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1 UVOD 

 

Turizem se je skozi zgodovino spreminjal. Iz nekdanje luksuzne dobrine, ki si jo je lahko 

privoščilo le nekaj ljudi, turizem prehaja v vedno pomembnejšo vejo gospodarstva. Cilji 

novodobnih turistov so zelo različni in drugačni kot v preteklosti. Pred časom so počitnice 

pomenile čas za zabavo, razvedrilo in počitek. V ogromnih hotelskih kompleksih, zgrajenih 

na najlepših naravnih predelih, so številni turisti in obiskovalci našli vse, kar so 

potrebovali. Danes si mnogi turisti vedno bolj želijo oddih v neokrnjeni naravi, kjer bi imeli 

mir, intimo in nekaj časa zase. Povečuje se povpraševanje po ekoloških turističnih 

produktih in destinacijah. Turistična infrastruktura se spreminja, gradijo se manjši 

turistični objekti v naravi. 

 

Slovenija ima s čudovito naravno in bogato kulturno dediščino, regionalno raznolikostjo, 

zdravilno močjo voda in čistega ozračja, možnostjo aktivnega preživljanja počitnic in 

dobro prometno lego v Evropi, odlične možnosti za razvoj sodobnih oblik turizma. S tem, 

ko je postavila sonaravnost v središče svoje strategije, kar pomeni, da bo še naprej 

varovala in krepila svoje naravne lepote, bo državi še dolgo zagotavljala njeno edinstveno 

prednost pred konkurenco. 

 

Tudi v občini Ilirska Bistrica obstajajo kotički, ki jih mimoidoči turisti zlahka prezrejo. 

Popotniku ponujajo veliko, če se le ustavi in jim prisluhne. Regionalna razvojna agencija 

Zeleni Kras (2012) je ta delček Slovenije opisala kot domovino nepreglednih gozdov, 

svobodnih ptic in ponosnih živali, kraj srečanja z dih jemajočim podzemnim svetom in 

pokrajino tipičnih kraških pojavov. Je dežela vznemirljivih zgodovinskih spomenikov in 

pristnih ljudi. Razgibana in polna energije vas skozi celo leto vabi pod nebo, med naravna 

čudesa in kulturne spomenike. Ne glede na to kaj je vaša strast - jahanje, kolesarjenje, 

pohodništvo, zgodovina, kulinarika ali morda odkrivanje slikovitih kraških pojavov jo boste 

tu srečali v njeni najlepši obliki. V vseh letnih časih ponuja edinstven splet naravnega in 

lepega, tradicionalnega in dinamičnega. Obiščete nas lahko sami, s prijatelji ali družino. 

Dovolite si uživati v zapeljivem plesu stoletnega izročila in neokrnjene narave. Čas pri nas 

teče bolj počasi (RRA, 2012: 2).  

 

Občina Ilirska Bistrica ima veliko potencialov za razvoj turizma, vendar se jih slabo zaveda 

in jih ne trži v pravi meri. Leži na pomembni osi Dunaj - Reka, Reka - Trst in v bližini 

številnih svetovno znanih točk (Postojnska jama, Predjamski grad, Škocjanske jame, Lipica, 

Štanjel, Piran, Kvarnerski zaliv …). Izredno slikovito pokrajino sestavljajo mogočni 

Snežniški gozdovi, flišnato gričevje Brkinov s tipičnimi malimi vasicami na slemenih in 

značilnimi sadnimi terasami, skrivnosten kraški svet z burjo, presihajočimi jezeri in 

barvitimi kraškimi travniki, dolino reke Reke z dvema akumulacijskima jezeroma - Mola in 
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Klivnik. Prijetna klima, možnosti za številne športne aktivnosti, dobra kulinarika in 

dobrosrčni ljudje še nobenega obiskovalca niso pustile ravnodušnega. Da bi se tudi turisti, 

ki hitijo proti morju in nazaj domov, lahko naužili lepot teh krajev, jih je potrebno ustaviti, 

animirati in zagotoviti njihovo bivanje za krajši čas. Eno od možnosti bi lahko bilo območje 

ob jezeru Mola, zato diplomska naloga poskuša prikazati predvsem idejno zasnovo 

ureditve sodobnega, naravi in človeku prijaznega kampa, s težnjo čim manjšega posega v 

naravo. 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Občina Ilirska Bistrica se je odločila za usmeritev v turistični razvoj in se mora zato 

pripraviti na sprejem turistov in obiskovalcev tudi za daljše obdobje. Območje je bogato z 

naravnimi danostmi ter številnimi zgodovinskimi in kulturnimi znamenitostmi, kar ga dela 

privlačnega za sodobne oblike turizma. Prečkata ga tudi dve pomembni cestni povezavi 

Dunaj - Reka in Reka - Trst, s katerih bi bilo mogoče turiste preusmeriti in z dodatno 

ponudbo ter potrebnimi ureditvami vsaj za krajši čas zadržati. Eno od območij, na katerem 

bi lahko z ureditvijo zagotovili večdnevno bivanje gostov, je območje akumulacijskega 

jezera Mola. Jezero leži le nekaj kilometrov stran od Ilirske Bistrice, v bližini obstoječe 

cestne in komunalne infrastrukture, blizu pomembnejših naravnih in kulturnih 

znamenitosti, z možnostjo ribolova ter navezave na že urejene pohodniške, konjeniške in 

kolesarske poti. Lokacija je le slabo uro oddaljena od meje z Italijo, slovenske obale in 

Kvarnerja. Leži na robu snežniških gozdov, kar jo dodatno bogati. Novodobnemu turistu bi 

bila tu lahko izpolnjena želja po miru, počitku ali aktivnem preživljanju dopusta v naravi, 

spoznavanju lokalne kulture, kulinarike ter podeželskega utripa, značilnega za to območje.  

1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKE NALOGE 

 

Diplomska naloga predstavlja možnost za razvoj sonaravnih oblik turizma na območju 

občine Ilirska Bistrica na konkretnem primeru območja jezera Mola, z naravi prijazno 

prostorsko ureditvijo in umestitvijo objektov, z vsemi pripadajočimi površinami ter 

povezavo načrtovane turistične infrastrukture na obstoječe okoliške destinacije in poti. 

Izdelana bo idejna zasnova ureditve obrežja jezera Mola za turistične namene (kamp Mola 

kot nastanitveni objekt), s težnjo po čim manjšem posegu v naravo in bodočem ekološko 

čistem obratovanju. 

1.3 METODA DELA 

 

V prvem delu diplomske naloge smo s pomočjo strokovne literature in najnovejše 

turistične ponudbe (sejem Natour Alpe - Adria 2016 na Gospodarskem razstavišču v 

Ljubljani in ponudbe preko interneta) predstavili in kritično ovrednotili trende sodobnega 
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turističnega povpraševanja ter želje novodobnih turistov. Iz zgornjih podatkov smo 

izpeljali značilnosti destinacij, ki zadovoljijo potrebe novodobnega turista. Pregledali smo 

ureditve manjših sodobnih turističnih nastanitev pri nas in po svetu ter jih analizirali v luči 

predstavljenih izhodišč. V drugem delu diplomske naloge smo opisali širši prostor lokacije 

in ovrednotili umestitev kampa v prostor, s poudarkom na prehodnosti, naravnih danostih 

in rabi obstoječe infrastrukture. Analizirali smo obstoječe stanje ožjega območja lokacije. 

Izdelali smo programski koncept in idejno zasnovo manjšega kampa ob jezeru Mola ter 

prikazali navezavo na obstoječe kolesarsko - pohodne poti po občini Ilirska Bistrica. 

Izdelali smo turistično informativne letake, ki predstavljajo vpetost v občinsko mrežo 

nastanitvenih, gostinskih in rekreacijskih kapacitet ter naravnih in kulturnih znamenitosti. 
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2 TURIZEM 

2.1 NA KRATKO O ZGODOVINI TURIZMA IN PLANIRANJA 

 

Do industrijske revolucije je bilo število »turistov« izjemno skromno, potovanja so si lahko 

privoščili le bogatejši. Motivi njihovih potovanj so bili vera, kultura, zdravje, šport, 

izobrazba, posel in zabava. Pri starih Grkih je bil najbolj priljubljen Apolonov tempelj in 

Pitijino preročišče v Delfih, kjer so si ogledovali olimpijske igre in si s pomočjo prerokb 

rešili marsikatero težavo. Stari Rimljani so imeli zelo dobro razvito cestno omrežje s 

kažipoti in prenočišči ter priprežnimi postajami. V prostem času so najraje obiskovali 

terme (Vichy, Bath, St. Moritz, Baden, Rimske toplice). Za srednji vek so značilna le redka 

in tvegana potovanja vojakov, trgovcev in poštnih slov. Kljub številnim nevarnostim so se 

na pot podali tudi romarji, ki so romali v oddaljene kraje (Rim, Santiago de Compostello 

ter v Sveto deželo) in navdušenci viteških turnirjev. V renesansi se začne vsestranski 

preporod. Italija postane središče kulturnega sveta. Tja začnejo potovati številni 

znanstveniki in umetniki, ki jih zanima kulturno - zgodovinska dediščina. Začne se vrsta 

potovanj, katerih namen je bil spoznavanje tujih dežel, ljudi in njihovih običajev. "Grand 

Tour" je kot obvezen sestavni del izobrazbe mladih angleških plemičev, ki so krožno 

potovali po najbolj znanih deželah Evrope. Pomorščaki (Kolumb, Vasco da Gama, Cook, 

Marko Polo …) s plovbo po svetovnih morjih odkrivajo nove celine. Razsvetljenstvo je 

obdobje izumov, ki utre pot razvoju prometa in industrije. Železniški in ladijski promet sta 

omogočila obiske eksotičnih dežel in skrajnih točk planeta (gore, ledenike ...). Romantično 

gibanje »Nazaj k naravi« spodbudi razvoj obmorskih, jezerskih in gorskih letovišč. Gorski 

svet, predvsem Alpe, je začelo obiskovati vse več občudovalcev, razvilo se je pohodništvo 

in gorništvo. Po industrijski revoluciji se je pojavila delitev na delovni in prosti čas. Višji 

dohodki, več prostega časa, višja stopnja izobrazbe, plačan dopust in krajši delovni čas je 

sprožil, da vedno več ljudi potuje in raziskuje nove regije. Gradili so se mogočni hoteli in 

druga infrastruktura. Zabava, razvedrilo in počitek so izpodrinili prejšnje cilje potovanj. 

Prostorske ureditve so zajemale promenade - nepokrite in pokrite, parke z umetnimi 

vodnimi površinami, vodometi in kipci, glasbene paviljone, večnamenske prireditvene 

dvorane, notranje in zunanje bazene s kabinami, zabavišča z vrtiljakom, čolnarne, 

igralnice, zaprte plaže s kabinami, restavracijami in kioski. O omejenosti naravnih virov se 

nihče ni kaj dosti spraševal. Pozidani so bili najlepši naravni predeli, ki so bili osnovni 

razlog turističnega razvoja. Pojavile so se nove oblike turizma, vezane na uporabo 

osebnega avtomobila, gradile so se gorske ceste. Po vojni obnovi se razcveti nizkocenovni 

množični turizem, ki je poleg prenočišča v hotelih in avtokampih, hrane in kopanja 

komajda ponujal kaj več. Bogatejši so se izolirali v prestižna turistična središča, pogosto s 

tradicijo in se skušali ločevati od množičnosti, cenenosti in onesnaženega okolja. V  80. 

letih 20. stoletja je bilo dejavnejše preživljanje prostega časa, turistom so poleg osnovnih 
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dejavnosti ponujali tudi razne športe, odkrivanje narave, izlete v okolico in kulturne 

prireditve. Rastla so apartmajska naselja in bungalovi. Ureditve prostora za turizem so 

imele večji poudarek na varstvu narave, ekologije. Zaščitili so naravne vrednote, 

arheološka najdišča, slapove, jame, stara mesteca (Davidson, 1998; Pogačnik, 2008: 9-17; 

Jurinčič in Brezovec, 2009). 

Preglednica 1: Sprememba v turizmu v zadnjih desetletjih  (Gams, 2013: 9) 

MASOVNI - MNOŽIČNI TURIZEM 
 

SODOBNE OBLIKE TURIZMA  

Usmerjenost v množice Usmerjenost v posamezne skupine turistov 

Vnaprej načrtovani pavšalni paketi Individualne, spontane odločitve 

Obmorski turizem (»Sun, Sand, Sea«)  Dodatne vsebine in aktivnosti  

Ene počitnice letno (v glavni sezoni) Ene daljše počitnice in več krajših potovanj 

Neprimeren odnos do narave in okolja Razumevanje lokalnega prebivalstva, večja 
pozornost do narave in okolja 

Veliki hotelski kompleksi Manjše nastanitve z več domačnosti 

 

Masovni turizem je prinesel škodo v kulturno okolje (komercializacija avtohtone kulture, 

tradicij, običajev, komercializacija avtohtone obrti - kič, globalizacija in s tem uničenje 

avtohtonih kulturnih značilnosti - izguba avtentičnosti), socialno okolje (razlika med 

bogatimi in revnimi, občutek manjvrednosti, celo sovraštva, nezadovoljstvo lokalnega 

prebivalstva s tradicionalnim načinom življenja in njegovo opuščanje, kriminal, 

prostitucija, droge …) in naravno okolje (onesnaževanje vode in zraka, hrup, vizualno in 

fizično onesnaženje pokrajine, škoda na flori in favni, ekološke katastrofe …) (Gams, 2013: 

39).  

 

Večina sodobnih oblik turizma temelji na sonaravnem razvojnem konceptu. Le ta poskuša 

preprečiti uničenje, ki ga povzroča masovni turizem in želi ohraniti pozitivne učinke, ki ga 

ima za lokalno prebivalstvo in turiste. Potrebe poskuša zadovoljiti tako, da ne bi škodil 

naslednjim generacijam oz. ne bi degradiral okolja. Nanaša se na ohranjanje kulturne 

dediščine, varovanje naravnega okolja in socialnih odnosov, pri čemer je bistveno, da se 

dviga raven kakovosti življenja v celotnem okolju.  

 

Z industrijsko revolucijo se je zgodila tudi  sprememba v odprti krajini in mestnih 

območjih, ki je terjala obvezno dopolnitev doslej pretežno socialno - ekonomsko 

usmerjenega prostorskega planiranja v obliko ekološko - strukturno usmerjenega 

planiranja z urejanjem krajine in planiranjem zelenja (Krajinsko planiranje, 1972: 9). 

Danes se tudi krajinsko planiranje ravna po tem, kar mu narekuje naravna krajina 

(Krajinsko planiranje, 1972: 48). Posege načrtovane v drugih razvojnih segmentih družbe 

usmerja tako, da v najmanjši možni meri prizadenejo naravni značaj prostora (Marušič, 

1986: 1). Pri varovanju s planiranjem gre za uresničevanje dveh tehtnih družbenih ciljev - 
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zagotoviti možnost za naravne sisteme rabe tal povsod tam, kjer za to obstajajo ustrezne 

potencialne možnosti; preprečevati ali vsaj zmanjšati izgube naravnih virov, kulturnih 

krajinskih vrednot in poškodbe v okolju (Marušič, 1986: 24). 

 

Krajina je osnova planiranja. V svoji neskončni različnosti tvori ozadje in oder, na katerem 

in znotraj katerega se vršijo vse človekove dejavnosti. Spremembe tega ozadja zahtevajo 

zato vizijo in domiselnost ter razumevanje človekovih potreb, njegovega dostojanstva ter 

medsebojnih odvisnosti in prepletanja dejavnosti človeka in narave (Goriup, 1977: 3).  

 

Ekološka načela so pri procesu planiranja zelo pomembna. Vzorci, ki izhajajo iz odnosov 

med tlemi, podnebjem, geološkimi oblikami in floro ter favno bi morali biti v ravnovesju. 

Krajina mora biti vedno tako planirana in urejena, da zagotavlja največjo plodnost in 

največjo raznolikost. Značilnosti te raznolikosti najlepše najdemo v naravnem svetu, ki ga 

človek skoraj ni spremenil. Raznolikost okolja je treba vzdrževati in bogatiti. Načrtovanje 

in urejanje sta orodji, s katerimi lahko uravnavamo neomejene zahteve, zastavljene 

omejenim virom. Če načrtujemo za prožnost in ne za nepovratnost, bodo možnosti za 

prihodnost odprte.  

 

Dobri primeri ne delujejo tuje, z okolico se strnejo čisto naravno in dajo človeku 

občutek, kot da bi bili že od nekdaj tam. Ne smemo si prizadevati za največji razvoj, 

ampak za najboljšega. Novi turistični načrti na območju, kamor turistična industrija še ni 

segla, so vredni le, če krajevnemu prebivalstvu omogočijo zaposlitev in tako pomagajo 

preprečevati zapuščanje takega območja. V tem primeru je treba kar največ pozornosti 

posvetiti kulturni dediščini in ohranjanju narave in naravnih vrednot.  

 

Pri načrtovanju se moramo vprašati: 

 

 Kakšne vplive na naravo je pričakovati? 

 Ali načrt vsebuje prvine, ki na prvi pogled niso opazne, utegnejo pa škodovati 

naravnemu okolju? 

 Ali bo moč obnoviti vsak vir, ki bo utegnil biti delno ali popolnoma uničen? 

 Kako projekt vpliva na splošno gospodarstvo sedanjosti in prihodnosti? 

 

Če se načrtovanja turističnega in drugega razvoja lotimo z vidika vsestranske, dolgoročne 

rabe na osnovi ekoloških načel, potem bomo znali določiti in ustvariti prihodnost, ki bo 

človeku v dobro (Krajinsko planiranje, 1972: 83-90).  
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2.2 SONARAVNI, ZELENI TURIZEM 

 

Zeleni, sonaravni turizem predstavlja le manjši delež turističnega segmenta. Zanimiv je 

predvsem za premožnejše, starejše goste, po drugi strani pa za  mlajše, aktivnejše turiste, 

ki so radi blizu naravi. Pri tej obliki turizma je opazen trend rasti, zato nastaja vedno več 

manjših naravi in okolju prijaznih nastanitvenih zmogljivosti.  

Gre le za enega od trendov rasti v turizmu, v podobni meri se razvija tudi križarjenje in 

mestni turizem, ki pa jih ne moramo prištevati v sonaravni zeleni turizem.  

Turizem kot sonaravni razvoj temelji na štirih osnovnih principih: gospodarski, okoljski, 

družbenokulturni in podnebni. Gre za okolju prijazna sonaravna potovanja v destinacije, 

kjer so flora, favna in kulturna dediščina primarne atrakcije in kjer so vplivi na podnebje 

minimalni. Izbiranje zelenih potovalnih opcij pomeni podporo lokalnim restavracijam in 

hotelom, nakupu izdelkov domače obrti, uporabo storitev lokalnih prebivalcev, s ciljem 

pomagati njihovemu gospodarstvu in čim bolj zmanjšati negativne vplive na okolje in 

družbeno skupnost (Zeleni …, 2015). 

 

 
Slika 1: Štirje stebri sonaravnega razvoja turizma (Počuča, 2010) 

2.2.1 Cilji trajnostnega turizma  

 

 Sposobnost ekonomskega preživetja - zagotoviti konkurenčnost in sposobnost 

preživetja turističnih destinacij in podjetij, da se lahko še naprej razvijajo in prinašajo 

koristi na dolgi rok.  

 Lokalna blaginja - povečati doprinos turizma, ki bi krepil blaginjo destinacije 

gostiteljice.  

 Kakovost zaposlitve - krepiti število in kakovost delovnih mest, ki jih ustvarja turizem, 

vključno z zagotavljanjem primerne višine plačila in ustreznih pogojev za delo, brez 

diskriminacije na osnovi spola, rase, invalidnosti ali česa drugega.  
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 Socialna pravičnost - prizadevati si za široko in pošteno razdelitev ekonomskih in 

socialnih koristi turizma po vsej skupnosti, kjer se turizem odvija, vključno s krepitvijo 

priložnosti, prihodkov in storitev, namenjenim socialno ogroženim skupinam.  

 Zadovoljstvo obiskovalcev - obiskovalcem zagotoviti varne in izpopolnjujoče izkušnje, 

ki so na voljo vsem, brez diskriminacije na osnovi spola, rase, invalidnosti ali česa 

drugega.  

 Lokalni nadzor - Vključevanje in krepitev vloge lokalnih skupnosti v načrtovanje, 

upravljanje in odločanje o nadaljnjem upravljanju in razvoju turizma v njihovem okolju  

 Blagostanje skupnosti - ohranjati in izboljševati kakovost življenja v lokalnih 

skupnostih, krepiti socialne strukture in dostop do virov, storitev in sistemov 

življenjskega pomena, izogibati se vsaki obliki izkoriščanja ali slabšanja socialnih 

razmer.  

 Kulturno bogastvo -  spoštovati in krepiti kulturno in zgodovinsko dediščino, tradicijo 

in različnosti skupnosti gostiteljice. 

 Fizična integriteta - ohraniti in krepiti kakovost in značilnosti krajinske krajine, tako 

mestne kot podeželske, ter preprečevati fizično in vizualno slabšanje okolja.  

 Biotska raznovrstnost - zavarovati in ohranjati naravna območja, habitate in prosto 

živeče rastline in živali ter zmanjšati negativne vplive na njih.  

 Učinkovitost virov - zmanjšati porabo redkih in neobnovljivih virov pri razvoju in 

delovanju turističnih zmogljivosti in storitev.  

 Okoljska čistost - zmanjšati onesnaženost zraka, vode in zemlje ter količine odpadkov, 

ki jih ustvarjajo turistična podjetja in obiskovalci (Trajnostni …, 2015). 

2.3 TRENDI V TURIZMU 

 

Razvojni trendi dokazujejo, da je turizem izredno dinamična dejavnost sodobnega 

gospodarstva in družbe, ki dosega visoko stopnjo rasti. Turizem povezuje svet (Pogačnik, 

2008: 9-17). Ponudniki turističnih storitev se trudijo zadovoljiti prav vsaki želji in zahtevi 

turista (spanje v luksuznih šotorih, v hiški na drevesu, na skrajnih točkah sveta, pod 

morsko gladino ...). Ponujajo vedno več novih destinacij z izjemno raznovrstno ponudbo, 

ki poudarja izvirnost in identiteto oz. njihovo razpoznavnost in samopodobo. Močno se 

povečuje konkurenca. Potovanje postaja vabljiv in zelo dostopen element sodobnega 

načina življenja. Ozaveščanje vliva prebivalstvu pozitivno željo po potovanju (Williams, 

2003).  

Potovati večkrat – ene daljše počitnice in več kratkih 

 

Ljudje se vedno bolj odločajo za ene daljše počitnice in več krajših izletov. Da bi se 

turistični ponudniki prilagodili hitrim, sprotnim odločitvam ljudi in da bi zapolnili 
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nastanitvene kapacitete v glavni sezoni ter izven glavnih sezon, so uvedli last minute 

ponudbo. Tako za nizko ceno zagotovijo nastanitev, prehrano, prevoz, zabavne prireditve 

in številne aktivnosti. Načelo je, da je vsaka soba prodana tudi v času izven sezonskih 

konic (Davidson, 1998). 

Potovanja v oddaljene destinacije z nizko stroškovnimi prevozi 

 
Težave z gnečo zračnega prostora in dolge čakalne ure so rešene. Potovanje z letalom, 

tako na kratke in dolge razdalje, se povečuje hitreje kot kadarkoli prej. Izbira letalskih 

prevoznikov je vedno večja. Železniški promet je uvedel hitre vlake, ki omogočijo obisk 

številnih velikih evropskih mest (Davidson, 1998). 

Povpraševanje po »novih« varnih destinacijah 

                   
Teroristični napadi, onesnaženost, neozdravljive bolezni, verska in rasna nestrpnost, 

kriminal, revščina, naravne katastrofe so ohromile nekatere cvetoče turistične destinacije. 

Turistični tokovi so se obrnili v soliden, varen in predvidljiv sever Evrope, ameriško Skalno 

gorovje, Kanado in Aljasko. Priljubljene so jezerske pokrajine Alp, Skandinavije, Škotske, 

Irske, Avstralija in Nova Zelandija (Pogačnik, 2008: 9-17).  

Rast uporabe interneta 

 
Nove informacijske tehnologije pomagajo pri samostojnem načrtovanju in rezervaciji 

dopustov in potovanj. Vloga turističnih posrednikov upada. Velik poudarek je na 

informiranju gostov - Facebook, Twitter, YouTube. Na destinacijah je prost dostop do 

interneta skoraj obvezen (Williams, 2003). 

Individualno usmerjena potovanja 

 
Pojavilo se je povpraševanje po specializirani tematski ponudbi in tematskih 

namestitvenih obratih, ki bi zadovoljili osebne interese in hobije. Organizirana, množična 

(sindikalna) dopustovanja zadnja leta relativno upadajo (Gams, 2013). 

 

Prostovoljski turizem je alternativna oblika turizma pri kateri se popotnik iz različnih 

razlogov odloči, da bo za svoje počitnice opravljal družbeno koristno prostovoljsko delo 

(učenje angleškega jezika in gradnja šole v Afriki, igranje z otroci na taboru v Palestini, 

čiščenje obale Črnega morja …). Poleg dobrih del, od katerih ima korist tudi lokalna 

skupnost, popotnik doživi edinstveno potovalno izkušnjo, spozna kulturo in pristno 

življenje dežele (Wearing, 2001).  
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»Couchsurfing« je preprost način potovanja, ki si ga zadnje čase poslužujejo popotniki z 

nahrbtniki. Popotnikom, ki nameravajo obiskati tvoj domači kraj lahko preko 

»couchsurfing skupnosti« ponudiš prenočišče. Seveda velja tudi obratno, ko sam potuješ v 

krajih, kjer se ustaviš iščeš potencialne ljudi, ki bi te sprejeli v svoj dom. Vse brez plačila in 

brez kakih posebnih obvez. Bistvo ni v tem, da najdeš brezplačno prenočišče. Glavna ideja 

je v tem, da spoznaš lokalne ljudi, s katerimi deliš zgodbe, izkušnje in navade. Kraj 

dojameš in doživiš s popolnoma drugačne perspektive. Lokalni ljudje imajo največ 

praktičnih informacij in znanja o okolju, kjer živijo, vedo, kam je treba iti, lahko te peljejo 

nekam, kamor sicer niti pod razno ne bi uspel priti sam. Možnosti za povsem unikatna 

doživetja so velike (Admin, 2011).  

 

»Glamping« je globalni trend na področju kampiranja, ki prihaja iz ZDA in postavlja 

temelje ekološkemu, sonaravnemu turizmu. Izraz je sestavljen iz besed glamourous in 

camping, kar pomeni luksuzno kampiranje. Mobilna hotelska soba sredi narave odpravlja 

večino nevšečnosti kampiranja in zadovolji potrebe novodobnega turista, ki poleg lokalne 

potrošnje sredi divjine išče varnost, udobje doma in harmoničen stik z naravo. V Sloveniji 

nastajajo glampingi v obliki bungalovov, mobilnih hišic in opremljenih šotorov za najem, 

predvsem kot dodatna vrednost turizma na podeželju in način, kako podaljšati turistično 

sezono v pozno jesenski oziroma zgodnji spomladanski čas (Grčman, 2014). 

Aktivne in doživljajske počitnice, iskanje avtentičnosti 

 
Doživljajske počitnice morajo dati oddihu smisel. Na primer dopustniki lahko gradijo 

ilovnate hiše, gojijo sadje in zelenjavo, mesijo kruh, molzejo koze. Zvečer se z domačini in 

ljudmi iz vsega svete lahko posedejo okrog dolge mize pod oljko in pijejo dobro vino. 

Ozirajo se nazaj na dan, v katerem so bili del povsem drugačnega življenja. Dan ko so 

poprijeli za delo in ustvarjali nekaj drugačnega, za njih nevsakdanjega (Hočevar, 2013: 8).  

Večja zavest o zdravju – wellness storitve 

 
Vključevanje wellnessa v turistično ponudbo - terapije z zelišči, raznovrstne savne in 

masaže, kozmetične storitve z izdelki naravne kozmetike, mali notranji in zunanji bazeni, 

parne kopeli in jacuzziji na prostem, omogočijo ponudniku dodano vrednost za gosta, 

ločevanje od konkurence in podaljšanje sezone za nekaj mesecev ali celo leto (Logar, 

2013). Povečal se je tudi obseg rekreacije v naravi. Pohodne in kolesarske poti so zajete v 

vsako turistično ponudbo in goste spodbujajo k aktivnemu preživljanju dopusta.  
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Izobraževanje 

 

Počitnice in izleti postajajo vse bolj investicija v novo znanje. Obiskovalci želijo poleg 

počitka spoznavati nove kraje, obrti, običaje, kulturo in ljudi.  

Povečanje deleža starejših ljudi 

Delež starejše populacije narašča. Ljudje v najboljših letih ali Best Agerji (+ 50) imajo čas, 

denar in izoblikovan okus. Potujejo z agencijami, avtodomi in lastnimi avtomobili in iščejo 

udobnejše nastanitve. 

Raziskovanje domačih krajev 

 
Za domačega turista še vedno obstaja mnogo nepoznanih kotičkov, ki niso tako daleč 

stran od njihovih domov. Slovenija ima namreč veliko skritih kulturnih in naravnih 

znamenitosti. Tudi brez zemljevida najdemo veliko pešpoti in gorskih poti, ki jih je več kot 

9.000 kilometrov. Začneš lahko na katerikoli točki (Hočevar, 2013: 9).  

Trend vračanja k naravi in ekološki turizem 

 
Na naravi temelječ turizem je vsaka vrsta turizma, ki je osnovana na izkušnjah, ki so 

neposredno povezane z naravnimi atrakcijami, vključno z ekoturizmom, adrenalinskim 

turizmom, pohodništvom, opazovanjem ptic, ribarjenjem, muharjenjem, jahanjem, 

obiskovanjem naravnih parkov, ipd (Na naravi …, 2015).  

 

Turizem v ekovaseh predstavlja velik odmik od masovnega turizma. Turisti obiščejo 

ekološke vasice po svetu, da bi izkusili vsakdanje življenje v taki skupnosti in bivanje v 

nenavadnih ekoloških hiškah. Obiskovalcem ponujajo sonaravne rešitve na vseh ključnih 

področjih bivanja: naravne hiške zgrajene z različnimi tehnikami in materiali, racionalno 

rabo energije in obnovljivih virov (sončna energija), ekološko pridelavo hrane, skrb za 

vodo, rastlinske čistilne naprave, alternativno uporabo transportnih sredstev in 

zmanjšanje količine in ravnanje z odpadki. Pogosto se dopolnjuje s prostovoljnimi in 

izobraževalnimi tabori - joga kamp, tečaji alternativnega zdravljenja, meditacije, 

permakulture, naravne gradnje (Ecovillage tourism, 2011; Ekovasi kot preizkušen način 

trajnostnega sobivanja, 2013). 

 

Kakovostni (ekološki) turizem se poskuša razvijati na načine, ki ne vplivajo na izgubo 

habitatov zaradi turističnih posegov v prostor ali povzročajo motnje in poškodbe 

zavarovanih vrst živali in rastlin. Prizadevajo si za večjo porabo obnovljivih virov energije 

ter sonaravno pridelano hrano, zmanjševanje emisij CO2, sonaravno ravnanje z odpadki 
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ter spodbujajo prodajo spominkov, ki niso narejeni iz delov ogroženih rastlinskih in 

živalskih vrst. Zagotavlja optimalno kakovost življenja domačega prebivalstva, dobro 

počutje gostov, hkrati pa omogoča gospodarski in družbeni razvoj, ustvarjanje delovnih 

mest in dohodka (Strategija …, 2012).  

 

Sedem glavnih značilnosti ekoturizma: 

 

1. Gre za potovanja v naravne, neokrnjene destinacije, kjer so lokalna kultura, flora in 

favna glavne atrakcije;  

2. Zmanjšuje negativne učinke na naravno in družbeno okolje; 

3. Spodbuja in gradi okoljsko ozaveščenost (vključuje vzgojno - izobraževalne in 

predstavitvene dejavnosti); 

4. Daje neposredne finančne koristi za ohranjanje okolja; 

5. Podpira lokalno gospodarstvo - daje finančne koristi in izboljšuje gospodarsko in 

politično pozicijo za lokalne skupnosti;  

6. Spoštuje lokalno kulturo;  

7. Podpira človeške pravice in demografske spremembe;  

 
Slika 2: Prikaz značilnosti ekoturizma (Dreamstime, 2016) 

Ekoturizem se pogosto zamenjuje s sonaravnim razvojem turizma. Sonaravni razvoj je 

koncept, ki naj bi bil vpet v vse turistične produkte, medtem ko je ekoturizem oblika 

turizma (Ekoturizem, 2015). Sonaravni razvoj turizma se osredotoča predvsem na 

vzdrževanje dolgoročnih turističnih privlačnosti in destinacij in s tem zagotavlja turistične 

prihode, ki prinašajo finančen koristi lokalnim prebivalcem. Ekoturizem pa mora turiste 

izobraževati, prispevati k ohranjanju naravnega okolja in biološke pestrosti ter spodbujati 

lokalni gospodarski razvoj (Logar, 2013: 6).  
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Ekoturizem nima enotne definicije, se ga pa pogosto uporablja kot trženjsko orodje za 

promocijo turizma, ki je povezan z naravo in ohranjanjem okolja. Vendar ponudba, 

označena kot ekoturizem, ni vedno tisto, za kar se predstavlja in je včasih za lokalno 

naravo in kulturo celo škodljiva. Tudi za majhne skupine turistov je nujno vsaj malo poseči 

v okolje. Turistična infrastruktura posega v naravno okolje, njena gradnja pa porablja vire 

energije, ki onesnažujejo okolje. V naravno okolje pridejo smeti in same aktivnosti 

ekoturistov, ne glede, kako pozorni do narave so, vseeno posežejo v floro in favno. V 

nekaterih primerih lahko rečemo, da je ekoturizem kot neka tržna niša, ki minimalno 

pripomore k ohranjanju narave in je beseda včasih uporabljena zgolj v komercialne 

namene (Kaj je ekoturizem, 2011). 

 

V Severni in Južni Ameriki se ekoturizem osredotoča na opazovanje divjih živali in 

potovanja v divjino. V Aziji obstaja velika vpetost tradicionalne kulture in kulturnih 

znamenitosti. V Evropi je ekoturizem povezan predvsem s podeželskim turizmom in 

agrarno pokrajino (Denman, 2002: 5). 

 

Če želiš postati turist, ki upošteva naravne in kulturne zakonitosti okolja, v katerega se 

podaš, ti zato ni treba žrtvovati udobja. Ponudba ekoturizma se razprostira od preprostih 

ekokampov, »glampingov« do luksuznih hotelov, ki delujejo po ekonačelih. Bistvo 

ekoturizma pa se ne začne pri ponudbi, pač pa pri samem turistu (Kaj je ekoturizem, 

2011).  

2.4 LOKALNE IN REGIONALNE DANOSTI, KI PRIVLAČIJO TURISTE 

 
1. Naravne turistične danosti: plaže, planine, gozdovi, zaščitena naravna področja, 

slapovi, jezera, reke, flora in favna … 

2. Kulturna zgodovinska dediščina: zgodovinske stavbe in zgodovinski kraji, spomeniki, 

arheološke najdbe in zbirke, folklora, tradicija in etnološka dediščina, rokodelstvo, 

muzeji, predstave, vizualna in uporabna umetnost, znanstveni in tehnološki viri … 

3. Klimatski pogoji: povprečne temperature, relativna vlažnost, količina padavin, število 

sončnih dni, pogostost in moč vetrov, čistost zraka … 

4. Infrastruktura: dostop in možnost prevoza (letališče, pristanišče, železnica, cestno 

omrežje), oskrba z energijo, oskrba z vodo, zbiranje in prečiščevanje odpadnih vod, 

zbiranje odpadkov, komunikacija (pošta, telefon, mediji), banke in menjalnice, 

zdravstvene storitve … 

5. Turistične storitve in vsebine: število namestitvenih obratov in število postelj, 

počivališča, hoteli (različne velikosti), kampi (število šotorišč), zasebne namestitve, 

gostinske storitve (različno število sedežev), turistične agencije, turistični vodniki in 
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spremljevalci, trgovine (regionalno in standardno trgovsko blago), rekreacija in zabava, 

šport, turistične informacije, razpoložljiv in strokovno izobražen turistični kader … 

6. Varne in politično stabilne destinacije: Vplivi vse večjega razraščanja kriminala 

povečuje privlačnost relativno varnih destinacij.  

7. Ekološko čiste destinacije: Zaradi vedno večje ozaveščenosti prebivalstva o varovanju 

okolja so vedno bolj privlačne čiste, urejene in ekološko usmerjene destinacije (Šuša, 

2007: 2). 

 

Danes se zaradi različnega povpraševanja turizem razvija v dve različni smeri, na eni strani 

poznamo luksuzne hotele, s pestro kulinarično, športno, zabavno ponudbo. Na drugi 

strani pa se pojavljajo manjši turistični objekti, postavljeni v neokrnjeno naravo. 

 

Trendi razvoja turistične dejavnosti se gibljejo v smeri zagotovitve varnosti turistov in 

zadovoljevanje njihovih emocionalnih in duhovnih potreb. Novodobni turisti si v prvi vrsti 

želijo aktivnosti in doživetij. Opazna je rast povpraševanja po avtentičnih izkušnjah 

vključno s kulturo, naravo in izobraževanjem ter zavedanjem o ohranjanju okolja. 

 

Povečuje se število ekološko zavednih, izobraževalnih potovanj, ki se odvijajo v bližnjih 

krajih. Turisti se ne sprašujejo več samo »kam« ampak predvsem »zakaj«. Povprečni turist 

si na potovanjih ne more več privoščiti prevelikega trošenja denarja, išče mir, intimo, 

povezanost z naravo, vključenost v obiskano okolje. Manjše turistične nastanitve so 

spretno postavljene v naravo, da nanjo čim manj vplivajo in ji škodijo. 

2.5 SLOVENIJA KOT SODOBNA TURISTIČNA DESTINACIJA 

 
Slovenija spada med tiste države, ki lahko gostu ponudi  vse našteto in se lahko ponosno 

postavlja ob bok mnogim drugim visoko turistično usmerjenim evropskim državam. Glavni 

razlog je ugodna lega tako rekoč »v osrčju« Evrope ter dobra prometna povezanost z 

velikimi središči  potencialnih turistov – Italija, Nemčija, Avstrija, Hrvaška, Madžarska. Je 

edina država v Evropi, ki na relativno majhnem geografskem ozemlju ponuja krajinsko 

pestrost (združuje Alpe in Sredozemlje, Kras in Panonsko nižino), izjemno naravno, 

etnografsko in kulturno raznolikost, zdravilno moč toplih vodnih vrelcev in čistega zraka, 

prijetno klimo ter številne gastronomske posebnosti. Različne turistične panoge so tako za 

obiskovalce zlahka dostopne.  

 

Slovenija ima 65 % svojega ozemlja pokritega z gozdovi, 36 % površine pod Naturo 2000. 

Je dežela voda. Ima preko 28.000 km raznih rek, potokov, studencev, slapov, jezerske in 

46 km morske obale. Poleg Triglavskega narodnega parka ima slovenja še 3 regijske parke, 

44 naravnih parkov, 52 naravnih rezervatov in več kot 1200 zavarovanih naravnih 
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spomenikov. Več kot 22.000 živalskih in rastlinskih vrst dodatno povečuje zeleno bogastvo 

Slovenije in jo, v smislu biotske raznovrstnosti, opredeljuje kot eno najbogatejših držav v 

Evropi (Pohodništvo …, 2012; SPIRIT Slovenia, 2015). 

 

Gorenjska med svojimi mogočnimi gorami (med katerimi je tudi naš najvišji vrh Triglav) 

skriva brezna, razpoke, skalne previse, balvane, globoko vrezane rečne soteske s kristalno 

čisto vodo in dve slikoviti jezeri Bled in Bohinj. Številni turistični kraji v zavetju 

dvatisočakov, poleti privlačijo z rekreacijo in športom v naravi, vse tja do pomladi pa z 

odličnimi smučišči. Poleg zasneženega visokogorja so v višjih legah in na strmejših 

pobočjih zelo opazni celki - zaplate kmetijskih zemljišč sredi strnjenega gozda. Krajinske 

značilnosti tu narekujejo ohranjanje tradicije gorništva in planšarstva. Tu je zelo dobro 

razvito klekljarstvo in izdelava medenih kolačkov. Lepote Primorske obsegajo slikovite 

alpske vrhove in doline, očarljiva vinorodna območja Goriških Brd in Vipavske doline, 

smaragdno reko Sočo, skrivnostne kraške pokrajine, gričevje Brkinov in Jadransko obalo z 

mediteranskimi mesti in solinami. Značilen ureditveni vzorec kmetijskih zemljišč, se kaže v 

prepletanju vinske trte, sadnega drevja in poljskih pridelkov. Kraška območja označujejo 

odsotnost vode - suhe travnate površine, pašnike, kraške gmajne in večje sestoje črnih 

borovcev, ki se spontano širijo med avtohtono rastje. Občasno jih prizadene požar, kar 

ustvarja nenavadne krajinske podobe. Pod površjem ležijo kraške jame, zakladnice 

mojstrovin iz apnenca, ki so jih ustvarile presihajoče kraške reke. Tu ne smete mimo 

Škocjanskih jam z globoko podzemno sotesko reke Reke, ki so na UNESCO - vem seznamu 

svetovnih, naravnih in kulturnih znamenitosti, elegantnih lipicancev in kamnitih hiš, kjer 

ponudijo izvrstno vino Teran in na burji sušen pršut ter slikovito flišno gričevje z 

gostoljubnimi domačini, ki vsakemu obiskovalcu ponudijo kakšno od Brkinskih dobrot. 

Posočje poleg naravnih posebnosti hrani tudi pretresljive spomine na najhujše bitke soške 

fronte. Kraji so privlačni tako za iskalce miru, radovedneže in izzivalce adrenalina. 

Območje Notranjske se ponaša z razgibanim kraškim terenom, obsežnimi in strnjenimi 

jelovo - bukovimi gozdovi ter vodnimi pojavi - zamočvirjanja, ponikalnice, občasna jezera. 

V manjših izkrčitvah se pojavljajo kraški pašniki. Obsežnejše strnjene površine njiv so na 

ravnih kraških poljih in v dnu vrtač. Kupi kamenja ali podporni zidovi, kažejo sledove 

preteklega čiščenja tal. Tu sta najbolj znana kraška fenomena Postojnska jama in 

presihajoče Cerkniško jezero. Dolenjska je dežela cvička, termalnih vrelcev, kraških 

pojavov, prostranih gozdov in brezovih gajev. Krajinsko sliko uokvirjajo višji kopasti vrhovi 

in kraška polja, ki kažejo ponavljajoči vzorec njivske ureditve in poselitve. Tu si lahko 

ogledate pragozdni rezervat v Kočevskem Rogu, pravljično deželo Petra Klepca in se 

ohladite v reki Kolpi ali Krki. Bližina Gorjancev obljublja doživetja pohodnikom, kolesarjem 

in lovcem, njeno podeželje pa ostaja zvesto tradicionalni obrti suhe robe. Štajersko 

označuje hribovit relief in močno razgibane planote ter globlje doline, ki se včasih razširijo 

in oblikujejo manjša območja ravninskega sveta. Poleg bogatih vinorodnih gričev se v 
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krajinski vzorec vpletajo sadovnjaki, nasadi hmelja, njive, travniki in gozd na osojnih 

pobočjih in v ozkih grapah. Poselitev je razvlečena po grebenih. Območje ponuja številne 

rekreacijske možnosti v termalnih kopališčih, v okoliških dolinah, na planotah, jezerih ter 

na romarskih in vinorodnih poteh. Zaznamuje jo tudi knapovska in steklarska tradicija. 

Koroška, zibelka slovenstva, prav tako ponuja obilo možnosti za planinarjenje in 

pohodništvo. Slikovite cerkvice, ki so skoraj na vsakem izpostavljenem griču ohranjajo 

koroško pokrajino prepoznavno. Domačini tu radi postrežejo z okusnim rženim kruhom in 

jabolčnim moštom. Prekmurje je dežela štorkelj, klopotcev, zdravilnih voda, energijskih 

točk, samosvojih tradicij in narečij, predvsem pa gostoljubnih ljudi, ki živijo v najbolj 

kmetijski pokrajini Slovenije. Relief se tu kaže v obsežnih ravnicah in zaobljenih vinskih 

goricah. Značilen krajinski vzorec je odprt in širok njivski svet z značilno trakasto 

parcelacijo in strnjeno poselitvijo. Ozke doline so mnogokrat zamočvirjene. Ravninske 

reke, predvsem Mura, oblikujejo širok svet značilne obvodne in poplavne krajine z bujnim 

rastjem in bogatim živalskim svetom. Poleg ohranjene tradicije mlinarstva in splavarstva 

na reki Muri, se tu lahko pohvalijo z vzrejo konjev kasačev in posebno lončarsko tradicijo 

(STO …, 2011, Regije …, 2015; Marušič in sod., 1995). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 3: Turistične zanimivosti Slovenije (dopolnjeno po Slotrips, 2016) 

 

Slovenija je varna dežela s prijaznimi gostitelji. Primerna je za obisk ali za počitnice, tu  v 

nobenem letnem času ni dolgčas. Gostu, ki išče mir, lepoto narave in njeno raznolikost  -  

gore, jezera, morje, naravna zdravilišča, zgodovinska mesta in vasi, gradove in cerkve, ob 

odločitvi za Slovenijo ne bo žal. Veliko je pohodnih poti po srednje in visokogorju, 
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kolesarskih in smučarskih stez, možnosti za lov, ribolov, jahanje, pa za ekstremne športe, 

kot so soteskanje, rafting, splavarjenje, padalstvo, letenje z zmaji. Po vsej državi potekajo 

številni festivali, kulturni, gastronomski in etnološki dogodki (Kampiranje …, 2008). Dobro 

je razvita turistična in informacijska infrastruktura. Izbirate lahko med številnimi 

nastanitvami od gorskih koč, hotelov, kampov, apartmajskih naselij, gostišč s prenočišči, 

hostlov do pristnih kmečkih turizmov. 

 

Slovenija se zaveda, da nepremišljen razvoj turizma lahko povzroči veliko škode, zato se 

razvoj turizma Slovenije izogiba kratkim, dobičkonosnim interesom, ki ne skrbijo za 

ohranjanje narave. Izogiba se cenenemu množičnemu  turizmu. Turistu se posveti v bolj 

individualni ponudbi, predvsem s pestrostjo in bogastvom naše naravne in kulturne  

dediščine - podpira »butični« turizem (Voršnik in sod., 1999). 

 

Ena  od  najbolj zanimivih  turističnih  ponudb  Slovenije  je  podeželje. Ponudi lahko veliko 

raznovrstnih stvari, ki jih številni tuji in domači novodobni turisti iščejo. V zdravem, 

mirnem in prijetnem okolju, še lahko slišiš pristno slovensko narečja, vidiš tradicionalno 

arhitekturo, okusiš številne tradicionalne dobrote ter uživaš ob starih kmečkih šegah in 

običajih.  Naužiješ se pozitivne energije odprtih ljudi, zapoješ staro slovensko pesem in se 

nasmejiš zdravemu kmečkemu humorju. Podeželje ponuja številne možnosti za rekreacijo, 

tako, da si lahko vsakdan popestriš z ježo konj, kolesarskim potepom po gozdnih poteh, 

sprehodi, družabnimi igrami ali se pridružiš domačinom pri kmečkih opravilih. »Beg« iz  

mestnega  vrveža, stik s pristno kulturo in neokrnjeno naravo seže do srca in sprosti 

(Voršnik, 1999; STO …, 2011). 

 

Spoznavanje in učenje lokalne kulture in tradicije, aktivnosti v neokrnjeni naravi, uporaba 

izdelkov iz lokalnega okolja so glavna ponudba ekokampov in »glampinga«, ki pogosto 

locirajo ravno na podeželju. 

  

Slovenija se predstavlja v Svet kot ZELENA, AKTIVNA, ZDRAVA. s svojim posebnim 

odtenkom zelene - temelji na neokrnjeni naravi in želi zagotoviti, da bo ostala neokrnjena.  
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3 PRIMERI TURISTIČNIH NASTANITEV V SLOVENIJI IN PO SVETU 
 

V Sloveniji in po Svetu je že precej sonaravno urejenih nastanitvenih možnosti v različnih 

naravnih okoljih, ki so prepoznavne po izvirnosti ureditve in ponudbi za novodobne 

turiste. Z osebnim obiskom nekaterih destinacij in pregledom tujih predstavitev na spletu, 

od katerih so nekatere predstavljene v nadaljevanju, sem iskala izhodišča za idejno 

zasnovo ureditve kampa ob jezeru Mola. 

3.1 NEBESA NAD KOBARIDOM (avtor: Rok Klanjšček, Klemen Pavlin, Aljaž Lavrič, 2003) 

 
Vzpenjajoča stara asfaltirana pot vas mimo vasice Livek nad Kobaridom pripelje na 

samotno travnato planoto, kjer se v skoraj nedotaknjeni naravi nahaja turistično naselje 

Nebesa. Štiri luksuzno opremljene »planšarske« hiške in gospodarjevo poslopje se 

ponašajo z razkošnimi razgledi na dolino Soče, Krn, Kanin pa vse tja do morja. Narava je tu 

na prvem mestu. Na drugem mestu je razvajanje. V petem, malo večjem objektu si lahko 

privoščite masažo, jacuzzi, savno, plavanje v bazenu, pokušate odlična lokalna vina, 

domači sire in salame. Za odkrivanje okoliških znamenitosti si lahko izposodite kolo.  

 

Okolica ponuja veliko. Vse od Vršiča, Trente, Kobarida z muzejem prve svetovne vojne, 

plezanja po balvanih, letenja s padali, raftinga, veslanja s kajaki in kanuji, plavanja v 

zelenih tolmunih, ribolova, pohajanja ali resnega plezanja po Julijcih do izletov v bližnjo 

Furlanijo. Na okoliških planšarijah so domačini veseli vsakega obiskovalca. Radi jim 

ponudijo košček domačega sira, ukaželjni pa se jim pri izdelavi sira lahko tudi pridružijo.  

 

Manjše turistično naselje se lepo zlije in dopolnjuje z okoliško krajino, saj premišljena 

postavitev malih lesenih hišk na rob jase optimalno izkorišča okoliške naravne danosti, 

obenem pa ohranja prvobitno zeleno gorsko krajino. Hiške so usmerjene tako, da imajo iz 

vseh strani razkošne poglede na naravo, ki daje občutek miru in sprostitve, kar je ena od 

glavnih želja novodobnih turistov. Pogled skozi veliko stekleno okno na čarobna meglena 

jutra ti daje občutek lebdenja nad oblaki.  

 

Slika 4: Pogled na turistično naselje Nebesa in njihov program (Turistične hiše Nebesa, 2016) 
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3.2 GLAMPING GOZDNE VILE BLED (avtor: Arhitekturni biro SOBA d.o.o, 2010) 

 
Gozdne vile so del ponudbe kampa Zaka na Bledu, ki je lociran blizu Blejskega jezera. 

Nahajajo se v prvem delu kampa, takoj za recepcijo. Enajst preprostih šotorov (»kožaric«), 

manjši sanitarni objekt in lesene zunanje kadi boste uzrli šele, ko se boste po utrjeni stezi 

povzpeli na malce višje ležečo jaso. Postavljene so v polkrožno obliko, njihovo hrbtno 

stran obdaja gozd. Tvorijo samosvoj ambient, vendar pogledi iz jase na okoliška šotorišča 

nakazujejo, da so del kampa. Objekti so v celoti leseni.  

 

Oddih v gozdnih vilah je možno kombinirati z wellness storitvami (lesena zunanja kad na 

drva, savna) in s številnimi športnimi aktivnostmi na prostem kot so plavanje, čolnarjenje, 

ribolov, smučanje, drsanje, sankanje, pohodništvo, kolesarjenje, igranje golfa. Številne 

naravne in kulturne zanimivosti v okolici Bleda pa vabijo na krajše in daljše izlete.  

 

Gozdne vile v prostoru ne delujejo vsiljeno, saj se s polkrožno postavitvijo ob gozdni rob in 

leseno zunanjostjo, z naravnim okoljem lepo zlijejo. Les jim daje topel občutek 

domačnosti. Zaradi majhnega razmika med šotori gostom ni omogočena velika mera 

intimnosti, vendar še dovolj glede na preostali del kampa. Pristen stik z naravo in mir 

doživiš šele v notranjosti lesenega šotora, kjer s pogledom skozi veliko stekleno okno na 

hrbtni strani gozdne vile uzreš gozdno zelenje. Glede na okoliško gozdno rastje, novo 

nasajene rastline - japonski dreni, češnje, rdečelistne leske ne dajejo avtentičnega pridiha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Pogled na Gozdne vile in program kampa Zaka (Lushna, 2016) 

http://www.sava-hotels-resorts.com/sl/bled/wellness/
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3.3 GARDEN VILLAGE BLED (avtor: Landscape d.o.o, B&B Kokalj, 2014) 
 

Garden Village Bled je ekološko - turistični kompleks, ki se nahaja na obrobju mesta Bled. 

Zasnovan je na opuščeni vrtnariji Vile Bled. Dostopna pot, z malce podeželskim pridihom, 

vas najprej pripelje do recepcije in visoke lesene ograje ob kateri je zasnovano vzdolžno 

parkirišče. Že prvi pogled na lokacijo da vedeti, da je prostor namenjen zasebnosti gostov. 

Notranjost »glampinga« pa to dodatno potrdi. Zahodni del je poraščen z gozdom in se 

proti potoku Jezernica strmo spušča. Najbolj vidni elementi eko turistične vasi so 

restavracija skozi katero teče potok, naravni bazen s pomolom, manjše otroško igrišče in 

piknik prostor. Lesene hiške na drevesih in šotori na pomolih vzdolž potoka Jezernica so 

skriti v gozdu. Šest glamping šotorov pa je obdanih s sadnim drevjem, zelenjavo in zelišči. 

Nastanitveni objekti so med seboj povezani z lesenimi podesti, pomoli in potmi. 

  

Poleg nabiranja sadežev in vrtnarjenja, gostom nudijo plavanje v naravnem ribniku, finsko 

savno, masaže, vroče kopeli, knajpanje, meditacijo, ribolov, kolesarjenje in pohodništvo 

po okoliških krajih z bogato naravno in kulturno dediščino ter odlično kulinariko.  
 

Sama ideja je zelo domiselna in edinstvena, saj s pestro ponudbo naravnih vodnih površin 

in nastanitvenih objektov skritih med zelenjem, gostu nudijo nekaj drugačnega - nudijo 

mu zasebnost, mir, sprostitev in edinstveno povezanost z naravo. Leseni podesti so dobra 

ideja za premoščanje višinskih razlik in v danem prostoru ne delujejo moteče. Ker so 

zgrajeni iz lesa, se tako kot hiške lepo zlijejo z okolico in delujejo naravno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Pogled na drevesne hiške in program zelenega resorta (povzeto po Garden village, 2016) 
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3.4 HERBAL GLAMPING LJUBNO (avtor: Gregor Vreš in Borut Kokalj, 2015) 

 
Herbal Glamping Ljubno leži 4 km stan od mesta Ljubno ob Savinji. Nahaja se v dolini reke 

Ljubnice, ki je iz obeh strani obdana z gozdom. Umeščen je v vaško okolje, vendar nudi 

popolno zasebnost in prestiž. Že sam pogled iz parkirišča potrjuje ime »Herbal« saj je 

celotno območje »glampinga« obdano z zelišči in njihovimi vonjavami. Dostop do 

glamuroznih šotorov je preko glavne stavbe, v kateri je recepcija, restavracija in trgovinica 

z zeliščnimi produkti ter izdelki domače obrti iz bližnje okolice. Šotori so postavljeni v 

polkrožno obliko z vhodi usmerjenimi na ognjišče, naravni bazen z amfiteatrom in zeliščno 

zelenjavni vrt. Vsak od njih ima leseno kad na drva.  

 

Poleg zunanjih jacuzzijev, v »glampingu« nudijo zeliščno masažo in savne ter zeliščne 

delavnice, kjer gostje lahko spoznajo čudežni svet zelišč, postopke obdelave in predelave 

zelišč, izdelava likerjev, čajev, eteričnih olj in produktov za osebno higieno. Bližnja čista in 

divja reka Savinja ponuja številne možnosti za vodne športe in rekreacijo. V Ljubnem si 

lahko obiskovalci ogledajo muzej, ki predstavlja življenje »Flosarjev«.  

 

Kljub malce komercialno oblikovani zasnovi (okrogel naravni bazen in piknik prostor), se v 

»glampingu« počutiš povezan z naravo, saj so za ureditev okolice - povezovalne poti, 

terase, ograje, grede, mostički, stopnice, uporabljeni izključno naravni materiali (pesek, 

prodniki, les, sekanci, večji kamni). Šotori nudijo gostu luksuz in udobje doma, vendar ker 

so postavljeni preveč skupaj in na odprem jim ne nudijo dovolj miru, in intime.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Pogled na glamping šotore in program Herbal glamping Ljubno (Charming …, 2016) 
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3.5 JUVET LANDSCAPE HOTEL, NORVEŠKA (avtor: J. & S. Arkitektkontor, 2007) 

 
Juvet Landscape Hotel se nahaja v soteski reke Valldølla, v bližini mesta Åndalsnes na 

Norveškem. Z brezami, bori in mahom porasli razgibani, skaloviti krajini se skriva osem 

majhnih individualnih hotelskih sob. Lesene hiške so različnih oblik, prilagajajo se 

obstoječi topografiji in vegetaciji ter nudijo popolno zasebnost. Vsaka hiša ima eno do dve 

stekleni steni, katerih pogled te usmeri na lepo in edinstveno pokrajino - na doline, hribe, 

reko, slap in dramatično sotesko. Notranjost sob je temna, kar dodatno poudari lepote 

okoliške krajine (ArchDaily, 2008).  

  

Gostje si lahko po dolgem sprehodu skozi naravni rezervat, divjem raftingu, plezanju, 

planinarjenju ali kolesarjenju naberejo novih moči v wellnessu (parna kopel, savna, 

masaža, zunanji jacuzzi), ki se nahaja v vkopani hiški čisto blizu reke in restavracije.  

 

Juvet landscape hotel je dober primer načrtovanega posega v naravo, saj prikazuje kako 

se lahko moderna arhitektura zlije z naravnim okoljem in razgibano topografijo ter z njo 

gradi nekaj naravnega. Velika okna zagotavljajo osupljive utrinke z zunanjim svetom. 

Celoten projekt z minimalnimi posegi v okolje, oblikuje harmonijo s pokrajino in s tem 

izpolni vse želje novodobnega turista. 

 

 

 

Slika 8: Juvet landscape hotel s programom (ArchDaily, 2008) 

http://www.archdaily.com/office/jensen-skodvin-arkitektkontor
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3.6 TONY RESORT - PARK ZABAVE IN REKERACIJE, LITVA (avtor: Natkevičius, 2009) 

 
Tony resort se nahaja v gozdnati, barjanski krajini Litve. S svojo lego, programom, mirom 

in ureditvijo zadovolji vse želje novodobnega turista. Ima prenočitvene kapacitete 

(hotelček, inovativne hotelske sobe), restavracijo s tradicionalnimi dobrotami, prostor za 

kulturne prireditve, igrišča (za odbojko, tenis, adrenalinski park), sprehajalne poti, plažo, 

savne. Turistom nudi tudi izlete po okolici (sprehod po barju, ogled gradu Trakai …)  

 

Ker je resort sonaravno oblikovan, v krajini poraščeni z iglavci, ne deluje tuje. Objekti in 

urbana oprema so preprosti, občutek imaš kot, da bi bili del narave - hiške imajo videz 

storžev, klopi videz podrtih dreves, luči so kot drevesa v gozdičku. Objekti so postavljeni 

na višji teren, kar omogoča lep razgled na bližnje jezero in okolico.  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Tony resort s programom (Tony resort, 2016) 
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3.7 ROLLING HUTS - KOČE NA KOLESIH, AMERIKA (avtor: OSKA Architects, 2009) 

 

Koče na kolesih so del kampa, ki leži na alpskem travniku v dolini reke Methow v Ameriki. 

Z vsemi svojimi vsebinami (parcele za šotore in koče na kolesih, recepcija z gostilno, 

sanitarni objekti, igrišče, parkirišča, pohodne poti) je ujet v ozko dolino obdano z 

gozdnatimi hribi. Koče na kolesih so lep primer dopolnitve programa kampa na malce 

luksuzen način. Šest inovativnih lesenih hišk je dvignjenih na kolesih in omogočijo 

neoviran pogled v naravo in na okoliške gore. Kopalnica in tuši (v renoviranem skednju), 

parkirišča in piknik prostor so locirani nekaj metrov stran. Kamp je namenjem tako 

pohodnikom, planincem, kolesarjem in smučarjem (Olson, 2009). 

 

Kamp je premišljeno načrtovan, saj se s svojo podolgovato zasnovo lepo prilagaja 

podolžni dolini in nudi berljivo zaporedje programa. Vstopni ploščadi z recepcijo, gostilno, 

sanitariji in parkirišči sledijo koče na kolesih, ki so neposredno vezane na vstopni del. 

Malce naprej, ob reki Methow, so v gozdiček vpeti prostori za šotore, sanitarni objekt in 

igrišče za odbojko. Ureditev parkirišč v vstopnem delu in ob robu speljana pešpot so 

domiselne rešitve, ker omilijo hrup v nastanitvenih delih kampa in ohranijo lepe poglede 

na okoliško krajino.  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Program kampa ob reki Methow in pogled na Rolling huts (Olson, 2009) 
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3.8 CONSOLACION HOTEL, ŠPANIJA (avtor: Camprubi in Santacana, 2009) 

 
Hotel se nahaja na hribčku, na obrobju mesta Monroyo v Španiji. Z bori, timijanom in 

rožmarinom porasla krajina se lepo zlije z versko zgradbo iz 14. stoletja in sodobno 

arhitekturo v osupljivo celoto. Obsega osrednjo zgradbo - hotelsko jedro, ki vsebuje 

osnovne storitve (recepcijo, restavracijo, knjižnico, sejno sobo, 2 hotelski sobi …) in 

komunalne površine ter deset samostojnih sob, iz katerih se odpre čudovit razgled na 

okoliško borovo gričevje. Projekt je zaokrožen z zunanjim bazenom, ki se nahaja na  

izredno zasebnem, samotnem in mirnem delu lokacije, s čudovitimi pogledi na celotno 

pokrajino.  

 
Poleg sprostitve in uživanja v naravi so po okolici speljane številne pohodne in kolesarske 

poti. Mnogo poti vodi do reke Matarraña z ozkimi kanjoni in do jam s prazgodovinskimi 

poslikavami, ki so bile razglašene za kulturno dediščino. Kraj je priljubljen tudi za lovce in 

slikarje (ArchDaily, 2009).  
  

Hotel je zelo dobro zasnovan tako programsko kot oblikovno, saj je tesno povezan z 

obstoječo naravo, razgibanim reliefom in okoliško krajino. Daje občutek enotnosti.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Pogled na Consolacion hotel in razporeditev njegovega programa (ArchDaily, 2009) 

 

http://www.archdaily.com/21847/consolacion-hotel-camprubi-i-santacana/500df81e28ba0d6625001de6-consolacion-hotel-camprubi-i-santacana-image
http://www.archdaily.com/21847/consolacion-hotel-camprubi-i-santacana/500df81e28ba0d6625001de6-consolacion-hotel-camprubi-i-santacana-image
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3.9 EUCUENTRO GUADALUPE, MEHIKA (avtor: Graciastudio, 2011) 

 
Sodobni hotel se nahaja v gorati vinorodni krajini Mehike. Parkirišča in glavna zgradba, ki 

zajema restavracijo, recepcijo, vinsko klet, se nahajajo v vznožju hribovja obdanega z 

vinogradi. Posamezne hotelske sobe in zunanji bazen so razporejeni po grebenu in nudijo 

lep razgled na vinorodno dolino. Dostop je možen le po pešpoti. V bližnji okolici se poleg 

mogočnih vinogradov in številnih restavracij nahaja tudi muzej Vide y El Vino (ArchDaily, 

2011).   
 

Celotna zasnova sodobnega hotela se lepo zlije z okoliško krajino, saj spoštuje naravne 

danosti območja na vse možne načine. Manjši hotel je v skladu s konceptom »glampinga«, 

saj v stiku z naravo in okoljem, zagotovi gostu osnovne potrebe, obenem pa ohranja 

produktivno sposobnost in lepoto obstoječe krajine.  
 

 

Slika 12: Program hotela v Mehiki in pogled na vinorodno dolino iz bazena (ArchDaily, 2011) 
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3.10 FRATERNITÉ SUR - LAC RESORT, KANADA (avtor: YH2 Architecture, 2015) 

 
Nahaja se ob prelepi obali jezera Supérieur v Kanadi, zgolj šest minut od smučišča na 

severni strani gorovja Tremblant. Letovišče zajema pomole in ploščadi za počitek, 

wellness center, številna igrišča, bazen, pošto, trgovino, gostilno, recepcijo, 64 

nastanitvenih objektov ter pohodniške poti. Mala sodobna bivališča so postavljena v 

naravno okolje tako, da zagotavljajo zasebnost, pogled skozi okno pa ponuja razgled na 

jezero in čudovito gorato krajino. Drevesne hiše so ozki tri - nadstropni objekti namenjeni 

ustvariti občutek, življenja sredi dreves. Z gradnjo so poskusili čim manj posegati v 

naravno okolje, ohranili so obstoječa drevesa in se prilagodili obstoječim pohodniškim 

potem (Fraternité-Sur-Lac, 2014).  

 

Celotno letovišče v krajini ne deluje tuje, saj je zasnova programa premišljeno vpeta v 

prostor in ne uničuje naravnih danosti jezerske okolice. Prostor je berljiv in z razdelitvijo 

na tri glavne dele - osrednja vstopna ploščad z vsemi nujnimi storitvami (pošta, 

restavracija …), prostor namenjen rekreaciji in sprostitvi ter del z nastanitvenimi objekti, 

zadovolji vsakega obiskovalca.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Slika 13: Pogled na prostor za rekreacijo in sprostitev ter program letovišča (Fraternité…, 2014) 
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3.11 IZHODIŠČA ZA IZDELAVO IDEJNE ZASNOVE KAMPA OB JEZERU MOLA 

Velika stopnja ohranjenosti naravnega okolja 

 
Sodobne turistične destinacije so v veliki meri zelo dobro vpete v obstoječo krajino in s 

tem ne uničujejo naravnih danosti okolice. Zelo priljubljene so destinacije ob vodi in pod 

krošnjami dreves, ki se ponašajo s čudovitimi razgledi na okoliško krajino. Z idejno 

zasnovo bomo poskusili čim manj posegati v razgibano topografijo in naravno okolje. 

Ohranili bomo najlepše poglede, tako na jezero kot na okoliške hribe. 

Majhen prostor z več manjšimi turističnimi objekti 

 
Manjše samostojne sobe, ki so razgibano razporejene po terenu, izpodrivajo ogromne 

hotelske zgradbe. Nudijo luksuz, večji stik z naravo, več intime in mir. Manjše turistične 

objekte bomo poskusili razporediti tako, da se bodo lepo vpeli v okolico in bodo poskusili 

ohraniti prostor naraven. Gostu bomo v njih ponudili varnost, udobje in harmonični stik z 

naravo. 

Uporaba naravnih materialov – les, kamen, pesek 

 
Da se bodo novi grajeni elementi v idejni zasnovi dodobra zlili z okolico, bomo za objekte 

in  krajinsko ureditev območja – poti, terase, mostički, ploščadi, pomoli, klopi, smerokazi, 

uporabili lokalne naravne materiale. Prevladoval naj bi les, saj ga je v teh koncih res 

veliko. 

Dovozni prostor, parkirišče in recepcija  

 

Upravni prostori z recepcijo, kjer se odvija največ komunikacije z gosti, se v vseh opisanih 

primerih nahaja v vstopnem delu, v neposredni bližini parkirišča in glavne ceste.  

Tudi v idejni zasnovi bomo recepcijo poskusili postaviti na vidno vstopno mesto z lahkim 

dostopom iz glavne ceste. Poskrbeli bomo za večje parkirišče (tudi za motoriste). Že 

obstoječe dovozne in dostopne poti bomo v največji meri ohranili.  

Restavracija in trgovinica z izdelki ter pridelki lokalnih kmetov  

 

Restavracija z lokalnimi specialitetami je dobra ideja in velik potencial v vseh opisanih 

primerih. Pogosto je obdana z zelenjavnimi in zeliščnimi gredami. K bogatenju ponudbe 

pripomore tudi trgovinica s pridelki in izdelki lokalnih kmetov in obrtnikov. Vsi oskrbni 

objekti se nahajajo v vstopnem delu, v bližini recepcije. Njihova velikost, obseg in 

raznovrstnost blaga so odvisne od velikosti turističnih nastanitev in oddaljenosti od 

bližnjega mesta. Razdeljeni so v več manjših objektov ali pa so združeni v en skupni 
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objekt. Glede na to, da bomo zasnovali manjši kamp in da se bo nahajal le nekaj 

kilometrov stran od mesta Ilirska Bistrica, kjer je pestra gostinska ponudba, bosta 

restavracija in trgovinica zelo majhni. Zaradi večkratnih dostav se bosta nahajali blizu 

vstopa v kamp. 

Pestrost nastanitvenih objektov 

 

Prostori z nastanitvenimi objekti v predstavljenih primerih zajemajo šotore, glamping 

hiške, hiške na drevesu, manjše apartmaje, hotelske sobe, prostore za kamp prikolice in 

avtodome. Postavljeni so tako, da obiskovalcu nudijo odmaknjenost, mir in  povezanost z 

naravo. Obdani so z večjimi drevesi, ki nudijo senco in ostalim lokalnim zelenjem. V 

nekaterih primerih pa tudi z zeliščnimi in zelenjavnimi gredami. Postavljeni so na višje 

predele, kar jim omogoča lepe poglede na okolico. Skoraj v vseh primerih so dostopni 

samo preko pešpoti. Kljub odmaknjenosti v mirnejši predel so še vedno dovolj blizu 

upravnim, oskrbnim objektom in igriščem. Parcele so razporejene tako, da omogočijo 

lahek dostop do sanitarnih prostorov. Idejna zasnova naj bi temeljila na najbolj sonaravni 

in cenovno ugodni obliki turizma – kampiranju. Ponudbo spanja v šotorih in avtodomih 

bomo poskusili dopolniti z »glampingom« – z novim turističnim trendom. Prostore bomo 

poskusili umakniti v mirnejše predele, z lepimi pogledi na naravo. Kjer bo potrebno bomo 

za senco poskrbeli s sajenjem novih avtohtonih drevesnih vrst (hrast  - Quercus sp., gaber 

- Carpinus betulus, breza - Betula pendula, bor - Pinus sp., vrbe - Salix sp., jablane - Malus 

domestica, Slive - Prunus domestica, Macesen – Larix decidua ...). Prostore za avtodome 

bomo, zaradi dostopnosti in ustrezne infrastrukture, postavili na ravninski, dobro 

dostopen teren, prostore za šotore in glamping šotore bomo pomaknili na bolj razgiban 

teren, bližje k vodi, v gozdiček. Naravne stezice bodo prostore z nastanitvenimi objekti 

povezovale s sanitarnimi objekti, piknik prostori, igrišči, bazenom in restavracijo. 

Sanitarni objekti 

 

Poleg lege, ponudbe, urejenosti turističnih nastanitev imajo veliko vlogo kakovostno 

urejeni sanitarni objekti. Nahajajo se v bližini parcel za šotore, manjših glamping hišk in 

hišk na drevesu. Pogosto so postavljeni na manj privlačno lokacijo in so v večjih kampih 

dostopni tudi z avtodomom (praznjenje kemičnih stranišč). Sanitarne prostore bomo 

poskusili razporediti tako, da bodo dobro dostopni vsem gostom v kampu. Glede na ostale 

programe v kampu, jim bomo namenili manj privlačno lokacijo. 

Wellness ponudba 

 

V vseh primerih je poskrbljeno za sprostitev in razvajanje na malo drugačen način. 

Gostom nudijo plavanje v bazenu, kneipanje, raznovrstne masaže, savne, jaccuzzi v 
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okroglih lesenih sodih na drva, lepotne tretmaje z zelišči, fitnes. Jaccuzziji so pogosto 

postavljeni ob nastanitvenih objektih, bazeni na lokacijah z lepimi razgledi, masaže s 

savnami pa so v večini blizu upravnega in oskrbnega objekta. Gleda na opisane primere, 

wellness ponudba v turistični ponudbi igra veliko vlogo, zato jo bomo tudi v idejni zasnovi 

kampa Mola zagotovili. Gostom bomo ponudili plavanje v manjšem bazenu, zunanji 

jaccuzzi in zeliščne savne. Program bo povezan z restavracijo. Poglede iz bazena, jaccuzzija 

in savne bomo usmerili v naravo, saj bodo le ti učinek sprostitve podvojili.  

Šport, zabava in ostale aktivnosti 

 

Poskrbljeno bo za vse generacije (plavanje, ribarjenje, spoznavanje zdravilnih zelišč, tenis, 

odbojka, adrenalinski park, kolesarjenje, ogled znamenitosti, piknik, poležavanje, 

sprehodi, balinanje, planinarjenje …). Igrišča bodo locirana blizu oskrbnih objektov. 

Poudarek bomo dali na povezanosti s podeželjem in vključevanje turistov v lokalno okolje 

(kisanje zelja, košnja trave, stiskanje jabolk, pobiranje krompirja ...). Lično bomo uredili 

kolesarske poti. 
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4 OSNOVNE ZNAČILNOSTI OBČINE ILIRSKA BISTRICA 

4.1 LEGA  

 
Občina Ilirska Bistrica leži na jugu Slovenije ob meji s Hrvaško. Zajema 480 km2 površine in 

ima nekaj manj kot 14.000 prebivalcev. Po površini se šteje za eno večjih občin v Sloveniji. 

Njeno upravno - administrativno središče je mesto Ilirska Bistrica, ki se razprostira na 

severnem obrobju ilirskobistriške kotline (AJ, 2015).  

 
Slika 14:  Lega občine Ilirska Bistrica 

4.2 PREHODNOST (TRANZITNOST) IN STRATEŠKA LEGA 

 
Geografska lega občine je zelo pomembna s prometnega in strateškega vidika. Občina leži 

v zaledju Kvarnerskega in Tržaškega zaliva. Že tisočletja preko nje poteka najkrajša in 

najboljša cestna povezava med Dunajem in Reko ter Reko in Trstom in je s tem tudi 

najprikladnejši prehod iz Sredozemlja v Srednjo Evropo ter Panonsko kotlino in na Balkan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 15:  Prehodnost občine Ilirska Bistrica 
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Razgiban teren in na ključnih mestih 

privzdignjene vzpetine so zagotavljale 

obrambni potencial, ki ga je znal 

izkoristiti prav vsak staroselec. Tu na 

videz naključno položen kamen ni samo 

kamen, skoraj vedno je pozabljeni svet 

poganskih naselbin - gradišč, načetih 

obzidij, utrdb, viteških gradov ali 

protiturških taborov.  

 

O strateški legi teh krajev, pričajo tudi 

cementni labirinti opuščenih bunkerjev 

in ostali ostanki utrdbenega sistema 

rapalske meje (Zgodbe z razgledom, 

2012). 

 
 
Slika 16: Gradišča v dolini reke Reke (Celin, 2011) 

4.3 NARAVNE ENOTE OBČINE ILIRSKA BISTRICA 

 
Območje občine Ilirska Bistrica je zelo razgibano in z močnimi individualnimi značilnostmi, 

ki se ločujejo od sosednjih in ostalih slovenskih krajin. Zajema Snežniško planoto z najvišjo 

izven alpsko goro Snežnik (1796 m), kraške travnike Zgornje Pivke, dolino reke Reke, 

Brkine, kjer uspevajo odlična jabolka in slive ter Podgrajsko in Jelšansko podolje s 

številnimi skrivnostnimi slepimi dolinami. Po Marušiču (1998) je občina glede na 

regionalno razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji, razdeljena na dve enoti. Prva spada pod 

krajine primorske regije, druga pa pod kraške krajine notranje Slovenije.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 17: Naravne enote občine Ilirska Bistrica (povzeto po Uljan, 2000) 
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4.3.1 Snežniška planota 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

 

4.3.2 Zgornja Pivka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   
 
  
   

 

4.3.3 Dolina reke Reke 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Celotno območje Snežnika velja za eno največjih 

gozdnih območij v Sloveniji. Poleg sklenjenih bukovo 

jelovih gozdov se visoko kraško hribovje s kopastimi 

vrhovi ponaša z izjemnimi kraškimi pojavi (vrtače, doli, 

ždrocle) in pestro alpsko floro s toploljubnimi 

rastlinskimi vrstami. Gozdovi so polni srnjadi, jelenjadi, 

z nekaj sreče pa lahko uzrete tudi kakšno od divjih 

zveri, med katerimi kraljujejo rjavi medved, ris in volk. 

Najvišji, z ruševjem porasel del planote, je Veliki 

Snežnik (1796m), ki je z značilno snežno kapo tudi v 

poletje viden daleč naokoli.                                       

Je suhi del doline, ki jo je izoblikovala nadzemno 

tekoča reka Pivka. Zanjo je značilen rahlo valovit svet, 

ki na obrobju prehaja v višje vzpetine. Poleg majhnih 

vasi, zakrasela pokrajina navdušuje s presihajočimi 

jezeri - posebnimi kraškimi pojavi. Ob deževju se na 

površju pojavijo izviri in bruhalniki, ki napolnijo 

kotanje. Ko voda zapusti površje, pusti za sabo svet 

pisanih travnikov, ki so dom redkih rastlin in živali. 

Kmetijska krajina se prepleta z gozdom, njivami, 

travniki, zaraščajočo kraško gmajno in zamočvirjenimi 

zemljišči. Plitva kamnita kraška tla so zasajena s črnim 

borom.            

Dolino je izoblikovala reka Reka, ki je s svojimi pritoki 

počasi vijugala proti jugovzhodu. V zgornjem delu je 

njena dolina široka in prostrana, ob spodnjem toku pa 

postaja dolina ozka in kmalu popolnoma izgine. Dolina 

je pri Ilirski Bistrici najširša. Izredno zanimive krajine so 

v zgornjem delu toka, kjer se nad ravninski del zgrinja 

Snežniški masiv z značilnim skalnatim robom in 

travnatimi vrhovi. Njivski svet, ki je pretežno na 

ravninskem zemljišču ob Reki, se prepleta s pestro 

obvodno vegetacijo, travniki in sadovnjaki - 

prevladujejo slive in jablane.                                                         

 

Slika 18: Pogled na Snežnik (Habič, 2015) 

Slika 20: Dolina reke Reke (Mihelj, 2005) 

Slika 19: Pogled na Zgornjo Pivko (Mihelj, 2009) 
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4.3.4 Brkini 

 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

4.3.5 Podgrajsko (Matarsko) podolje  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

4.3.6 Jelšansko podolje 

         
 
 
 
 
 
 
  
 

So nenavaden privzdignjen hrbet mehke flišne 

kamnine sredi kraškega sveta. Gre za zaobljeno 

hribovje zmernih relativnih višin, ki se od severozahoda 

proti jugovzhodu znižuje in je vse bolj razrezano in 

razčlenjeno. Prostor je berljiv in prepoznaven - relief 

poudarja dinarsko smer, kmetijska zemljišča sledijo 

slemenom. Tipično podobo Brkinov poleg sadnega 

drevja (prevladujejo slive) zasajenega na širokih 

terasah, ustvarjajo gručaste vasi, ki so na najvišjih 

točkah slemen. Strma pobočja in globoke, ozke grape, 

ki jih je ustvarila erozija porašča gosta gozdna zarast. 

Gozdiči  kostanjev  in  brez  se  širijo  v  opuščene 

kmetijske rabe prostora.  

 

Je svojevrstna posebnost, ki ob pogledu na Brkine daje 

videz doline. Ob bližnjem pogledu pa se nam odkrije 

razgibano zakraselo površje, polno vrtač in drugih 

reliefnih oblik. Zanj so značilne slepe doline, ki jih 

oblikujejo brkinski potoki, ki na stiku z apnencem 

poniknejo. Popolnoma ravno dno z debelejšo in bogato 

prstjo je ugodno za kmetijstvo, zato skoraj ob vsaki 

slepi dolini stoji vas. Njive so urejene tudi v vrtačah. 

Pobočja so pretežno gozdnata z večjimi krpami 

travniških površin. Naravno rastje zarašča tudi   

opuščena kmetijska zemljišča. 

Krajina nizkega gričevnatega močno zakraselega 

območja je ujeta med visoko snežniško planoto, 

Kvarnerski zaliv in dolino reke Reke. Gre za 

nadaljevanje slepih dolin ob južnem robu flišnega pasu 

ter razgibanega kraškega sveta. Območje je dobro 

poraščeno z gozdnim drevjem. Njivski svet se pojavlja 

izmenično s travniki in sadovnjaki. Opazna je 

pogozditev s črnim borom. 

 

Slika 21: Ostrožno brdo (Modrijan, 2010) 

Slika 22: Slepa dolina (Cerkvenik, 2015) 

Slika 23:Pogled iz Sv. Katarine (Mihelj, 2013) 
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4.4  NADMORSKA VIŠINA  

 

Nadmorska višina posameznih predelov se giblje med 360 m v dolini reke Reke in 1796 m 

na Velikem Snežniku (Uljan, 2000). Hribovito in gorato območje z dolino reke Reke je pravi 

raj za radovedneže, ljubitelje dolgih pohodnih poti v naravi in kolesarje. Če se želiš izogniti 

vročini in gneči na morju se lahko tu podaš na eno izmed številnih učnih, pohodnih ali 

kolesarskih poti. Gozdnate planote in osameli vrhovi nudijo čist zrak, prvobitno naravo in 

čudovite razglede. Snežnik, najvišji vrh občine Ilirska Bistrica, se ponaša z izjemnim 

razgledom od Julijskih Alp in Karavank vse do Istre, Kvarnerja in Tržaškega zaliva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 24: Učne, pohodniške in kolesarske poti po razgibanem terenu občine Ilirska Bistrica (Proval, AutoCad) 

 

4.5 VODOVJE 

 
Območje občine Ilirska Bistrica je bogato z vodami. Glavana vodna žila je 52 km dolga reka 

Reka - Vjlka woda, ki teče v dinarski smeri, od JV proti SZ. Izvira na pobočju kopastega 

vrha Dleto, ponikne pa v Škocjanskih jamah (Uljan, 2000). V zgornjem ravninskem toku 

rahlo meandrira, v znatem delu je tudi regulirana, od Ilirske Bistrice preide v ozko dolino 

in je skrita v gosti obvodni zarasti (Marušič, 1998). Ima veliko število pritokov, a so v 

glavnem zelo kratki in vodnati le v času jesenskih in spomladanskih padavin. Levi pritoki 

prihajajo iz Brkinov, kjer so vrezali v mehki fliš ozke in globoke doline in površje močno 

razčlenili - Padež, Posrtev, Molja. Desnih, v glavnem kraških pritokov je manj, so precej 

krajši, vendar bolj vodnati. Najdaljši je Bistrica, ki izvira pod kraškim robom, prav v Ilirski 

Bistrici ter Podstenjšek.  
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Visoke vode nastopajo od novembra do aprila - višek v novembru, nizke pa od maja do 

septembra - nižek v juniju in avgustu. Zelo hitro reagira na močne naliva ali na 

pomanjkanje padavin. Poplave so hudourniškega tipa, visoka voda hitro nastopi in tudi 

hitro odteče. Poplavni svet se prične, kjer reka Reka nad Zabičami zapusti tesne flišne 

grape ter dolinice in priteče v široko dolino z ravnim, ploskim dnom, ki se razteza med 

Zabičami in Topolcem. V boju proti poplavam (zadrževaje visokih voda) sta bili zgrajeni 

akumulaciji Mola in Klivnik. Služita tudi za bogatenje nizkih voda reke Reke (Uljan, 2000). 

 

Na največjih pritokih reke Reke in akumulacijskih jezerih Klivnik in Mola je uveljavljen 

športni ribolov in ribolovni turizem, s katerim gospodari lokalna Ribiška družina Bistrica. 

Reka je priljubljeno lovišče soške in potočne postrvi, jezero Mola ponuja razburljiv lov 

krapov, amurjev, somov, ščuk in smučev, jezero Klivnik pa lov na vse vrste postrvi, smučev 

in klenov. Od vodnih športov je v zgornjem, bolj razgibanem toku reke Reke, razvit rafting. 

 

Obilica vode je od nekdaj privlačila ljudi in jih zadržala na tem območju. Voda jim ni 

pomenila le golega preživetja, s tehnologijo so jo znali izkoristiti kot neusahljiv vir 

življenja. Reka Bistrica je omogočila stalne količine tekoče vode, posebno v sušnem 

obdobju, ko so usahnili drugi vodni viri v bližnji in daljni okolici. S svojo močjo je poganjala 

vodna kolesa, ki so gnala mline in žage - pile. V 17. stoletju je na samo kilometer dolgi 

Bistrici delovalo 19 mlinov in 25 žag. Tudi ob izvirih Podstenjška je bilo v preteklosti 

razvito pravo mlinarsko naselje (Celin, 2011: 92). Hodnikov mlin z žago je edini v Ilirski 

Bistrici, ki se je ohranil do danes, o ostalih mlinih in pilah pa pričajo le še ruševine s 

preperelimi ostanki vodnih koles.  

 

V zgornji Pivki, severnemu delu občine Ilirska Bistrica, izvira in teče ponikalnica reka Pivka, 

ki ustvarja več presihajočih jezer in mokrotnih travnikov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 25: Vodnatost občine Ilirska Bistrica z vodnimi aktivnostmi (povzeto po Uljan, 2000) 
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4.6 POSELITEV 

 
V občini je 64 naselij. Vsa, razen same Ilirske Bistrice, so vasi. Doline in višji hrbti 

pogojujejo območja primerna za poselitev. Naselja so umaknjena na stik ravnine s pobočji 

ali celo na vznožje pobočij, kjer so varna pred poplavami, obenem pa so ohranjena najbolj 

kakovostna zemljišča.  Razporejena so večinoma po dolini reke Reke in po Brkinih. Manjše 

vasi ohranjajo ruralni značaj in so funkcionalno povezane s kmetijskimi zemljišči. Novejša 

gradnja je razpršena in največkrat ni v skladu s tradicionalnim vzorcem poselitve. Snežnik 

ni poseljen, na posameznih delih so bila v preteklosti gozdarska naselja in lovski dvorci, ki 

se danes spreminjajo v počitniška naselja - Sviščaki, Mašun. Gručaste strnjene vasi so le še 

malo kje ohranile prvotni značaj. Okrog Ilirske Bistrice je novejša poselitev močno 

spremenila tradicionalni videz naselij. Nove hiše v naseljih vzdolž ceste (Jasen, Vrbovo, 

Vrbica, Jablanica) so tipične gručaste vasi v podnožju Snežniške planote, že povezale. 

Okolica Ilirske Bistrice zardi dokaj razpršene poselitve, reguliranih potokov in izrazitih 

industrijskih objektov ne daje privlačne podobe. Tradicionalni vzorec poselitve se le v 

Brkinih minimalno spreminja. Strnjena naselja so razporejena na najvišjih točkah slemen. 

Od naselij izstopa Prem, ki pa je po položaju na grebenu tipično brkinsko naselje. S 

cerkvijo na enem in graščino na drugem koncu vasi je eno od najslikovitejših naselbin v 

občini. Poselitev Podgrajskega podolja se prilagaja širšim kraškim dolinam, kjer se je na 

debelejših tleh lahko razvilo kmetovanje. Tudi tu je obris vasi zelo načet z novogradnjami. 

Značilna je poselitev vzdolž ceste Kozina - Rupa s številnimi gostinskimi objekti in nekaj 

industrije (Marušič, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 26: Jablanica - obcestna vas, Knežak - gručasta vas, Prem - tradicionalna brkinska vas na slemenu 



Mihelj A. Idejna zasnova ureditve kampa ob jezeru Mola.                                                                           38  

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016 

 

4.7 PODNEBJE 

 

Bližina Kvarnerskega zaliva in velika pestrost v izoblikovanosti, naklonu ter ekspoziciji 

površja se kaže v raznolikosti podnebja in njegovem spreminjanju na kratke razdalje. V 

Brkinih je zaradi znatne nadmorske višine podnebje že precej ostro in kaže značilnosti 

prehoda od sredozemskega k celinskemu. Pozimi se pogosto pojavi uničujoči žled. Tudi 

značilnosti Podgrajskega podolja kažejo na prepletanje sredozemskega podnebja s 

celinskim. Južna pobočja Snežniške planote zaustavljajo vlažne vetrove z jadranskega 

morja, zato je tu veliko padavin, povprečno 2000 do 3000 mm na leto. Podnebje je tu 

hladno in oblačnost precej pogosta. Zaradi razlik v zračnem pritisku med celino in morjem 

iz visokih kraških planot včasih zapiha tudi burja - značilen severni veter. Prehodnost 

podnebja oblikuje različne možnosti za kmetijske dejavnosti in ustvarja bogato botanično 

podobo območja.  

4.8 NARAVNE IN KULTURNE PRIVLAČNOSTI 

4.8.1 Naravne privlačnosti 

 

Karta naravnih znamenitosti kaže, da občina Ilirska Bistrica razpolaga z mnogimi naravnimi 

vrednotami in precej ohranjeno naravo. Velik delež občine je uvrščen pod Naturo 2000, ki 

obsega Snežniško planoto, dolino Reke, del Jelšanskega in Podgrajskega podolja. Območja 

so poimenovana Sušački, Smrdejski in Fabski potok, dolina Reke, Reka, Zabiče Javorniki -

Snežnik, Snežnik - Pivka, Matarsko podolje in Kozja luknja. Pod zavarovana območja 

spadajo krajinski park Mašun, naravni rezervat Notranjski Snežnik, hrasti v steljniku pri 

Veliki Bukovici in Podgrajske ponikve. Poleg območij so zavarovane tudi posamezne točke 

(stara drevesa ob cerkvah, drevoredi, jame, luknje, kleni, brezna, spodmoli, požiralnik). 

Več kot polovica občine spada pod vplivno območje Regijskega parka Škocjanske jame. 

Območje občine je pomembno tudi kot osrednji življenjski prostor velikih zveri (medved, 

ris, volk in divja mačka). Poleg zavarovanih območij je v občini Ilirska Bistrica ogromno 

naravnih vrednot, ki se kažejo v obliki ledeniških dolin, nahajališč fosilov, jezer, mrazišč …  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 
Slika 27: Naravne znamenitosti občine Ilirska Bistrica (Naravoslovni atlas, 2016) 
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4.8.2 Kulturne in zgodovinske privlačnosti 

 
Občina se ponaša s številnimi gradišči, srednjeveškimi gradovi, mlini in žagami, cerkvami, 

kapelicami, mostovi, posebnimi domačijami in hišami, vaškimi jedri ter spomeniki NOB. 

4.8.3 Ohranjanje šeg in običajev 

 

Oživeli so stari pustni običaji in navade. V času pustovanja se po bistriških vaseh dogajajo 

pustne poberije in na koncu pustovanja pokop pusta. Na tradicionalni pustni povorki 

»Pust je pršu« se poleg Vrbiških šjm, Vrbovskih šjm, šjm iz Huj, Pregarskih šjm predstavijo 

tudi Škoromati, ki so zelo stare in tradicionalne pustne maske Brkinov. Njihov izvor sega 

celo v 14. stoletje in veljajo za najstarejšo pustno masko na Slovenskem. Med 

najpomembnejše like sodijo škoromati z zvonci, ki nosijo visoke pisane kape iz papirnatih 

rož in trakov, okoli pasu imajo zvonce. Spremljajo jih kleščar, ki je oblečen v črno 

ogrinjalo, po obrazu je namazan s sajami, na glavi nosi širok klobuk s peresi, v rokah pa 

drži lesene klešče, kamor lovi mlada dekleta, da jih škoromat lahko namaže s sajami po 

obrazu. Pomembno vlogo ima poberin, edini praznično oblečen, ki obišče vsako hišo v vasi 

z nalogo pobiranja darov. Med škoromate z odstopanji od vasi do vasi sodijo tudi cunder, 

pepeljuhar, cigan in ciganka, ženin in nevesta, turek, medved z gospodarjem, ta debel, ta 

zeleni (iz brinja, smreke, resja). Hrušiški škoromati imajo obrazne maske, podgrajski pa se 

po obrazu pomažejo s sajami (Pokrajinski muzej Koper, 2012: 3).  

 

Običaji vizite oz. nabora je slikovit kulturno in družbeno obarvan dogodek, ko so se mladi 

fantje ob osemnajstem letu na okrašenih vozovih v spremstvu deklet in prijateljev 

pripeljali v Ilirsko Bistrico, kjer jih je komisija potrdila kot sposobne za vstop v vojaško 

službo. Pri pripravi vozov je pomagala celotna vas. Poskrbeti je bilo treba vozove, na 

katere so postavili smreke. Dekleta, mame in stare mame so čez zimo spletle tisoče rož iz 

krep papirja, ki so jih v obliki ornamentov ali simbolov pripele na vizitantski voz. Še 

posebno skrbno so okrasile furmane s konji. Kljub ukinitvi vojaške obveznosti se je ta 

običaj vseeno ohranil kot etnološka, kulturna in turistična prireditev ob praznovanju 

občinskega praznika. 

 

Vaški shodi so veselice, ki jih priredijo vaščani ob godovanju svetnika, ki je zavetnik vaške 

cerkve. Vaščani poleg nedeljske maše na svetnikov god, organizirajo bogat in kakovosten 

program. V soboto zvečer je zabava za mlajše, v nedeljo zvečer pa zaigra narodnozabavni 

ansambel. Preko dneva se odvijajo razne prireditve - gledališke igre, balinarski turnirji, 

otroške delavnice. V nedeljo popoldne se pri posameznih družinah v vasi zberejo 

sorodniki in prijatelji.  
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"Dosti žita, dosti vina, zdrava bodi vam živina. Ljubo zdravje Bog vam daj, pa še sveti 

Štefan kaj, " je staro voščilo, ki ga na Štefanovo (26. decembra) izrekajo v Harijah pri Ilirski 

Bistrici. Tu pred vaško cerkvijo sv. Štefana, vsako leto obnavljajo ljudski običaj žegnanja 

konj in »lučnje«. Blagoslov se začne s sveto mašo, kjer župnik blagoslovi konje, kruh, vodo 

in sol. Nato sledi  Štefanovo lučanje - obmetavanje z zrnjem, v spomin na Štefanovo 

kamenjanje (Harije, Štefanovo, 2012).  

 

V novejšem času imajo na območju Brkinov velik odmev Premska srečanja - srečanja  

slovenskih pesnikov in pisateljev v spomin na pesnika Dragotina Ketteja ter Srednjeveški 

dan grofa Devinskega. Na gradu Prem lahko na ta dan pobliže spoznaš viteze, prisluhneš 

srednjeveški glasbi, občuduješ zanimive in pisane obleke, ki so jih nosili takratni prebivalci, 

izdelaš svoj grajski žig, se nasitiš s srednjeveškimi dobrotami in prisostvuješ pri sežigu 

čarovnice na grmadi. 

 

Vsakega 1. in 16. dne v mesecu poteka na »placu« - trgu v starem delu mesta Ilirska 

Bistrica semenj. Semnji dnevi ohranjajo tradicijo še iz prejšnjega stoletja.  

 

Pomembna prireditev na področju kmetijstva je tradicionalna Kmetijska tržnica na kateri 

se predstavljajo kmetijski proizvajalci iz širše okolice. Predstavitev spremlja strokovni in 

zabavni program.  

 

Med športnimi prireditvami na ilirskobistriškem, pa je najbolj zanimiva Gorsko hitrostna 

avtomobilska dirka za Evropsko prvenstvo. Ob cesti med Ilirsko Bistrico in Šembijami se 

vsakokrat zbere množica obiskovalcev, ki občudujejo spretnost hitre vožnje najboljših 

Evropskih voznikov. 
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4.9 TURISTIČNO ZALEDJE 

 

Občina Ilirska Bistrica je poleg naravnih vrednot, športnih in kulturnih aktivnosti ter 

odlične kulinarike, za obiskovalce privlačna tudi zaradi bližine svetovnih znamenitosti. 

Lokacija ima velik potencial z vidika dostopnosti in izhodišča za izlete. Samo 20 km stran 

leži Postojna s svetovno znano jamo in gradom - Postojnska jama in Predjamski grad. 

Nedaleč stran se dviguje Kras, ki s svojimi značilnostmi (rdeča prst, kraški pojavi) privablja 

mnoge turiste. Zanimivi so kraji Štanjel, Lipica, Škocjan s Škocjanskimi jamami. V slabi uri 

pa se že lahko sprehajamo po obalnih mestih Koper, Izola, Piran. 

Slika 28: Turistično zaledje občine Ilirska Bistric 
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4.10 OSNOVNA TRANZITNA STATISTIKA IN NASTANITVENE ZMOGLJIVOSTI 

 

Glede na to, da gre čez občino Ilirska Bistrica velik pretok domačih in tujih turistov, je 

presenetljivo, da ima zelo malo prenočitvenih zmogljivosti. Prevladujejo tranzitni gostje s 

kratko dobo bivanja. 

Preglednica 2: Število vozil, ki so prečkala mejni prehod Starod in Jelšane v letu 2015, po mesecih  
(Direkcija Republike Slovenija za ceste, 2016) 
 

 STAROD JELŠANE 

JANUAR 93.657 56.582 

FEBRUAR 74.118 52.938 

MAREC 101.959 74.497 

APRIL 125.753 105.261 

MAJ 140.921 139.688 

JUNIJ 172.761 208.290 

 

 

Slika 29: Prikaz števila vozil, ki so prečkala mejni prehod Starod in Jelšane v letu 2015, po mesecih 

 

Preglednica 3: Prenočitve turistov v občini Il. Bistrica med leti 2008 in 2014 (SURS, 2016) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

DOMAČI 2273 2260 1529 595 782 693 895 

TUJI 2506 2360 2101 2533 2973 3694 4213 
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Slika 30: Prikaz prenočitve turistov v občini Il. Bistrica med leti 2008 in 2014 

 

Občina Ilirska Bistrica nima niti enega hotela, motela ali kampa, ki bi na enem mestu 

omogočil namestitev večje skupine gostov. V samem mestu Ilirska Bistrica lahko turisti 

prenočijo le pri zasebnih sobodajalcih in restavracijah s prenočišči. V letu 2009 je bilo v  38 

sobah na voljo skupaj 100 ležišč.  

Preglednica 4: Prenočitvene zmogljivosti (po sobah, po številu ležišč) v občini Il. Bistrica med leti 2003 in 
2009 (SURS, 2016) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Moteli 10  21 - - - - - - - - - - - - 

Penzioni 8  18 8 18 15 39 15 39 15 39 15 39 15 39 

Gostišča 18  47 5 20 - - 28 70 28 70 28 70 15 36 

Prenočišča - - - - - - - - 3 9 - - - - 

Tur. kmetije z nastanitvami  6  16 6 16 - - - - 6 14 6 14 6 16 

Planinski domovi in koče - - - - 2 26 - - - - - - - - 

Delavski počitniški domovi 2  9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 

Mladinski počitniški domovi - - - - - - - - - - - - - - 

SKUPAJ SOB, LEŽIŠČ 44 111 21 63 19 74 45 118 54 141 51 132 38 100 
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5 OSNOVNE ZNAČILNOSTI OŽJEGA OBMOČJA PROJEKTA 

5.1 ANALIZA ZAZNAVANJA (DOŽIVLJANJA PROSTORA) 

 

Mentalna karta prikazuje oblikovno oz. strukturno zgradbo območja, ki sem jo z obiskom 

in sprehodom čez obravnavani prostor večkrat osebno doživela. Na območju izstopajo 

robni elementi, osnovna dovozna pot in pogledi - vedute. Robne elemente predstavljata 

gosta, visoka vegetacija in rob jezera. Vegetacija se širi po obrobju posameznih delov in 

objema osrednji prazni, travnati prostor na koncu katerega so lepi pogledi na okoliške 

hribe in vasi. Osrednja pot predstavlja povezovalno potezo med posameznimi deli. 

Pojavijo se štiri vozlišča - razpotja. Kot dominanta je zaznan osrednji, največji travnati 

prostor s staro jablano v središču. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 31: Zaznavna analiza obravnavanega območja 

5.2 AKUMULACIJSKO JEZERO MOLA 

 

V občini Ilirska Bistrica ni naravnih jezer, sta pa dve akumulacijski jezeri - Mola (1979) in 

Klivnik (1987). Nastali sta z namenom zadrževanja poplavnega vala Reke in večanja 

pretoka Reke v času suše. Zagotavljata tudi primarni vodni režim v Škocjanskih jamah. 

 

Jezero Mola leži na vzhodnem robu osrednjega brkinskega slemena. Nastalo je na potoku 

Molja v bližini naselij Harije in Soze pri Ilirski Bistrici. Leži na nadmorski višini 430 m. Je 

precej veliko in ima zelo razgibano obrežje, saj meri obseg 10 km. Vodna gladina jezera 
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precej niha, tudi 5 m, zato so brežine malo ali skoraj nič porasle. Ob najvišji gladini ima 

jezero prostornino 4,2 milijonov m3. V septembru in oktobru vodno gladino postopno 

spustijo do kote 430 m, v januarju pa jo vzdržujejo na koti 432 m (Šebenik, 1996).  

 

Jezero služi kot ribji rezervat in je pravi raj za ribiče (športni ribolov krapov, amurjev, 

somov, ščuk, smučev). Ribarjenje je časovno, sezonsko in krajevno precej omejeno. V dobi 

drstenja so lovopusti. V tem času je potrebno omejiti vodne športe, saj lahko poškodujejo 

zarod in  posebne naravne oblike. Upoštevati je potrebno, da so vode predvsem življenjski 

prostor in osnovni pogoj za življenje rastlin in živali in ne le prizorišče vodnih športov 

(Jerše, 2001). Zanimivost reke Molje je velik strmec, velik delež suhih dolin v spodnjem 

delu porečja in močno meandriranje (Uljan, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 32: Značilnosti jezera Mola 
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5.3 ANALIZA DOSTOPNOSTI 

 

Lokacija kampa Mola se nahaja na obrobju Brkinov pod vasico Harije pri Ilirski Bistrici. Leži 

na severnem bregu jezera Mola, v srcu neokrnjene narave, daleč stran od mestnega 

trušča. Glavni dostop do kampa je iz regionalne ceste Podgrad - Ilirska Bistrica. Malo daljši 

dostop pa je preko lokalne ceste Velika Bukovica - Soze. Bližino obravnavanega območja 

prečkajo trije daljnovodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 33: Dostopnost do jezera Mola 
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5.4 ANALIZA RELIEFA 

 

Teren je zelo razgiban. Območje obdelave je ujeto med gričevje Brkinov in jezero Mola. 

Leži med 455 m in 430 m nadmorske višine. Proti severu, severovzhodu in vzhodu se 

teren dviguje. V jugovzhodnih, južnih, severozahodnih, zahodnih delih teren sprva pada  - 

približujemo se jezeru Mola, nato pa se zopet vzpenja. Najnižji, skoraj raven teren (2 % 

naklon) je na SZ delu obravnavanega območja.  

Slika 34: Razgibanost terena na obravnavanem območju in naklon 10 m široke jezerske obale 
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5.5 ANALIZA VEGETACIJE 

 

Razgiban teren onemogoča intenzivno kmetijstvo, povzroča razdrobljenost kmetijskih 

zemljišč in večjo biotsko pestrost krajine. Njive, travniki, travniški sadovnjaki jablan in sliv, 

se prepletajo z gozdom, kateri se zaradi opuščanja kmetijskih dejavnosti hitro razrašča 

(pionirske vrste: breza, hrast, bor). Severovzhodne dele obale jezera, kjer je voda plitka, 

poraščajo vodoljubne rastline, kot so šaši, trstičje in vrbe. 

 

Slika 35: Vegetacija ožjega območja jezera: 1 - brezov gozdiček, 2 - hrastovo borov gozdiček, 3 - stare 
jablane, 4 - praproti, 5 - trstičje, šaši in vrbe, 6 – vrbe 
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5.6 ANALIZA POGLEDOV  

 

Iz regionalne ceste proti osrednji poljski poti se teren spušča. Bolj kot se približujemo 
obali jezera Mola, lepše poglede imamo na okolico. Na jugozahodni strani se odpre 
pogled na vzhodni rob brkinskega gričevja z vasjo Sabonje, na jugovzhodnem delu pa je 
lepo vidna vas Soze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 36:  Pogledi na okoliške hribe in vasi 
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5.7 SINTEZA ANALIZE LOKACIJE 

Slika 37:  Skupne analize lokacije 
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5.8 POTENCIALI PROSTORA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 38:  Potenciali območja ob jezeru Mola 
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6 OPPN NAČRT ZA TURISTIČNO SREDIŠČE MOLA 

 
Občina v skladu s Strategijo razvoja turizma z izvedbenimi programi v občini Ilirska 

Bistrica, spodbuja razvoj novih oblik turističnih ponudb. Izdelani so bili številni izvedbeni 

projekti, ki naj bi omogočili pridobivanje stacionarnih gostov in zadovoljili potrebe vedno 

bolj zahtevnih enodnevnih obiskovalcev. Ena od novo oblikovanih turističnih in športno 

rekreacijskih ponudb naj bi bila tudi Turistična destinacija Brkini z nosilnim turističnim 

projektom Mola (V prostoru …, 2011a).  

 

 
Slika 39:  Turistično središče Mola (V prostoru …, 2011b) 

Urbanistično podjetje V prostoru d.o.o. iz Ilirske Bistrice bi prostor pod Harijami (1) 

uredilo s 232 parkirišči, info točko, 24 postajališči za avtodome, bazenskim kompleksom z 

notranjim in zunanjim bazenom, gostinsko ponudbo z restavracijo in zunanjo teraso, 

čolnarno, 4 športnimi igrišči (košarka, odbojka in dve igrišči za tenis), z 69 bungalovi ter z 

dostopi do vode s pomoli in privezi za čolne. 
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Slika 40: Načrt turističnega središča Mola pod vasjo Harije (Bistriški odmevi, 2012) 

Okolico ribiškega doma pod Sozami (2), na nasprotni strani jezera Mola, bi obdali s 83 

parkirišči, kampom s 42 šotorišči in hiškami na drevesih, turistično informacijskim 

centrom, gostinsko ponudbo, čolnarno in številnimi pomoli. Ponujala bi tudi možnost 

plavanja v jezeru (V prostoru …, 2011b). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 41:  Načrt turističnega središča Mola pod vasjo Soze (Bistriški odmevi, 2012) 
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Predlagani turistični projekt Mola ni trajnostno naravnan, saj ni v skladu z izhodišči  

trajnostnega (sonaravnega) turizma. Preveč je usmerjen v masovni turizem, ki pa ima na 

naravno, kulturno in socialno okolje močne negativne vplive. Z vidika zmogljivosti 

prostora je preobširen in prenatrpan. Preveč natrpani nastanitveni objekti, številni 

pomoli, ogromna parkirišča novodobnim turistom nebi izpolnili želje po miru, intimi in 

pristnem stiku z naravo. Predlagati kopanje v jezeru Mola je nesmiselno saj vode, zlasti v 

poletnih mesecih, ni dovolj. Če si občina želi povečati zaslužek s turističnimi obiski 

tranzitnih gostov, bi potrebovala hotel, vendar ta lokacija zanj ni primerna. Za njegovo 

lokacijo bi bilo primerno samo mesto Ilirska Bistrica, v katerem je veliko propadajočih 

stavb, ki bi jih lahko obnovili v ta namen (npr. star hotel Lovec, star hotel Turist …) 

Območje ob jezeru Mola mora biti namenjeno manjšemu številu gostov, ki znajo 

spoštovati lepoto narave, ki se želijo nadihati svežega zraka, si želijo miru in počitka v 

ohranjeni naravi ter spoznati kulturni utrip in podeželski značaj občine Ilirska Bistrica.  

 

Pod vasjo Harije predlagamo ureditev sodobnega, manjšega, sonaravno urejenega kampa, 

ki bi z majhnimi posegi v okolje varoval naravne lepote območja, nebi predstavljal  

škodljivega posega v naravno okolja ter bi zmanjšal negativne vplive na družbeno - 

kulturno okolje. Preko številnih lokalnih in regionalnih danosti, bi gostom ponudil 

najboljšo vrednost za denar. S prizadevanjem o čimboljši ohranitvi naravnega značaja 

prostora, tesni povezanosti z naravo in danimi aktivnostmi v prostoru (plezanje, ribolov, 

treking, kolesarstvo, pohodništvo, plavanje, vodni športi), glede na pretekla podana 

izhodišča in želje novodobnih turistov, predlagam, da nov program zajema pestro izbiro 

nastanitvenih objektov, manjši oskrbni objekt, prostore za druženje, igralne površine in 

wellness ponudbo. V ribiškem domu pod vasjo Soze, bi uredila gostišče s prenočišči, sam 

prostor ob ribiškem domu pa bi bil namenjen samo ribičem in ne dodatnim nastanitvenim 

kapacitetam. 

 

Območje kampa bi se s kolesarskimi, sprehajalnimi in drugimi tematskimi potmi 

povezovalo z manjšimi gostišči s prenočišči, turističnimi kmetijami ter naravnimi in 

kulturnimi znamenitostmi celotne občine.  

6.1 NOV PREDLAGANI PROGRAM KAMPA OB JEZERU MOLA 

 

 VSTOPNI DEL S PARKIRIŠČI IN  MANJŠO RECEPCIJO 

 PROSTOR ZA AVTODOME 

 PROSTOR ZA ŠOTORE 

 GLAMPING ŠOTORI 

 MANJŠA RESTAVRACIJA Z ZUNANJO TERASO (»Country club«) 

 MANJŠI NARAVNI BAZEN S SAVNO, MASAŽO IN JACUZZIJI NA PROSTEM  
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 IGIRŠČE ZA ODBOJKO, TENIS, MALI NOGOMET 

 ADRENALINSKI PARK Z OTROŠKIM IGRIŠČEM 

 ČOLNARNA Z BAROM IN ODROM NA VODI 

 PIKNIK PROSTORI 

 SPREHAJALNE POTI, KOLESARSKE POTI, TEMATSKE POTI, JAHALNE POTI 
 

6.2 MERILA PRIMERNOSTI ZA ORGANIZACIJO JEZERSKIH KAMPOV  

 

Glede na merila, ki so v večini povzeta po Jeršiču (1999), naj bi bili jezerski kampi ob delu 

jezera, kjer so ugodnejše lege, ki omogočajo pristope do vode. Na ravnem, rahlo 

nagnjenem zemljišču, z nakloni bregov pod 10 % ali terasastem zemljišču, velikem nad 0,5 

ha. Tla morajo biti varna pred udori, propustna, z majhno zmožnostjo zadrževanja vode 

(pri daljših padavinah se na poteh in prostorih za šotore in prikolice voda ne sme 

zadrževati). Vlažna zemljišča niso primerna tudi zaradi zadrževanja insektov, ki bi turiste 

motili. Primerna so zemljišča z zavetrno lego, z globokim nivojem talne vode in z dobro 

ukoreninjeno rastlinsko odejo. Priporočljiva je ozelenitev z drevjem in grmovjem, ki 

prispeva k boljši vključitvi v krajino, tvori mejo z odprto krajino, ščiti pred vetrom in 

zunanjimi vplivi, prispeva k razčlenjenosti kampa z oblikovanjem intimnejših prostorov za 

posamezne skupine šotorov in ustvari ugodnejše klimatske pogoje v prostoru.  

 

Kampi naj imajo skromno prostorsko in programsko organizacijo, ki temelji predvsem na 

veliki stopnji ohranjenosti naravnega okolja. Naj imajo zelo malo dodatnih dejavnosti, ki 

so vezane na kamp in obiskovalce (nimajo večjih trgovin, zabavišč, številnih gostinskih 

lokalov). Naj se nahajajo izven naselij. Zagotoviti morajo osnovno komunalno 

opremljenost (vodna oskrba, odvajanje odpadnih voda, odstranjevanje odpadkov). Imeti 

morajo urejeno infrastrukturo, priključke za elektriko, igralne površine, svoje kopališče, 

manjši gostinski objekt z recepcijo, kolesarske steze in poti ter dodatno kapaciteto 

prenočišč v počitniških hišicah - glamping (Jeršič, 1999:96-104). 

 

Kamp mora biti ograjen in varovan prostor, z vstopno zapornico ali vrati. Ponoči, kadar 

kamp obratuje mora imeti osvetljen vhod in napis. Osvetljene morajo biti tudi poti od 

sprejemnega prostora do sanitarij. Če ima več kot 100 kampirnih prostorov, mora imeti 

izdelan načrt kampa (Pravilnik …, 2014). Zagotoviti je potrebno ukrepe in opremo za 

ognjevarnost, kot so gasilni aparati, hidrant, dodatne poti, ki bi se uporabljale v primeru 

požara in nesreč (Jeršič, 1999). 
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6.2.1 Recepcija in oskrbni objekt 

 
Zanj je praviloma namenjen prostor v vstopnem delu kampa. Pomembna je njegova 

arhitekturna vključitev v okolico in domačnost. Vsak kamp mora razpolagati z določenimi 

oskrbnimi objekti, kjer imajo obiskovalci možnost nakupovanja osnovnih živil in 

potrebščin. Velikost, oblika, obseg in raznovrstnost blaga so odvisni od velikosti kampa in 

oddaljenosti od oskrbnih objektov v okolici. 

6.2.2 Parkirišča 

 
Parkirišča naj se nahajajo čim bližje glavni cesti. Mere parkirišča za osebni avtomobil so 5 

m x 2,5 m, parkirni prostor za invalide je velik 4,70 m x 3,5 m za motorje pa 2,25 m x 1 m. 

Predvidena velikost počivališča za avtodome je 4 m x 8 m (Žvokelj, 2011). Za kolesarje naj 

bo poskrbljeno s stojalom za več koles in servisnim stebričkom. 

6.2.3 Manjša restavracija, gostinski obrat 

 
Površine namenjene dostavi blaga in odvozu odpadkov morajo biti fizično in vidno ločene 

od zunanjih površin, namenjenih gostom in od drugih zunanjih javnih površin. Imeti 

morajo urejen dostop do vhoda za goste. Gostom morajo zagotoviti parkiranje osebnih 

vozil. Za vsakih 10 sedežev morajo zagotoviti parkiranje enega osebnega vozila. Imeti 

morajo urejeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odplak, varstvo pred požarom, priključitev 

na električno omrežje ter zagotovljeno telefonsko povezavo z javnim telefonskim 

omrežjem. Zunanje površine, ki so neposredno povezane z gostinskim obratom, morajo 

biti primerno utrjene in urejene, ograjene ali na drug način ustrezno označene (Pravilnik  

…, 2014). 

6.2.4 Bazen 

 

Kopanje v bazenu je možno s skromnimi napravami. Običajno pa je navezano na več 

različnih kopaliških naprav, kot so okrepčevalnica, garderobe, tuši, savne in drugi servisni 

objekti. Nekateri objekti lahko kopališko območje dodatno privlačijo in povečajo. 

Kopališča ne segajo več kot 100 m stran od obale. So blizu igralnih površin in imajo 

ugodne klimatske pogoje (osončenost), nekaj vegetacije za senco, suha tla. Pomembna je 

bližina dostopne ceste in parkirišča do 50 m (nošenje brisač). Če je blizu mesta naj bo 

urejen dostop po kolesarski stezi ali pešpoti oz. z javnim prometnim sredstvom. Za 

kopanje pridejo v poštev tudi krajinsko manj atraktivna območja (raven svet v zaledju 

vodne površine). Vendar proučevanja kažejo, da je kopanje v krajinsko privlačni pokrajini 

posebej priljubljeno. Voda z neprijetnim vonjem, ne pride v poštev (Jeršič, 1999: 47-49). 
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6.2.5 Prostor za šotore in prikolice 

 

Prostor za postavitev šotora ali počitniške prikolice mora imeti povprečno velikost 55 m2. 

V delih, kjer je strnjeno šotorišče, mora biti odmik med šotori najmanj tri metre. 

Obiskovalci morajo imeti zagotovljen parkirni prostor pred vhodom v kamp, če ni 

možnosti postavitve avtomobila na kampirnem prostoru. Prostori za prikolice morajo 

imeti ravne in urejene površine z označenimi mesti za postavitev vozil, električne 

priključke za vsa označena mesta, možnost oskrbe s tekočo vodo, posode za ločeno 

zbiranje odpadkov, prostor za izpust odpadne - fekalne vode (Pravilnik …, 2014). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 42:  Dimenzije šotorov in kamp prikolic (Neufert, 2002: 259) 

6.2.6 Glamping šotori 

 

Merila za glamping šotore nam je preko pogovora, podal arhitekt Peter Ličen, ki se je do 

teh ugotovitev dokopal preko lastnih izkušenj, ko je ugotovil kaj uporabniki iščejo in kaj 

odklanjajo, ko iščejo samoto. Predlaga, da se glamping šotori nahajajo na malce oddaljeni 

lokaciji, stran od hrupa. Nudijo naj privatnost, mir in lep razgled na okolico. Če je teren 

lokacije ugoden je optimalno število glamping šotorov na 5 ha površini 20. En glamping 

šotor naj minimalno zajame 16 m2 površine. Takšna je tudi praksa na primerih iz tujine. 

 
Slika 43:  Lushna glamping (Lushna, 2016) 
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6.2.7 Sanitarne naprave 

 
Sanitarne naprave so eden od pomembnejših elementov v kampu. Za njihovo kakovostno 

ureditev so obiskovalci pripravljeni  tudi največ plačati, saj se nivo kampa določa glede na 

kvaliteto in zmogljivost sanitarnih objektov in naprav. Število sanitarij mora ustrezati 

kapacitetam kampa. Zajemati mora opremo za umivanje (umivalniki, tuši), stranišča (v 

predprostoru je nujen umivalnik in sušilec za roke oz. papirnata brisača), kanalizacijska 

oprema (za odtok vode oz. fekalij), sanitarni objekt za invalide, priključki vode. Stranišča 

morajo biti ločena od tuš kabin in pomivalnice posode, kar v številnih kampih ni 

upoštevano (Jeršič, 1999).     

 

Na 25 prostorov mora imeti kamp eno stranišče za ženske, eno stranišče za moške, eno 

prho, eno pipo s pitno vodo. Na 50 prostorov eno korito za pomivanje posode, na 200 

prostorov en prostor za čiščenje kemičnega stranišč (Pravilnik …, 2014). 

6.2.8 Prostor za rekreacijo (športna igrišča) 

 
Za rekreacijske potrebe je treba urediti posebne prostore in objekte, kjer se lahko 

udejstvujejo vsi. Izbor tovrstne opreme mora biti pester tako za mlade kot starejše – tenis 

igrišča (18 m x 30 m), igrišče za odbojko na mivki (22 m x 15m), bazen, balinišče, mize za 

namizni tenis, mini golf, mali nogomet (38 m x 21 m). Športne objekte je potrebno urediti 

na prostoru, kjer športne dejavnosti ne motijo ostalih gostov in ne zmanjšujejo 

prehodnosti prostora. 

6.2.9 Piknik prostor 

 
Za dejavnost niso potrebne posebne naprave. Za njeno izvajanje se uporabljajo različni 

pripomočki, mize, stoli, žar. Razno igralno orodje - žoga, loparji. Za pripomočke je 

potreben avto, zato so privlačne vse tiste točke, ki so dostopne z avtom. Zaželene so 

naprave, ki omogočajo zaščito pred požari (kurišča), pred slabim vremenom (strehe) in 

ustrezno zbiranje odpadkov. Ustrezne so velike, dobro osončene pohodne travnate 

površine, ki niso v rabi in so poraščene z posameznimi drevesi ali skupino dreves, ki nudijo 

senco. Posebej privlačne so gozdne jase, robna območja med gozdom in odprtimi 

površinami, travniki ali pašniki, travne, nerodovitne (peščene) ali deloma gozdne obalne 

površine, ob vodi, z razgledom na vodno površino. Nagib terena naj bi bil pod 20 % (Jeršič, 

1999: 51-52). 
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6.2.10 Prometna opremljenost 

 

Do nadrejenega cestnega omrežja mora iz kampa voditi dobro utrjena dovozna cesta. Če 

je v bližini kampa naselje, je pomembna tudi povezava s pešpotjo. Dovozne poti naj bodo 

široke najmanj tri metre (Pravilnik …, 2014). 

6.2.11 Pohodne poti 

 
So vezane na naravno in pestro krajino. Zajemale naj bi omrežje markiranih pešpoti,  

razgledne točke, manjše ali večje vodotoke, vodne površine, večje površine z doživljajsko 

privlačnostjo, razgiban teren. Zemljišča ne smejo biti ograjena. Potrebni so objekti za 

počitek, zaščito pred slabim vremenom ali za prehranjevanje. Nagib terena naj bi bil pod 

70 % (Jeršič, 1999: 59-60). 

6.2.12 Kolesarske poti 

 
Kolesarske steze naj se uredijo v prometno zatišnih in pokrajinsko privlačnih območjih. Na 

posebej pomembnih cestnih odsekih naj se zgradijo posebni kolesarski vozni pasovi. 

Potrebno je omrežje markiranih poti, objekti za počitek, zaščito pred slabim vremenom in 

za prehranjevanje. Gorsko kolesarjenje izven javnih cest naj se omeji na določene poti 

(Jeršič, 1999: 94). 

6.2.13 Učne poti 

  
Učne poti se oblikujejo za spoznavanje in doživljanje pokrajin z redkimi in specifičnimi 

naravnimi pojavi, kot so dendrološke značilnosti gozdov, redki biotopi, geološke, 

geomorfološke, hidrološke značilnosti, območje oblikovane narave, posebna oblika rabe 

tal (soline, planine), kulturnozgodovinski spomeniki. Zajemajo naj območja ob naravni in 

kulturnih znamenitostih, gozdnato okolico mest, turističnih in zdraviliških krajev in okolico 

šol. Dolge naj bodo 2 - 4,5 km, ki zajamejo eno do dve urno hojo. Potek naj bo v obliki 

krožne poti, na začetku in koncu naj bo parkirišče. Trasa naj bo razgibana, informacijske 

table naj se nanašajo na konkretne objekte ob poti, ki zanimajo širši krog javnosti in so 

zanimive tudi za otroke. Razdalje med informacijskimi tablami morajo biti dovolj velike, da 

obiskovalci lahko dojamejo ponujene informacije (Jeršič, 1999: 121). 

6.2.14 Čolnarjenje 

 
Omeji ali prepove naj se rekreacijska raba zlasti na prodnatih, peščenih in muljastih 

sipinah, ter močvirnih tleh, ki so prostor za počitek in zadrževaje ptičev, kot tudi plitvinah 

(drstišča), še posebej takšnih z vodnimi rastlinami. Obale s trstičjem in grmišči je treba 

ščititi tako s kopenske kot vodne strani, saj se le na ta način lahko ohranja življenjski 
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prostor ptic, rib, majhnih živali in posebnih vodnih rastlin. Najmanjša površina za 

čolnarjenje je 50 ha, voda pa mora biti globoka vsaj 1,5m. Za gradnjo rekreacijskih 

objektov - pomolov, morajo biti brežine ustrezno trdne (Jeršič, 1999: 121). 

6.2.15 Jahanje 

 

V podeželskih območjih z relativno majhnim in redkim jahalnim prometom, naj se, če je le 

mogoče, uporablja za jahanje poti, namenjene kmetijstvu. Prepoved jahanja je potrebna 

na javnih cesta, namenjenih motornemu prometu ter ozkih pešpoteh in stezah. Jahanje 

lahko poteka vzporedno z širšimi pešpotmi (ni potrebno omejevat) saj se veliko 

sprehajalcev razveseli pogleda na jezdeca in konja (Jeršič, 1999: 102). 
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7 IDEJNA ZASNOVA UREDITVE KAMPA OB JEZERU MOLA 

7.1 KONCEPT KAMPA 

 
Delitev osrednjega travnatega dela obravnavanega območja na več manjših sklopov 

omogoča, da v kampu vsak turist (obiskovalec) najde primeren prostor zase. V veliko 

pomoč nam je bila obstoječa robna vegetacija, ki je že sama posebej nakazala posamezne 

sklope. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 44:  Koncept kampa Mola 

 

7.2 CONING KAMPA 

 

 PROMETNA CONA: Zavzema vstopno pot, upravne in oskrbne objekte ter parkirne 

prostore za obiskovalce in pozno vračajoče se goste kampa. 

 HRUPNA CONA: Zavzema razna športna igrišča in objekte namenjene druženju. 

 MIRNA CONA: Ta cona naj bi bila zaščitena pred hrupom iz ceste in objekti, ki motijo 

mir v kampu. Zunanje prometnice z močnejšim prometom naj bi bile oddaljene od te 

cone vsaj 200m. Ta prostor je namenjen počitku. Tu so predvidene parcele za šotore in 

glamping hiške. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 45: Coning kampa Mola 
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7.3 PROGRAMSKA SHEMA 

 

Programska shema vključuje tematsko različna območja, ki se med seboj povezujejo v 

celoto. Povezuje tri glavne dejavnosti: druženje, igro, spanje. Program tako vključuje 

vstopno informativno točko (recepcija s parkiriščem), prostore za rekreacijo (igrišče za 

odbojko, nogomet, tenis, adrenalinski park), prostore za počitek in oddih (prostor za 

avtodome, šotorišča, glamping hiške, pomoli …), prostore za druženje (restavracija, piknik 

prostor, bar, gledališče na vodi …), servisne prostore (wc, tuši, prostor za odlaganje 

odpadkov ...) ter sprehajalne poti.  

Program se loči glede na lokacijo. Hrupna programska območja so locirana na severnem 

delu območja, v bližini ceste (recepcija, parkirišča), medtem ko so območja za počitek 

pomaknjena na južni del območja, k vodi. Obdana so z višjo vegetacijo in lepimi pogledi na 

okolico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 46: Program kampa Mola 
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7.4 PROSTORSKA ZASNOVA KAMPA MOLA 

 

Zasnovo zajema različne krajinske (reliefne) strukture, ki so sestavni del občine Ilirska 

Bistrica, obenem pa ohranja zasebnost in odprtost prostora glede na reliefne značilnosti 

obravnavanega območja ob jezeru Mola. 

 

Ravne linije preidejo s padanjem terena proti obali jezera Mola v rahlo krivuljo. Osrednji 

del obravnavanega območja je namenjen doživljajsko - adrenalinskemu parku. Številne 

uvale (udrti in izbočeni deli) dajejo igrišču razigranost in skrivnostnost s poudarkom na 

razvoju čutil (vonj, okus, tip, vid, sluh). Pot - okljuki meandra povezujejo program v celoto. 

Obiskovalcu omogoča odpiranje novih pogledov iz različnih zornih kotov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 47: Ideja kampa Mola 

 



7.5 OBLIKOVNA ZASNOVA KAMPA MOLA

Slika 29: Idejna rešitev kampa Mola

0 5 10



Slika 30: Prerezi



Mihelj A. Idejna zasnova ureditve kampa ob jezeru Mola.                                                                           66  

   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016 

 

Obravnavano območje je namenjeno turističnim namenom v vseh letnih časih. Rešitev 

prikazuje in opisuje glavne programske vsebine ter postavitev le teh v prostor. Ureditev 

obsega vstopno ploščad (parkirišča, recepcijo, info točko, izposojevalnico koles, manjšo 

trgovinico z lokalnimi dobrotami in spominčki, servisni objekt); igrišča; adrenalinski park; 

namestitvene dele s sanitarijami; manjši bazen z restavracijo, teraso za sončenje, 

zeliščne savne ter jaccuzzije na prostem; piknik prostore; čolnarno (z barom in pomolom 

za kulturne prireditve); urejene dostope do vode, priveze za čolne; ureditev zelenih 

površin; ureditev tematskih peš poti in kolesarskih poti. 

 

Glede na načela ekološko – strukturno usmerjenega planiranja in prostorskih predlogov za 

organizacijo jezerskih kampov, je program kampa razporejen tako, da v najmanjši možni 

meri prizadene naravni značaj prostora, obenem pa omogoča medsebojno odvisnost in 

prepletanje dejavnosti človeka in narave. Program se v celoti navezuje na obstoječe poti. 

Vstopni prostor, okolica bazena z restavracijo in prostor za avtodome so urejeni bolj 

urbano, saj morajo zajemati več infrastrukturnih segmentov in širših dostopnih delov. 

Spodnji deli z nastanitvenimi deli in igrišči so oblikovani bolj naravno. 

 

Vstopna ploščad s parkiriščem je umeščena na severni, vstopni del območja blizu 

regionalne ceste Podgrad – Ilirska Bistrica. Športna igrišča (igrišče za odbojko, tenis in 

nogomet) so locirana v osrednjem delu kampa med nastanitvenimi deli. Uporabljajo jih 

lahko obiskovalci kampa in lokalni prebivalci. Adrenalinski park je umeščen v osrednji, 

skrivnosten hrastovo borov gozdiček. Dostopen je iz dveh strani, po obstoječi severni 

makadamski cesti in južnem lesenem mostičku. Nastanitveni deli so razdeljeni na tri dele - 

prostor za avtodome, šotore in glamping šotore. Parcele za avtodome se nahajajo blizu 

vstopne ploščadi, na ravninskem delu obravnavanega območja, z vso potrebno 

infrastrukturo. Šotori in glamping šotori pa na nižjem južnem delu območja, v bližini 

vodnih površin. Parcele so  terasasto oblikovane in dovolj oddaljene, da jih poplavna voda 

ne doseže. Obdane z avtohtonim rastlinjem obiskovalcu nudijo mir, pristen stik z naravo 

in najlepše poglede na okolico. Sanitarni objekti so skriti med drevesa in so postavljeni na 

manj privlačnih delih območja. Manjši notranji bazen z restavracijo je umeščen na 

vizualno najbolj privlačno jugozahodno planoto. Iz bazene se lepo vidi jezero in okoliška 

pokrajina. Čolnarna z barom je na najbolj oddaljenem delu območja, z lepimi pogledi na 

vodno površino. S plavajočim odrom služi za kulturno dogajanje v kampu. Dostop do nje 

je ravno tako iz dveh strani, obstoječe severne makadamske ceste ali južne pešpoti, ki 

poteka po travnati površini in lesenih mostičkih, mimo adrenalinskega parka. Oblikovane 

so tudi poti, ki povezujejo programe v kampu in območje ribiškega doma Soze s celotnim 

območjem jezera in širšo okolico. 
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7.4.1 Krajinsko oblikovanje 

 

V skladu s cilji, da prostor ostane čim bolj ohranjen in da program vanj umestimo po 

načelu najmanjše možne spremembe, krajinska ureditev temelji na obstoječih prostorskih 

potencialih: bogat obvodni prostor, linije obstoječe gozdne vegetacije, široki odprti 

travnati prostori, skrivnostne jase, samotne jablane in razgiban relief.  

Dodatna zasaditev odprtih predelov območja z novimi avtohtonimi drevesi in redčenje 

gozdne robne vegetacije, omogoči boljšo razčlenjenost kampa, oblikovanje intimnih 

prostorov in ugodnejših klimatskih pogojev. Lepe poglede na jezero in okoliško krajino, 

omogoči ohranitev osrednje odprte travnate površine z osamljenimi jablanami in zeleno 

obvodno površino. Teren se v nekaterih delih minimalno preoblikuje. Višinske razlike se 

uporabi za terase, čez reliefne zajede se spelje sprehajalne brvi. Pešpoti in tematske poti, 

so glede na relief, mehkih valovitih oblik in služijo povezavi programov v kampu in njegovi 

okolici. Pretežno so travnate, peščene ali lesene. Obstoječe ceste - kolovozne poljske poti, 

so spremenjene v dobro zbit makadam in se jih uporablja za glavne dostopne poti. Poti so 

dostopne tudi invalidom. Intervencijske poti so urejene v sklopu dovoznih cest. 

Na podlagi ekoloških načel so objekti energetsko varčni, enostavnih oblik z zeleno streho. 

Ker so grajeni iz avtohtonih materialov - les, kamen se lepo zlijejo v okoliški prostor. 

Prostor je opremljen z enotno oblikovano urbano opremo (luči, klopi, koši za smeti). 

Infrastrukturo se uredi tako, da zagotovimo varstvo okolja. Za gretje objektov, toplo vodo 

in vse vrste električne energije se uporabi toplotno črpalko. Za fekalne in meteorne vode 

se zgradi ločen kanalizacijski sistem, ki poteka pod cesto. Vse fekalne vode se odvajajo v 

biološko čistilno napravo v neposredni bližini bazenskega kompleksa. Elektrika se 

pridobiva iz daljnovoda Podgrad. Uredijo se površine za ločeno zbiranje komunalnih 

odpadkov. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 50: Predlog ureditve infrastrukture 
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7.4.2 Parkirišče 

 

Delno tlakovana površina leži v neposredni bližini vstopnega objekta - recepcije in 

pašnika. Urezano je v manjši vstopni travnik. Umestitev vstopne ploščadi s parkiriščem na 

severni del območja, omogoča najhitrejši dostop do recepcije iz regionalne ceste Podgrad 

- Ilirska Bistrica in omili širjenje prometnega hrupa v notranjost kampa. Sestavlja ga 38 

parkirišč velikosti 5 m x 2,5 m, 2 parkirišči za invalide, 10 parkirišč za motorje in 5 

postajališč za avtodome, ki so opremljena z vso potrebno infrastrukturo. Njegova 

prostornost omogoča nemoten vstop in izstop avtomobilov, velikih in malih avtodomov. 

Je senčen, za senco poskrbi obstoječa vegetacija ter na novo posajena avtohtona drevesa. 

Parkirišče je namenjeno obiskovalcem kampa in drugim obiskovalcem. Ob recepciji je 

predvidena postavitev stojala za več koles, ob stojalu pa steber z opremo za servisiranje 

koles. Okrog parkirišča je speljana sprehajalna travnata pot, ki vodi do recepcije, k 

prostoru za avtodome in se nadaljuje v notranjost kampa. Postajališče za avtobus se 

nahaja pod vasjo Harije, nedaleč stran od kampa, na glavni cest Podgrad - Ilirska Bistrica. 

 

Drugo parkirišče se nahaja pri restavraciji. Delno tlakovana površina zajema 10 parkirnih 

mest. Namenjeni so zaposlenim v bazenu, turistom s šotori ter obiskovalcem glamping 

šotorov. Tretje parkirišče se nahaja pri čolnarni. Postavljen je na severno stran čolnarne, v 

gozdičku na utrjenih peščenih tleh, zajema 13 parkirnih mest. 

 

Slika 51: Pogled na parkirišče kampa Mola 

7.4.3 Recepcija (Info točka) 

 

Recepcija je vezana na vstop, zato je locirana na vstopno ploščad ob parkirišče. Poleg 

zaračunavanja nastanitvenih prostorov, vključuje tudi informacije o redu in dogodkih v 

kampu ter turistične informacije za bližnje vasi, celotno občino in okoliške regije. Nudila bi 

izposojo koles, čolnov, v njej bi prodajali domače (avtohtone) izdelke in pridelke. Objekt je 

enostavne podolgovate oblike, velik 12 m x 4,5 m, enoetažni z zeleno streho. V celoti je 

zgrajen iz lesa. Njegova lesena podoba se dobro zlije s prostorom. Lesena je tudi terasa na 

vhodu v objekt. Na levi strani je postajališče za kolesa, parkirišče za motorje ter koši za 
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smeti. Da je kamp urejen je potreben servisni objekt. Manjši servisni objekt, ki ima vhod iz 

zadnje strani in svojo dostopno pot, se drži recepcije. Lepo je obdan z avtohtonim 

zelenjem. Vstop v kamp z motoriziranimi vozili preprečuje rampa s katero upravlja 

recepcija. Ponoči je poskrbljeno za osvetljenost celotnega vstopnega dela (vključno z 

napisom) in vse do sanitarnih in nastanitvenih objektov v spodnjem delu kampa. 

 

Slika 52: Pogled na recepcijo 

7.4.4 Prostor za avtodome 

 

Prostori za avtodome se razprostirajo na severnemu delu območja blizu recepcije in 

glavne ceste. V sprednjem delu so zato, ker je tu velik, raven, dostopen predel in omogoča 

nemoteno prehajanje, obračanje avtodomov. Tu je tudi lažje napeljati vso ustrezno 

infrastrukturo, ki jo avtodomi potrebujejo. Proti hrupu je zaščiten z gosto obrobno 

vegetacijo. Teren je dobro utrjen, dreniran in travnat. Glavne poti so delno tlakovane, 

široke 3 m. Da je prehod do piknik prostora, sanitarnega objekta nemoten so med 

parcelami urejene dodatne 1m široke povezovalne steze. Za senco poskrbijo na novo 

zasajena avtohtona drevesa.  

V ureditev je vključenih 12 parcel velikosti 6 m x 6 m, so zelo prostorne in imajo vso 

potrebno napeljavo: priklop na elektriko in pitno vodo, ter jašek za odpadno vodo. Na 

južnem robu območja je postavljen sanitarni objekt velikosti 15,7 m x 5,7 m. Vsebuje 
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moške in ženske sanitarije (vsak ima 2 stranišči in tri tuše), stranišče za invalide, 

umivalnico in pralnico posode. Na desni strani objekta je postavljena inovativna ekološka 

naprava za čiščenje kemičnih stranišč ter smetnjaki za ločeno odlaganje odpadkov (da se 

bolje zlijejo z okolico so obdani z lesom). Pritlični objekt z leseno teraso je enostavne 

podolgovate pravokotne oblike. Gradbeni materiali so avtohtoni, prevladuje les. Streha je 

zelena. 

 

Slika 53: Pogled na bazen in sanitarni objekt 

 

Slika 54: Pogled na prostore z avtodomi 

7.4.5 Piknik prostor 

 

Na dobro osončenem, robnem območja se nahaja piknik prostor. Opremljen je s posodo 

za ogenj, nekaj drvi, smetmi in klopcami.  
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Slika 55: Pogled na piknik prostor 

7.4.6 Igrišča 

 

Prostori za rekreacijo so umeščeni v osrednji prostor kampa v bližino nastanitvenih 

zmogljivosti, vendar še dovolj blizu oskrbnih objektov. Vključujejo igrišče za odbojko na 

mivki velikosti 22 m x 15 m, igrišče za tenis velikosti 18 m x 30 m in igrišče za mali 

nogomet na travi, velikosti 38 m x 21 m. Usmeritev in velikost igrišč je po standardnih 

normativih. Ograjena so z mrežasto ograjo. Teren območja smo minimalno preoblikovali 

še vedno pa se igrišča lepo zlijejo z okolico. Obide jih travnata pešpot, ki se iz restavracije 

vijugasto nadaljuje proti manjšemu adrenalinskemu parku z otroškim igriščem. 

Manjši adrenalinski park z otroškim igriščem je zaradi najgostejše zaraščenosti z drevjem, 

skrivnostnosti in odmaknjenosti, umeščen v osrednji borov gozdiček. Elementi 

adrenalinskega parka so vpeti na drevesa, sestavljeni so iz lesenih desk in vrvi. Otrokom in 

odraslim omogočajo plezanje, skakanje, lovljenje in višinski počitek z lepimi razgledi na 

jezero in spodnje otroško igrišče. Igralne površine otroškega igrišča so zasnovane v 6 

različnih ovalnih oblik, ki ponazarjajo kraške vrtače. Le te so razen trampolina, ki zajema 

eno od njih, napolnjene - prekrite z naravnimi materiali: mah, mivka, vejice in lubje, storži, 

kamenje. Za skrivalnice je ugoden že sam borov gozdiček, ki se na nekaterih predelih kar 

precej zgosti. Da je igrišče še bolj skrivnostno, se po gozdičku nizajo enostavna lesena 

igrala, na koncu rta pa iz dreves visijo gugalnice. Gugalnice so v obliki kapljic - ponazarjajo 

dež, ki topi apnenec in izdeluje vrtače, hkrati pa poskrbi, da jezero nikoli ni suho. Mimo 
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gugalnic se vije sprehajalna pot, ki se nadaljuje proti čolnarni. Gugalnice so lahko poleg 

igre tudi prijeten kraj za počitek in sprostitev, saj vonj borovih iglic in lep razgled na 

okolico delujejo zelo blagodejno.  

Slika 56: Pogled na adrenalinski park 

 

Slika 57: Pogled na viseče gugalnice 
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7.4.7 Manjši podolgovat bazen z restavracijo 

 

Na zgornjem robu največje jase se nahaja restavracija z manjšim bazenom. Celoten in 

največji objekt obsega okoli 500 m2 in zajema manjši podolgovat notranji bazen z 

garderobami, savnami, sanitarijami, tuši in zunanjimi jacuzziji; manjšo restavracijo z 

zunanjo teraso; ureditev glavnega vhoda. Gradbeni materiali so avtohtoni: prevladuje les 

in kamen. Streha je zelena.  

Slika 58: Pogled na restavracijo in manjši notranji bazen 

 

S pomočjo Neuferta (2002), pregledom podobnih arhitekturnih zasnov (Camp at Cabot 

Beach, Lepa vida Portorož) smo zasnovali objekt, ki je postavljen v dve lameli. Prostor 

tako ohrani kvalitetne poglede na okolico. Restavracija leži vzporedno s plastnicami, 

bazen pa pravokotno na plastnice. V celoti leži med plastnicami 440 in 445 m.n.v. Notranji 

bazen s teraso in restavracija so usmerjeni proti jugu, ta del dobi največ sonca in od tu se 

širijo najlepši razgledi na jezero Mola ter okoliške hribe. Da bi gostu izpolnili željo po miru, 

intimi in sprostitvi smo na levo stran bazena, v gozdiček postavili tri zunanje jaccuzzije. 

Prostor s pogledom na zelenje in odmaknjenosti stran od gostilniškega vrveža, daje 

občutek samote in pristnega stika z naravo. Makadamska vstopna pot z delno tlakovano 

ploščadjo in manjšim parkiriščem se prelije v okoliško zelenje. Pod krošnjami starih jablan 

blizu odbojkarskega igrišča je knjižnica na prostem. 
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Slika 59: Pogled iz bazena in tloris največjega objekta v kampu 

7.4.8 Prostori za šotore 

 

30 prostorov za šotore je postavljenih v spodnji jugozahodni del kampa, vzporedno z lego 

plastnic. Tu se teren spušča in ponuja najlepše poglede na jezero. Ker šotorišča 

potrebujejo dokaj raven prostor smo teren dodatno utrdili, zatravili in ga terasasto 

preoblikovali, vendar pustili da še vedno sledi smeri plastnic. Prostorom (6 m x 6 m) za 

večje šotore, ki so v zgornjem delu, sledijo prostori za manjše šotore (4 m x 4 m). Območje 

ima tudi piknik prostor, na zgornji strani v bližini odbojkarskega igrišča. Opremljen je s 

posodo za ogenj, nekaj drvi, (koši za smeti) in klopcami. Za senco smo pustili vsa obstoječa 

drevesa, zasadili smo pa tudi nekaj novih - avtohtonih. Zaradi bolj dostopne infrastrukture 

so sanitarni objekti v bližini bazena. 

 

Slika 60: Pogled na šotorišča in igrišča 
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Območje zaobjema rob goste vegetacije na zahodni strani in travnata pešpot, ki se od 

bazena z manjšo restavracijo vije mimo šotorov, piknik prostora, proti glamping šotorom. 

Na obalni del jezera je pripet pomol za privez čolnov.  

 

Slika 61: Pogled na šotorišča in igrišča s pomola 

7.4.9 Glamping šotori 

 

Sedem glamping šotorov je umeščenih v gozdni rob pod igrišči, blizu obale jezera Mola 

(440 m.n.v). Še vedno so dovolj daleč, da jih vodna gladina ne poplavi. Namreč globina 

jezera se ustavi na koti terena 433 m. So v obliki šotora, enostavni, njihova lega se 

prilagaja terenu in vegetaciji. Veliki so 4 m x 3,8 m. Postavljeni so na svojo samostojno 

leseno konstrukcijo. Posamezen šotor je za 2 osebi. Opremljeni so s posteljo in so 

ogrevani. Dostop do hišk je po gozdni pešpoti, ki vodi od igrišč proti adrenalinskemu 

parku.  

  Slika 62: Primer glamping šotora (Ličen, 2014) 
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Slika 63: Pogled na glamping v kampu Mola 

7.4.10 Čolnarna in bar 

 

Čolnarna z barom leži na najbolj oddaljenem delu obravnavanega območja. Podolgovat 

objekt velikosti 14 m x 5 m leži pravokotno na plastnice. Južna stran objekta je namenjena 

kavarnici, severna stran pa spravilu čolnov. Naravni material - les, iz katerega je objekt 

zgrajen omogoča, da se lepo zlije z okoliškim gozdičkom, vodno površino in vodnim 

rastlinjem. Streha je zelena. Terasa lesena. Nedaleč od čolnarne je zgrajen pomol, ki služi 

privezu čolnov in je kot plavajoči oder za različne kulturne prireditve. Teren v okolici 

čolnarne se utrdi in zatravi, površino s šaši na severovzhodni strani čolnarne se ohrani, na 

zahodni strani pa se obstoječa drevesa dopolni z novimi avtohtonimi (bor, breza, jablana, 

hrast, vrba..). Ohrani se tudi odprt pogled na jezero. 

 

Slika 64: Pogled na čolnarno z barom in tloris čolnarne 
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Sprehajalna pot na zahodni strani objekta se veže na tematsko pot (ribe in njihov 

življenjski prostor), ki vodi proti Ribiški koči Soze. Del tematske poti je speljane po 

pomolu, širokem 2m. Urejen je na lesenih pilotih in ima mehko valovito obliko.  

 

Slika 65: Lesena tematska pot, ki povezuje čolnarno z Ribiškim domom Soze 

7.4.11 Ribiški dom Soze 

 

Tematska pot iz čolnarne vodi do ribiškega doma Soze. V domu se obnovi in dopolni 

obstoječa ponudba. Razširi se gostinska ponudba, vzpostavi se izposojevalnica koles, 

čolnov, prodaja ribiške opreme ter domačih izdelkov. V zgornjem nadstropju se uredi 

prostor s skupnimi ležišči.  

7.4.12 Dopolnilne dejavnosti 

 

Turisti se bodo poleg dejavnosti v kampu (športna igrišča, bazen, restavracija, kulturne 

prireditve na plavajočem pomolu, sprehajalne poti …) lahko udeležili tudi ostalih 

dejavnosti v okolici. Te dejavnosti bodo predvsem izobraževalno in kulturno naravnane.  

 

Kot že rečeno ima občina Ilirska Bistrica velik delež neokrnjene narave, svojevrstno 

podeželje, številne naravne in kulturne znamenitosti ter različne prireditve, ki ohranjajo 

bogato tradicijo šeg in običajev.  
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Turizem bo ciljal na doživljajski turizem (ohranjanje kmečkih običajev), gostom bo nudil 

aktivno doživljanje časa med počitnicami, njegova radovednost bo potešena, saj bo lahko 

spoznaval ljudi in kulturo občine Ilirska Bistrica. Z domačini bo lahko izdeloval znamenite 

rože ali aranžmaje iz krep papirja; oblekel se bo lahko v Škoromata in skupaj z domačini 

odganjal zimo; opazoval divjad, nabiral gobe in zelišča ter pripravil iz njih okusne jedi in 

zdravilne pripomočke; nabral si bo jabolka in iz njih iztisnil sok, izdelal okusno marmelado 

ali suhe krhlje; Izdelal tradicionalni »šnopc« in slivove cmoke; lahko bo grabil seno, pobiral 

krompir in kisal zelje; pletel košare; pomagal pri kolinah; izkusil v čebelarstvu in ribištvu; 

zavrtel na domačo glasbo; oblekel viteško srednjeveško obleko in zavihtel meč v viteškem 

dvoboju; izdelal leseno posodico na pravcato žago na vodni mlin, preizkusil v vezenju, 

izdelal glineno posodico … 

Poleg številnih pešpoti, vzponov na hribe bo lahko obiskovalec do naravnih in kulturnih 

znamenitosti v občini prekolesaril. V ta namen sem izdelala 8 kolesarskih brošuric, 8 

krožnih poti po občini Ilirska Bistrica (glej priloge).  

Brošurice so podolgovate oblike, A4 formata, ki se prepogne na polovico. Na prvi strani je 

naziv krožne kolesarske poti s fotografijami glavnih turističnih zanimivosti. Notranja stran 

zajema zemljevid s potmi, katere povezujejo okoliško gostinsko ponudbo, dodatne 

nastanitve, kmečke turizme ter naravne in kulturne znamenitosti. Zadnja stan je 

namenjena kratkemu opisu znamenitosti. 

V mestu Ilirska Bistrica si bo lahko ogledal slikovito mestno jedro s parkom, ostanke 

mlinov in žag ter bogato arhitekturo iz različnih obdobij. Popeljal se bo lahko v mogočne 

neokrnjene snežniške gozdove in občudoval naravne lepote bogate flore in favne. 

Sprehodil po slikovitih kraških travnikih Zgornje Pivke, opazoval presihajoča jezera, 

odkrival zgodovinsko pomembna območja gradišč, gradov, kavern in osvežil ob izvirih. V 

Brkinih se bo poučil o značilnostih brkinske arhitekture, gručastih vaseh na slemenih in 

žganjekuhi. Obiskal bo vas Prem z slikovitim gradom, cerkvijo in spominsko sobo pesnika 

Dragotina Ketteja, občudoval kulturno krajino teras in lepe okoliške razglede. Na Brkinski 

sadni cesti bo okusil številne lokalne tradicionalne dobrote domačih kmetij - Brkinski 

slivovec. Skrivnostna dolina Reke s svojimi brzicami in tolmuni bo privlačila ljubitelje 

rekreacije, ribolova in fotolova. Jelšansko in Podgrajsko podolje pa bo očaralo s 

skrivnostnim svetom podzemlja, slikovito kraško krajino s slepimi dolinami in bogata 

tradicija pustnih običajev (RRA, 2012).  

Postojanke in oznake na kolesarski poti bi bile ravno tako opremljen z enotno oblikovano 
urbano opremo kot je v kampu (znaki, klopi, koši za smeti). Skupaj s kampom bi tvorile 
celoto. 
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Slika 66: Prikaz ureditev ob naravnih in kulturnih znamenitosti v  širši okolici kampa Mola 
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8 SKLEP 

 

Turizem v občini Ilirska Bistrica ni bil nikoli prej posebej razvit. V zadnjem času pa postaja 

sonaravno urejanje turističnih in rekreacijskih območij ena od glavnih nalog v strategiji in 

prostorskih načrtih občine. Občina Ilirska Bistrica si želi postati bolj prepoznavnejša, 

urejena in pripravljena na sprejem turistov in obiskovalcev za daljše bivanje.  

Preglednica 5: SWOT analiza razvoja turizma v občini Ilirska Bistrica 

PREDNOSTI PRILOŽNOSTI 

 
- številne kulturne in naravne znamenitosti, 

obujanje šeg in običajev 
- dobra dostopnost kulturnih in naravnih 

znamenitosti, bližina mesta 
- velik pretok turistov in pomanjkanje 

nastanitvenih kapacitet 
- omejitve glede varstva narave v tem območju 

niso stroge in nudijo večje možnosti za 
prilagajanje okolja potrebam turizma 

- številne privlačne lokacije za gradnjo avtokampa, 
apartmajev v naravnem okolju 

- privlačen kraj za turiste, ki si želijo, mir in 
uživanje v naravi 

- občina in domačini podpirajo razvoj turizma 
- vedno več izobraženih in ekološko ozaveščenih 

turistov 
- veliko domače delovne sile  
- možnost razvoja v čistem naravnem okolju,  
- tradicionalna gostoljubnost 

 

 
- razvoj trajnostnega (eko) turizma 
- domačini se vključujejo v turistične dejavnosti 

(kot oskrba s hrano, kot vodiči) in omogočijo 
pristen stik s turisti 

- razvije se kmetijsko zaledje in infrastruktura, 
prodaja domačih izdelkov 

- sonaravna ureditev smučišč, kopališč, pešpoti, 
kolesarskih poti - prilagoditev naravnega okolja 
potrebam turizma 

- privlačna turistična ponudba s kombinacijo 
naravnega in grajenega okolja lahko pritegne 
številne turiste in daje ustrezen dohodek 

- izletniki so lahko zanesljiv segment turistov 
- možnosti za različne izlete 
- ohranjanje domačih običajev in renoviranje 

starih hiš za vikende 
- nove zaposlitve 
- dodaten razvoj bližnjih izletniških točk 
- možnost vključevanja lokacije v turistična 

potovanja 
- turistični razvoj pospeši prenovo sanacijo 
   degradiranih območij 

SLABOSTI NEVARNOSTI 

 
- območje je slabo prepoznavno 
- premajhna izpostavljenost privlačnosti 

naravnega okolja in kulturnih danosti 
- zmogljivost ponudbe je preskromna za mlajše, 

aktivnejše in zahtevnejše turiste 
- slaba prehodnost (avtocesta) 
- nezanimanje tujih turistov 
- domačini niso navajeni turistov (ne znajo jezikov) 

 
 

 
- možnost, da se vložek investiranja v turizem ne 

povrne zaradi prevelike okoliške konkurence 
(Postojnska jama, Škocjanske jame, Lipica, 
Hrvaška obala ...) in prešibke razpoznavnosti 

- da bo gradnja uničila naravne danosti  
- zanimivost zgolj za domači trg in še to ob zelo 

nizkih cenah 
- nezanimanje domačinov 
- zmogljivosti prenočitev, parkirišč so lahko 

premajhne ali neustrezne za turiste 
- nesoglasje ribičev in naravovarstvenikov 
- sprememba nivoja vode lahko ogrozi večji del 

turistične infrastrukture 
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Z izdelavo diplomske naloge smo ugotovili, da imata tako občina kot območje ob jezeru 

Mola velike potenciale za sonaravni turistični razvoj, ki ne bi povzročil preveč negativnih 

vplivov na okolje. Glavna ponudba bi tako zajemala stik z neokrnjeno naravo, možnost 

rekreacije, ekološko pridelano hrano in številne naravne in kulturne znamenitosti.  

Idejno zasnovo ureditve sodobnega, naravi in obiskovalcu prijaznega kampa, so poleg 

številnih naravnih danosti območja, v veliki meri zasnovale želje novodobnih turistov in 

poglavitne značilnosti ureditev sodobnih turističnih destinacij. Končni izdelek je tako 

kamp, ki z analizo danega območja in s težnjo po čim manjšem posegu v naravo, v 

prostoru ni tujek – prostor dopolnjuje. Poudarek je na majhnosti, harmoničnem stiku z 

naravo, ohranjanju lepih pogledov in uporabi lokalnih gradbenih materialov. Organizacija 

kampa je preprosta, novodobnemu turistu nudi mir, počitek, sprostitev ali pa možnost 

aktivnega preživljanja dopusta. 

Na podlagi izdelanega načrta kampa Mola bo lahko občina preverila interes pri vlagateljih 

s pričakovanjem, da bo kamp Mola prispeval k dodatnemu razvoju in zaslužku s področja 

turizma, boljši ozaveščenosti domačinov in obiskovalcev za sonaravno urejeno in lepše 

okolje ter zainteresiranost za dogajanje v občini. Ti kraji in okolica bodo postali bolj 

zanimivi za turiste in obiskovalce in jim bodo nudili možnost večdnevnega bivanja. 

Območje občine in obravnavana destinacija bodo postali širše prepoznavni. 
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9 POVZETEK 

 

Glavna vizija pri oblikovanju diplomske naloge je bila turistična oživitev občine Ilirska 

Bistrica, z oblikovanjem razpoznavne, sonaravne turistične ponudbe in vzpostavitev 

turistične infrastrukture. 

 

V občini Ilirska Bistrica velik potencial, za razvoj turizma in rekreacije, vidijo v 

akumulacijskem jezeru Mola. Leta 2012 je bil sprejet idejni načrt in narejen velikopotezni 

projektni program, ki pa predvideva velike posege v naravno okolje in ni v skladu s načeli 

sonaravnega razvoja turizma. Uničil bi privlačnosti območja, ki so glavni povod za 

nastanek turistične dejavnosti. Zato smo z dobrim načrtovanjem, natančno narejenimi 

analizami, premišljenim programom, v diplomski nalogi poskusili doseči harmonično 

prepletanje naravnega in načrtovanega ter s tem novodobnemu turistu ponuditi 

najboljše.  

  

V prvem delu smo preko strokovne literature in najnovejše turistične ponudbe  

ovrednotili trende sodobnega turističnega povpraševanja ter želje novodobnih turistov. Iz 

zgornjih podatkov smo izpeljali značilnosti destinacij, ki zadovoljijo potrebe novodobnega 

turista. Pregledali smo ureditve manjših sodobnih turističnih nastanitev pri nas in po svetu 

ter jih analizirali v luči predstavljenih izhodišč. V drugem delu diplomske naloge smo 

opisali širši prostor lokacije in ovrednotili umestitev kampa v prostor, s poudarkom na 

prehodnosti, naravnih danostih in rabi obstoječe infrastrukture. Analizirali smo obstoječe 

stanje ožjega območja lokacije. S pomočjo prepoznanih kvalitet na območju jezera Mola 

smo izdelali idejno zasnovo manjšega, naravi prijaznejšega kampa in predlagali ureditev, 

ki bi se lepo podala z naravnimi danostmi in z manjšimi posegi nebi prizadela tako lepe 

narave. Sprejemljivejši program, pa zaradi tega nebi izgubil na kvaliteti in številu 

ponujenih dejavnosti.  

 

Z željo, da bi turistu zagotovili varnost, mir, sprostitev, povezanost z naravo, avtentične 

izkušnje, zadovoljili njegove emocionalne in duhovne potrebe, ga izobrazili o ohranjanju 

okolja ter ga vključili v obiskano okolje z raznovrstnimi kulturnimi in naravnimi 

znamenitostmi, smo manjšo turistično nastanitev spretno postavili v naravno jezersko 

krajino, nedaleč stran od glavnega mesta Ilirska Bistrica in pestrega podeželskega 

dogajanja. 

 

Idejna zasnova kampa Mola obsega vstopno ploščad (parkirišča, postajališča za 

avtodome, recepcijo, info točko, izposojevalnico koles, manjšo trgovinico z lokalnimi 

dobrotami in spominčki, servisni objekt); igrišča; adrenalinski park; namestitvene dele s 

sanitarijami; manjši bazen z restavracijo, teraso za sončenje, zeliščne savne ter 
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jaccuzzije na prostem; piknik prostore; čolnarno (z barom in pomolom za kulturne 

prireditve); pomole s privezi za čolne ter ureditev in dopolnitev obstoječih kolesarsko - 

pohodnih poti po občini Ilirska Bistrica. Izdelani turistično informativni letaki predstavljajo 

vpetost v občinsko mrežo nastanitvenih, gostinskih in rekreacijskih kapacitet ter naravnih 

in kulturnih znamenitosti in s kampom Mola tvorijo povezano celoto. 

 

Program se v celoti navezuje na obstoječe poti. Vstopni prostor, okolica bazena z 

restavracijo in prostor za avtodome so urejeni bolj urbano. Ljudje se bodo tu zadrževali 

največ časa, zato je zadoščeno vsem potrebam in zahtevam turistov in obiskovalcev. 

Poskrbljeno je za lahko dostopnost, dovolj parkirnih mest, za informacije in osnovno 

infrastrukturo. Spodnji deli z nastanitvenimi deli in igrišči je oblikovan bolj naravno in 

igrivo. Vstopna ploščad s parkiriščem je zaradi najlažje dostopnosti umeščena na severni, 

vstopni del območja, blizu regionalne ceste Podgrad – Ilirska Bistrica. Športna igrišča 

(igrišče za odbojko, tenis in nogomet) so locirana v osrednjem delu kampa med 

nastanitvenimi deli, vendar še dovolj blizu oskrbnemu objektu. Adrenalinski park je zaradi 

najgostejšega rastja in skrivnostnosti umeščen v osrednji hrastovo borov gozdiček. 

Dostopen je iz dveh strani, po severni makadamski cesti in južnem lesenem mostičku. 

Nastanitveni deli so razdeljeni na tri dele (prostor za avtodome, šotore in glamping 

šotore). Prostori za avtodome se zaradi ravnega terena in potrebne infrastrukture 

nahajajo blizu vstopne ploščadi, na ravninskem delu obravnavanega območja. Šotori in 

glamping šotori pa so zaradi manjših zahtev po infrastrukturi in želji po miru, lepih 

razgledih in večjem stiku z naravo, na nižjem južnem delu območja, v bližini vodnih 

površin. Prostori so terasasto oblikovane in dovolj oddaljene, da jih poplavna voda ne 

doseže. Manjši notranji bazen z restavracijo je ravno tako umeščen na vizualno najbolj 

privlačno jugozahodno planoto. Iz bazena in restavracije se lepo vidi jezero in okoliška 

pokrajina. Za dodatno ponudbo poskrbi čolnarna z barom, ki je na najbolj oddaljenem 

delu območja, z lepimi pogledi na vodno površino. Plavajoči oder služi raznovrstnim 

kulturnim prireditvam. Dostop do nje je ravno tako iz dveh strani, obstoječe severne 

makadamske ceste ali južne pešpoti, ki poteka po travnati površini in lesenih mostičkih, 

mimo adrenalinskega parka. Pomoli so umeščeni na del obale tako, da ne ogrožajo drstišč 

in pestrega vodnega rastlinja. Oblikovane so tudi poti, ki povezujejo programe v kampu in 

območje ribiškega doma Soze s celotnim območjem jezera in širšo okolico. Kamp je 

namenjen vsem generacijam in širokemu krogu uporabnikov - pohodnikom, kolesarjem, 

motoristom, prilagojena je tudi invalidom. Urejena cesta, ki vodi iz mesta Ilirska Bistrica 

proti Podgradu, omogočile dostop do jezera tudi s postajališča za javni promet.       

 

Območje jezera Mola bi se lahko razvil v privlačno turistično destinacijo, ki pa s svojim 

razvojem nebi doprinesel samo vasem v bližnji okolici jezera, ampak tudi celotni občini 

Ilirska Bistrica. 
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Priloga A:  IDEJNA ZASNOVA KAMPA Mola

1 PARKIRIŠČE 
2 POČIVALIŠČE ZA 
   AVTODOME
3 PARKIRIŠČE ZA MOTORJE
4 PARKIRIŠČE ZA KOLESA
   RECEPCIJA
55 PAŠNIK
6 PROSTOR ZA 
   AVTODOME
7 SANITARNI OBJEKT
8 BAZEN S SAVNAMI, 
   RESTAVRACIJA
9 PROSTOR ZA ŠOTORE
10 10 IGRIŠČA
11 PIKNIK PROSTOR
12 GLAMPING
13 ADRENALINSKI PARK 
      Z IGRIŠČI
14 ČOLNARNA



Priloga B: KOLESARSKE POTI PO OBČINI ILIRSKA BISTRICA


































