili kot ovire. 

Tudi uporaba obstoječih vegetacijskih značilnosti je bila primerna in dobro vključena v 

igralna polja, zato v zasnovo ni bilo treba vključevati novih zasaditev. 



Boţič M. Vključevanje krajinskih značilnosti pri oblikovanju golfskih igrišč v Sloveniji.                      58 

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011 

 

 

6.1.6 Golfsko igrišče Lipica 

 

 

Slika 78: Širše in ožje območje golfskega igrišča v Lipici (GERK/RABA, 2010) 

 

Golfsko igrišče v Lipici je izredno zanimivo zaradi tipične lipiške krajine, ki se deloma 

odraţa tudi v samem igrišču.  

 

Obsega devet igralnih polj, odlikuje pa ga predvsem reliefna razgibanost in zanimiva 

kraška pokrajina s hrasti. Del igrišča je obdan z gozdnimi površinami, drugi pa meji na 

pašnike Kobilarne Lipica.  

 

Je edino slovensko igrišče, ki obratuje vse dni v letu. 

 

Reliefne prvine 

Najpomembnejša reliefna značilnost so vrtače, ki se pojavljajo na širšem območju in bi jih 

lahko dobro vključili v igrišče. Teren je rahlo vzvalovan in večinoma padajoč. Vrtače 

spremljajo posamezna igralna polja le ob robu, na samih igralnih poljih jih ni. Tipične 

reliefne oblike so torej le deloma ohranili, a bi jih lahko bolje vključili tudi v igralni del 

igrišča, ne le kot stranske ovire. Teren so sicer za potrebe igrišča dobro izkoristili, novih 

večjih reliefnih sprememb pa ni. Manjše griče so sicer ustvarili ob robu zelenic, vendar 

njihove oblike niso pretirane. 
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Slika 79: Lipica – padajoč teren z umetno 

narejenimi griči 

 

Slika 80: Lipica – rahlo vzpenjajoč teren, široka 

manj razgibana območja 

 

Slika 81: Lipica – v eni smeri padajoč teren s 

planotami v ozadju 

 

Slika 82: Lipica – večja reliefna razgibanost z 

globeljo 

 

Vodne prvine 

Za območje so značilni kali – vrtače, v katerih se nabira voda. Na igrišču jih ni veliko, a so 

tudi edina hidrološka značilnost tega okolja. Drugih vodnih ovir ni. Hidrološke značilnosti 

so se torej ohranile, njihova raznolikost sicer ni velika (pestra ni niti v okolici), medtem ko 

do izumetničenja ali izdelave novih hidroloških posebnosti ni prišlo. 

 

 

Slika 83: Lipica – obstoječi kal; ni ovira na 

igrišču 
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Vegetacijske prvine 

Vegetacijski oblike so za območje zelo značilne, pojavljajo pa se kot odprte travniške 

površine (pašniki) z manjšimi gručami dreves ali posameznimi drevesi ter gozdnim robom 

v ozadju. Na igrišču so kljub posegu nekaj teh značilnosti ohranili, predvsem sklope 

redkega drevja ali posamezna drevesa. Še vedno so problematična odprta, nizko košena 

igralna polja, kjer praviloma ni dreves in ki jih ponekod omejuje precej tog gozdni rob. 

Večinoma igrišče ne moti krajinske podobe. Raznolikost vegetacije na območju je sicer 

manjša. 

 

 

Slika 84: Lipica – široka prazna območja z robovi 

gozdnih območij 

 

Slika 85: Lipica – redek hrastov gozd kot rob 

igralnega polja 

 

Slika 86: Lipica – območja visoke trave, ki 

zakrivajo poglede na dele igrišča 

 

Slika 87: Lipica – prehod med igralnimi polji, 

gozdnim robom in visoko travo 
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Raba tal 

Za rabo tal so značilne pašniške površine, ki so precej odprte in na robovih zamejene z 

gozdom. Na njih se po celotnem območju razprostirajo manjše gruče ali posamezna 

drevesa, v vrtačah pa večji sklopi dreves. Raba tal je torej ostala podobna, saj so površine 

ostale travnate, zredčile so se le gruče dreves in njihov vzorec. 

 

Krajinski vzorec 

Krajinski vzorec je zelo pester in značilen za kraško okolje. Z golfskim igriščem je del 

območja sicer postal manj pester, osnovne značilnosti krajinskega vzorca, tj. travniške 

površine z gručami dreves ali posameznimi drevesi, pa ostajajo nespremenjene.  

Zaradi posega v gozdno območje je sicer nastal vzorec, ki ni tipičen za to okolje, nastali pa 

so odprti travni koridorji, ki jih zamejuje valovit gozdni rob. Tudi relief se bistveno ni 

spremenil, lahko pa bi bil bolj značilen za to območje. 

 

Krajinski potencial in njegovo izkoriščanje 

Krajinski potencial je za golfsko igrišče na tem območju zelo velik. Kljub veliki 

razdrobljenosti vegetacijskih prvin bi jih lahko dobro vključili v zasnovo igrišča. Izredno 

zanimiv je tudi relief, ki ga za potrebe igrišča niso povsem dobro izkoristili. Krajinski 

potencial so torej izkoristili le deloma. 
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6.1.7 Golfsko igrišče Mokrice 

 

 

Slika 88: Širše in ožje območja golfskega igrišča v Mokricah (GERK/RABA, 2010) 

 

Golfsko igrišče v Mokricah je eno izmed starejših golfskih igrišč pri nas. Zanimivo je 

predvsem zaradi gradu, ki se mu igrišče z enim od igralnih polj zelo pribliţa.  

 

Obsega osemnajst igralnih polj. Poleg gruč dreves pa so za igrišče značilni tudi sadovnjaki 

znotraj igrišča. Za potrebe izgradnje so posekali nekaj starega parkovnega drevja, za 

katerega bi bilo primernejše, da bi ga ohranili. 

 

Reliefne prvine 

Relief je na širšem območju izredno razgiban. Ob reki so obseţna območja ravnine, ki pa 

hitro preidejo v hribovja oziroma gričevja. Igrišče je deloma postavljeno na ravninsko 

območje, deloma pa v gričevnat svet. Za potrebe igrišča so izvedli precej moduliranja 

terena, tako da je iz strmih pobočij gričev nastal terasast svet, na katerem se raztezajo 

igralna polja, vendar takšna reliefna oblika ni značilna za to območje. Igralna polja, ki so 

postavljena na rahlo vzvalovan teren na višje leţečih območjih, dobro ohranjajo reliefne 

značilnosti. Nova preoblikovanja ob zelenicah so pretirana in nenaravna, saj skoraj vse 

zelenice obkroţajo manjši posamezni griči, ki za to okolje niso značilni. Razen na strmih 

pobočjih igrišče dobro izkorišča reliefno danost prostora. 
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Slika 89: Mokrice – velik poseg v strmo pobočje: 

terase, narejene za potrebe igralnih polj 

 

Slika 90: Mokrice – ravna območja na ravnini 

pod hribovji 

 

Slika 91: Mokrice – rahlo vzvalovan teren 

 

 

Vodne prvine 

Vodne prvine na širšem območju predstavljajo različni vodotoki in manjše zajezitve. Tudi 

na igrišču se pojavlja vodotok, ki pa je le stranska ovira in zakrit z gosto vegetacijo. 

Zajezitev vodotoka je vzdrţevana in zato manj obraščena z vegetacijo, s tem pa tudi manj 

naravna. Pestrost hidroloških oblik je manjša, novih in večjih vodnih prvin pa ni. 

 

 

Slika 92: Mokrice – manjše jezero, nastalo zaradi 

zajezitve potoka ob spodnjem delu igrišča 
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Vegetacijske prvine 

Vegetacija na območju je zelo raznolika, na valovitih pobočjih v okolici se pojavljajo 

sadovnjaki in vinogradi ter travniki in njive, ki se raztezajo tudi na ravninskem območju. 

Strmejše lege so pokrite z gozdom. Pojavljajo se obseţna gozdna območja, predvsem ob 

vodotokih pa manjše gruče dreves in linije vegetacije ter posamezna drevesa. Tudi na 

igrišču so strmejše lege pokrite z gozdom, pojavljajo se gruče dreves, posamezna drevesa 

in sadovnjaki. Vegetacija se je na nekaterih območjih ohranila, za potrebe igralnih polj pa 

so jo ponekod izsekali. Posekali so tudi nekaj dreves v grajskem parku. Sadovnjak na 

območju igrišča so ohranili. Tudi drugod je vegetacija avtohtona. Ob vodnih ovirah se 

pojavlja precej pestra obvodna vegetacija. 

 

 

Slika 93: Mokrice – na desni strani območje 

intenzivnega sadovnjaka 

 

Slika 94: Mokrice – gozdni rob s prehodom iz 

grmovnic v drevesa 

 

Slika 95: Mokrice – odprta igralna polja s 

posameznimi vegetacijskimi prvinami 

 

Slika 96: Mokrice – stara parkovna drevesa 

grajskega parka 

 

Raba tal 

Raba tal na širšem območju je zelo raznolika, saj najdemo vse od gozdnih do kmetijskih 

površin: sadovnjake, njive, travnike, vinograde ... Raba tal se je večinoma ohranila, kar 

velja tudi za površine sadovnjakov znotraj igrišča, večina travnih površin pa je odprtih in 

samo na nekaterih robovih zamejenih z drevesno vegetacijo. Nekatera igralna polja imajo 

na obeh straneh visok, oster gozdni rob. Problematična so predvsem tista, ki so vrezana v 

strmo pobočje, kjer se večinoma nahajajo gozdne površine, ki so jih preoblikovali v travne 

terase. 
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Krajinski vzorec 

Krajinski vzorec se je večinoma ohranil, tudi z ortofoto posnetkov območja je golfsko 

igrišče manj zaznavno, čeprav tipično golfsko krajino ponekod še vedno lahko zaznamo – 

predvsem na igralnih poljih, ki so jih izsekali iz gozda, zato so travne površine sedaj 

obdane z ostrim gozdnim robom. Takšnih ozkih koridorjev v okolici ne najdemo, saj so 

reliefno manj razgibana območja, ki so predvsem njivska ali travniška, precej odprta. 

 

Krajinski potencial in njegovo izkoriščanje 

Krajinski potencial na tem območju je dokaj velik zaradi različnih načinov rabe tal 

(sadovnjaki, vinogradi, gozdne, travnate in njivske površine), ki bi se lahko na igrišču 

izmenjavali in tako ustvarjali zanimive prostore. Reliefno je območje zelo razgibano, kar 

jim je na igrišču uspelo delno ohraniti in poenotiti s prostorom (predvsem tam, kjer so 

površine odprte in jih ne zamejuje gozd). Raznolikost vodnih prvin je manjša, a je na 

igrišču tudi niso uporabili kot enega izmed oblikovalskih elementov. 
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6.1.8 Golfsko igrišče Otočec 

 

 

Slika 97: Širše in ožje območje golfskega igrišča na Otočcu (GERK/RABA, 2010) 

 

Golfsko igrišče na Otočcu je eno izmed novejših golfskih igrišč pri nas. Sestavlja ga 

osemnajst igralnih polj in vadbeni poligoni. 

 

Umeščeno je na izredno razgiban teren, ki je tudi ena izmed njegovih največjih posebnosti. 

Igra na igrišču je zaradi razgibanega terena dokaj teţavna. Ker je bilo igrišče umeščeno v 

gozdni prostor, so igralna polja manj zanimiva in raznolika, saj so robovi nečlenjeni, 

igralne površine pa večinoma enake.  

 

Igrišče leţi tik ob reki, a se pogled nanjo odpira le z zadnjih igralnih polj, medtem ko so 

ostale večje vodne ovire na igrišču umetnega nastanka, namenjene namakanju in precej 

neatraktivno oblikovane. 

 

Reliefne prvine 

Relief na širšem območju je izredno razgiban, tudi v okolici reke ni večjih uravnanih 

površin, temveč se pojavlja rahlo padajoč teren v terasah. Golfsko igrišče so umestili na 

razgiban teren ob reki, manjši del pa poteka ob uravnavi. S postavitvijo igrišča so dobro 

izkoristili reliefni potencial, pri čemer so uporabili tudi precej naknadne modulacije terena. 

Zaradi reliefa je igrišče eno izmed tehnično zahtevnejših. Nekatere nove reliefne oblike so 

netipične za okolico, vendar so bile zaradi ponekod izredno strmih pobočij za umeščanje 

igralnih polj potrebne.  
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Slika 98: Otočec – zelo razgiban teren s hribovji v 

ozadju 

 

Slika 99: Otočec – globeli med zelenicami in 

čistinami 

 
Slika 100: Otočec – velika razgibanost 

posameznih igralnih polj, umetna modulacija 

terena 

 
Slika 101: Otočec – rahlo padajoč, vendar za 

razliko od drugih delov igrišča dokaj uravnan in 

proti reki odprt del 

 

Vodne prvine 

Hidrološko je širše območje dokaj pestro, saj se pojavljajo različni vodotoki, reke in 

manjše zajezitve. Tudi na igrišču se pojavljajo vodne ovire, kot so umetno narejena 

akumulacijska jezera, med katerimi so nekatera precej naravno ohranjena, druga pa dobro 

vzdrţevana in zato na pogled manj naravna. Raznolikost hidroloških oblik ni velika, saj se 

pojavljajo le manjša jezera in mlake. 

 

 

Slika 102: Otočec – akumulacijsko jezero kot 

stranska ovira  

 

Slika 103: Otočec – manjše akumulacijsko jezero 

kot ovira na igralnem polju 
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Slika 104: Otočec – manjše mlake, obraščene z 

obvodno vegetacijo 

 

Slika 105: Otočec – z obvodno vegetacijo obrasla 

vodna površina 

 

Vegetacijske prvine 

Vegetacijske prvine na širšem območju so predvsem travniki in njive na uravnanih ali 

rahlo nagnjenih pobočjih, ki jih obrobljajo večje sklenjene gozdne površine. Poleg teh se 

na območju nahajajo tudi manjše gruče dreves, linijske zasaditve in posamezna drevesa ter 

obvodna vegetacija, ki večinoma sledi smeri vodotokov. Golfsko igrišče so postavili v 

gozdni prostor, ki so ga za potrebe igrišča tudi izsekali, zato so nastale ozke travne 

površine, ki jih obrobljajo ostanki gozda – večje sklenjene površine dreves, ki sledijo 

smerem igralnih polj. Ponekod drevesa stojijo posamezno ali v manjših gručah. Pojavljajo 

se tudi obseţnejše travne in kmetijske obdelovalne površine, ki prostor nekoliko odprejo. 

Raznolikost vegetacije je manjša (poleg gozdnega roba še nekaj obvodne vegetacije, 

travniške oziroma redke kmetijske površine), večinoma jo sestavlja oster gozdni rob, ki 

enotno porašča celotno območje. Uporabili so avtohtone rastline. 

 

 

Slika 106: Otočec – posamezna drevesa in večje 

gruče dreves – ostanki gozda 

 

Slika 107: Otočec – igralna polja, popolnoma 

obdana z ostrim gozdnim robom 
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Slika 108: Otočec – posamezna drevesa in redke 

gruče dreves kot ločevalni element 

 

Slika 109: Otočec – odprti robovi igralnih polj z 

visokimi travami 

 

Raba tal 

Raba tal je bila po izgradnji igrišča spremenjena, saj to območje večinoma prekrivajo 

gozdovi (z izjemo območij, ki potekajo na uravnavi ob reki). Igrišče objema tudi del 

kmetijskih površin, na katerih je raba tal ostala enaka.  

 

Krajinski vzorec 

Krajinski vzorec, ki je nastal po izgradnji igrišča, je tipično golfski, saj so igralna polja 

popolnoma obdana z drevesi oziroma gozdnim robom in jih lahko opazimo na ortofoto 

posnetkih, medtem ko je preostalo območje, kjer ni gozdnih površin, precej odprto in ga 

prekinjajo le redke gruče ali linije dreves in posamezna drevesa.  

 

Krajinski potencial in njegovo izkoriščanje 

Krajinski potencial na območju je predvsem reliefna izoblikovanost, ki pa je bila ponekod 

tudi prevelika, zato so bile potrebne modulacije. Glede na izbrani prostor večjega 

krajinskega potenciala ni bilo, saj so gozdne površine za golfski prostor manj primerne. V 

okolici je sicer veliko odprtih površin, ki jih prekinjajo drevesne strukture. Potencial so 

torej izkoristili le deloma. 
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6.1.9 Golfsko igrišče Podčetrtek 

 

 

Slika 110: Širše in ožje območje golfskega igrišča Podčetrtek (GERK/RABA, 2010) 

 

Igrišče v Podčetrtku je eno izmed najmanjših pri nas. Obsega devet igralnih polj in manjši 

vadbeni poligon. 

 

Umeščeno je v dolino, ob reliefno dokaj razgibano območje, obdajajo pa ga predvsem 

gozdne površine in sadovnjaki ali vinogradi.  

Krajinska posebnost igrišča so predvsem vodne ovire, ki se pojavljajo na celotnem igrišču.  

 

Izumetničen oz. nenaraven videz igrišču dajejo predvsem okrasni vodni elementi in 

posamezna okrasna vegetacija. 

 

Reliefne prvine 

Širše območje je sestavljeno iz večjih ali manjših hribov in ozkih dolin, ki so večinoma 

rahlo vzvalovane ali uravnane. Reliefno je območje, kamor je postavljeno igrišče, manj 

razgibano, saj leţi v dolini med hribovji. Posebnih reliefnih značilnosti torej ni, golfsko 

igrišče pa z nekaterimi igralnimi polji posega tudi na robove ali na nekoliko strmejša 

pobočja, tako da so z njim deloma dobro izkoristili reliefno bolj razgibano okolico. Novih 

reliefnih oblik ni veliko, kar velja tudi za manjše griče okoli zelenic. 
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Slika 111: Podčetrtek – uravnan del na območju, 

obdanem z visokimi hribi; brez posebne 

modulacije terena 

 

Slika 112: Podčetrtek – uravnane doline med 

hribovji 

 

Vodne prvine 

Vodne prvine na območju so predvsem manjši vodotoki, ki tečejo na ravninskem delu, in 

zajezitve oziroma manjša jezera in mlake, ki se pojavljajo tudi na igrišču. Obstoječi potok 

teče čez celotno igrišče. Na nekaterih delih je vzdrţevan in nima obvodnega rastja, na 

drugih pa ga zarašča gosta obvodna vegetacija, zato je videti bolj naravno. Manjše 

sklenjene vodne površine so različne, nekatere izmed njih so videti bolj naravno kot druge, 

medtem ko so na enem od jezerc uporabili tudi vodomete, kar še poveča umeten videz. 

Raznolikost vodnih ovir je precej velika. 

 

 

Slika 113: Podčetrtek – manjše sklenjene vodne 

površine z dodanimi elementi 

 

Slika 114: Podčetrtek – manjše jezero, obdano z 

obvodnim rastjem 
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Slika 115: Podčetrtek – potok teče čez celotno 

igrišče 

 

Slika 116: Podčetrtek – mlaka med dvema 

igralnima poljema, obdana z obvodno vegetacijo 

 

Vegetacijske prvine 

Značilna vegetacija v okolici so gozdovi, ki preraščajo strmejše lege in travniške ter 

njivske površine na ravninskih delih. Na manj strmih območjih se pojavljajo vinogradi in 

sadovnjaki, vrhovi teh gričev pa so poraščeni z manjšimi gozdnimi zaplatami. Na 

ravninskem delu se vegetacija kot linijska zasaditev pojavlja ob vodotokih, poleg tega so 

prisotne tudi manjše gruče dreves ali posamezna drevesa. Ker je igrišče postavljeno v 

ravninski del, ga obrobljajo gozdovi ali vinogradi in sadovnjaki, zasaditve pa so predvsem 

ob vodotokih ali se pojavljajo kot posamezna drevesa. S tem so ohranili tipične 

vegetacijske značilnosti. Ob stoječih vodnih ovirah je tudi obilo obvodne vegetacije, a se ni 

ohranila ob celotnem vodotoku. Vegetacija, ki so jo uporabili na igrišču, je na nekaterih 

območjih neavtohtona, vendar je precej raznolika. 

 

 

Slika 117: Podčetrtek – posamezne gruče dreves 

ali posamezna okrasna drevesa 

 

Slika 118: Podčetrtek – nizke okrasne grmovnice 

med posameznimi igralnimi polji 
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Slika 119: Podčetrtek – robove igrišča spremljajo 

vinogradi na pobočjih 

 

Slika 120: Podčetrtek – posamezna drevesa in 

obvodna vegetacija ob mlakah 

 

Raba tal 

Raba tal na območju je ostala podobna kot pred uvedbo golfskega igrišča. Površine so 

travnate, okoli njih pa se na strmejših območjih še vedno pojavljajo sadovnjaki, vinogradi 

in gozdovi.  

 

Krajinski vzorec 

Krajinski vzorec, ki se pojavlja, so odprte površine v ozkih dolinah, v katerih so njivske in 

travniške površine, strmejša pobočja pa poraščajo vinogradi, sadovnjaki in gozdne 

površine. Ob vodotokih se pojavljajo linije vegetacije, prav tako tudi posamezna drevesa 

ali gruče. Krajinski vzorec se je torej ohranil. Da bi dosegli naravnejši videz igrišča, bi 

lahko uporabili drugačne vegetacijske vrste in v večji meri ohranili naravni videz vodnih 

prvin. 

 

Krajinski potencial in njegovo izkoriščanje 

Krajinski potencial je precej velik, saj vsebuje različne rabe tal in vegetacijske značilnosti, 

ki bi jih lahko na igrišču dobro uporabili. Reliefne značilnosti so slabše, vendar je 

hidrološki potencial prav tako velik in bi lahko ţe obstoječe vodne površine dobro vpeljali 

na igrišče. Deloma jim je to tudi uspelo, moteči pa so predvsem umetni oziroma okrasni 

vodni elementi na manjših zajezitvah. 
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6.1.10 Golfsko igrišče Slovenske Konjice 

 

 

Slika 121: Širše in ožje območje golfskega igrišča v Slovenskih Konjicah (GERK/RABA, 2010) 

 

Golfsko igrišče v Slovenskih Konjicah je umeščeno na gričevnata pobočja, ki so porasla z 

vinogradi, igralna polja pa se raztezajo predvsem v spodnjih delih gričevja in deloma na 

strmejših pobočjih.  

 

Igrišče je zanimivo je predvsem zaradi prevladujoče rabe tal na tem območju, tj. 

vinogradov, zaradi česar je igrišče povsem drugačno od drugih slovenskih golfskih igrišč. 

 

Vadbenega poligona igrišče v Slovenskih Konjicah nima, igrišče pa obsega devet igralnih 

polj. 

 

Reliefne prvine 

Relief je tako na območju igrišča kot tudi v okolici izredno razgiban. Pod hribovji in 

gričevji se pojavljajo območja ravnine, večina prostora je reliefno zelo razgibana. Na 

igrišču so reliefno razgibanost dobro izkoristili za raznolikost igre, hkrati pa so bili zaradi 

strmin potrebni tudi nekateri posegi za uravnavanje reliefa, zato je prišlo do netipičnih 

reliefnih oblik. Igrišče večinoma poteka po dolini med griči, zato je bilo takih posegov 

manj, novih reliefnih oblik, kot so manjši griči ob zelenicah, pa ni veliko in ne uničujejo 

tipične krajinske slike. 
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Slika 122: Slovenske Konjice – teren se vzpenja 

proti griču; v ozadju višja okoliška hribovja 

 

Slika 123: Slovenske Konjice – uravnan spodnji 

del igrišča med gričevji 

 

Slika 124: Slovenske Konjice – višje ležeče 

zelenice s strmim pobočjem do čistine na nižji 

nadmorski višini 

 

Slika 125: Slovenske Konjice – večina igralnih 

polj poteka po pobočjih gričev; za potrebe zelenic 

so izvedli modulacije terena. 

 

Vodne prvine 

Hidrološke posebnosti na tem območju so raznovrstne, saj se pojavljajo tako vodotoki kot 

manjše stoječe vodne površine, ki jih lahko najdemo tudi na igrišču. Potok teče čez celotno 

igrišče, vendar ni obrasel z vegetacijo. Nekatere nove vodne prvine so precej nenaravne, 

vendar z njimi niso pretiravali. 

 

 

Slika 126: Slovenske Konjice – kanal, obsajen z 

drevesi 

 

Slika 127: Slovenske Konjice – dolg kanal, 

popolnoma odprt in brez višjega rastja 
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Slika 128: Slovenske Konjice – večje sklenjene 

vodne površine, obrasle z obvodno vegetacije 

 

Slika 129: Slovenske Konjice – manjša sklenjena 

vodna površina, popolnoma obrasla s trsjem 

 

Vegetacijske prvine 

Vegetacijske značilnosti širšega območja so predvsem vinogradi, ki se raztezajo po 

gričevju, manjši sklopi in linije dreves (predvsem ob vodotokih), posamezna drevesa, pa 

tudi ostanki gozdnih zaplat oziroma večje površine gozda, ki se pojavljajo predvsem na 

strmejših pobočjih. Igrišče je umeščeno med vinograde. Posamezna igralna polja na 

mestih, kjer ni vinograda, ločujejo linije dreves ali posamezna drevesa. Raznolikost 

vegetacije ni velika, poleg vinogradov in dreves se pojavlja še obvodna vegetacija. 

Avtohtonost vegetacije je srednja, saj so za nekatera drevesa na igrišču uporabili številne 

okrasne vrste. 

 

 

Slika 130: Slovenske Konjice – čistine na eni 

strani obdane z vinogradi, na drugi pa z gručami 

ali linijami drevja 

 

Slika 131: Slovenske Konjice – drevesa, sajena v 

liniji za ločevanje med igralnimi polji 
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Slika 132: Slovenske Konjice – edina gozdna 

zaplata na območju igrišča, sestavljena iz 

grmovnic ob robovih in visokega drevja 

 

Slika 133: Slovenske Konjice – prevladujoči tip 

vegetacije – nasadi trte 

 

Raba tal 

Raba tal na oţjem območju je predvsem vinogradniška, širše gledano pa se igrišče nahaja v 

dokaj urbanem okolju, s kmetijskim zaledjem. S posegom so sicer odstranili nekaj 

vinogradniških površin, na katerih so nastale nove travne površine, celota pa je še vedno 

ostala podobna prvotni. V dolini, kjer večinoma potekajo igralna polja, so bile travne 

površine ţe pred izgradnjo igrišča, tako da se na tem delu raba tal ni spreminjala. 

 

Krajinski vzorec 

Krajinski vzorec sestavljajo predvsem vinogradi, ki se raztezajo po gričih, ostanki gozdnih 

površin oziroma manjše sklenjene gozdne površine, linijske vegetacijske prvine ob 

vodotokih in posamezna drevesa. Krajinski vzorec se je sicer z uvedbo golfskega igrišča 

nekoliko spremenil, vendar na ortofoto posnetku tega ni zaznati. Tudi novih vegetacijskih 

prvin je malo in ne poslabšujejo krajinskega vzorca. 

 

Krajinski potencial in njegovo izkoriščanje 

Krajinski potencial na območju igrišča je velik, saj so gričevja poraščena z vinogradi, ki 

dajejo sicer precej enoten videz, vendar igranje med vinogradi omogoča posebno doţivetje. 

Krajinski potencial bi lahko povečali z vodnimi površinami, še posebej vodotoki, vendar 

jih za potrebe igrišča niso dobro izkoristili. Tudi vegetacijski elementi bi lahko bili na 

igrišču bolje izkoriščeni, še posebej z avtohtono in ne okrasno vegetacijo. 
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6.1.11 Golfsko igrišče Ptuj 

 

 

Slika 134: Širše in ožje območje golfskega igrišča na Ptuju (GERK/RABA, 2010) 

 

Golfsko igrišče na Ptuju obsega 18 igralnih polj in vadbeni poligon. 

 

Igrišče je postavljeno na majhen areal, zato so igralna polja umestili izredno tesno eno ob 

drugo. Prav zaradi pomanjkanja prostora so med igralnimi polji tudi ločevalni pasovi 

vegetacije, ki naredijo krajinski vzorec golfskega igrišča izredno prepoznaven in manj 

tipičen za to okolje. Igrišče je sicer obdano z naselji in kmetijskimi površinami, zanimivo 

pa je predvsem zaradi številnih vodnih ovir, ki so deloma naravne, deloma pa umetne. 

 

Reliefne prvine 

Tipičnih reliefnih značilnosti je malo, saj je teren skoraj popolnoma raven, rahle reliefne 

razlike pa se pojavljajo le pri vodnih ovirah in vodotokih. Glede na to, da se igrišče nahaja 

na ravnini, večjih reliefnih značilnosti ni bilo mogoče izkoristiti, ravno tako ni bilo opaziti 

pretiravanja z uvajanjem novih reliefnih oblik za večjo tehnično zahtevnost igrišča.  
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Slika 135: Ptuj – rahlo vzvalovan teren 

 

Slika 136: Ptuj – popolnoma raven teren 

 

Slika 137: Ptuj – ravnina brez dodatne 

modulacije terena, kot so griči 

 

Slika 138: Ptuj – edina reliefna razgibanost na 

območju igrišča, kjer je udarjališče nad čistino 

 

Vodne prvine 

Ptujsko golfsko igrišče ima izmed vseh slovenskih golfskih igrišč največ vodnih ovir. 

Njihova raznolikost je velika, nekatere izmed njih so videti zelo naravno, medtem ko so 

druge tako po številu kot tudi po oblikovanju videti pretirano in povsem izumetničeno. 

Nekatere tipične hidrološke značilnosti so se torej ohranile, glede na zanimivost in naravno 

ohranjenost vodotokov v prostoru, pa bi igrišče hidrološke značilnosti lahko bolj 

upoštevalo. 

 

 

Slika 139: Ptuj – jezero, ponekod obraslo z 

vegetacijo, drugod vzdrževano in brez vegetacije 

 

Slika 140: Ptuj – umetna jezera z grajenimi 

robovi in obvodno vegetacijo 
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Slika 141: Ptuj – močvirnat svet ob robu igrišča z 

veliko obvodne vegetacije 

 

Slika 142: Ptuj – potoki, ki tečejo po območju 

igrišča, obrasli z obvodno vegetacijo 

 

Vegetacijske prvine 

Vegetacijske značilnosti širšega območja so predvsem sklenjene površine dreves z izrazito 

ravnim robom ter veliko linijskih zasaditev, ki omejujejo obširna območja njiv in 

travnikov. Igrišče so postavili na območje, kjer se je bila prej gozdna površina, zato so 

igralna polja izsekali iz prostora, ostal pa je krajinski vzorec, tipičen za golfska igrišča. 

Igralna polja so večinoma z vseh strani zamejena z visokimi drevesi, zaradi česar se 

pogledi ne odpirajo v krajino. Podobnega krajinskega vzorca ni nikjer v okolici. Veliko je 

obvodne vegetacije, ki naredi golfsko igrišče bolj zanimivo in manj enotno, vendar ni vsa 

avtohtona. Raznolikost vegetacije je precejšnja, vendar je v njej veliko okrasnih rastlin. 

Sicer enotni nasadi dreves so si med seboj po vrstah različni, enako velja tudi za obvodno 

vegetacijo. 

 

 

Slika 143: Ptuj – redke drevesne linije ali 

posamezna drevesa 

 

Slika 144: Ptuj – oster in visok gozdni rob, ki 

obdaja posamezna igralna polja 
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Slika 145: Ptuj – obvodna vegetacija 

 

 

Raba tal 

Raba tal na območju je precej enotna – gre za obseţne travniške in njivske površine, ki so 

ponekod zamejene z linijami dreves, ter večje sklenjene gozdne površine oziroma ostanki 

gozda. Glede na to, da je bilo igrišče izsekano iz ostanka gozda, se je raba tal na tem 

območju bistveno spremenila.  

 

Krajinski vzorec 

Krajinski vzorec na tem območju je precej enoten in vizualno manj zanimiv – pojavljajo se 

velike odprte površine njiv in travnikov, ki jih ponekod razmejujejo drevesne gruče ali 

linije dreves, reliefno pa območje ni razgibano. Z umestitvijo golfskega igrišča v gozdni 

prostor so ustvarili krajinski vzorec, ki ni podoben tistemu iz okolice in je na ortofoto 

posnetku takoj opazen in prepoznaven, saj je dobro viden potek igralnih polj in nenaravno 

oblikovanje vodnih površin. Igralna polja so ozke travne površine, z vseh strani obdane z 

gručami dreves ali vodnimi površinami.  

 

Krajinski potencial in njegovo izkoriščanje 

Največji krajinski potencial na tem območju imajo vodne prvine, ki so jih za potrebe 

igrišča dobro izkoristili. Pretiravali so predvsem z novonastalimi vodnimi površinami in 

ovirami. Drugega večjega krajinskega potenciala tako na območju, namenjenemu golfu, 

kot tudi v okolici ni bilo. 
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6.1.12 Golfsko igrišče Moravske Toplice 

 

 

Slika 146: Širše in ožje območje golfskega igrišča v Moravskih Toplicah (GERK/RABA, 2010) 

 

Igrišče v Moravcih obsega osemnajst igralnih polj in vadbeni poligon. Umestili so ga ob 

zdraviliški kompleks, večina igrišča pa meji na kmetijske površine ali ostanke gozdnih 

površin. 

 

Igrišče je reliefno na nekaterih delih bolj razgibano kot okolica. 

 

Vegetacijske prvine na igrišču so slabo izbrali, saj so netipične za okolje, v katerem se 

igrišče nahaja. Precej je tudi vodnih ovir, ki so sicer zelo raznolike, a neatraktivno 

oblikovane. 

 

Reliefne prvine 

Relief je manj zanimiv, saj je igrišče umeščeno na ravnino, kjer ni nobenih zanimivih 

reliefnih značilnosti. Igrišče je sicer bolj razgibano kot njegova okolica, vendar so reliefne 

razlike znotraj igrišča majhne. Manjše se pojavljajo predvsem ob vodnih ovirah in 

vodotokih, pa tudi drugod na igrišču. 
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Slika 147: Moravske Toplice – zelo blaga 

vzvalovanost terena; v ozadju gričevnat svet 

Goričkega 

 

Slika 148: Moravske Toplice – raven svet z 

gričevji v ozadju 

 

Slika 149: Moravske Toplice – ravnina, omejena 

z gozdnim robom 

 

Slika 150: Moravske Toplice – ravnina se 

nadaljuje tudi v okolico. 

 

Vodne prvine 

Raznolikost vodnih prvin v okolju je zaradi različnih vodotokov in umetnih jezer velika. 

Veliko teh značilnosti so prenesli tudi na igrišče, vendar za vse vodne ovire lahko rečemo, 

da jih slabo vzdrţujejo in oblikujejo, predvsem pa so videti zelo nenaravno. Ohranili so se 

nekateri vodotoki, ki so obraščeni z vegetacijo ali pa je ob njih sploh ni (kanali). 

 

 

Slika 151: Moravske Toplice – večje sklenjene 

vodne površine brez obvodne vegetacije 

 

Slika 152: Moravske Toplice – jezero z obvodno 

vegetacijo 
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Slika 153: Moravske Toplice – odprti kanali, 

obrasli z obvodno vegetacijo 

 

Slika 154: Moravske Toplice – močvirna območja, 

polna trsja in obvodne vegetacije 

 

Vegetacijske prvine 

Vegetacijske prvine na širšem območju so zelo raznolike, najbolj zanimive pa so zagotovo 

tiste, ki se pojavljajo ob vodnih ovirah. Območje je sicer precej enotno, z velikimi ravnimi 

površinami njiv in travnikov ter večjimi sklopi dreves z ostrim robom. Na igrišču bi se 

lahko glede na prostor, ki ga zaseda, pojavile tudi njivske površine, tako da bi se podobno 

kot v okolici igralna polja izmenjavala z agrarnimi. Slabša je bila predvsem izbira dreves, 

ki niso avtohtona in so neprimerna za to okolje. Tudi zasaditveni vzorec dreves bo, ko 

bodo ta dosegla končno velikost, ustvaril vzorec, ki bi bil značilen za golfska igrišča, ne pa 

tudi za okolico. Tipičnih vegetacijskih oblik torej niso posebej ohranjali. Raznolikost 

vegetacije je sicer velika, a je tudi neprimerna. 

 

 

Slika 155: Moravske Toplice – redke drevesne 

gruče 

 

Slika 156: Moravske Toplice – nizka obvodna 

vegetacija in gozdni rob 
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Slika 157: Moravske Toplice – zasaditev 

neavtohtone vegetacije; posamezna drevesa ali 

manjše gruče 

 

 

Raba tal 

Raba tal na območju je predvsem kmetijska. Zaradi uvedbe igrišča se je nekoliko 

spremenila – njivske površine so pretvorili v travniške, gozdne površine pa so večinoma 

ostale takšne, kot so. 

 

Krajinski vzorec 

Krajinski vzorec na ortofoto posnetku se ne razlikuje bistveno od tistega v okolici, kar je 

posledica mladih dreves na območju igrišča, ki bi sicer ob končni višini ustvarila 

popolnoma nov oziroma drugačen krajinski vzorec. Na območju so sklopi dreves predvsem 

v večjih sklenjenih površinah z odsekanimi oziroma ravnimi robovi, medtem ko bi nova 

vegetacija ustvarjala skoraj linijske, različno oblikovane pasove, ki za ta prostor sicer niso 

značilni. 

 

Krajinski potencial in njegovo izkoriščanje 

Krajinski potencial je kljub monotonosti njivskih in travniških površin na območju precej 

velik, predvsem na račun hidroloških in s tem tudi vegetacijskih oblik. Reliefno območje ni 

zanimivo, zato izkoriščanje reliefnega potenciala tudi ni bilo mogoče, medtem ko 

vegetacijskega potenciala kljub moţnosti niso izkoristili. Vodnih prvin je sicer veliko, a so 

slabo načrtovane in vizualno neprivlačne. 
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6.2 KOMENTAR REZULTATOV ANALIZE SLOVENSKIH IGRIŠČ 

 

Lahko bi rekli, da kar nekaj igrišč ponuja pravo doţivetje krajine, medtem ko so druga 

sicer zanimiva, vendar pa posebnega doţivetja z vidika krajine oziroma krajinskih 

značilnosti pri njih ne zaznamo. Temu botruje predvsem umeščanje teh igrišč na gozdna ali 

krajinsko manj pestra oziroma s krajinskimi vzorci ali elementi manj bogata območja, kjer 

tudi sámo oblikovanje ni pripomoglo k večji prepoznavnosti. Glede na krajinsko pestrost 

Slovenije bi bila lahko igrišča še bolj prepoznavna, vsebovala pa bi elemente, ki so tipični 

ali značilni za območje, v katerem se nahajajo.  

 

Iz analize je razvidno, da na slovenskih igriščih različno dobro upoštevajo obstoječe 

krajinske značilnosti in krajinske vzorce. Teţava nastane predvsem pri igriščih, ki so 

umeščena v gozdni prostor, kjer zaradi izsekavanja dreves nastajajo novi krajinski vzorci, 

pri takem posegu pa je teţko upoštevati tudi druge, predvsem vegetacijske značilnosti 

prostora. Tudi raba tal se spremeni, igrišča oziroma igralna polja pa so si med seboj 

podobna. Podobno je tudi pri igriščih, kjer na novo uvajajo krajinske značilnosti, predvsem 

takrat, ko za potrebe razmejitev igralnih polj uvajajo vegetacijske sklope, ki ustvarijo 

krajinski vzorec, značilen predvsem za golfska igrišča, ne pa za krajine, v katerih se 

nahajajo. 

 

Prav zato so na igriščih, ki jih umeščajo v gozdni prostor ali na njih za potrebe igralnih polj 

na novo uvajajo večje nasade drevnine, krajinske značilnosti slabše vključene. 

 

Najboljše igrišče naj bi bilo tisto, ki v prostor čim manj posega v smislu razvrednotenja 

krajinskih značilnosti, kjer krajinske značilnosti dobro uporabijo kot ovire ali vizualno 

privlačne elemente. Igrišče lahko torej dobro predstavlja okolje, v katerega je postavljeno, 

in ga ne razvrednoti na način, da njegovih bistvenih kakovosti ne bi mogli prepoznati.  

 

Pri bodočih igriščih je torej najpomembnejša prav izbira lokacije in čim večja prilagoditev 

krajinskim značilnostim in vzorcem, zaradi katerih se prostor po posegu ne bi bistveno 

spremenil, s tem pa bi se ohranile krajinske značilnosti. Zaţelena je torej ravno pravšnja 

strukturiranost prostora, saj površine z enotnim pokrovom ponavadi pomenijo tudi 

uveljavljanje določenih krajinskih vzorcev, značilnih za golfska igrišča.  

 

Prav zaradi tega so problematična igrišč Otočec, Ptuj in Arboretum, saj so postavljena v 

gozdni prostor, zaradi izseka pa se pojavi tipičen golfski krajinski vzorec, ki se drugje v 

krajini ne pojavlja. Strukturno in programsko se prostor sicer popestri, vendar je na takšnih 

območjih krajinske značilnosti teţje vključevati. Igrišča so tako sicer vizualno in tehnično 

privlačna in zanimiva. 
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Igrišče, kjer se krajinske značilnosti najbolje vključujejo v prostor, je igrišče v Bovcu. Tam 

so ohranili tipične krajinske značilnosti, prav tako pa niso porušili krajinskega vzorca v 

okolju. Podobno je tudi na igriščih v Slovenskih Konjicah, Podčetrtku in na Bledu. Na 

igrišču v Slovenskih Konjicah so za potrebe igrišča dobro izkoristili krajinske značilnosti, 

čeprav so posekali nekaj vinogradov. Kljub temu se krajinski vzorec ni porušil, na 

golfskem igrišču pa je dokaj pestro število vegetacijskih in vodnih ovir, je reliefno 

razgibano oziroma so reliefne značilnosti izkoristili v prid igrišču. Na igrišču v Podčetrtku 

so krajinske značilnosti ohranili predvsem na račun ohranjanja krajinskega vzorca in rabe 

tal, vendar bi lahko za potrebe igrišča bolje izkoristili še preostale, ki se nahajajo tik ob 

igrišču. Tudi uporaba izumetničenih vodnih oblik in neavtohtone vegetacije je na igrišču v 

Podčetrtku pogosta. Na blejskem golfskem igrišču so deloma ohranili krajinske značilnosti 

prostora, zelo dobro pa reliefne značilnosti.  

 

Igrišča, na katerih so se krajinske značilnosti deloma vključevale in ohranjale, so še Lipica, 

Smlednik in Mokrice. Golfsko igrišče v Lipici je sicer precej dobro vključeno v okolico, 

vendar bi lahko še bolj upoštevalo tipične reliefne značilnosti. Igrišče na Smledniku je 

reliefno preveč razgibano oz. so reliefne značilnosti popolnoma neznačilne za okolje, v 

katerega so umeščene. Na igrišču v Mokricah pa so za potrebe igrišča posekali precej stare 

parkovne vegetacije in reliefno preveč posegli na strma območja. 

 

Igrišče, pri katerem so v manjši meri ohranili oziroma vključili krajinske značilnosti 

prostora, je igrišče na Ptuju: niso upoštevali krajinskih vzorcev, predvsem pa so uvedli 

nove hidrološke oblike, ki so videti precej izumetničeno. Naravna ohranjenost igrišča je 

majhna, vidna predvsem na območjih obstoječih vodotokov. Slabša reliefna razgibanost ne 

igra vloge, saj na igrišču niso uvajali reliefnih oblik, ki bi bile v prostoru moteče. 

Problematična je bila predvsem izbira lokacije, saj je bil tam pred tem ostanek gozda, 

zaradi česar je prišlo do novega krajinskega vzorca, ki pa ni značilen za to okolje. Na 

igrišču v Moravskih Toplicah so prav tako slabo vključili krajinske značilnosti prostora, 

bolje pa bi lahko izkoristili tudi krajinske potenciale. Igrišče je na ortofoto posnetkih sicer 

manj prepoznavno, vendar na račun mlade vegetacije, ki še ni prišla do izraza. Ob polni 

višini vegetacije se bo na območju ustvaril vzorec, ki je popolnoma drugačen od svoje 

okolice. Tudi izbira vegetacije je napačna, vodne ovire, čeprav raznolike in številčne, pa so 

slabo vzdrţevane in vizualno manj privlačne.  

 

Igrišče na Barju je igrišče, zaradi katerega je v prostoru prišlo do izboljšanja, saj je nastalo 

na odlagališču smeti. Glede na to, da so ga postavili v urbani prostor, bi bilo neupoštevanje 

reliefnih in dodajanje novih značilnosti za vizualno bolj pestro krajino še vedno 

sprejemljivo. V bliţini igrišča sicer najdemo tipične krajinske značilnosti, ki bi jih lahko 

uporabili na igrišču, vendar pa prostor kljub manjšemu vključevanju krajinskih značilnosti 

z vidika ohranjanja tipične krajine ni bil degradiran. 
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Slika 158: Grafični prikaz rezultatov analiz
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6.3 SMERNICE ZA OBLIKOVANJE GOLFSKIH IGRIŠČ 

 

Glede na rezultate analiz lahko oblikujemo tudi nekatere smernice za oblikovanje novih 

golfskih igrišč, predvsem z vidika vključevanja krajinskih značilnosti v zasnovo igrišča, 

tako da bi se čim manj zmanjšala pestrost prostora, tam kjer je krajina zanimiva in vizualno 

privlačna. 

 

Iz analize je razvidno, da so bila tista igrišča, s katerimi se je posegalo v gozdni prostor, 

slabše ovrednotena, saj je bilo za postavitev igrišča treba izsekati večje gozdne površine, 

spremenila pa sta se tudi raba tal in krajinski vzorec območja, ki je postal tipično golfski. 

Bolje se je ovrednotilo tista igrišča, s katerimi so posegali v odprta območja s preteţno 

travniškimi površinami, pri posegu pa ni prišlo do večjih sprememb v rabi tal, prav tako pa 

z načrtovanjem in oblikovanjem niso porušili razmerja a zmanjšali pestrosti ali vizualne 

privlačnosti prostora. 

 

Glede izbire območij, v katera bi umeščali golfska igrišča, se kot najpomembnejši dejavnik 

izpostavi upoštevanje krajinskih značilnosti, predvsem kadar gre za izjemne krajine ali 

krajine z velikim krajinskim potencialom in bi lahko izgradnja golfskega igrišča na tem 

območju pomenila močno degradacijo. Manj sporna bi bila območja, ki so ţe degradirana, 

saj bi golfsko igrišče na takšnih območjih obstoječe stanje lahko popestrilo in izboljšalo. 

 

Igrišča, ki bi upoštevala krajinske značilnosti, bi s tem lahko ohranila prepoznavnost 

določenih krajin.  

 

Glede reliefnih značilnosti je predvsem pomembno, da se tam, kjer to ni potrebno, 

zmanjša obseg zemeljskih del,premikanja zemljine ter ustvarjanja novih reliefnih oblik, 

grobi posegi, predvsem na ravninskih območjih, pa naj bodo minimalni. Če so potrebne 

topografske spremembe, jih je treba izvesti tako, da bodo čim bolj podobne reliefnim 

oblikam v okolici. Reliefno zanimive krajine ponujajo veliko širši spekter zanimivih 

območij za umeščanje igrišča, zato je dobro, da igrišče kar najbolj prilagodimo okolju in ne 

izvajamo novih reliefnih preoblikovanj, s tem pa ohranimo obstoječe reliefne značilnosti. 

Igrišča, ki za tehnične potrebe in bolj zanimivo igro preveč preoblikujejo relief, so torej 

manj primerna od tistih, ki ga kar se da izkoristijo in ohranijo. 

 

Pri vodnih elementih je pomembno čim manjše in čim naravnejše oblikovanje novih 

vodnih ovir na igrišču (predvsem pa njihovih robov). Območja vodnih zadrţevalnikov 

oziroma vodnih ovir naj bodo določena tam, kjer se voda zbira ţe po naravni poti, torej na 

niţje leţečih območjih ali v kotanjah. Pretiravanje z vodnimi oblikami ni zaţeleno. Število 

vodnih ovir naj bo omejeno, predvsem pa naj se za vodne motive uporabijo tisti, ki so ţe 

prisotni v okolju. Tudi umetni elementi, kot so vodometi, so za igrišča manj primerni. Ob 

vodotokih je potrebno ohranjati biotope. 
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Pri vegetacijskih značilnostih je pomembna uporaba obstoječe vegetacije oziroma čim 

manjše izsekavanje vegetacije, če je to mogoče. Izogibati bi se morali izsekavanju gozda 

za potrebe golfskih igrišč, v primeru izsekavanja gozda pa bi bilo treba sanirati gozdni rob. 

Načrt zasajevanja novih dreves ali vegetacije naj bo primeren za območje, na katerem stoji 

igrišče, posnema naj obstoječe krajinske vegetacijske vzorce in uporablja avtohtone 

rastline določenega območja. Pomembno je tudi ohranjanje biotopov na igriščih. V 

vinogradniških in drugih pridelovalnih krajinah naj se te dele vključi v samo igrišče oz. 

igralna polja. 

 

Peščene ovire se ponavadi na igrišču v veliki meri uporabljajo za usmerjanje ali 

oteţevanje igre. Lahko so zelo neprimerne, še posebej na igriščih, ki niso grajena na 

obalnih območjih (kjer so peščene sipine ali druge peščene oblike del krajine), kar v 

Sloveniji pomeni skoraj povsod, zato je pomembno, kako peščene ovire oblikujemo, 

predvsem pa, kam v prostor jih postavimo. Oblikovanje naj bo drugačno – zasajene naj 

bodo z višjimi travami ali napolnjene z drugačnim, manj opaznim peskom. 

 

V Sloveniji ni igrišča, ki ne bi imel peščenih ovir, njihovo oblikovanje pa se od igrišča do 

igrišča razlikuje. Redko kje so peščene ovire oblikovane tako, da bi bile manj opazne ali da 

bi jih njihovi robovi delno zakrivali. Najopaznejše oziroma najbolj izumetničeno 

oblikovane so peščene ovire na igrišču Smlednik, kjer sta poleg njihove številčnosti opazni 

predvsem oblika in reliefna oblikovanost robov. 

 

Golfska igrišča so lahko tudi del ţe obstoječih rekreacijskih površin. V primeru, da 

rekreacijske poti potekajo čez območje, predvideno za igrišče, je treba paziti na varnost in 

potek poti, tako da ne pride do neposrednega kriţanja z igralnimi polji. 

Golfska igrišča so ponavadi zaprti športni poligoni, ki niso fizično ločeni od preostale 

krajine, a vstop nanje zaradi varnosti odsvetujejo ali prepovejo. 

 

Znotraj igrišč redko najdemo območja, katerih raba bi bila nesorodna golfu. Vključevanje 

različnih rekreacijskih poti v samo igrišče bi bilo z vidika drugih uporabnikov dobrodošlo, 

vendar bi morala biti oblikovana tako, da bi bilo za uporabnike teh poti zadrţevanje na 

rekreacijskih poteh skozi golfsko igrišče varno. 

 

Praksa danes kaţe, da takšnih ureditev ni veliko (predvsem zaradi varnosti), znana pa je 

predvsem uporaba območja golfskega igrišča v druge namene pozimi, ko ta ne obratuje. 

Območja za golf so lahko umeščena na območja smučišč, na niţje leţečih delih pa so 

ponekod to območja, ki jih uporabljajo kot poligone za rekreativni tek na smučeh. 
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7 VKLJUČEVANJE KRAJINSKIH ZNAČILNOSTI V SEČOVELJSKO 

GOLFSKO IGRIŠČE 

 

V naslednjih poglavjih se diplomska naloga osredotoča na predlog ureditve novega 

golfskega igrišča na slovenski obali. 

 

Ideja o gradnji igrišča se je pojavila ţe pred več kot dvema desetletjema, resneje pa so se z 

moţnostjo postavitve golfskega igrišča spoprijeli leta 2001. Izgradnja igrišča naj bi bila 

ena izmed strateških priloţnosti za doseganje ciljev turističnega razvoja Občine Piran. To 

priloţnost so opredelili v dokumentu Razvoj turizma v občini Piran, za temeljno nalogo pa 

so predvideli podporo in usmerjanje turističnih potencialov pri doseganju skupnih ciljev 

razvoja turizma, tj. spodbujanja, usmerjanja in podpiranja novih turističnih programov. Ob 

predlogih za izgradnjo golfskega igrišča so se tako v javnosti kot tudi v stroki pojavila 

različna mnenja oziroma različni argumenti za in proti. Igrišče je predvideno na 

neobdelanih kmetijskih zemljiščih, saj se vrednost kmetijske zemlje po vstopu v EU 

zmanjšuje in je z vidika generiranja čistega ekonomskega učinka same primarne dejavnosti 

vedno manj zanimiva. Izgradnja golfskega igrišča s finančne plati ustvarja večje 

ekonomske priloţnosti. Ob izgradnji igrišča bi se pojavila tudi nova delovna mesta, ki so 

povezana z vzdrţevanjem in vodenjem objektov znotraj igrišča (različni servisi igralcev 

golfa), povečalo pa bi se tudi povpraševanje po lokalnih proizvodih. Čeprav je golf 

namenjen specifičnemu trţišču, predstavlja trţno nišo in dopolnjuje turistično ponudbo na 

obali. Prav tako omogoča podaljšanje turistične sezone, saj bi bil ta golfski objekt eden 

redkih, ki bi ponujal golfsko igro skozi vse leto. S tem bi se ustvarile nove moţnosti za ţe 

obstoječo turistično industrijo ali pa za razvoj nove, s kakovostjo in individualnim 

pristopom pa bi lahko zadovoljile zahtevno turistično trţišče, ki ga predstavljajo igralci 

golfa. Tudi z vidika marketinga lahko produkt prispeva k večji prepoznavnosti in pestrosti 

ponudbe slovenske obale (Panger, 2006). 

 

Zemljišče, ki je namenjeno izgradnji golfskega igrišča, je danes zapuščeno in se zarašča. 

Golfsko igrišče bi lahko s primernim upravljanjem in z lastno vsebinsko zasnovo obogatilo 

prostor, z ustreznim oblikovanjem in upoštevanjem lokalnih krajinskih značilnosti pa ne bi 

razvrednotilo okolice. 
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7.1 OBSTOJEČI NAČRT IGRIŠČA 

 

Načrt za igrišče v Sečovljah je pripravil španski arhitekt Jose Maria Olazabal. Igrišče naj bi 

zasedalo 61,4 ha, robne površine ostale kmetijske. Predvideno je tudi ohranjanje kmetijskih 

površin znotraj območja igrišča, katerih površina naj bi znašala 16 ha in na katerih naj bi 

bili kolekcijski in vzorčni nasadi, zaradi česar naj bi bilo to igrišče zgrajeno po konceptu 

t.i. eko golfskega igrišča. 

 

 

Slika 159: Načrt predvidenega golfskega igrišča v Sečovljah (Primorske novice, 2010) 

 

Predvideno igrišče sestavlja osemnajst igralnih polj, vadbišča, objekti in druga 

infrastruktura, potrebna za upravljanje igrišča. Obstoječe namakalne kanale so preuredili v 

akumulacijska jezera, v katerih naj bi se v deţevnem času zbirala voda. Iz načrta je 

razvidno, da je na igrišču predvideno tudi veliko število peščenih ovir. Ţal je načrt premalo 

podroben, da bi lahko razbrali, kakšna bo modulacija terena ter kako nameravajo ohraniti 

obstoječo vegetacijo (Primorske novice, 2010). 
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Največje neupoštevanje krajinskih značilnosti pri uvajanju novih elementov za potrebe 

igrišča se pojavlja predvsem v vodnih ovirah, ki sicer ostajajo na območju obstoječih 

kanalov, vendar so za to območje povsem neznačilne. Podobno je tudi s peščenimi 

ovirami, ki ob igralnih poljih zavzemajo kar precej prostora, oblikovane pa so zelo 

amorfno, kar prav tako ni značilnost prostora. 

 

Iz načrta je razvidno, da je vhod na igrišče s severozahodne strani, ki je tudi 

najprimernejša, površine vadišča pa se razprostirajo juţno od infrastrukture in objektov. 

Postavitev vadbenih poligonov na juţni del območja je smiselna, saj je umeščanje vadišča 

za dolge udarce ob katerikoli drug rob območja nevarno, ker meji na cesto ali naselje. Ţal 

pa se s postavitvijo vadbenih poligonov na juţnem robu izgubijo vsi privlačni elementi v 

tem delu prostora, torej vinogradi in opuščeni kanali z grmovnicami. Problematična je tudi 

rotacija vadišča za dolge udarce, saj je obrnjeno proti jugovzhodu. Ob predpostavki, da 

ţelimo v čim večji meri obdrţati obstoječo vegetacijo ali značilne krajinske vzorce, je manj 

primerno tudi umeščanje petih igralnih polj na območje sadovnjakov na juţnem delu 

predvidenega igrišča. 

7.2 INVENTARIZACIJA IN ANALIZA IZBRANEGA OBMOČJA 

 

Območje se nahaja v Sečovljah ob vznoţju gričev Košta in Kostinjol na severu ter Krog in 

Lonzan na vzhodu. Na juţni strani območje meji na sadovnjake Ribile. V bliţini območja 

je tudi letališče Portoroţ ter kulturni spomenik Sečoveljske soline, preostali deli so 

večinoma agrarni. Naravna ohranjenost na tem območju je nizka. Relief se sicer ni 

bistveno spreminjal, vendar so površine v preteklosti močno izkoriščali za potrebe 

kmetijstva. Pestrost je na nekaterih delih precejšnja, prav tako tudi mnoţičnost pojavov. 

Ker je prostor preteţno kmetijski, se na območju pojavljajo velike površine nasadov, ki 

sicer delujejo precej monotono. Prostorski red je na delu območja, ki ga pokrivajo 

sadovnjaki, velik, saj se vzorec zasajenih sadnih dreves ponavlja in je enostaven. Na 

nekaterih delih, predvsem v severovzhodnem delu območja, prostorski red sicer je, vendar 

se zmanjšuje, v zahodnem delu pa je majhen – razberemo ga sicer lahko, vendar ne v 

prostoru, kjer se površine zaraščajo in je strukturiranost zelo slaba. 

 

Krajinski potencial na tem območju je torej srednje velik, vendar imamo v okolici zelo 

pestro in harmonično sliko. Veliko je tudi reda, pri čemer gre predvsem za vzorce iz 

okolice, ki bi jih lahko prenesli na posamezne dele območja, ki za oblikovanje niso tako 

zanimivi.  
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Slika 160: Sečovlje – ortofoto posnetek območja, predvidenega za golfsko igrišče (GERK/RABA, 2010) 

 

V prilogi M so prikazani krajinski vzorci, ki se pojavljajo v okolici in bi lahko sluţili kot 

vodilo pri oblikovanju na igrišču. 

 

Reliefne prvine 

Območje je popolnoma ravno in zato z vidika oblikovanja golfskega igrišča precej 

nezanimivo. Edine terenske spremembe se zgodijo ob kanalih, kjer je teren rahlo dvignjen 

ali pa se spusti do vode. Severna in vzhodna stran območja sta obdani z gričevjem, v 

daljavi so na jugu vidni griči. Reliefnih posebnosti torej ni. 

 

 

Slika 161: Sečovlje – inventarizacija reliefnih značilnosti 

 



Boţič M. Vključevanje krajinskih značilnosti pri oblikovanju golfskih igrišč v Sloveniji.                      95 

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011 

 

 

Vodne prvine 

Sklenjenih vodnih površin na tem območju ni, se pa pojavljajo namakalni kanali različnih 

velikosti. Največji vodni kanal sicer poteka po juţnem robu območja in ni dobro viden, saj 

ga obdaja nasip, ostali kanali, ki so znotraj predvidenega območja, pa so niţji od terena in 

zato tudi vidni. Vodna gladina skozi leto zelo niha.  

 

 

Slika 162: Sečovlje – inventarizacija hidroloških značilnosti 

Območje je močno prepredeno z vodnimi kanali, vendar nekateri izmed njih ne sluţijo več 

svojemu namenu ali niso več pretočni in jih zato obdaja gosta vegetacija. 

 

 

Slika 163: Sečovlje – odprt večji stranski kanal, 

obrasel s trstičjem 

 

Slika 164: Sečovlje – manjši stranski kanal, 

obrasel s trstičjem 
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Slika 165: Sečovlje – manjši osrednji kanal, 

obrasel s trstičjem 

 

Slika 166: Sečovlje – osrednji kanal, obrasel z 

grmovnicami 

 

Vegetacijske prvine 

Območje je vegetacijsko zelo pestro, večjih sklenjenih gozdnih površin sicer ni (sploh na 

ravninskem delu, kjer višjo vegetacijo predstavljajo predvsem linijske zasaditve ob 

vodotokih ali prometnih komunikacijah), vendar se po celotnem območju razprostirajo 

nasadi drevja (oljčniki in sadno drevje), vinogradi ter druge kmetijske površine (travniki, 

njive). Znotraj samega območja se nahajajo linijske zasaditve grmovja in manjših dreves 

ob vodnih kanalih, različno veliki sadovnjaki in vinogradi. Veliko je tudi trstičja, ki raste 

predvsem ob vodotokih.  

 

 

Slika 167: Sečovlje – inventarizacija vegetacijskih značilnosti 

 

Z vidika vegetacije sta območje Sečovelj in bliţnja okolica (z izjemo velikih agrarnih 

površin) zelo zanimiva. Različni krajinski vzorci, ki bi jih v prostoru ohranili ali na novo 

vpeljali, bi lahko prostor zanimivo razčlenili. 
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Slika 168: Sečovlje – vinogradi 

 

Slika 169: Sečovlje – trstičje ob kanalih 

 

Slika 170: Sečovlje – visoke trave  

 

Slika 171: Sečovlje – sadovnjaki 

Raba tal 

Raba tal na območju je zelo različna, večje sklope površin pa zasedajo predvsem stari 

sadovnjaki in vinogradi. Preostali deli površin so travniški ali njivski. Celotno območje je 

podvrţeno zaraščanju. 

 

  

Slika 172: Sečovlje – inventarizacija rabe tal 
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Krajinski vzorec 

Krajinski vzorec, ki se pojavlja v okolju, je mozaičen preplet različnih kmetijskih površin, 

ki jih razmejujejo naravni vodotoki ali namakalni kanali. V ravninskem delu ob reki 

Dragonji je sistem obdelovalnih površin ortogonalen, površine pa so večje, medtem ko se 

ob robovih in severno od obravnavanega območja površine začnejo drobiti in močneje 

prepletati, ortogonalna struktura pa razpade v različne smeri. 

 

Krajinski potencial in njegovo izkoriščanje 

Reliefne prvine na območju so za golfsko igrišče manj zanimive, medtem ko je površinski 

pokrov bolj raznolik in zanimivejši. Kljub temu da so nasadi precej intenzivni, sistem pa 

tog in ponavljajoč se, lahko z razdrobitvijo površin na manjša območja pridobimo raznolik 

in zanimiv prostor. Krajinski potencial je torej srednje velik, za zanimivejše igrišče pa bi 

lahko uporabili predvsem vodne prvine (namakalne kanale in meandrirajoče vodotoke) in 

vegetacijske prvine (travnike, ţivice, obvodno rastje, njive, sadovnjake, vinograde ...). 

 

Iz inventarizacije je razvidno, da so nekateri deli območja bolj zanimivi kot drugi in imajo 

večji krajinski potencial, ki bi ga lahko izrabili v prid tehničnim lastnostim igrišča oziroma 

igre. Nekateri deli so bolj strukturirani in imajo več različnih vegetacijskih ali vodnih 

prvin, s tem pa so tudi bolj ranljivi. Posegi vanje bi pomenili delno izsekavanje obstoječe 

vegetacije in predrugačenje obstoječega krajinskega vzorca. 

Deli brez vegetacijskih ali vodnih prvin so sicer z vidika golfske igre manj zanimivi, a tudi 

manj ranljivi. 

 

 

Slika 173: Analiza območij, najbolj primernih za postavitev igralnih polj z vidika zanimivih krajinskih 

značilnosti 

 

Obstoječi načrt predlaga izvedbo vadbenih poligonov prav na območju največje pestrosti 

vegetacije, kar se zdi z vidika upoštevanja krajinskih značilnosti sporno, saj bi mesta z 

največjo pestrostjo lahko dobro vgradili v igrišče (vadbeni poligoni, predvsem vadbišče za 
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dolge udarce, predstavljajo velike odprte površine brez vegetacije). Analizirali smo moţne 

dostope, ki kaţejo točke, na katerih bi lahko najbolje dostopali do območja, izbrali pa smo 

tudi najbolj primerno območje za dostop oziroma postavitev infrastrukture (klubske hiše in 

prostora za vzdrţevalce). 

 

 

Slika 174: Analiza možnih dostopov do območja 

Poleg dostopov se je analiziralo smeri v prostoru, predvsem to, v kateri smeri potekajo 

kanali in zasaditve vegetacije. To so tudi smeri, ki bi bile najprimernejše  za umeščanje 

igralnih polj, predlagana situacija pa jim po večini tudi sledi. 

 

 

Slika 175: Analiza smeri v prostoru 
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7.3 KONCEPT GOLFSKEGA IGRIŠČA 

 

Golfska igrišča so ponavadi sive cone v prostoru in so namenjena samo igralcem golfa, 

javnosti pa je dostop prepovedan, ponekod tudi fizično onemogočen.  

 

Da bi bilo območje še vedno dostopno za javnost in bi zdruţevalo golf in druge programe, 

se je kot rešitev predvidelo nov koncept urejanja golfskega igrišča, kjer v igrišče poseţemo 

s površinami, ki niso primarno namenjene golfu: s parkovno potezo, namenjeno drugim 

obiskovalcem, sprehajalcem, ki lahko ta prostor tudi po uvedbi golfskega igrišča še vedno 

izkoriščajo kot rekreacijsko pot, omogočimo pa jim tudi opazovanje igre z varne razdalje. 

 

Površine, ki primarno niso namenjene golfu, torej vse kmetijske površine, ki so razpršene 

na območju ob robovih igralnih polj, se ohranjajo kot značilna kulturna krajina, obdelujejo 

pa jih lahko okoliški kmetje ali delavci na igrišču. Dostop do njih je omogočen, njihovo 

obdelovanje pa bi bilo potrebno časovno predvideti, predvsem zaradi varnosti, saj so 

obdelovalne površine del samih igralnih polj. 

 

 

Slika 176: Koncept urejanja prostora – souporaba prostora 
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Z uvedbo parkovne poti se igrišče razdeli na dva dela. Vsak od delov predstavlja devet 

igralnih polj, ki jih ločuje osrednja parkovna poteza. 

 

 

Slika 177: Koncept poteka igralnih polj in osrednjih točk na igrišču 

7.4 PREDLOG UREDITVE 

 

Glede na izvedene analize območja za predlagano golfsko igrišče se je pripravil tudi načrt 

novega predloga sečoveljskega golfskega igrišča, ki v večji meri upošteva krajinske 

značilnosti prostora. 

 

Vodilo pri oblikovanju oziroma trasiranju igralnih polj je bilo predvsem, da se spelje 

igralna polja v dve zanki, ki bi oklepali infrastrukturo oziroma objekte ter vadbeni poligon 

tako, da se igralna polja loči v dve tematski celoti.  

Problematično je bilo predvsem umeščanje vadbenih poligonov in infrastrukture oziroma 

objektov, ki bi omogočali varno vadbo na igrišču, ki ne bi motila dejavnosti na sosednjih 

parcelah. Ker naj bi se prvo in deseto polje začeli v bliţini klubske hiše, deveto in 

osemnajsto pa pri njej zaključili, je bila pomembna tudi njena lokacija. Umestilo se je na 

sredino območja.  

Vadbeni poligon se je umestilo na območje, ki je bilo ţe sedaj brez kakršnih koli krajinskih 

posebnosti (travnik). Obrnjen je proti severovzhodu, kar je z vidika igre bolj primerno. 

Med klubsko hišo in poligonom za dolge udarce so umeščeni tudi poligoni za vadbo 

kratkih udarcev in bliţanja.  

Dostopna pot je predvidena z vzhodne strani, kjer ţe sedaj poteka kolovoz, ki sluţi kot 

dostop na prostor. Cesta je po starem kolovozu ob kanalu speljana do klubske hiše na 

sredini. 
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Slika 178: Coning predloga za novo golfsko igrišče 

 

Prvih devet igralnih polj se razprostira predvsem na območju sadovnjakov, opuščenih 

obdelovalnih površin in vinogradov, zato se te elemente vključi v igralna polja kot ovire. 

Robovi sadovnjakov, vinogradov in ostanki kanalov z grmovnicami predstavljajo 

predvsem stranske ovire, nekateri kanali z obvodnim rastjem pa neposredne ovire na 

igralnih poljih. Tudi dodanih elementov je na teh igralnih poljih manj, najniţje pa je tudi 

število peščenih ovir, ki so postavljene le tja, kjer bi zaradi varnosti udarce raje preusmerili 

v drugo smer. 

 

Za potrebe igrišča se poseka kar nekaj sadnega drevja in vinograda, a se njihove ostanke 

oblikuje tako, da še vedno ohranjajo značilnosti prostora. 

 

Ostalih devet igralnih polj se razprostira na severnem delu, kjer je območje manj pestro, saj 

vsebuje manj krajinskih vzorcev, in kjer so prevladovale travniške površine. Zaradi 

tehnično zahtevnejših igralnih polj, varnosti in namakanja se na območje doda elemente, 

kot so drevesni nasadi, peščene ovire in kanali. Večina igralnih polj torej razpolaga z 

različnimi obstoječimi ali dodanimi ovirami. V večini primerov so to obstoječi, povečani 

ali na novo narejeni kanali. Novi so tudi nasadi drevja, ki ni sadno. Peščene ovire niso 

amorfno oblikovane, temveč so večje, rigidno oblikovane površine, ob robovih zaraščene z 

višjimi travami ali drugim rastjem.  
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Med igralnimi polji potekajo koridorji, ki so košeni podobno kot igralna polja, medtem ko 

so vsa ostala območja zaraščena z višjo travo ali trstičjem. Trstičje se pojavlja tudi ob 

kanalih, sluţi pa tudi kot ovira na igralnih poljih.  

Preko kanalov so za potrebe igralnih polj predvideni mostovi. Utrjenih poti na igrišču ni. 

Vzdrţevalci imajo zaradi specifike dela svoje prostore na zahodnem delu igrišča, stran ob 

objektov klubske hiše in recepcije, omogočen pa jim je neposreden dostop na igrišče. 

 

 

Slika 179: Pomanjšan tloris načrta poteka igralnih polj (načrt v večjem merilu je podan v PRILOGI 

O) 

 

Krajinski vzorci, ki so se ohranili na igrišču, so različni, predvsem pa so to različno 

razporejena območja sadovnjakov, vinogradov in oljčnikov. V juţnem delu igrišča, ki meji 

na velike agrarne površine, si tudi vzorci na golfskem igrišču sledijo v preteţno 

ortogonalnem sistemu, vodna ovira, ki poteka čez celotno igrišče, pa ta sistem razdrobi. Za 

območje so značilne manjše površine oljčnikov, sadovnjakov in vinogradov, ki se med 

seboj menjavajo in tako ustvarjajo pester krajinski prostor. Vse ostale površine na območju 

so travnate. 
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Po osrednjem parkovnem območju se vije pešpot, ki jo obiskovalci lahko izkoristijo kot 

rekreacijsko površino. Razprostira se od severozahodnega dela mimo klubske hiše do 

jugovzhodnega dela igrišča, navezana pa je na ţe obstoječe javne poti. Obiskovalcem je na 

voljo tudi urbana oprema, prostor pa je poleg rekreacije namenjen tudi počitku, opazovanju 

golfske igre in tudi izobraţevanju o značilnostih prostora. Ob parkirišču, na katerem je 72 

parkirnih mest, je tudi manjši park z otroškim igriščem, namenjen tako uporabnikom 

golfskega igrišča kot rekreacijske poti preko igrišča. 

 

 

Slika 180: Pomanjšan prikaz stanja v prostoru (načrt v večjem merilu je podan v PRILOGI N) 

 

Reliefne prvine 

Modifikacija reliefa je minimalna, potrebna je predvsem zaradi odvajanja vode, večjih 

reliefnih posebnosti (kot so gomile) pa ni. 

Ohranili so reliefne značilnosti okrog namakalnih kanalov, kjer se teren spusti do nivoja 

vodne gladine. 
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Vodne prvine 

Ohranilo se je vse obstoječe kanale, nekatere izmed njih pa se za potrebe namakanja tudi 

razširili, kar je dobrodošlo tudi z vidika igre (teţavnosti igranja). 

Predvidena sta tudi dva nova, širša kanala, ki sledita smerem ostalih kanalov v prostoru. 

Predstavljata neposredno oviro pri igri, namenjena pa sta tudi zbiranju vode za potrebe 

namakanja igrišča. 

 

 

Slika 181: Novo stanje hidroloških posebnosti 

Vegetacijske prvine 

Vegetacija se je na območju prvih devetih igralnih polj ohranila v največji moţni meri, 

torej so se delno ohranile površine sadovnjakov, vinogradov in grmovnic, zaraslih ob 

nekdanjih namakalnih kanalih, ki so jih za potrebe golfišča tudi obnovili. 

Novi nasadi so na igrišču predvideni predvsem na mestih, kjer bi zaradi nepravilnih 

udarcev lahko prišlo do nevarnosti, torej imajo predvsem varovalno vlogo.  

Celotna vegetacija je izbrana glede na ţe obstoječo oziroma tipično vegetacijo na tem 

območju. Tudi oblike sajenja vegetacije so podobne vzorcem, ki jih najdemo v prostoru. 

 

 

Slika 182: Novo stanje vegetacijskega pokrova 
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Raba tal 

Raba tal se je na območju spremenila: zmanjšale so se predvsem površine s travniki in 

sadovnjaki, vendar se jih je nadomestilo z drugačno vrsto travniških površin in površin s 

sadovnjaki, ki so predvsem manjše in bolj razpršene. Iz karte rabe tal je razvidno, da je 

raba tal na območju izredno raznolika in nekoliko bolj razpršena. 

 

 

Slika 183: Novo stanje rabe tal v prostoru 

 

Krajinski vzorec 

Kljub uvedbi golfskega igrišča se je krajinski vzorec prostora povečini ohranil – v prostoru 

so se še vedno obdrţale ali na novo uvedle večje površine sadovnjakov in vinogradov, 

ohranili ali na novo uvedli pa so se tudi značilni kanali in vodotoki, ki so obrasli z 

vegetacijo ali pa so goli. Ohranile so se tudi njivske površine, tako da je prostor prepleten z 

različnimi površinami, kot so njive ter travne in agrarne površine. 

 

Krajinski potencial in njegovo izkoriščanje 

Krajinskega potenciala za golfsko igrišče je bilo v danem prostoru manj, zanimiva pa je 

bila predvsem raznovrstnost rabe tal v okolici, ki se je na novo vzpostavila tudi na igrišču. 

Reliefno je območje manj zanimivo, zato je bil poudarek na ustvarjanju novih 

vegetacijskih in hidroloških posebnosti, ki so značilne za prostor. Tudi različnih zanimivih 

hidroloških značilnosti je manj, saj obstoječi kanali predstavljajo manj zanimive vodne 

elemente. 
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8 SKLEP IN ZAKLJUČEK 

 

Tehnične zahteve za igralna polja na golfskih igriščih dovoljujejo različno oblikovanje in 

vnašanje krajinskih značilnosti, vendar se ponavadi dogaja, da so igrišča podobna, 

uporabljajo enak oblikovni jezik in slabo povzemajo lokalne krajinske značilnosti. Tudi 

različne igralne strategije nam dovoljujejo različno vnašanje krajinskih značilnosti v 

igralna polja, kjer se lahko nekošene ali druge površine zajedajo globoko v posamezno 

igralno polje. Za čistine torej ni nujno, da so prazna, odprta območja nizko košene trave, 

temveč imajo lahko tudi otoke druge vegetacije, ki sluţi kot ovira. 

 

Odprta, široka območja so za igro lahko dolgočasna ali zanimiva, vendar lahko pretirano 

odstopanje od priporočenih širin in odprtosti čistin vodi do izjemno zahtevnega igrišča, ki 

za večino igralcev ne bi bilo uporabno. Krajinske značilnosti se uporablja za različne 

potrebe – od ovir in estetskih vidikov do ustvarjanja tamponskih con za obrobna območja 

ali igralna polja. Pomembno je, da se krajinske značilnosti uporabijo tako, da še vedno 

delujejo kot del okolja ali so enake kot tiste, ki se v okolju pojavljajo. Nove vegetacijske, 

hidrološke ali reliefne značilnosti, ki niso tipične za določeno območje, lahko prostor 

razvrednotijo, izgubi pa se tudi tipična krajinska slika. 

 

Slovenska golfska igrišča razmeroma dobro uporabljajo krajinske značilnosti za potrebe 

igralnih polj, saj v nekaterih primerih ne spreminjajo krajinskega vzorca in so tudi vizualno 

zanimiva in privlačna. Za nova golfska igrišča pri nas bi lahko upoštevali smernice, ki bi 

krajinske značilnosti bolje vključile v prostor in izkoristile vse njegove potenciale ter ga s 

predrugačenjem obstoječih ali pa z dodajanjem novih oblik čim manj razvrednotila. 

 

Podoben je tudi obstoječi predlog načrta za sečoveljsko golfsko igrišče, kjer se pojavljajo 

oblike, ki so enotne za večino novih golfskih igrišč po svetu, torej amorfno oblikovana 

jezera in peščene ovire. Igrišče, vsaj kar se tiče hidroloških oblik, torej ne povzema dobro 

krajinskih značilnosti, a je prikazani načrt premalo podroben, da bi lahko primerjali tudi 

vegetacijske in reliefne značilnosti. 

Izbrani prostor je izredno pester, z raznolikimi vegetacijskimi značilnostmi, ki se v okolici 

prepletajo in ustvarjajo zanimive kmetijske krajine. Povzeli smo tiste vzorce, ki se različne 

površine – sadovnjaki, njive in travniki – mozaično prepletajo z manjšimi gručami ali 

linijami dreves. Vodne ovire se v prostoru pojavljajo predvsem kot kanali ali meandraste 

struge. 

Poleg vključevanja krajinskih značilnosti v golfsko igrišče načrt odraţa tudi drugačen 

pristop k urejanju golfskih igrišč. Ponavadi gre za zaprta območja, na katerih je dostop 

javnosti omejen ali fizično onemogočen. Golfska igrišča so torej sive cone v prostoru, kjer 

bi se lahko prepletalo več dejavnosti.  

Na območju sečoveljskega golfskega igrišča se prepletajo kmetijske površine, igralna polja 

in parkovna ureditev, preko katere lahko do območja dostopajo tudi zunanji obiskovalci. 

Pot za obiskovalce je oddaljena od igralnih polj, kljub temu pa je omogočeno spremljanje 

igre z varne razdalje. 
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9 POVZETEK 

 

Golf je ena izmed bolj razširljenih oblik rekreacije in športa tako pri nas, kot tudi v svetu. 

Predstavlja tudi pomemben vir turistične ponudbe, tako golf kot šport oz. turistična panoga 

kot tudi sama gradnja igrišč pa sta bila do sedaj v razmahu. Gospodarske razmere po svetu 

(pa tudi v Sloveniji) so povzročile upad nastajanja novih igrišč, na nekaterih trgih pa je ta 

še vedno v vzponu. 

 

Tudi število golfistov narašča, predvsem zaradi vlaganja v mlade igralce, razvoj samega 

golfa pa naj bi bil odvisen tudi of števila golfskih igrišč, ki jih je v Sloveniji danes dvanajst 

(sem sodijo igrišča z devetimi ali osemnajstimi igralnimi polji). Število golfistov v 

Sloveniji naj bi se gibalo okoli števila 7900. 

 

Golf pa je kljub svoji priljubljenosti iz vidika umeščanja v krajinski prostor lahko tudi 

problematičen. Očitki se nanašajo predvsem na velike površine, ki jih zaseda, na 

omejevanje dostopa na območja igrišč in na potencialne ekološke probleme, ki naj bi jih 

golfska igrišča povzročala naravi. Problematično naj bi bilo predvsem močno gnojenje in 

uporaba pesticidov, herbicidov in fungicidov. Na naravno bogatih območjih golf lahko 

zmanjša tudi pestrost, s tem pa uniči redke biotope. Poleg ekološkega vidika je 

zaskrbljujoče tudi to, da golf oz. golfska igrišča izgubljajo stik z lokalno identiteto krajine, 

približujejo pa se nekakšnim univerzalnim okoljem. Prav to je bilo izpostavljeno tudi za 

problem naloge – igrišča so si danes preveč podobna in premalo izkoriščajo krajinske 

značilnosti, s tem pa se tudi premalo vključujejo v svoja okolja. 

 

Zaradi sprememb v tehnologiji in novih načinov gradnje lahko golfska igrišča zgradimo 

praktično na katerem koli zemljišču. Prilagajanje igrišča neprimernemu terenu ali 

odstranjevanje obstoječe vegetacije za potrebe igralnih polj prav tako ne predstavlja več 

nikakršne ovire. 

 

Problematika igrišč, kot jih poznamo danes, se je začela z uveljavljanjem golfskih igrišč v 

Združenih državah Amerike. Prva igrišča v Veliki Britaniji so se dobro prilagajala svojemu 

okolju, medtem ko so amerišča povzemala značilne britanske elemente, ki pa seveda niso 

bili primerni za nekatera območja v Ameriki (primerni v smislu vzpostavljanja stika z 

lokalno identiteto krajine oz. prenosom identitete zaledja na samo igrišče). Ti predrugačeni 

vzorci so se nato posnemali na novonastalih igrišč povsod po svetu, kar je pripeljalo do 

podobnosti igrišč, predvsem pa do neupoštevanaj obstoječih krajinskih značilnosti 

prostorov, v katere so bili umeščeni. 

 

Ohranjanje vzorcev in krajinskih značilnosti ter njihovo vključevanje v prostor bi moralo 

biti vodilo za oblikovanje novih golfskih igrišč, zaradi katerih bi bila igrišča po svetu 

raznolika in zanimiva, predvsem pa tipična za okolje, v katerem se nahajajo. Glede na 

možnost vključevanja krajinskih značilnosti v golfska igrišča bi bilo vključevanje 

pomembno za ohranjanje krajinskih značilnosti, igrišča pa bi bila tudi vizualno bolj 

privlačna, raznolika in manj izstopajoča iz svoje okolice. 
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V diplomski nalogi se je analiziralo vsa golfska igrišča v Sloveniji, preko analiz pa se je 

ţelelo ugotoviti, kakšno je bilo oblikovanje golfskih igrišč do danes in kako dobro igrišča 

pri nas vključujejo krajinske značilnosti v svojo zasnovo.  

 

Večina slovenskih igrišč dokaj dobro vključuje krajinske značilnosti, vednar pa je le redko 

takšno, da krajinske značilnosti ohrani v celoti. Igrišče, ki krajinske značilnosti najbolje 

vljučuje v svojo zasnovo je igrišče v Bovcu, najslabše pa se je po analizah odrezalo igrišče 

v Moravskih Toplicah, kjer je krajinski potencial premalo izkoriščen, vegetacijske 

značilnosti in njihov vzorec pa so neprimerne. 

 

Problematiko podobnosti igrišč po svetu in v Sloveniji se je poizkusilo na podoben način 

rešiti tudi na primeru predlaganega načrta za igrišče na slovenski obali. Ugotovilo se je, da 

igrišče, predvideno na slovenski obali, ni upoštevalo vseh krajinskih značilnosti prostora, 

novi predlog pa je predvideva drugačno oblikovanje golfskega igrišča, tako konceptualno 

kot tudi oblikovano, takšno pa bi se lahko tudi boljše vključevalo v prostor. 

 

Zaradi ohranjanja krajinskih značilnosti in krajinskega vzorca je prostor tako tudi manj 

degradiran, igrišče pa posebno oz. drugačno in iz tega vidika tudi trţno bolj zanimivo. 
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          stojeèa vodna površina
          tekoèa voda
         

          RELIEF
          obmoèje / meja igrišèa
          plastnice 5m

         

Oblikovanost površja
         

          RABA TAL
          obmoèje / meja igrišèa
          njiva oziroma vrt
          trajni travnik
          kmetijsko zemljišèe v zarašèanju
          intenzivni sadovnjak
          ekstenzivni oz. travniški sadovnjak
          vinograd
          neobdelano kmetijsko zemljišèe

          

         

Prikaz rabe tal (brez gozdnih in pozidanih površin) 
                   POZIDANOST

          obmoèje / meja igrišèa
          grajene strukture / naselja
          veèje tlakovane površine
          ceste
          poti na igrišèu
          
          

         

PRILOGA G
Inventarizacija igrišèa Mokrice

(kart. podloge: Geopedia, 2011; GERK/RABA 2010; iObèina, 2010; PISO, 2010) 

Prikaz razmerja med volumnom in ploskvijo (gozd in druge površine) 
         

Strukturna karta poselitve         



          HIDROLOGIJA
          obmoèje / meja igrišèa
          stojeèa vodna površina
          tekoèa voda
         

          RELIEF
          obmoèje / meja igrišèa
          plastnice 5m

         

          VEGETACIJA
          obmoèje / meja igrišèa
          gozd / sklenjene gozdne površine
          drevesne gruèe / posamezna drevesa
         

Prikaz razmerja med volumnom in ploskvijo (gozd in druge površine) 
         

          RABA TAL
          obmoèje / meja igrišèa
          njiva oziroma vrt
          trajni travnik
          barjanski travnik
          kmetijsko zemljišèe v zarašèanju

          

         

Prikaz rabe tal (brez gozdnih in pozidanih površin) 
         

Oblikovanost površja
         

          POZIDANOST
          obmoèje / meja igrišèa
          grajene strukture / naselja
                  ceste
          poti na igrišèu
          

         

Strukturna karta poselitve         

PRILOGA H
Inventarizacija igrišèa Otoèec

(kart. podloge: Geopedia, 2011; GERK/RABA 2010; iObèina, 2010; PISO, 2010) 



          HIDROLOGIJA
          obmoèje / meja igrišèa
          stojeèa vodna površina
          tekoèa voda
         

          RELIEF
          obmoèje / meja igrišèa
          plastnice 5m

         

          VEGETACIJA
          obmoèje / meja igrišèa
          gozd / sklenjene gozdne površine
          drevesne gruèe / posamezna drevesa
         

Prikaz razmerja med volumnom in ploskvijo (gozd in druge površine) 
         

          RABA TAL
          obmoèje / meja igrišèa
          njiva oziroma vrt
          trajni travnik
          kmetijsko zemljišèe v zarašèanju
          intenzivni sadovnjak
          ekstenzivni oz. travniški sadovnjak
          vinograd
          neobdelano kmetijsko zemljišèe
          

         

Prikaz rabe tal (brez gozdnih in pozidanih površin) 
         

Oblikovanost površja   

          POZIDANOST
          obmoèje / meja igrišèa
          grajene strukture / naselja
          veèje tlakovane površine
          ceste
          poti na igrišèu
          

         

Strukturna karta poselitve         

PRILOGA I
Inventarizacija igrišèa Podèetrtek

(kart. podloge: Geopedia, 2011; GERK/RABA 2010; iObèina, 2010; PISO, 2010) 



          HIDROLOGIJA
          obmoèje / meja igrišèa
          stojeèa vodna površina
          tekoèa voda
         

          RELIEF
          obmoèje / meja igrišèa
          plastnice 5m

         

          VEGETACIJA
          obmoèje / meja igrišèa
          gozd / sklenjene gozdne površine
          drevesne gruèe / posamezna drevesa
         

Prikaz razmerja med volumnom in ploskvijo (gozd in druge površine) 
         

          RABA TAL
          obmoèje / meja igrišèa
          njiva oziroma vrt
          trajni travnik
          ekstenzivni oz. travniški sadovnjak
          ostali trajni nasadi
          vinograd
          neobdelano kmetijsko zemljišèe
          

          

         

Prikaz rabe tal (brez gozdnih in pozidanih površin) 
         

Oblikovanost površja
         

          POZIDANOST
          obmoèje / meja igrišèa
          grajene strukture / naselja
          veèje tlakovane površine
          ceste
          poti na igrišèu
          

         

Strukturna karta poselitve         

PRILOGA J
Inventarizacija igrišèa Slovenske Konjice

(kart. podloge: Geopedia, 2011; GERK/RABA 2010; iObèina, 2010; PISO, 2010) 



          HIDROLOGIJA
          obmoèje / meja igrišèa
          stojeèa vodna površina
          tekoèa voda
         

          RELIEF
          obmoèje / meja igrišèa
          plastnice 5m

         

          VEGETACIJA
          obmoèje / meja igrišèa
          gozd / sklenjene gozdne površine
          drevesne gruèe / posamezna drevesa
         

Prikaz razmerja med volumnom in ploskvijo (gozd in druge površine) 
         

          RABA TAL
          obmoèje / meja igrišèa
          njiva oziroma vrt
          trajni travnik
          kmetijsko zemljišèe v zarašèanju
          intenzivni sadovnjak
          ekstenzivni oz. travniški sadovnjak

          

         

Prikaz rabe tal (brez gozdnih in pozidanih površin) 
         

Oblikovanost površja     

Strukturna karta poselitve         

PRILOGA K
Inventarizacija igrišèa Ptuj

(kart. podloge: Geopedia, 2011; GERK/RABA 2010; iObèina, 2010; PISO, 2010) 

          POZIDANOST
          obmoèje / meja igrišèa
          grajene strukture / naselja
          veèje tlakovane površine
          ceste
          

         



          HIDROLOGIJA
          obmoèje / meja igrišèa
          stojeèa vodna površina
          tekoèa voda
         

          RELIEF
          obmoèje / meja igrišèa
          plastnice 5m

         

          VEGETACIJA
          obmoèje / meja igrišèa
          gozd / sklenjene gozdne površine
          drevesne gruèe / posamezna drevesa
         

Prikaz razmerja med volumnom in ploskvijo (gozd in druge površine) 
         

          RABA TAL
          obmoèje / meja igrišèa
          njiva oziroma vrt
          trajni travnik
          kmetijsko zemljišèe v zarašèanju
          neobdelano kmetijsko zemljišèe
          ekstenzivni oz. travniški sadovnjak

          

         

Prikaz rabe tal (brez gozdnih in pozidanih površin) 
         

Oblikovanost površja

PRILOGA L
Inventarizacija igrišèa Moravske Toplice

(kart. podloge: Geopedia, 2011; GERK/RABA 2010; iObèina, 2010; PISO, 2010) 

          POZIDANOST
          obmoèje / meja igrišèa
          grajene strukture / naselja
          veèje tlakovane površine
          ceste
          
          

         

Strukturna karta poselitve         



PRILOGA M
Znaèilni krajinski vzorci v okolici 
predvidenega golfskega igrišèa
(kartografska podlaga iz GERK/RABA)
- prevladujejo kmetijske površine
- veèje sklenjene površine dreves pretežno
na strmih poboèjih ali višjih legah
- razlièni hidrološki tipi - kanali, naravni
vodotoki, morje

2. Razlièni vodni elementi - soline, kanali
in vodotoki

1. Preplet razlièno oblikovanih njiv, travnikov in sadovnjakov, 
razmejenih z živicami oz. linijami dreves

4. Pravilni vzorci kmetijskih površin - 
razliène kulture - sadovnjaki, njive
in travniki, loèeni z linijsko zasaditvijo
dreves

3. Vodotok kot meja med razliènimi 
vzorci kmetijskim površin

5. Mozaièna kmetijska krajina z vodotokom
in razliènimi vegetacijskimi prvinami

6. Gosto obrasel naravni vodotok v kmetijski krajini
ter gozdne površine

1

2

3 4
5
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