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1

1

UVOD

V Sloveniji imamo razvejano avtocestno omrežje, ki uporabnikom omogoča hitre in
direktne povezave med večjimi kraji ter čim bolj enostavno in nemoteno odvijanje
tranzitnega prometa preko države. Poleg uporabnosti pa mora AC nuditi tudi
točke, na katerih se vozniki in sopotniki spočijejo, raztegnejo noge, kaj prigriznejo,
spijejo kavo, oskrbijo svoja vozila z gorivom, se orientirajo, informirajo za
morebitno turistično ponudbo v okolici itn. To pa omogočajo počivališča in servisi,
zato so nujni sestavni del avtocestne infrastrukture.
1.1

PROBLEM

Načrtovanje spremljajoče cestne infrastrukture, katere del je tudi počivališče,
poteka v skladu z določenimi merili za njihovo umeščanje. Eno izmed meril je, da
bencinskega servisa in počivališča ob cesti ne skrivamo - predvsem zaradi narave
njegovega delovanja - voznik mora bencinski servis videti in ga zaznati med
vožnjo. Zato je pomembno, da servis poudarimo, vendar ne na način, da
povzročimo neskladje v krajinski sliki. Vizualno zanimiva in prijetna vožnja je pogoj
po eni strani za varno vožnjo in po drugi zato, da si prostor, skozi katerega
potujemo, tudi zapomnimo. Gre za usklajevanje iz več vidikov: opaznosti in
neopaznosti oziroma skladne umestitve, konfliktnosti interesov uporabnikov in
kako potniku približati prepoznavnost prostora, skozi katerega potuje.
1.2

CILJI NALOGE

Ugotoviti, v kakšnem obsegu in na kakšen način se počivališča pojavljajo v
prostoru, predvsem v odprti krajini.
Analizirati pozitivne in negativne učinke prostorskih umestitev počivališč in
predlagati smernice za umeščanje teh v prostor in njihovo krajinsko ureditev.
Na konkretnem primeru izdelati idejno zasnovo počivališča.
1.3

METODE DELA

- Pregled in analiza umestitve bencinskih servisov in počivališč na slovenskem
"avtocestnem križu".
- Generalizirati po induktivni metodi pridobljene podatke o odnosu počivališče cesta oziroma avtocesta in počivališče - krajina.
- Iz virov pridobiti podatke o logiki umeščanja bencinskih servisov in počivališč v
prostor.
- Izdelati smernice za umeščanje počivališč ob avtocesti.
- Preveritev na primeru ureditve počivališča Vipava - jug.
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KLJUČNE OPREDELITVE IN IZHODIŠČA
DALJINSKA CESTA

V diplomski nalogi se pojem daljinska cesta uporabi za skupno označitev
avtoceste in hitre ceste.
Zakonski okvir
Zakon o cestah (ZCes-1, 2010) opredeljuje pojem avtoceste in hitre ceste v 2.
členu zakona pod točko:
1. avtocesta je državna cesta, ki je namenjena daljinskemu prometu motornih
vozil in je označena s predpisano prometno signalizacijo, njen sestavni del so tudi
priključki nanjo in servisne prometne površine;
2. hitra cesta je državna cesta, rezervirana za promet motornih vozil, ki izpolnjuje
predpisane pogoje za hitro cesto in je označena s predpisano prometno
signalizacijo. Povezuje najpomembnejša središča regionalnega pomena in se
navezuje na avtoceste; njen sestavni del so tudi priključki nanjo.
Isti zakon opredeljuje v 8. členu sestavne dele javne ceste:
– cestni svet;
– cestno telo;
– cestišče;
– brežine ceste;
– cestni objekti;
– prometna signalizacija in prometna oprema;
– cestna razsvetljava;
– cestni priključki do meje cestnega sveta;
– naprave za odvodnjavanje ceste;
– servisne prometne površine (počivališča, parkirišča in avtobusno obračališče ter
podobno);
– servisne površine z objekti in napravami za upravljanje in vzdrževanje cest ter
nadzor prometa;
– funkcionalne površine za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih ureditev,
namenjenih varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste
in cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa.
Kategorizacija
Državne ceste se kategorizirajo na: avtoceste, hitre ceste, glavne ceste I. reda,
glavne ceste II. reda, regionalne ceste I. reda, regionalne ceste II. reda, regionalne
ceste III. reda. Kategorizirajo se tudi državne kolesarske poti, in sicer na daljinske,
glavne in regionalne kolesarske poti. V nadaljevanju so navedeni opisi
posameznih kategorij.
Avtoceste (AC) – namenjene so:
- daljinskemu prometu in so sestavni del avtocestnih povezav s sosednjimi
državami (Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest, 1997: 3. člen);
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prometu motornih vozil z najvišjo stopnjo varnosti in udobja; imajo štiri- ali
večpasovni smerno ločeni vozišči s srednjim ločilnim pasom in
obojestranski odstavni pas; križanja z drugimi prometnicami so
izvennivojska, kar z drugimi besedami pomeni, da na avtocesti ni križišč;
na/z avtoceste dostopamo s priključki, ki so sestavni del avtocest (Pravilnik
o projektiranju cest, 2005: 7. člen).
Hitre ceste (HC) so:
- rezervirane za promet motornih vozil in omogočajo hitro odvijanje
daljinskega prometa med najpomembnejšimi središči regionalnega
pomena; navezujejo se na avtoceste v državi in na cestni sistem sosednjih
držav; njihov sestavni del so tudi posebej zgrajeni priključki nanje (Uredba o
merilih za kategorizacijo javnih cest, 1997: 3. člen);
- namenjene prometu motornih vozil z visoko stopnjo varnosti in udobja pri
vožnji z višjo hitrostjo, imajo izvennivojska križanja z drugimi prometnicami
in dvopasovno smerno vozišče s srednjim ločilnim pasom ter odstavnim
pasom, ki se lahko zaradi strukture prometa in niveletnega poteka ceste
nadomesti z odstavnimi nišami (Pravilnik o projektiranju cest, 2005: 7. člen).
Cesta kot nov krajinski pojav
S pojmom infrastrukture »skušamo zaobseči vse tiste materialne in institucionalne
naprave, opremo in danosti, ki so v prostoru na voljo gospodarstvu za zagotovitev
oziroma rast proizvodnje ter za njeno integracijo in oskrbo. Infrastrukturne naprave
v širšem smislu služijo prebivalstvu in njihovi socialni varnosti, ko mu zagotavljajo
družbeno enake razvojne možnosti in življenjske pogoje.« (Vrišer, 1978: 244).
»Prometni sistemi so danes spremljajoči elementi razvitega sveta, v katerem
udeleženci smo pravzaprav vsi, vsak dan. Prometni koridorji vnašajo v prostor
nove strukture in nove vzorce. Tako postaja prometna infrastruktura nov krajinski
pojav oz pojavlja se t.i. prometna krajina, ki predstavlja območja z veliko zgostitvijo
prometnic.« (Ogrin, 1997: 11, 12).
2.2

POČIVALIŠČE

Zakonski okvir
Zakon o cestah (ZCes-1, 2010) opredeljuje pojem počivališče v 2. členu zakona
pod točko 53: počivališče je s posebno prometno signalizacijo označena servisna
prometna površina, namenjena kratkemu postanku udeležencev cestnega
prometa.
Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo
motornih vozil z gorivi (2009), uporablja v 3. členu zakona izraz z naslednjim
pomenom:
1. Postaja za oskrbo cestnih motornih vozil z gorivi (v nadaljnjem besedilu:
bencinski servis) je določeno zemljišče oziroma območje, ki je opremljeno z
ustreznimi nepremičnimi rezervoarji, točilnimi napravami za goriva in pripadajočo
tehnološko napeljavo, objektom za zaposleno osebje in drugimi spremljajočimi
objekti ter je namenjeno oskrbi cestnih vozil s tekočimi pogonskimi gorivi in
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utekočinjenim naftnim plinom ter oskrbi gospodinjstev s kurilnim oljem in
utekočinjenim naftnim plinom.
2. Drugi spremljajoči objekti v smislu tega pravilnika so objekti za:
– skladiščenje in prodajo jeklenk utekočinjenega naftnega plina za gospodinjsko
uporabo,
– pranje vozil,
– hitri servis vozil,
– gostinstvo,
– prodajo blaga široke potrošnje,
– opravljanje drugih dejavnosti, ki ne povečujejo požarnega tveganja.
Objekti od druge do šeste alineje te točke se lahko združujejo v en objekt.
V 4. členu Pravilnika o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za
preskrbo motornih vozil z gorivi (2009) je opredeljena lokacija bencinskega
servisa:
Lokacija za postavitev bencinskega servisa mora biti takšna, da je nevarnost
požara in eksplozije, ki bi ogrožala življenje in zdravje ljudi ter lastnino na
bencinskem servisu ter njegovi okolici, glede na izbrano tehnologijo zmanjšana na
najnižjo raven.
2.3

ODPRTA KRAJINA

Definicija
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) opredeljuje pojem krajina enako kot
pokrajina.
POKRAJINA: manjše ali večje ozemlje glede na oblikovanost, obraslost, urejenost:
pokrajina se je spremenila; občudovati lepoto pokrajine / slovenska pokrajina je
zelo raznovrstna / gorata, tropska pokrajina; rodovitna pokrajina; pokrajina oljk in
pomaranč / industrijska, kmetijska pokrajina // določeno manjše ali večje ozemlje
sploh: megla leži nad pokrajino; Dolenjska, Primorska in druge slovenske
pokrajine.
Ogrin (1997) navaja pojme krajina v knjigi Slovenske krajine, kot jih tolmači
nemška geografska šola. Krajina, kot fizična tvarina, ki se členi v tri sklope:
1. področje nežive narave, kamor sodijo geološka podlaga, voda in zrak z vsemi
njihovimi sestavinami in pojavnimi oblikami; ta svet uravnavajo fizikalne vzročno –
posledične povezave, zato je dogajanja v njem možno predvidevati;
2. področje biosfere, žive narave, ki zajema tudi človeka na primitivni razvojni
stopnji;
3. družbeno opredeljeno področje, ki nastaja na osnovi potreb civiliziranega
človeka in ki so v njem udejanjeni posegi v mrtvo in neživo naravo kot tudi nove,
od narave neodvisne prvine.
Tu so izvedene znanstvene opredelitve opustile sleherno možnost osebnega v
tolmačenju krajine.
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Nadalje Ogrin (1997) razlaga pojem krajina, kot jo je razčlenil angleški geograf
Meining, po katerem je možno eno in isto krajino opisati v desetih različicah:
1. Krajina kot narava. Ta možnost ne velja samo za obstoječo naravo, ampak tudi
tisto, ki bi jo opazovalec rad v krajini videl.
2. Krajina kot bivališče. Krajina ni samo domovanje človeka, ampak tudi
vsepovsod razodeva sledove njegove navzočnosti, v mestih, podeželskih
naselbinah, vzorcih obdelave zemlje, prometnih ureditvah ipd.
3. Krajina kot umetna tvorba. Zlasti glede na današnjo mero predrugačenosti
zemeljskega površja je sprejemljivo videti v krajini delo človeških rok.
4. Krajina kot sistem. V prizadevanju doumeti zgradbo sveta in jo razložiti, bo
marsikateri znanstvenik opisal krajino kot sistem, še več, kot veliko sestavljanko
različnih sistemov.
5. Krajina kot problem. Raba prostora prinaša spremembe, odmik od naravnega.
Takšno stanje je pogosto oporečno iz različnih vidikov in terja izboljšanje. V tej luči
je velikokrat dopustno označiti krajino kot odprt problem.
6. Kajina kot ideologija. V zgradbi krajine so zapisane kultura ter gospodarske in
politične misli tako različnih dob kot tudi dežel.
7. Krajina kot zgodovina. Videti krajino kot zgradbo v njeni dolgi naravoslovni in
kulturni razvojni poti, kot zakladnico podatkov pomeni pojmovati jo kot zgodovino,
opredmeteno preteklost.
8. Krajina kot kraj. Vsaka krajina je lahko poseben kraj, individualni delček v
neskončno spreminjavi podobi Zemlje. Prav iz tega izvirajoča drugačnost
pogostoma daje doživljajsko vrednost posameznim krajinam, ki jo iščejo popotniki
in turisti v tujih deželah.
9. Krajina kot estetika. Doživetje krajine je močno odvisno od razmerja prvin v njej,
od načina, kako so med seboj razporejene, od njihove barve, zgradbe ipd., kar vse
skupaj ustvarja vtis manjše ali večje skladnosti.
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RAZVOJ CEST IN OSKRBOVALNIH POSTAJ
RAZVOJ CESTNEGA OMREŽJA SKOZI ZGODOVINO

Z iznajdbo in dodelavo kolesa lahko govorimo o začetku premišljenega in
planiranega razvoja prometne mreže. Poti so sicer obstajale že prej, izum pa je
tako povečal človekove mobilne zmogljivosti, da je bila potreba po premišljeni
gradnji nujna. Če se je v pradavnini gradnja prometne komunikacije prilagajala
izumu kolesa in njegovim transportnim pripomočkom, se je v novem veku začelo
prilagajanje transportnih povezav prevoznim sredstvom velikih hitrosti. Predvsem
pa je to zahtevalo globalizacijo cestnega omrežja in standardizacijo predpisov
obnašanja v prometu.
Prve sledi cest segajo na Kitajsko, 2700 let pred našim štetjem. V tem obdobju je
bilo močno razvito trgovanje s svilo tudi zunaj kitajskega ozemlja. Posledica tega
je tudi napredek pri tehnologiji gradnje cest. Natančno so bili določeni ustroji
cestišč, vozišča so bila ločena od peščevih poti. Ob cestah so bila prenočišča,
vodna zajetja, poštne postaje, počivališča in urejeni drevoredi.
Iz Sirije in Babilona segajo najdišča romarskih cest. V Perziji so bile zgrajene
kraljeve poti, ki pa jih trgovci niso smeli uporabljat. Namenjene so bile vojaški in
upravni intervenciji, opremljene so bile s počivališči in prenočišči. V Egiptu, je
razvoj cestne mreže povezan z gradnjo piramid, kot glavna prometnica pa je
služila reka Nil. Ceste so se razvile proti vzhodu in sicer v vojaške in trgovske
namene. Tudi tu so bile opremljene s počivališči. V stari Grčiji je bil za transport
prvenstvenega pomena pomorski promet, zato je bila mreža cest precej
razcepljena in šibka. Ceste so uporabljali bolj za dostope do svetišč in promet s
sužnji. Na gorskih poteh so uvedli cestišče s tirnicami, ki je v veliki meri
pripomoglo k varnosti in olajšalo transport v težje dostopnih, hribovitih območjih. V
hribovitem skalnem terenu so bile poti vklesane v skalo. Poti so bile ozke, kar je
povzročilo nujnost gradnje izogibališč. Poleg tega pa je bila lega teh cest skladna s
krajino. Kljub redkosti teh cest, je ena segala do našega ozemlja. Blizu Ljubljane
se je priključila na jantarno pot. Razcvet gradnje cest povzroči osvajalski pohod
Aleksandra velikega. V rimskem imperiju je bila gradnja cest državna naloga
prvega reda. Prometna mreža je bila zgrajena plansko, province so bile povezane
z Rimom, ceste pa prevozne v vseh vremenskih razmerah. Trasirane so bile po
najkrajši možni poti, ne oziraje se na teren, gradbene realizacije so bile trajne.
Poznali so useke, nasipe, tunele in masivne mostove. Cestišča so bila večslojno
utrjena in opremljena z drenažami za odvodnjavanje.
Cestno omrežje je bilo hierarhično razdeljeno na magistralne, regionalne in lokalne
poti. S propadom rimskega imperija in vdori Germanov, Gotov in drugih plemen, je
cestno omrežje začelo najprej razpadati na premostitvenih objektih, prekinitev poti
pa je povzročila propadanje lete. Ostanke rimskih poti so prebivalci uporabljali za
gradbeni material. Tako stanje je trajalo skozi cel srednji vek.
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Od 16. do 18. stoletja je bilo sicer nekaj lokalnih intervencij večjih mest, prometna
mreža večjih dimenzij pa ne obstaja.
Na gradnjo cest je pozitivno vplivala industrijska revolucija v 19. stoletju.
Tehniške izboljšave cest so bile ves čas podprte s strani avtomobilske industrije,
saj so v začetku 20. st. začeli z industrijskim izdelovanjem avtomobilov.
Po prvi svetovni vojni so Američani začeli graditi sisteme hitrih cest – »freeways«.
Cestišča so bila ločena po smereh vožnje, križanja izven nivojska.
Po drugi svetovni vojni se je gradnja cestne infrasturkture intenzivirala po celi
Evropi, cestno omrežje je bilo čedalje bolj internacionalizirano, v okviru različnih
strokovnih mednarodnih organizacij so se začeli poizkusi enotnega planiranja in
standardizacije.
V času pred odkritjem avtomobila, to je vozila z motorjem na notranje izgorevanje,
so bila ob cestah počivališča in prenočišča locirana na razdaljo, ki jo je zmogla
opraviti vprežna žival. V času furmanstva, natančneje v drugi polovici 19. in
začetku 20. stoletja, so oskrbi konj in furmanov služile poštne postaje, obcestna
skladišča in furmanske gostilne. Počivališča so bila opremljena z gostinskim
lokalom s prenočišči, hlevom in vodnjakom za napajanje živine in umivanje
furmanov. Poleg tega so bili na voljo furmanom še kolar, sedlar in kovač.

Slika 1 (levo): Rekonstrukcija rimske utrdbe Ad Pirum (Hrušica) (Turistično informacijski ..., 2016).
Slika 2 (desno): Na mestu kjer je bila utrdba iz rimskih časov je od prvega stoletja dalje stala
poštna postaja, kjer je bilo mogoče menjavat konjsko vprego (Turistično informacijski ...,
2016)

V začetku razvoja cestnega omrežja je bilo umeščanje počivališč pogojeno
danostim, ki jih je ponujal prostor. Gradnja je težila k temu, da se zgradi cesto, ki
bo z najmanjšimi posegi premagala čim večje razdalje. Počivališča so se pojavljala
spontano. Umeščanje je bilo pogojeno razdaljam, ki jih je zmogel človek oziroma
žival, ki jo je človek pri transportu uporabljal. Izključen je bil načrten vidik urejanja
obcestnega prostora.
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Z odkritjem avtomobila je nastala tudi potreba po oskrbovanju z gorivom in
servisiranjem. Svoji funkciji sledeč se je servis od začetka prejšnjega stoletja pa
do druge svetovne vojne izredno hitro razvijal in to dokaj enakomerno po vsej
Evropi in Ameriki. Iz preproste lope z bencinsko črpalko, sprva še mehanično, nato
električno, je zrasla samostojna zgradba s parkiriščem in črpalnimi otoki različnih
kategorij glede na potrebe in lokacijo. Črpalko je praviloma dopolnjeval
arhitekturno preprost manjši objekt za poslovni prostor, skladišče, sanitarije in
prodajalno, nad cestiščem in črpalnim otokom pa je bila zgrajena manjša
nadstrešnica z bolj ali manj atraktivnim poudarkom dinamične arhitekture.

Slika 3 (levo): Mehanična bencinska črpalka na Nord Capital Street v Washingtonu leta 1920 (First
Gas Pump …, 2016)
Slika 4 (desno): Prvi bencinski servis ob Baum Boulevardu v Pittsburghu, Pannsylvanii, leta 1913
(Pictures…, 2016)

Slika 5 (levo): Bencinski servis Jonson's Corner leta 1945 (Tiddleywink …, 2016)
Slika 6 (desno): Albert Frey's Tramway Gas Station iz leta 1965, je eden izmed najznamenitejših
dizajnov bencinskih servisov na svetu (Modernica's …, 2016)

Že v letih med 1913-27 so v Ameriki nastajale prostočasne parkovne avtoceste
poimenovane »Parkways«. To je cesta, ki vodi skozi parkovno območje in je
prvotno namenjena izletom z avtomobilom. Ima razširjen cestni prerez za dodatne
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prostočasne aktivnosti. Tako predstavljajo preplet cestnega in turističnega
prostora.
V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je imel pri gradnji cest zelo velik pomen vidik
vidnega prizorišča za voznika. Temu je bilo namenjenih več raziskav in študij.
Glede na rezultate teh študij so bile v Ameriki zgrajene avtoceste s posebno
skrbno izpeljanimi trasami in razsežnim, do 200m širokim obcestnim pasom, ki je
bil krajinsko urejen za vidno doživljanje predvsem iz vozila. Long Island Motor
Parkway je bila prva cesta, projektirana samo za avtomobile.

Slika 7 : Propagandni letak iz leta 1927 za Long Islad Motor Parkway. Cesta je bila odprta leta
1908 do 1938 (Hagstrom …, 2016)

Desetletje pozneje so na Nizozemskem in v Veliki Britaniji po obširnih študijah
psihologije motoriziranega uporabnika cest izvedli pravo revolucijo v zasnovi in
oblikovanju bencinskih servisov. Z upoštevanjem najmočnejšega vizualnega
parametra pri odločitvah kupca so prodajni objekt postavili na čelo kompleksa,
preden pa ogromne nadstrešnice s številnimi bogato dimenzioniranimi in
atraktivno oblikovanimi črpalnimi otoki, z multimedijsko ponudbo goriv in servisnim
priborom, vse namenjeno samopostrežni uporabi, predvsem zato, da bi kupca
privabili v prodajni objekt.
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Slika 8 : Bencinski servis, ki ga je projektiral Eliot Noyes v 1960-tih v Leicestershiru (The Guardian
…, 2016)

Drugačen način promocije avtocestnega prostora v Franciji so ustvarili na
avtocesti po Normandiji, kjer je na odseku Le Havre – Routen bila posebna
pozornost namenjena avtocestnim počivališčem Počivališča so tu načrtovana
tako, da postanejo posebni dogodek v krajini. So tesno povezana z okolico in
nudijo dodatne aktivnosti. Dober primer je na avtocesti Saintes – Rocheford, kjer
je vodena avtocesta skoz opuščen kamnolom. Na tem mestu je urejeno
počivališče, ki prikazuje nenavadne krajinske posebnosti. Območje združuje
počivališče s parkiriščem, muzejem, promenado skozi kamnolom ter območju
omogoči dostop tudi od zunaj (Prelovšek, 2007).

Slika 9 : Bencinski servis in Mc Donalds v Btumiju v Gruziji (Coop, 2013)

V današnjem času se po zaslugi tehnološkega napredka in strokovnega znanja
približamo optimalni umestitvi ceste in spremljajočih objektov v prostor.
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RAZVOJ CEST IN POČIVALIŠČ V SLOVENIJI

Prva znana nadregionalna cesta na našem ozemlju je bila pradobna Jantarska
cesta, ki naj bi obstajala že od kamene dobe naprej. Njeno uporabo, ki je bila
sprva namenjena trgovskim potem, so prevzeli rimski vojščaki in kasneje ob njej
ustanavljali svoje postojanke. Tako je nastala tudi rimska Emona (Plesničar,
1999).
Valvazor opisuje v prvem poglavju XIII. knjige Slave Vojvodine Kranjske (Vuga,
2003) argonavtsko pot po slovenskih krajih. Poti, križišča in postajališča so se
prilagajali naravnim danostim glede na topografijo prostora, plovnost rek,
prehodnost terena, ki je narekovala njegovo funkcijo.
Rimske ceste so bile prve načrtovane in grajene ceste pri nas. Z uvedbo poštnega
prometa CURSUS PUBLIKUS je Avgust uvedel 23-28 km dolge odseke poti, ki jih
je bilo mogoče prepotovati povprečno v enem dnevu. Na koncu vsakega odseka
so stala prenočišča (mansiones), na večjih razdaljah pa postajališča za zamenjavo
konj (mutationes), ki so hranila do 40 jezdnih konj. Počivališča so služila počitku in
komunikaciji med tranzitnimi potniki in lokalnimi prebivalci. Nastale pa so tudi
drugačne strukture na tranzitnih poteh. Na križišču glavnih regionalnih cest:
decumanus maximus in cardo maximus so nastala utrjena mesta. Struktura cest je
razdelila krajino na centurije in pravokotnike velikosti 100 arov. Cestno križišče je
potekalo skozi mestni center med forumom in amfiteatrom, torej skozi središče
javnega prostora (Likovič in sod., 1972).
Na rimskih cestah so postavljali kamnite mejnike – miliariume, ki so označevali
razdaljo od ali do konca vsake ceste. Le ti so bili razpoznavno sredstvo za izračun
razdalje do primernega počivališča in prenočišča. Mreža počivališč ni bila
sestavljena le iz fizičnih prostorov nastanitve, temveč je pomenila tudi instrument
za računaje razdalje potovanja. Absolutna fizična razdalja potovanja tako ni bila
predstavljena kot kontinuum, temveč kot množica različnih enot potovanja, kar se
še danes ujema z dejansko izkušnjo popotništva (Prelovšek, 2007).
Za srednji vek je bil izrazit tranzitni promet čez naše ozemlje, ker se pri nas v
tistem času niso oblikovala večja cestna križišča in tržišča (Likovič in sod., 1972).
Takrat so se razvili paralelni načini tovorjenja snovi, prvič , glede na prostor
nastanka in drugič, glede na način tovorjenja. Glede na tovorništvo so se razvile
paralelne poti, ki so se stekale v glavnih ciljnih mestih. Od trgovskega prometa so
veleposestniki pobirali trgovsko pristojbino ali mitnino, kar je pripeljalo do izgradnje
mitninskih postojank. Zaradi oblikovanja lastniških odsekov postajališča niso bila
več postavljena glede na enodnevno pot, temveč glede na meje lastniških
posestev.
V istem času se je razvil še en način popotovanja – romanje. Sprva so romali le
bogatejši prebivalci, na daljše romarske poti. Pozneje so se razvili tudi lokalni
romarski centri. Romarji so v začetku uporabljali obstoječe trgovske poti in
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prenočevali v t.i. hospicih in špitalih, ki so se nahajali ob samostanskih in
cerkvenih kompleksih. Z romarji se je prvič pojavila oblika turističnega zatočišča,
ker so prenočišča služila nekajdnevnemu postanku na kraju romanja. Romanje je
prvič prineslo s seboj pojav mednarodnega turizma, predvsem na slovenskem
obalnem območju, kjer so se pojavile čakalne postojanke za ladje, ki so
povezovale romarske poti v Rim.
Do konca 16. stoletja v naših krajih ni bilo organiziranega prometa. Iz naturalnega
gospodarstva se je takrat začela razvijati denarna izmenjava, kar je vodilo v delno
prenovo cestišč Leta 1588 je Avstrijski imperij uvedel poštno zvezo za konjih
(Likovič in sod., 1972), ki je formalno oblikovala organizirane poti.
Do 18 stoletja so bile ceste v izredno slabem stanju. Začetek organizirane gradnje
se je ponovno pojavil z izgradnjo ceste Trst - Dunaj in z reformo Marije Terezije.
Takrat se je zgradila večin cest na Gorenjskem, ki so ostale do konca 19. stoletja,
ter prelaze, ki so povezali Gorenjsko s Koroško. Zahtevano je bilo urejanje okolice,
predpisana je bila najmanjša oddaljenost novih stavb od cestišča, urejanje
obcestnih odtokov. Cesta je bila prvič obravnavana kot državni javni prostor, kjer
so veljala skupna tehnična, socialna in kulturna pravila.
Izgradnja železnice Trst – Dunaj je korenito spremenil razmere. Povečal se je
promet ob končnih postajah. Razvila se je mreža cest do železniških postajališč.
Potovanje z vlakom je prineslo večje hitrosti gibanja, kar je posledično
onemogočilo natančno opazovanje krajine. To je pripeljalo do razlik med notranjim
doživljanjem prostora in dejansko krajino v okolici.

Slika 10 (levo): Reklamni plakat železnice Dunaj – Trst. Na plakatu je velik poudarek na vedutah, ki
jih je potnik zaznal med potovanjem (Južna …, 2007)
Slika 11 (desno): Viadukt Borovnica je bil za časa gradnje največji zidani most v Evropi (Borovniški
…, 1898)

Izgradnja novih cest se je pri nas začela po drugi svetovni vojni. Zaradi turizma se
je povečalo število domačih in tujih avtomobilov in sčasoma glavne cestne smeri in
obstoječa infrastruktura niso več zadoščale hitrosti in številu avtomobilov.
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Prepočasen promet je neugodno vplival na gospodarstvo in razvoj takratne
družbe. Na probleme v cestnem prometu je opozarjala strokovna in laična javnost.
Tako so bile leta 1969 izdelane strokovne podlage za gradnjo, sprejeti pa so bili
tudi ustrezni zakoni in zagotovljena finančna sredstva za obnovo in razvoj. Prvi,
32 kilometrov dolg, avtocestni odsek Postojna - Vrhnika je bil zgrajen leta 1972.
Leta 1995 je s sprejetjem Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji gradnja avtocest doživela ponoven zagon. Slednji se realizira vse do
danes (Ašanin-Gole in Polenšek, 2002).
Konec leta 1947 je bilo v Sloveniji devet bencinskih servisov. Prav tako kot drugje
po svetu so se servisi iz preproste nadstrešnice s točilnimi aparati razvili v bogate
in velike servise, ki nudijo poleg goriva še veliko več.

Slika 12 (levo): Eden izmed prvih Petrolovih bencinskih servisov v Sloveniji (Petrol …, 2016)
Slika 13 (desno): Miheličev servis na Tivolski cesti predstavlja velik arhitekturni dosežek
svetovnega merila (Kališnik, 2011)
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UMEŠČANJE POČIVALIŠČ
PROMETNI SISTEMI - NOVA KRAJINA

Izgradnja avtoceste pomeni spremembo ekološke, kulturne in naselbinske
značilnosti krajine skozi katero poteka. »Fizične in percepcijske značilnosti
sklenjeno tekočega cestnega telesa so v nasprotju z razdrobljeno pestrostjo
slovenskega prostora. Spreminjava in kulturno pestra krajina, ki je za posege zelo
ranljiva, gradbenih vložkov večjih meril ne sprejema brez vidnih posledic. Zaradi
svojih tehnično – prometnih značilnosti cesta kot togo telo s težavo premaguje
prostorske ovire, ne da bi boleče zarezala v okoliški prostor. Zato ceste znatno
vplivajo na preobrazbo krajinskega prostora in pomenijo pregrado tako doživljajski
kot funkcionalni ravni, saj presekajo ustaljene poti, poglede in ekološke
povezave.« (Kučan, 1994: 119)
4.2

KRITERIJI UMEŠČANJA POČIVALIŠČ IN SERVISOV

Okoljevarstveni kriterij počivališč in servisov
Planiranje prostora naj vnaša spoznanja o varovanju krajinskih, naravnih in
kulturnih vrednot. Ti zajemajo predvsem skrb za varstvo okoliškega prostora, ljudi
in dobrin.
- Hrup s ceste ima največji negativni vpliv na okolje, saj se širi zelo daleč. Hrup
lahko omilimo z ustreznim zaščitnimi elementi, kot so brežine in protihrupne
ograje. Kot prikazujeta sliki 14 in 15 lahko predstavlja nepremišljeno umeščena
zaščita pred hrupom grob poseg v obcestno telo, ki deluje zelo utesnjujoče na
voznike.

Slika 14 (levo): Estetsko in krajinsko neprimeren način umestitve zaščite proti hrupu. (Skok, 2014)
Slika 15 (desno): Sama dekoracija protihrupne ograje ne deluje manj utesnjujoče na voznike kot
nedekorirana (NZ Transport Agency, 2016)
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Negativni vpliv na okolje ima onesnaževanja s ceste, predvsem spiranje
onesnažujočih snovi s ceste. Zelo neugodna podoba nastane tam, kjer se vpliv
s ceste opazi na hirajočem ali propadajočem rastlinju. Tudi sol, ki se uporablja
za taljenje snega in ledu, vpliva na rast rastlin.
Zrak ob avtocesti je problem tam, kjer lahko prihaja do posrednega
onesnaževanja, npr. pojav onesnažujočih snovi, ki prihajajo iz prometa, v
kmetijskih rastlinah in nasploh v živilih, kot so mleko in mlečni izdelki. Krajinska
ureditev počivališč in servisov lahko tu veliko pripomore z ustrezno izolacijo
pridelovalnih zemljišč. To sicer terja širše pasove zemljišča izključne cestne
rabe, vendar kakšnih drugih racionalnejših ukrepov pač ni na voljo.

Prostorsko–krajinski kriterij umestitve
Gradnja ceste je v prvi vrsti prostorsko urejevalna naloga. Razumljivo je, da je
glavnina te naloge opravljena pri načrtovanju njenega vodenja skozi prostor. Pri
urejanju obcestne krajine pa še vedno ostane marsikateri vidik njene vloge
prostorske prvine, ki jo je mogoče dopolniti ali izboljšati. Tu gre za upoštevanje
doživljanja prostora uporabnika ceste in počivališča.
- Počivališča ob avtocestah bi se morala prilagajati posebnim razmeram v
prostoru, kot so soseščina zanimivih pojavov, jezer, rek, razgledišč, objektov
naravne in kulturne dediščine, območij ali objektov simbolnega, spominskega,
verskega ali podobnega pomena. Takim pojavom naj bi se cesta sicer
izogibala, da jih ne bi vplivi v času gradnje ali vplivi iz prometa na cesti
prizadeli. V primerih pa, ko se temu ni mogoče izogniti, je smiselno ustrezno
izkoristiti soseščino ceste in zanimive prostorske prvine tudi zaradi izboljšanja
same ceste kot prostorskega objekta.
- Tako cesti kot počivališču je treba dati identiteto in prepoznavnost. To ni zgolj
vprašanje hitre orientacije in razumevanja prostora, kar je temeljni vir dobrega
počutja in bivanja v prostoru, je tudi temeljni vir vsega, kar daje posameznim
prostorskim pojavom kulturno vrednost in dediščinski pomen. Navsezadnje so
ceste del kulturne krajine, del prostora, so pričevalke o zgodovini dežele, o
sami deželi in ljudeh, ki bivajo ob njej. So torej del kulturne krajine v njenem
najširšem pomenu. Zato je pri gradnji počivališč treba vgraditi te sestavine,
tako v pogledu tehničnih rešitev, načrtovalskih in konstrukcijskih inovacij kot v
pogledu novega vključevanja v širši krajinski prostor.
- Za voznika je pomembno, da se v ureditev obcestnega prostora vgradi
ustrezno členjenost in prepoznavnost posameznih odsekov ceste. Dobra
cestna ureditev ponudi vozniku ustrezno možnost prepoznave prostora in lahko
prostorsko orientacijo.
- Počivališčem in servisom naj se doda nove rabe in namembnosti zaradi
možnosti, da se v njem uredijo dopolnilne dejavnosti, npr. ureditve namenjene
različnim oblikam rekreacije, otroški igri, prostorom za piknik ipd. Ustrezno in
načrtno obravnavanje različnih rab in namembnosti obcestnega prostora je
nekaj, kar sodi k ureditvenim prizadevanjem in kar je treba vključiti v snovanje
ureditvenega načrta.
- Ob gradnji avtoceste je običajno prizadet tudi širši prostor, ne zgolj ta, ki ga
neposredno prizadenejo gradbena dela. Cesta lahko spremeni ureditev
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kmetijskega ali poselitvenega prostora, gozdnih zemljišč, prostora različnih
gospodarskih dejavnosti itd. Skrb za ureditev obcestnega prostora mora zato
segati prek ožjega območja ceste. Sekanje kmetijskega prostora neogibno
terja njegovo preureditev, tako prostorsko kot lastniško. Podobno je lahko
prizadet tudi gozdni prostor, predvsem sistem njegovih prometnic.
Krajinsko-oblikovni kriterij
Zelo pomemben kriterij pri umestitvi počivališč je tudi, kako ga doživljajo
opazovalci iz okolja. Krajinsko oblikovanje je nekakšna sinteza tehničnih,
funkcionalnih in kulturnih vidikov. Zelo koristna je analiza okoliškega prostora, tako
reliefnih, vegetacijskih in nasploh vseh krajinskih značilnosti. Smiselno je, če se
krajinska ureditev počivališča asimilira s prostorom v katerega je umeščena.
Neogibno pri krajinsko-oblikovnih vidikih urejanja obcestne krajine je, da okoliško
krajino temeljito analiziramo v pogledu pojavnih oblik krajinskih prvin.
- Analiza reliefa mora pokazati temeljne geomorfološke oblike v prostoru, njihove
strukturne in oblikovne značilnosti, kot so smeri reliefa, povezanost grebenov,
dolin in grap, strmine pobočij, oblikovnost vrhov, geomorfološke oblike voda,
posebne geomorfološke oblike, kot so vrtače, doli, golo skalovje, melišča ipd.
Taka analiza nam da ustrezna napotila za ustvarjanje novih reliefnih oblik, ki
bodo videti, kot da so dane in ne ustvarjene zaradi sanacije izkopov in nasipov.
- Analiza vodnih pojavov je nujna tedaj, ko so v obcestnem prostoru z
gradbenimi deli poškodovani vodni pojavi, ki jih je treba obnoviti. Pri tem je
pomembno, da prepoznamo značaj posameznega vodnega pojava, njegove
pojavne oblike v naravno ohranjenem prostoru ter druge značilnosti, kot so
pretoki, stopnja njegove naravne ohranjenosti, ekološki značaj in še zlasti
možnosti za njegovo obnovo.
- Analiza pojavnih oblik rastlinja v okoliškem prostoru zazna živice, skupine
drevja, posamezna drevesa, skupine grmovja ali posamezne grme, lahko kaže
značilno strukturno urejenost, lahko posebnost zgolj v pojavnosti posameznih
rastlinskih vrst, tudi kulturnih rastlin ipd. Ureditev se mora prilagoditi značaju
okoliškega prostora ali z njim na določen način vzpostaviti povezavo, ta pa ni
neogibno posnemanje njegovih krajinskih oblik. (Marušič,1994: 108-115)

Pegan A. Umeščanje bencinskih servisov in počivališč ob avtocestah.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016

5
5.1

17

IZHODIŠČA ZA UMEŠČANJE POČIVALIŠČ
IZHODIŠČA ZA ANALIZO OBSTOJEČIH PRIMEROV POČIVALIŠČA

Analizira se obstoječa počivališča.
Z vidika doživljajske prijetnosti in videzne privlačnosti se inventarizira in vrednoti:
- dojemanja okoliške krajine med vožnjo pred uvozom na počivališče in s
počivališča, ko je potnik že ustavljen,
- možnost navezave počivališča na naravno ali kulturno vrednoto, ki je v
bližini lokacije počivališča.
Z vidika funkcije bencinskega servisa in počivališča se inventarizira in vrednoti:
- lego objekta bencinskega servisa,
- fizična ločenost parkirnih prostorov glede na uporabnike
- senca na parkirnih mestih
- lokacija sanitarnih prostorov
- primernost piknik prostorov
- primernost prostorov za otroško igro
5.2

DOŽIVLJAJSKA PRIJETNOST IN VIDEZNA PRIVLAČNOST

Estetsko doživetje
Vizualna privlačnost je estetsko doživetje, ki ga sproža pogled na mnoga krajinska
prizorišča. Za to krajinsko značilnost ni objektivnega merila. Vendar je s
podrobnejšim členjenjem fizičnih krajinskih značilnosti mogoče odkriti
najosnovnejše generatorje estetskega doživetja, ki kažejo, da bi bili lahko
splošneje veljavni in pomembni za večino opazovalcev.
Generatorji estetskega doživljanja so:
- strukturna zgradba krajine,
- formalni red in skladje,
- urejenost vzorcev,
- ritem,
- usmerjenost,
- žariščnost,
- uokvirjenost,
- robovi,
- dominante,
- pravilnost in prepoznavnost oblik,
- teksturne značilnosti in podobno. (Marušič in sod., 1998: 11-12).
S slike 16 lahko razberemo posamezne elemente, ki generirajo prijetno estetsko
doživetje krajinske slike. Robovi hribov, drevesni sestoji, cerkev kot dominantna
točka, in listnato drevo s pravilno obliko krošnje, predstavljajo privlačno sliko, ki jo
je moč zaznati s počivališča Povodje.

Pegan A. Umeščanje bencinskih servisov in počivališč ob avtocestah.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016

18

Slika 16: Pogled na okoliško krajino s počivališča Povodje

Elementi pozornosti
Elementi pozornosti v voznikovem zaznavnem okolju zavzamejo le omejen del
vidnega polja. Največje pozornosti potnikov so poleg ceste deležni elementi v njeni
neposredni okolici. Ti se hitro in sunkovito spreminjajo, zaradi česar potniki iščejo
tudi bolj oddaljene, na videz statične, dominantne elemente.
Pomembnejši elementi so:
- dominante v gručah,
- večji prostori
- obsežne krajinske forme.
Kot je razvidno s slike 17 se lahko potnik na gorenjski avtocesti orientira po
Šmarni gori.

Slika 17: Potnik, ki potuje z Gorenjske proti Ljubljani, ima Šmarno goro za orientacijsko točko
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Potniki so med potovanjem osredotočeni na različne prostorske elemente, po
katerih se tudi prostorsko in časovno orientirajo. Oddaljeni elementi predstavljajo
orientacijsko točko, medtem ko bližnji elementi delijo potovanje na segmente.
Pogled potnika je ves čas potovanja usmerjen proti cilju, medtem pa mu bližnji
elementi sprožajo prijetne občutke vznemirjanja in napetosti. Slika 18 prikazuje
potnikovo osredotočenost na gorski masiv, medtem ko se približuje vzpetinama z
objektom na vrhu. K vznemirjanju dojemanja prostora pripomore občasno
odkrivanje in zakrivanje elementov ob cesti. Slika 19 prikazuje kako se potniku
med potovanjem po avtocesti naenkrat odpre pogled na morje.

Slika 18 (levo): Približevanje vzpetinama sproža potniku občutek prijetnega vznemirjenja. Primer iz
Švice (Brank, 2012)
Slika 19 (desno): Za ovinkom se odpre pogled na morje. Primer pred počivališčem Vrata Jadrana
nad Reko (Vrata .., 2016)

S slikami zaporedij, ki jih voznik zazna med vožnjo nekaj trenutkov, preden se
odloči, da se bo na počivališču ustavil, se analizira videzno privlačnost. Z vidika
pogleda s ceste, se vrednoti vidljivost kombinacij fizičnih elementov prostora, ki
predstavljajo identiteto prostora
Prilagajanje posebnim razmeram
Smiselna je navezava počivališča z obstoječimi, potniku zanimivimi krajinskimi
elementi, kot so voda, kraški pojavi (jame), arheološka najdišča. Kadar se
avtocesta približa ali prečka vodotok, je smiselno, da ga uporabimo kot del
ureditve obcestne krajine, v mojem primeru za umestitev počivališča ob njem. Tak
primer je prikazan na sliki 20, kjer je počivališče s krajinsko ureditvijo omogoča
potniku prijeten stik z jezerom in okoliško krajino. Kritika gre le za oblikovanje
pomola. Z dvignjenim delom gre za podvajanje: pomol je že dvignjen in pomeni
razgledišče samo po sebi. Te dodatne vijuge so v tem primeru odveč.
Kadar se avtocesta približa krajem primernim za rekreacijo, ogledom znamenitosti,
krajinsko in kulturno bogatim območjem, se jim je smiselno s počivališčem
priključiti. Tako lahko nastane počivališče parkirišče, od koder se potnik odpravi
peš ali s kolesom. Na sliki 21 je prikazan primer s počivališča Barje, ker je
počivališče locirano tik ob golfskem igrišču.
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Slika 20 (levo): Krajinska ureditev počivališča omogoča potniku prijeten stik z jezerom in okoliško
krajino (Viewpoint, 2012)
Slika 21 (desno): Golfsko igrišče ob počivališču na Barju deluje kot del krajinske ureditve
obcestnega prostora

5.3

FUNKCIJA BENCINSKEGA SERVISA IN POČIVALIŠČA

Osnovna funkcija bencinskega servisa in počivališča je oskrba vozil z gorivom in
počitek potnikov.
Bencinski servis:
Objekti bencinskih servisov so po videzu večinoma uniformirani in pogojeni
predvsem s strani lastnika koncesije in kot je razvidno s slik 22 in 23, da se objekt
ne razlikuje glede na krajino v katero je umeščen.

Slika 22 (levo): Bencinski servis nad Piranom (Fotovoltaika, 2016)
Slika 23 (desno): Bencinski servis na avtocestnem odseku A2 Ljubljana – Obrežje (Volan, 2013)

Skozi zgodovino je bilo izdelanih že veliko servisov, ki so jih načrtovali znani
arhitekti. Objekt servisa predstavlja bogato arhitekturno dediščino, kot prikazuje
slika 24, ko je počivališče v Gruziji oblikoval arhitekt Hayer.

Pegan A. Umeščanje bencinskih servisov in počivališč ob avtocestah.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016

21

Slika 24(levo): Bencinski servis in počivališče v Gruziji. Počivališče je oblikoval nemški arhitekt
Jürgen. Mayer (Rest Stops …, 2012)
Slika 25 (desno): Detajl točilnega mesta (Rest Stops …, 2012)

Poleg samega videza servisa je pri postavitvi pomembno, na kakšen način je
servis umeščen v prostor. S funkcionalnega vidika naj bo servis čim bolj opazen, s
prostorsko-krajinskega vidika pa naj ne bo moteč element krajinske slike.
V praksi je bencinski servis lociran takoj za uvozom na počivališče. S krajinskim
oblikovanjem uvoza je mogoče veliko vplivati na prvi vtis, ki ga naredi počivališče
na uporabnika. S slike 25 se razbere, kako gruča dreves členi prostor uvoza na
počivališče. Nasprotje tega je prikazano na sliki 26, kjer uvoz na bencinski servis
čez veliko asfaltno ploščo deluje manj prijetno z vidika krajinske slike.

Slika 26 (levo): Gruča dreves členi prostor uvoza na počivališče. Primer je iz Nemčije
Slika 27 (desno): Direkten uvoz na bencinski servis na počivališče Šempas
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Druge potrebe uporabnikov počivališč
Glede na različne potrebe uporabnikov počivališča je zelo pomembno, kako je to
prostorsko in funkcijsko urejeno.

V: VELIKO
S: SREDNJE VELIKO
M: PARKIRNI PROSTOR ZA OSEBNA VOZILA

●
●
●
●
●
●

●

●
●

●
●
●

●

PROSTOR ZA POČITEK

PROSTOR ZA REKREACIJO

●
●

OTROŠKO IGRIŠČE

●
●
●
●
●
●

PRAZNENJE KEMIČNIH WC

V
S
M/S
M/S
M/S
V

PIKNIK PROSTOR

KOPALNICA

VOZNIKI TOVORNJAKOV
POTNIKI Z AVTODOMI
TURISTI Z OTROKI
POSLOVNEŽI
TRANZITNI POTNIKI
POTNIKI Z AVTOBUSI

SANITARIJE

UPORABNIKI

PARKIRNO MESTO

PROSTORSKE
ZAHTEVE

Preglednica 1: Prostorske zahteve glede na uporabnike počivališča.

●
●
●
●
●
●
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Parkirni prostori
Osnovna prostorska zahteva na počivališču je parkirni prostor. Največ časa
preživijo na počivališčih vozniki tovornjakov. Zato je pri ureditvi počivališča
potrebno upoštevati prav to dejstvo. Voznik tovornega vozila naj ima zagotovljene
dovolj sence v poletnem času, sanitarije s tušem, prostor za počitek in pripravo
obroka. Na sliki 28 je prikazan primer dobre prakse na počivališču Lopata. Pri
načrtovanju tega počivališču se opazi sodelovanje krajinskih arhitektov. Slika 29
pa prikazuje, kako se vozniki tovornjakov znajdejo in poiščejo senco na človeku
nedostojen način.

Slika 28 (levo): Naravna senca nudi udobje vsem uporabnikom parkirišča. Primer je s počivališča
Lopata sever (Lopata …, 2016)
Slika 29 (desno): Neprimerna in vozniku neprijazna senca (Stavka …, 2008)

Prostori s sanitarijami in tuši so lahko locirani v sklopu centralnega objekta ali
so postavljeni kot samostojni objekt bližje uporabnikom. Slika 30 prikazuje
centralni objekt v sklopu katerega so tudi sanitarije, na sliki 31 pa je primer
sanitarij kot samostojni objekt.

Slika 30: Sanitarije in tuši so locirani v centralnem objektu na počivališču. Primer s počivališča
Captieux v Franciji (Abelard …, 2016)
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Slika 31: Sanitarije v samostojnem objektu tik ob parkirišču. Primer s počivališča Le Lac na
avtocesti A89 (Abelard …, 2016)

Prostori počivališča morajo zagotoviti udobje vsem uporabnikom. Poleg tega je
pomembno, da je na počivališču zagotovljenih dovolj prostorov za piknik, za
potnike z otroki je dobrodošel prostor za otroško igro.

Slika 32 (levo): Primerna umestitev prostora za počitek. Primer je s počivališča Lopata sever
(Lopata …, 2016)
Slika 33 (desno): Na tako izpostavljenem mestu se potnik redko odloči za počitek

Slika 34: Prostor za počitek z razgledom. Primer s počivališča v Franciji (Abelard …, 2016)
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Večje udobje daje potniku počivališče z dodatno ponudbo prostorov za različne
aktivnosti, kot so: območja za rekreacijo, piknik prostori, otroška igrala, avtokampi.
Obveščevalne table so na počivališču dobrodošle, ker obveščajo potnike o
prostoru, ki se ga dotika počivališče.

Slika 35 (levo): Kako naj zgleda prostor za otroško igro je odvisno od velikosti počivališča in
gostote prometa na avtocesti ob kateri počivališče leži (Roads Less …, 2016)
Slika 36 (desno): Postavitev otroških igral tik ob parkirišču je neprimerna z vidika varnosti otrok

Slika 37 (levo): Polkrožna tabla z zemljevidom označuje kraje in gore, ki obkrožajo počivališče. Tak
način označevanje je zelo ilustrativen. Primer s počivališča Marvejos v Franciji (Abelard …,
2016)
Slika 38 (desno): Primer označevanja s tablo s turističnimi informacijami na počivališču na
počivališču Voklo
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Za tranzitnega potnika je pomembno, da določeno počivališče prepozna oziroma
mu ostane v spominu tudi, ko ga zapusti. V pomoč so mu lahko razgledi na
prepoznavne – markantne točke (npr. Šmarna gora). Tu gre za opazovanje
zunanjega prostora. Počivališče, ki je umeščeno na vinogradnem območju v
Franciji, je v primeru kot ga prikazuje slika 39, izkoriščeno v turistični namen.
Potniku ostane v spominu počivališče z markantno skulpturo kot je prikazano na
sliki 40.

Slika 39 (levo): Počivališče na vinorodnem območju Bordeaux ima vzorčni vinograd. Na fotografiji
je vhod v vinograd (Abelard …, 2016)
Slika 40 (desno): Sončna ura na počivališču Tavel nord ob avtocesti A9 v Franciji (Tavel …, 2016)
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ANALIZA IZBRANIH POČIVALIŠČ IN OSKRBOVALNIH SERVISOV V
SLOVENIJI
BENCINSKI SERVISI IN POČIVALIŠČA NA OBMOČJU SLOVENIJE

Ob slovenskih avtocestah in hitrih cestah je lociranih štiriintrideset počivališč z
bencinsko črpalko, restavracijo ali bifejem in parkiriščem, sedem počivališč samo s
parkiriščem, sanitarijami in klopmi ter trije bencinski servisi z manjšim parkiriščem.
S pomočjo analize nekaterih počivališč, bom poskusila ugotoviti delovanje
počivališča, njegove prednosti in slabosti s strani uporabnika, ter kritično ocenila
njegovo umestitev v prostor z vidika doživljajske prijetnosti in videzne privlačnosti.
Analiza se opravi na treh primerih in sicer:
Počivališče Ravne (Kozina), Šempas in Vipava sever. Počivališča so izbrana
glede na način umestitve ob avtocesti. Pri prvem primeru gre za počivališče, na
katerega je možen uvoz z obeh strani avtoceste. Tu je potrebno izven nivojsko
križanje z avtocesto. Ostali dve počivališči sta enostranski. Dostop je možen samo
iz ene smeri vožnje. Poleg tega so vsa tri počivališča v primorskem regiji.

ENOSTRANSKO POČIVALIŠČE

DVOSTRANSKO POČIVALIŠČE

Smer vožnje
ENOSTRANSKO POČIVALIŠČE, NA
KATEREGA JE MOŽEN UVOZ Z
OBEH STRANI VOŽNJE

Bencinski servis
Območje počivališča

Slika 41: Trije tipi počivališč glede na njihovo lego ob avtocesti in na način uvoza nanj
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Počivališče Ravne (Kozina)

Slika 42 (levo): Lokacija počivališča Ravne (kart. podlaga: Avtocesta A1, 2007)
Slika 43 (desno): Panoramska slika počivališča Ravne (City …, 2016)

Inventarizacija
Počivališče Ravne se nahaja na avtocestnem odseku Ljubljana – Koper. Nanj je
možen uvoz z obeh strani. Priključek iz smeri Ljubljane je urejen z več nivojskim
križiščem in sicer s podvozom.
Počivališče leži na območju Malega Krasa, v občini Kozina. Za krajino kraškega
sveta so značilni kopasti vrhovi, poraščeni s strnjenim gozdom, kraška polja in
mehko valovit svet planot ter planote s kraškim reliefom in kraške doline – podolja.
Avtocesta je vodena po izrazito kraškem svetu z značilno kraško vegetacijo in
reliefom. Avtocesta je na večini mest vkopana.
Izrazitejših dominantnih vrhov opazovalec v smeri vožnje iz Ljubljane proti Kopru
na tem delu ne zazna.
Uvoz na počivališče je voden na drugo stran pod avtocesto in to na način, da se
odcep krožno obrne, da lahko prečka cesto pod kotom 90°.
Ko potuje opazovalec iz smeri Kopra proti Ljubljani potuje najprej po vkopani trasi
avtoceste, potem se prostor odpre. Na desni je narejen umetni nasip. Nato
avtocesta blago zavije v desno. Uvoz na počivališče je na tem delu z desne strani.
Uvoz je vsekan v teren. Med odcepom in avtocesto je puščena zaplata z visokim
drevjem in grmičevjem.
S počivališča se vidi na kopaste vrhove, avtocestne vkope, del poseljenega
območja in borov gozd.
Severovzhodno od počivališča je v avtocestnem useku nahajališče krednih fosilov
in kraška jama. Počivališče je od jame oddaljeno približno 300 m, od nahajališča
fosilov pa približno 500 m.
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NAHAJALIŠČE FOSILOV

KRAŠKA JAMA

OBMOČJE
POČIVALIŠČA

Slika 44: Kartografski prikaz bližine najdišča fosilov in kraške jame (kart. podlaga Atlas okolja,
2016)

Parkirišče se razprostira na dveh nivojih. Na zgornjem nivoju so parkirišča za
tovorna vozila in avtobuse, na spodnjem nivoju so parkirišča za osebne
avtomobile in avtodome.

Slika 45 (levo): Uvoz na počivališče mimo bencinskega servisa
Slika 46 (desno): Parkirišče je urejeno na dveh višinskih nivojih. Na zgornjem platoju so parkirna
mesta namenjena tovornim vozilom, na nižjem pa za osebna vozila in avtodome

Na počivališču je bencinski servis s trgovsko ponudbo, sanitarije s tušem, prostori
za počitek, parkirišče za tovorna vozila in avtobuse, parkirišče za osebna vozila in
avtodome. Počivališče je opremljeno s polnilnicami za električne avtomobile.
Območje ima peš povezavo z motelom, ki se nahaja izven ograjenega območja in
ne deluje v sklopu avtoceste.

30
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Smer vožnje
Območje počivališča
Bencinski servis
Območje parkirišča za tovorna vozila

Avtocesta

Območje parkirišča za osebna vozila in avtodome

Območje počivališča

Območje za počitek in rekreacijo

Grajeni objekti
Drevnina in grmovnice

Slika 47: Prometno - funkcijska shema počivališča Ravne – Kozina

Vrednotenje počivališča
Dojemanja okoliške krajine med vožnjo pred uvozom:
POZITIVNO
- Razkrita kamnina na vkopani brežini kaže geomorfološko posebnost
krajine, po kateri potnik potuje.
- S spremembo smeri vožnje za 360°, se potniku odvijajo novi razgledi.
- Blagi ovinek daje cesti dinamiko.
- Puščena zaplata odraslega drevja deluje kot element priložnosti novega
razkritja.
NEGATIVNO
- Potniku je zaradi vkopov trase avtoceste omejen pogled na krajino, skozi
katero potuje.
- Ko se potnik pripelje skozi podvoz, se mu odpre pogled na veliko asfaltno
površino.
Ko je potnik že ustavljen:
NEGATIVNO
- S počivališča ni zaznati pomembnejših generatorjev estetskega doživljanja
Možnost navezave počivališča na naravno ali kulturno vrednoto, ki je v bližini
lokacije počivališča:
POZITIVNO
- Peš povezava z motelom.
NEGATIVNO
- Ni povezave z najdiščem fosilov in kraško jamo.
Lega objekta bencinskega servisa:
NEGATIVNO
- Nečlenjen, direkten uvoz na ploščad s točilnimi mesti.
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Fizična ločenost parkirnih prostorov glede na uporabnike:
POZITIVNO
- Parkirišče na dveh nivojih sledi reliefu območja
- Členjen prostor parkirnih mest.
- Fizično ločeni parkirni prostori tovornih vozil in parkirrišče ostalih
uporabnikov.
Senca na parkirnih mestih:
NEGATIVNO
- Naravne sence na parkirišču ni.
Lokacija sanitarnih prostorov:
NEGATIVNO
- Sanitarij in kopalnice ni v bližini parkirnih mest tovornih vozil.
Primernost piknik prostorov:
POZITIVNO
- Na območju počivališča je urejenih veliko prostorov za piknik.
NEGATIVNO
- Prostori nimajo sence.
Primernost prostorov za otroško igro:
NEGATIVNO
- Počivališče nima prostora za otroško igro.
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Počivališče Mlake – sever

Slika 48 (levo): Lokacija počivališča Mlake sever (kart. podlaga Avtocesta A1, 2007)
Slika 49 (desno): Širše območje počivališča Mlake sever (Atlas okolja, 2016)

Inventarizacija
Počivališče Mlake – sever leži ob hitri cesti H4, med razcepom Razdrto in izvozom
Vipava. Uvoz na počivališče je z desne strani. Na tem odseku je bila predvidena
izgradnja obojestranskega bencinskega servisa. Sedaj je zgrajen in je že v
obratovanju samo bencinski servis Vipava – sever. Nasproti njega je pripravljen
plato za izgradnjo nasproti ležečega servisa. Za ta del območja je značilna izrazita
burja.
Analiziran servis se nahaja na ravnini ob zgornjem delu Vipavske doline, na delu,
kjer se stikata visoka kraška planota Nanosa in nižinsko, flišno območje Vipavske
doline, ki se nadaljuje v meliorirana polja. Vipavsko dolino označuje reka Vipava,
ki izvira nedaleč od obravnavanega območja. Vodo ji dodajajo posamezni potoki,
ki so bili med melioracijo regulirani in kot taki dajejo dolini značilen vzorec.
Servis je umeščen med hitro cesto na jugu in potokom Gacka na severu. Potok je
bil v času melioracij reguliran. Sedaj se je ob njem že razvila obvodna živica, ki
prispeva k členitvi tega območja. Območje se dotika varovanega območja Mlake.
Nedaleč stran je strelišče Mlake, ki ga poleg Slovenske vojske uporabljajo tudi
drugi uporabniki.
Hitra cesta se spušča po pobočju Nanosa proti Vipavi. Že med samim spuščanjem
proti dolini ima potnik ves čas razgled na vrh Čavna, nato se v blagem ovinku
obrne proti severu, kjer se odpre pogled planoto Gora.
Ob cesti so zgrajeni nasipi s protivetrno ograjo, ki preprečujejo poglede na
okoliško krajino. Brežina nasipa je zatravljena, ponekod obrasla z grmovnicami.
Plato servisa ima izvedeno protivetrno zaščito z nasipom in armirano betonskim
zidom s protivetrno ograjo.
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Med razcepom za bencinski servis in cesto, ki pelje na parkirišče je zeleni otok, na
katerem je postavljena reklamna tabla. Otok je zatravljen, brez dreves ali
grmovnic.

Slika 50 (levo): Dojemanje prostora med približevanjem počivališču
Slika 51 (desno): Reklamna tabla na zelenem otoku

Slika 52: Pogled na počivališče. V ozadju vrh Nanosa

Na počivališču je bencinski servis s trgovsko ponudbo, okrepčevalnica, sanitarije,
parkirišče za tovorna vozila, avtobuse, avtodome in osebna vozila.
Parkirišča za tovornjake so med seboj ločena samo s talnimi oznakami. Prostorov
s senco poleg parkirišč ni. Parkirni prostori za tovornjake in avtodome so med
seboj ločeni samo s tlakovanim dvignjenim prometnim otokom. Če se prostor
opazuje od daleč, deluje parkirišče kot enotna homogena površina, ki ni v skladju
s krajinsko bogato okolico, v katero je servis umeščen. Na enem izmed otokov je
prostor za oskrbo avtodomov
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Protivetrna zaščita območja je zelo groba in je v konfliktu z okoliško krajino.
Počivališče je opremljeno z igrali za otoke, prostori s klopmi in mizami. Klopi z
mizami so locirane tik ob prostoru za otroška igrala. Ob parkiriščih za tovornjake ni
miz s klopmi. Za turistično promocijo Vipavske doline je na počivališču nameščena
informacijska tabla.
Za ograjo počivališča so vidna visoka drevesa, ki poleg prijetne krajinske slike
delujejo kot protivetrna zaščita počivališča.

Slika 53: Pogled s prostora za počitek in otroškega igrišča

Slika 54 (levo): Pogled proti vzhodu, kjer je nameščena protivetrna ograja
Slika 55 (desno): Pogled v isti smeri kot na prejšnji sliki. Fotografirano za protivetrno ograjo
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Slika 56 (levo): Prostor za otroška igrala lociran tik ob parkirišču
Slika 57 (desno): Informacijska tabla s turistično ponudbo Vipavske doline

Vrednotenje
Dojemanja okoliške krajine med vožnjo pred uvozom:
POZITIVNO
- Vrh Čavna predstavlja pomembno dominantno.
Ko je potnik že ustavljen:
NEGATIVNO
- S počivališča je razgled na objekt na nasproti ležeče cestne baze.
- Protivetrna zaščita zastira poglede s počivališča na okoliško krajino.
Možnost navezave počivališča na naravno ali kulturno vrednoto, ki je v bližini
lokacije počivališča:
NEGATIVNO
- Ni povezave s potokom Gacka in naravnim varovanim območjem Mlake.
- Ni navezave na strelišče.
Lega objekta bencinskega servisa:
POZITIVNO
- Z zelenim otokom členjen uvoz na ploščad s točilnimi mesti.
- Lega objekta ni pravokotna na smer vožnje.
NEGATIVNO
- Na zelenem otoku ni zasaditve.
Fizična ločenost parkirnih prostorov glede na uporabnike:
NEGATIVNO
- Parkirišča različnih uporabnikov so med seboj ločena samo s talnimi
oznakami.
Senca na parkirnih mestih:
NEGATIVNO
- Naravne sence na parkirišču ni.
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Lokacija sanitarnih prostorov:
POZITIVNO
- Sanitarije s tušem so v sklopu centralnega objekta, ki pa ne leži daleč od
parkirišč .
Primernost piknik prostorov:
POZITIVNO
- Na območju počivališča so urejeni prostori za piknik.
- Ob prostorih so zasajena drevesa, k bodo nudile senco.
NEGATIVNO
- Neprivlačni razgledi s prostorov za piknik.
Primernost prostorov za otroško igro:
POZITIVNO
- Otroško igrišče je locirano ob prostoru za piknik. Staši lahko v tem primeru
počivajo in vseeno opazujejo otroka.
NEGATIVNO
- Ni zaščite med igriščem in parkiriščem.
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Počivališči Šempas Sever in Šempas Jug

Slika 58 (levo): Lokacija počivališča Šempas sever in Šempas jug (kart. podlaga Avtocesta A1,
2007)
Slika 59 (desno): Aero foto posnetek počivališč Šempas sever in Šempas jug (Atlas okolja, 2016)

Inventarizacija
Počivališči Šempas se nahaja na hitri cesti H4, na odseku Razdrto – Nova Gorica.
Počivališči ležita en nasproti drugega. Na obe je možen uvoz na desno v smeri
vožnje. Za potnike, ki potujejo v smeri Italije, je Šempas - sever zadnje počivališče
v Sloveniji. Šempas - jug pa prvo za tistega, ki se pripelje v državo.
Počivališči ležita na meji med Vipavsko dolino in Goriško ravnjo. Na jugu obdaja
dolino nizka planota Krasa, na severu pa visoka planota Trnovskega gozda. Tla so
na tem območju flišna. Za dolino je značilna precejšnja geografska razgibanost.
Tu se prepletajo vzorci velikih njivskih površin sadnih nasadov, obvodne
vegetacije in z gozdom zaraslih površin.
Hitra cesta nedaleč od počivališč prečka umetno in akumulacijsko jezero
Vogršček. Jezero je nastalo z zajezitvijo potoka Vogršček. Jezero se uporablja za
namakanje okoliških polj. Poleg tega se uporablja za športni ribolov in rekreacijo.
Hitra cesta je vzhodno od počivališča vodena po rahlem vkopu. Brežine so
zatravljene in na nekaterih mestih obrasle z grmovjem.
Iz smeri Razdrto-Nova Gorica prečka avtocesta približno dva kilometra pred
počivališčem dvakrat jezero Vogršček. V tej smeri vožnje ni zaznati izrazitejših
dominantnih vrhov. Cesta je med Vogrščkom in počivališčem vodena v rahlem
levem zavoju.
Uvoz na počivališče Šempas – sever je z desne strani. Uvozna cesta prečka
servisno pot za oskrbovanje počivališč.
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Plato, namenjen počivališčema, je bil v ta namen izravnan. S počivališča na
severni strani ni izrazitejših vedut na dominantne vrhove ali drugih zanimivih
krajinskih prizorišč.
Na počivališču je bencinski servis s trgovsko ponudbo, okrepčevalnica, sanitarije,
parkirišče za tovorna vozila in avtobuse, parkirišče za osebna vozila in avtodome.

Slika 60: Uvoz na počivališče Šempas sever

Slika 61: Uvoz na počivališče Šempas jug

V smeri vožnje iz Italije proti Vipavi je pred počivališčem hitra cesta vodena čez
viadukt, ki prečka dolino Log. Tu se cesta dvigne nad krošnje dreves. Pogled se
odpre na pobočje Trnovske planote z vrhovoma Čavna in Kuclja. Nato preide
cesta v vkopan del z zaraslimi brežinami. Še vedno je odprt pogled na Kucelj in
Čaven.
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Slika 62: Pogled z enega počivališča na drugo

Uvoz na južno počivališče je iz desne strani. Uvoz se nekoliko povzpne proti
bencinskem servisu. S počivališča je odprt pogled na Trnovsko planoto.
Na počivališču je bencinski servis s trgovsko ponudbo, okrepčevalnica, sanitarije s
tušem, parkirišče za tovorna vozila in avtobuse, parkirišče za osebna vozila in
avtodome.

Slika 63 (levo): Sanitarije s tuši so na počivališču rejena v kontejnerju
Slika 64 (desno): Kljub velikim zelenim površinam imajo potniki malo urejene naravne sence
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Vrednotenje
Dojemanja okoliške krajine med vožnjo pred uvozom:
POZITIVNO
- Vodenje ceste skozi blage ovinke.
- Potovanje po viaduktu ponuja drugo perspektivo krajinske slike.
NEGATIVNO
- Zaraščenost brežin umetnega jezera zakriva pogled na vodo.
Ko je potnik že ustavljen:
NEGATIVNO
- S počivališča je razgled na nasproti ležeče počivališče.
- Velike asfaltne površine na počivališču so v nesoglasju z zeleno krajino.
- S počivališča se ne zazna, da leži na geografsko tako razgibanem
območju.
Možnost navezave počivališča na naravno ali kulturno vrednoto, ki je v bližini
lokacije počivališča:
NEGATIVNO
- Ni navezave na umetno jezero Vogršček.
Lega objekta bencinskega servisa:
POZITIVNO
- Na južnem počivališču rahlo dvignjen uvoz do servisa.
- Lega objekta na južnem počivališču ni pravokotna na smer vožnje.
NEGATIVNO
- Na severnem počivališču je uvoz na servis preko velike, nečlenjene asfaltne
površine.
Fizična ločenost parkirnih prostorov glede na uporabnike:
POZITIVNO
- Parkirišča različnih uporabnikov so med seboj ločena z zelenimi otoki.
Senca na parkirnih mestih:
POZITIVNO
- Prostori med parkirišči tovornjakov na južnem počivališču imajo naravno
senco.
NEGATIVNO
- Na severnem počivališču ni sence zaradi neprimerne zasaditve .
Lokacija sanitarnih prostorov:.
NEGATIVNO
- Arhitekturno deluje objekt kot tujek v prostoru.
- Lokacija sanitarij je daleč od parkirnih prostorov za tovornjake.
Primernost piknik prostorov:
NEGATIVNO
- Na območju počivališča ni urejenih prostorov za piknik.
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NEGATIVNO
- Otroškega igrišča nima nobeno počivališče.
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SKLEPNE USMERITVE
ESTETSKI VIDIK:

Obcestna krajina:
V primerih, kjer je trasa avtoceste vodena v vkopih, je potniku omejen pogled na
okoliško krajino. Včasih daje potniku občutek utesnjenosti. V primerih vkopa naj se
brežina ne zaključi z ostrim robom. Še bolje je pa z odstranitvijo večjega dela
brežine zmehčati stik. V prehodu iz Vipavske doline v Goriško raven bi s tako
ureditvijo brežine dajali potniku vtis, da se vozi po cesti, ki se prilagaja terenu in ne
obratno. V primeru, ko zareže brežina v živo skalo, se pojavijo nova
geomorfološka krajinska znamenja, ki poudarjajo značilnost krajine, po kateri se
voznik vozi.
Dominante:
Masa Trnovske in Nanoške planote, ki spremlja potnika na poti med Vrtojbo in
Razdrtim, predstavlja dobro prostorsko orientacijo.
V primeru Kozina se iz smeri Ljubljana – Koper odpira pogled na poseljeno
območje. Tudi v tem primeru dojema potnik poseljeni prostor kot orientacijo v
prostoru.
Odkrivanje - zakrivanje:
Z odpiranjem in zapiranjem pogledov s ceste je potovanje za potnika doživljajsko
zanimivejše. Ločnica, pa naj bo to most, relief ali gruča dreves, ki za nekaj časa
zakrije pogled na neko dominanto, deluje kot okvir.
Optično vodenje:
Zaradi krajinske pestrosti, v katero so analizirani primeri umeščeni, je doživljanje
pogledov s ceste zelo bogato in raznoliko. Rahel zavoj in zasaditev na njegovi
zunanji strani pripomoreta k optičnemu vodenju ceste.
Sprememba smeri:
Sprememba smeri vožnje je pri potovanju vsekakor dobrodošla. Odpirajo se nam
nove perspektive na okolico. Pri spremljanju dominante pri pogledu nazaj se
povečajo občutki napetosti in prijetnega vznemirjanja.
Prilagajanje posebnim razmeram:
V primeru počivališča Ravne – Kozina se kljub bližini kraške jame in fosilnih najdb
v času gradnje avtoceste ni izkoristilo potenciala, da bi se s počivališčem približali
naravnim danostim, ki jih prostor ob avtocesti ponuja.
Smiselno bi bilo, da bi to najdbo nekako približali počivališču in z najdbo ustvarili
nov program.
Tudi v primeru Šempas ni bila izkoriščena bližina akumulacijskega jezera.
Počivališči bi se lahko programsko in doživljajsko navezali na jezero.
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V primeru Kozina je počivališče dostopno peš do hotela in casinoja zunaj
avtocestnega prostora, kar je z vsebinskega vidika dobro.
V primeru Vipava sever je počivališče locirano ob potoku Gacka ob makadamski
poti, ki jo je možno uporabljati tudi v rekreacijske namene. Zaradi močne burje, ki
na tem območju dosega sunke preko 100 km/h, je del počivališča zaščiten z
armiranobetonskim zidom in proti vetrno ograjo na vrhu. S krajinsko oblikovnega
vidika bi bila na tem mestu primernejša protivetrna zaščita z zasaditvijo. Območje
je s severne strani obraslo z obvodno vegetacijo. Z dosaditvijo rastlinja,
primernega za protivetrno zaščito, proti počivališču bi prostor pridobil na krajinsko
oblikovnem pomenu.
Prostor ob vodi in počivališče bi se lahko povezalo s sprehajalno potjo. Z
rastlinjem bi uokvirili veduto na cerkvico na Gradišču. Prostor počivališča bi se
odprl proti pobočju Nanosa.
Program:
Plato servisa:
V primeru, ko je počivališče umeščeno v reliefno razgiban prostor, je smiselno, da
se ne izravna celotnega območja namenjenega počivališču, temveč se s
programom prilagodi naravnim danostim prostora. Prostor je na tak način členjen z
obstoječimi elementi, hkrati pa mu daje dinamičnost. S tem se ustvarjajo ločnice
med raznimi uporabniki počivališča. V primeru Ravne- Kozina, je počivališče
izvedeno v dveh nivojih. Parkirišče za tovorna vozila in parkirišče za osebna vozila
in avtodome sta ločena z višinskim zamikom. To pripomore k reševanju
konfliktnosti uporabnikov.
Pri primeru počivališča Šempas je bil plato izravnan tako, da sedaj deluje kot tujek
v zgradbi krajine. Jasno so še vidni veliki posegi.
S tem je tudi rešen problem umestitve počivališča z vidika pogleda na cesto.
Smiselno je ponoviti krajinski vzorec iz neposredne bližine posega. Pri umestitvi
počivališča v gozdni sestoj naj nekaj zaplat ostane. Potrebna je obnovitev
gozdnega roba. Počivališče s tem pridobi na členjenosti, dinamiki.
Bencinski servis: Vsa analizirana počivališča imajo bencinski servis. Servise
upravljajo različni koncesionarji. Interes vseh upravljavcev je, da se servis čim bolj
opazi. Kot opazovalcu s ceste pa nam je interes, da je servis čim manj moteč.
Zato je smiselna umestitev servisa tako,da se ga ne skriva pred uporabniki,
temveč da se ga umesti tako, da ne deluje moteče.
V primeru Šempas jug se uvoz proti servisu nekoliko vzpenja. Vidni kot na
bencinski servis je drugačen, kot če bi na njega pripeljali naravnost. Z estetskega
vidika je taka rešitev boljša.
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Veliko asfaltno površino je mogoče tudi členiti z zelenim otokom, zasajenim z
grmovnicami ali drevesi. Tak otok razbije veliko asfaltno ploskev, ob enem pa
deluje kot orientacijsko znamenje oziroma kot element vodenja.
Parkirišče:
Pri vseh analiziranih primerih je zagotovljeno parkiranje tovornjakov, avtobusov,
osebnih vozil in avtodomov. Tako veliko število parkirnih mest zahteva temu
primerno velike tlakovane površine. S funkcionalnega vidika je dobro, da so
parkirišča različnih uporabnikov med seboj ločena. Dobro je preprečiti prečkanje
parkirišč. V primeru Šempas - jug sta med parkirišči, namenjenim tovornim
vozilom, dva zelena otoka, na katerih so posajena drevesa. Na primeru Ravne –
Kozina so med parkirišči zeleni otoki, ki so pa samo zatravljeni. Tu bi bilo boljše,
če bi se na otoke zasadilo grmovnice in drevesa. Na počivališču Vipava - sever je
parkirišče zelo homogeno, nečlenjeno. Parkirna mesta različnih uporabnikov so
med seboj ločena samo s talnimi oznakami.
Z oblikovalskimi prvinami je mogoče napraviti prostor prijeten s funkcionalnega in
doživljajskega vidika. To so na primer zeleni otoki med parkirišči, puščene zaplate
drevesnih sestojev že med načrtovanjem in izgradnjo parkirišča. S tem nastanejo
ločena območja parkirnih mest po njihovih uporabnikih.
Senca:
Na parkirišču je zlasti v poletnem času zelo dobrodošla senca. Zaradi višine
tovornih vozil, je nemogoče zagotoviti senco nad parkirnim mestom. Zato naj se
ustvari senca na prostorih med parkirnimi prostori.
V vseh analiziranih primerih je sence na parkiriščih premalo. Kadar potnik potuje
po tako zeleni krajini, verjetno pričakuje, da bo tudi na parkirišču senca.
To je mogoče z zasaditvijo zelenih otokov med parkirišči. Med parkirišči,
namenjenimi tovornim vozilom, je primerna zasaditev v kombinaciji grmovnih vrst
in dreves z dovolj visokim deblom in tako veliko krošnjo, da le-ta ne sega v svetli
profil parkirišča. Primerne so listopadne vrste z manjšimi listi. Grmovnice prostore
ločujejo med seboj, medtem ko drevesa s krošnjo delajo v poletnem času senco.
Pri večini počivališč je izbira drevesnih vrst neprimerna. V glavnem gre za
grmovne vrste, ki pa ne delajo sence.
Za osebna vozila lahko sega senca tudi na samo parkirišče. Uporabi naj se
drevesne vrste z dovolj visokim deblom in dovolj široko krošnjo. Med parkirnimi
prostori, namenjenimi osebnim vozilom, se uporaba grmovnic ne priporoča, ker
ovirajo preglednost.
Protivetrna zaščita:
V Vipavi je zaradi zaščite proti burji postavljen visok betonski zid. S
funkcionalnega vidika je ta zid upravičen, z oblikovalskega vidika pa deluje zelo
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utesnjujoče. Z vidika urejanja obcestne krajine na vetrovnem območju je
učinkovitejša zaščita pred vetrom z rastlinjem. Glede na to, da je za betonskim
zidom vodotok obrasel z vegetacijo, bi bilo tudi v tem primeru boljše, da bi se
obvodni pas nadaljeval proti območju počivališča. S tem je tudi rešen občutek
utesnjenosti, ki ga betonski zid daje.
Sanitarije in tuši:
V glavnem so uporabniki tušev vozniki tovornjakov in potniki z avtodomi.
Zato naj se prostori s tuši postavijo blizu teh parkirišč. Zraven tušev naj bodo tudi
sanitarije. Sanitarije so dobrodošle tudi v bližini parkirišč za avtobuse in osebna
vozila in ne samo v sklopu bencinskega servisa. Na počivališču Vipava – sever in
Šempas – sever ni urejenih tušev. Na primeru Kozina so sanitarije v sklopu
objekta bencinskega servisa. Na počivališču Šempas – jug je tuš s sanitarijami v
sanitarnem kontejnerju. S primernejšo arhitekturno rešitvijo bi počivališče pridobilo
na estetski vrednosti.
Spremljevalni program:
Prostori za piknik ali počitek:
Počivališče ima ime z namenom. Za dober počitek je pomembno udobje. V ta
namen služijo mize, klopi, pitna voda. Na počivališču Ravne – Kozina je veliko
prostorov z mizo in klopmi, namenjenim pikniku in počitku. Žal pa so vsa mesta na
soncu. Noben prostor nima sence. Počivališče Vipava – sever ima dva prostora za
piknik (mizo in dve klopi). Locirana sta tik ob otroškem igrišču. Tudi pri postavitvi
teh prostorov je pomembno upoštevat različnost potrb uporabnikov. Voznikom
tovornjakov bi prišli prav prostori bližje vozila, ker si nekateri vozniki pripravljajo
obroke sami. Smiselna je postavitev klopi in miz na več lokacijah in predvsem je
na vsakem takem mestu dobrodošla senca. Z vidika pogledov na parkirišče je
smiselna uporaba grmovne drevnine v namen zakrivanja neprivlačnih pogledov.
Še boljša je lokacija takega prostora tam, od koder je odprt razgled na kakšno
znamenitost ali na okoliško krajino.
Prostor za igrala namenjena otrokom:
Počivališče Vipava – sever je edino od analiziranih, ki ima prostor za igrala. Igrala
so na peščeni podlagi in so brez sence. Poleg igral sta locirani dve mizi s klopmi.
Za starše, ki so tam z otroci so te mize dobrodošle. Za voznike tovornih vozil pa je
lokacija v neposredni bližini igral neprimerna.
Za umestitev otroških igral in prostorov za rekreacijo je primeren prostor, ki je
ločen od parkirišča za tovorna vozila in da ni tik poleg ceste. Prostor je lahko bolj
zaprt. Ni potrebe po odpiranju pogledov v odprto krajino. Prostor za igro je lahko
tudi reliefno oblikovan. To daje počivališču večjo dinamiko.
Posredovanje turističnih informacij:
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Na počivališču v Vipavi je postavljena tabla s turističnimi informacijami, ki jih
ponuja Vipavska dolina. Promociji Vipavske doline bi pripomogla krajinska ureditev
počivališča in dodatna ponudba, kot na primer stojnica s prodajo sezonskega
sadja in vina.
7.2

KRAJINSKI VIDIK

Glede na rezultate analiz se poda priporočila za umeščanje in krajinske ureditve
bencinskih servisov in počivališč ob daljinskih cestah. Zaradi kompleksnosti
delovanja počivališča je izbira lokacije vezana na ozko območje v neposredni
bližini daljinske ceste. Pod temi pogoji je treba podati rešitve, ki bodo učinkovale
na estetski, tehnološki in programski ravni.
Lokacija, kje ob daljinski cesti naj bo servis umeščen, je na prvem mestu pogojena
z razdaljo med enim in drugim počivališčem. Te lokacije so že določene na ravni
načrtovanja trase daljinske ceste. V nalogi predlagam umestitve bencinskega
servisa in počivališča z manjšim odstopanjem od lokacij, predvidenih s prostorskim
aktom.
Glede izbire ožje lokacije, kamor naj bi se umestilo počivališče, je pomemben
dejavnik bližina zanimivih območij. Naravne in kulturne danosti, ki jih prostor
ponuja naj se izkoristi za estetsko in programsko obogatitev počivališča.
Za boljšo orientacijo in dobro počutje uporabnikov počivališč naj se odprejo
prijetne vedute, znamenja, dominante, prepoznane oblike, katere so vidne s
počivališča.
Če je mogoče, naj bo počivališče locirano na takem mestu, da je percepcija
okoliške krajine za uporabnika čim ugodnejša.
S spremembo smeri gibanja se odpirajo novi pogledi. S tega vidika nam rahli
ovinki in priključki na počivališče pod kotom pripomorejo k boljšemu dojemanju
prostora. S tega vidika je enostransko počivališče, na katerega je možen uvoz z
obeh strani, primernejši.
Glede na reliefne značilnosti, ki jih prostor ponuja, je smiselno da se jim z
umestitvijo počivališča, kolikor je to mogoče, prilagajamo. S tem je povečana
integracija počivališča v okolje. Z reliefom je možna členitev prostora, kar ima pri
počivališču velik pomen. Nagnjen teren naj se izkoristi za višinsko ločena
parkiršča za različne uporabnike. Z reliefom so strukturira predvsem velika
parkirna mesta tovornih vozil.
Uporaba reliefno razgibanega terena naj se uporabi pri otroških igriščih in
prostorih za rekreacijo.
Vegetacija ima na počivališču velik pomen iz več vidikov:
- Ustvarjanje sence.
- Strukturiranje prostora.
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- Zaščita pred vetrom.
- Vzpostavitev povezave z okoliškim prostorom.
Na načrtovanem počivališču naj se vključi čim več obstoječe vegetacije. Visoka
drevesa bodo že na začetku obratovanja počivališča ustvarjala senco.
Na območjih z močno burjo naj se obstoječe območje z vegetacijo samo še
dodatno zasadi. S takim posegom se izognemo protivetrnim ograjam in zidovom.
Puščene zaplate vegetacije pripomorejo k orientaciji v prostoru in vodenju.
V primeru, ko se posega v gozdno površino, je potrebno obnoviti gozdni rob.
Pri oblikovanju počivališča naj se uporabljajo rastlinske vrste, ki so značilne za
okoliški prostor in so že navzoče v neposredni bližini.
K identiteti prostora pripomore tudi uporaba kulturnih rastlin, značilnih za
obravnavano območje. Tu so dobrodošla na primer sadna drevesa in trta. Prav
tako lahko dosežemo strukturno urejenost s »podaljšanjem« njivskih struktur na
območje počivališča.
Drevesne vrste z visokim deblom in veliko krošnjo, naj se zasadijo tam, kjer je v
poletnem času potrebna senca.
Grmovne vrste naj se ne zasajajo na mestih, kjer je potreba po senci in
preglednosti z vidika varnosti. V poštev pa pride gosto grmovje tam kjer želimo
ustvariti vizualno zaščito pred neprijetnimi pogledi.
7.3

FUNCIONALNO-PROGRAMSKI VIDIK

S funkcionalno-programskega vidika se nanašajo smernice predvsem na
umestitev grajenih elementov v prostor tako, da ne prihaja do konfliktnosti med
različnimi uporabniki.
Bencinski servis je v nalogi opredeljen kot kompleks objektov, ki ga sestavljajo:
pokrita ploščad s točilnimi otoki, prodajalno, okrepčevalnico, sanitarije. Izgled
same arhitekture je pogojen s koncesionarjem, ki ima servis v uporabi in nanjo
nimamo prav veliko vpliva. S krajinsko-oblikovnega vidika pa naj se objekt umesti
tako, da ga je opaziti, kljub temu pa ne deluje moteče v prostoru.
Plato prostora za parkirišče zahteva velike asfaltne površine. Na počivališču naj
bodo zagotovljena parkirna mesta vsaj treh različnih velikosti in sicer: za osebna
vozila, avtodome in tovorna vozila. Parkirni prostori morajo ustrezati določenim
standardom glede velikosti.
Možnih je več načinov parkiranja. Glede na cesto je parkiranje mogoče bočno,
poševno pod različnimi koti in pravokotno na cestišče. Z namenom členitve
prostora naj ne bodo vsa parkirna mesta na homogeni površini, temveč naj se
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parkirni prostori ločijo med seboj. S tem je rešen problem različnih potreb med
uporabniki.
Načini, kako členiti površine s parkirnimi mesti:
- Fizično med seboj ločeni prostori se namenijo različnim uporabnikom:
tovornim vozilom, avtobusom, avtodomom, osebnim avtomobilom.
- Kadar je počivališče locirano na nagnjenem terenu, se parkirišča loči med
seboj z višinsko razliko. Kot ločnico se lahko uporabi grajene objekte.
- Med posameznimi parkirnimi mesti istih uporabnikov naj se postavijo zeleni
otoki.

Slika 65: Načini parkiranja tovornih vozil. Med dvema parkirnima prostoroma je zeleni otok, na
katerem je mogoča zasaditev dreves in prostor za mizo s klopjo

Prostori za počitek in piknike naj bodo nameščeni na čim več mestih blizu
parkirišč. Nad klopmi in mizo je v poletnem času dobrodošla senca. Nekaj mest
naj bo pokritih. Prostor pod mizo naj bo tlakovan. Ob mizi naj bo koš za odpadke.
V bližini tekoča voda.
Naravne danosti, katerim se je počivališče približalo, naj se vključijo v program
počivališča. Bližina vode se lahko izkoristi za prostor za počitek in rekreacijo,
arhitekturni spomenik se lahko nameni za gostinsko ali muzejsko ponudbo.
Sanitarije naj bodo na večjem počivališču nameščene na več lokacijah. Tuši naj
bodo blizu parkirišč za tovorna vozila. Objekt naj bo jasno viden, vendar ne
izpostavljen.
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Prostori namenjeni otroški igri, naj bodo postavljeni blizu parkirišč za osebna
vozila in avtodome in stran od parkirišč za tovorna vozila.
Informativne table z informacijami o turistični ponudbi okoliškega prostora naj bo
na takem mestu da bodo vidne čim večjemu številu potnikov. Priporočena lokacija
je gotovo blizu parkirišč za avtodome, trgovskega objekta in restavracije. Še večji
učinek promocije prostora imajo stojnice s ponudbo domačih pridelkov.
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PREDLOG UMESTITVE POČIVALIŠČA VIPAVA - JUG

Slika 66: Širše območje počivališča Vipava jug (kart. podlaga Avtocesta A1, 2007)

Slika 67: Panoramska slika Vipavske doline (Čermelj, 2014)
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IZHODIŠČA

Na odcepu hitre ceste Razdrto – Vrtojba je v izgradnji počivališče Vipava – jug, ki
je bilo predvideno z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji (1996) in v Spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (1998). Počivališče naj bi bilo skupaj s počivališčem
Mlake – sever, zgrajeno kot obojestranski bencinski servis Vipava.
Z državnim lokacijskim načrtom naj bi počivališče obsegalo:
- pokrito ploščad s črpalkami za gorivo, s tremi točilnimi otoki,
- samopostrežno prodajalno s specifično ponudbo v okviru bencinskega
servisa,
- bife - okrepčevalnica,
- prostore osebja bencinskega servisa in osebja bifeja,
- skladiščne prostore,
- posredovanje turističnih informacij, turistično informativno tablo,
- sanitarije, samostojno stranišče,
- prostor za počitek in rekreacijo,
- ločen dovoz za servisne dejavnosti in dostop gostov oz. uporabnikov,
- parkirne površine za približno 20 - 25 parkirnih mest za osebna vozila, 5
parkirnih mest za avtodome in manjša tovorna vozila, kombije, 10 - 13
parkirnih mest za tovornjake in dodatno površino za izločanje tovornih vozil
ob neugodnih vremenskih razmerah.
Navedeni programi naj bi bili organizirani na:
- površinah za gibajoči promet,
- površine za parkiranje vozil,
- zelene površine,
- objekt bencinskega servisa.
V nalogi bom podala predlog idejne zasnove počivališča z upoštevanjem smernic
pridobljenih z analizami. Za izbor najprimernejše rešitve sem v nalogi primerjala tri
predloge lokacij.
- Kot prvi primer bi predlagala lokacijo, za katero je plato že splaniran,
gradnja pa je že nekaj časa ustavljena.
- Kot drugi predlog bi predlagala širitev in priključitev obstoječega počivališča
Mlake – sever. V tem primeru bi bila potrebna izgradnja več nivojskega
priključka na počivališče.
- Tretji predlog bi predlagala alternativno lokacijo.
8.2

OPIS OBMOČJA

Počivališče bo locirano v severni Vipavski dolini. Prepoznavnost krajine je
povezana s posebno obliko doline, uokvirjene med dve kraški planoti: Nanoške in
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Kraške planote. Z izrednim navpičnim višinskim padcem in s skalnim robom, ki
obroblja planoti, daje dramatičen videz in opazen kontrast mehkejšim krajinskim
oblikam gričevja v dnu doline in submediteranskemu videzu kmetijske krajine.
Pobočja Nanoške planote so posebna tudi zaradi naravnih in kulturnih kakovosti. –
golo skalovje, odprta melišča, botanične posebnosti. Stari grad na prepadni skali
pomembno prispeva k dediščinski vrednosti doline. Pomembna simbolna točka je
cerkev v Logu, ki izstopa po dimenzijah in kot božjepotna cerkev. Pomembna
točka na tem območju je vzpetina Zemono z renesančnim dvorcem (Marušič,
1998).
Pobočja Nanosa preraščajo bukovi gozdovi, pobočja Krasa pa veliki sestoji črnega
bora. Kljub melioracijskim posegom je na tem območju ostal njivski vzorec še
vedno členjen z bogatim obvodnim rastjem.
Submediteranski značaj dajejo prostoru oblike kmetijske rabe prostora, zlasti trajni
nasadi vinogradov in sadovnjakov. Gričevnat svet odkriva pestrost, ki narekuje
relief, tudi površinskemu pokrovu. Ugodna pobočja so trasirana in obnovljena v
vinograde (Marušič, 1998).
8.3

POGLED S CESTE

Potnik, ki potuje iz Ajdovščine proti Vipavi ima ves čas na svoji levi razgled na
pobočje Čavna. Ko zapelje izpod mosta, ki prečka avtocesto pri Dolgi Poljani, se
mu odpre nov pogled na naselje Budanje, ki leži na pobočju Kovka, potem se
odpre pogled na cerkev v Logu in v ozadju na Nanoško planoto. Pogled s ceste je
razviden s slike 68.

Slika 68: Pogled s ceste na cerkev v Logu in na planoto Nanosa

Prijetno doživljanje prostora se stopnjuje s približevanjem cerkvi. Takoj za tem
zagleda še eno dominantno točko v prostoru, to je dvorec Zemono. Ves čas ima
potnik frontalni pogled na pobočje Nanosa.
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Slika 69: Pogled s ceste na dvorec Zemono

Hitra cesta je na tem delu vodena po nasipu. S ceste so razločni vzorci kmetijske
krajine in obvodna vegetacija reke Vipave. Pred odcepom za Vipavo je ob
avtocesti narejen nasip. Most čez Vipavo je zaščiten s stekleno protivetrno ograjo.
Pogled je še vedno usmerjen na pobočje Nanosa. Na delu, kjer avtocesta ni
zaščitena z nasipom, se na levo odpre pogled na naselje Vipava, na vas Gradišče
in na industrijsko cono. Na tej točki kvarijo krajinsko sliko predimenzionirani objekti
s kričečimi barvami fasad. Takoj za izvozom Vipava je avtocesta zopet zaščitena z
nasipom. Za nasipom na levi strani v smeri vožnje je zaznati visoko drevje, ki raste
ob potoku Gacka. Na desni strani je locirana cestna baza. Tu je že viden bencinski
servis Mlake – sever in plato neizgrajenega servisa Mlake - jug. Še vedno je cesta
zaščitena z nasipom.
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PREDLOGI ZA OBLIKOVANJE POČIVALIŠČA VIPAVA - JUG

PREDLOG 1
Lokacija predvidena v Uredbi o državnem lokacijskem načrtu (Uredba o …,
2005).

Slika 70: Z DLN-jem predvidena lokacija počivališča Mlake - jug (Atlas okolja, 2016)

Osnovni podatki so povzeti po Uredbi o DLN (Uredba o …, 2005) .
Lokacija je bila določena na podlagi Idejne preveritve možnih lokacij za
obojestranski servis Vipava, ki jo je izdelal Proniz d.o.o., februarja 2002.
Načrtovan servis je v neposredni bližini priključka Vipava, kjer je hitra cesta
Razdrto – Vipava že zgrajena. Območje predvidenega bencinskega servisa se
nahaja na ravnini v osrednjem do zgornjem delu Vipavske doline, na robu
Vetrnega polja, med staro cesto Podnanos – Vipava na jugu in avtocesto na
severu. V neposredni bližini servisa je locirana avtocestna baza. Nasproti
predvidene lokacije je že zgrajen bencinski servis Mlake – sever.
Pred uvozom na počivališče je ob cesti umetni nasip, ki omejuje poglede s ceste.
Dominantni elementi, ki jih potnik zazna pred uvozom na lokacijo predvideno za
počivališče so: silos cestne baze, hrbtna stran opozorilne table nad hitro cesto in
velika reklamna tabla.
Na tem območju ni elementov, ki bi omogočali skrivnostnost pričakovanja novih
pogledov. Razen umetnega nasipa je tu pogled zelo odprt.
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Uvoz na počivališče se nahaja tik za avtocestnim priključkom Vipava, zato je cesta
na tem delu razširjena. Optičnega vodenja z rahlimi zavoji ali zasaditvami ob cesti
na tem delu ceste ni.
Lokacija nima potenciala, da bi se lahko priključila na kakršnokoli naravno danost,
ki jo območje v širši okolici ponuja. Z ene strani je območje omejeno s cestno
bazo, na drugi z regionalno cesto. Peš povezava do znamenitosti je brez večjih
posegov otežena.
Plato počivališča je že izravnan. Na območju ni obstoječih dreves, katere bi se
lahko pri izgradnji parkirišč izrabilo za senco ali členitev prostora.
Pogledi s predvidene lokacije so proti vzhodu na pobočje Nanosa in na njegov vrh,
pogled nekoliko ovira silos na cestni bazi. Proti severu je razgled na pobočje
Kovka in vas Budanje s cerkvijo. Proti zahodu je videti vrh Kuclja, ki pa ga zakriva
prej omenjena predimenzionirana reklamna tabla. Proti jugu razgled na kraško
gričevje nekoliko zakriva živica.
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PREDLOG 2
V šestem poglavju analizirano počivališče Mlake – sever, leži nasproti lokacije
prvega predloga. V tem primeru je predlog izgradnja izvennivojskega priključka
avtoceste na obstoječe počivališče.

Slika 71: Območje obstoječega počivališča Mlake sever (Atlas okolja, 2016)

Z vidika spreminjanja smeri vožnje bi bil ta predlog pozitiven.
Počivališče ima možnost širitve za primer povečanja števila parkirnih mest in
obogatitve programov. Obstoječe počivališče leži ob vodi in sprehajalni poti. S
krajinskim oblikovanjem bi ta potencial izkoristili. Prostor ponuja brez posegov
povezavo z mestom, ki ga odlikuje veliko kulturnih in naravnih znamenitosti. Do
mesta Vipava vodi namreč obstoječa makadamska pot. To bi lahko bilo tudi
izhodišče za kolesarske izlete. Na ta način bi imela informacijska tabla svoj
namen.
Trenutno počivališče ima zelo malo sence. Drevesne sestoje, ki so tik za ograjo, bi
bilo v primeru širitve počivališča smiselno izkoristiti v namen členitve prostora in
ustvarjanja sence na parkiriščih.
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PREDLOG 3
Kot tretji predlog je podana nova lokacija, ki bi zadostila čim večjemu številu
kriterijev glede oblikovanja počivališča s krajinsko–oblikovnega vidika.
Z analizo prostora, ki ga doživlja potnik z vidika vidne privlačnosti, naj bi bilo
počivališče locirano na mestu, kjer stopnjevanje prijetnih doživljajskih slik doseže
višek. Obenem naj bi bil to prostor, ki ima možnost priključitve na neko naravno
danost, ki jo ponuja prostor. Dodano vrednost predvidenemu prostoru,
namenjenemu počivališču, dajejo privlačne vedute. Drevesni sestoji, katere je
možno med izgradnjo počivališča obdržati, bi veliko prispevale k zagotavljanju
sence na parkirišču in členitvi počivališča, brez dolgotrajnega čakanja, da novo
zasajena drevesa zrastejo.
Kadar potuje potnik iz smeri Ajdovščine proti Vipavi, se najprej pelje mimo cerkve
v Logu, potem zazna Zemono in star grad nad Vipavo. Po tem se v vidnem polju
potnika pojavi industrijska cona. Višek doživljanja torej nastopi preden zagleda
objekte industrijske cone.
Prav na tem mestu prečka hitra cesta sotočje reke Vipave in Bele.
Na levem bregu reke Vipave je blizu ceste črni topol izjemnih dimenzij, ki je
zavarovan kot vrednota državnega pomena.
Od tu so odprti razgledi na Star grad nad Vipavo, dvorec Zemono na vzpetini,
cerkev v Logu in velik del pobočja Nanosa, Kovka, Hrušice do Trnovske planote z
vrhom Kuclja.
Glede na zastavljena merila bi lahko bila primerna lokacija med hitro cesto na
vzhodu in reko Vipavo na jugu.
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Slika 72: Območje predvideno s tretjim predlogom nove lokacije počivališča Vipava – jug (Atlas
okolja, 2016)
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Izbor najustreznejšega predloga
Na podlagi zastavljenih meril je najustreznejši predlog počivališča v Vipavi tretji
predlog na novi izbrani lokaciji ob reki Vipavi.
Primerjava ustreznosti lokacij:
1. predlog

2. predlog

3. predlog

Doživljanje prostora med
približevanjem

-

+

+

Možnost vključitve naravne
danosti na počivališče

-

+

+

Možnost peš povezave z
območjem zunaj počivališča

-

+

+

Vedute s počivališča

-

+

+
+

+

+

-

Možnost oblikovanja
spremljevalnih programov
»Pogled na cesto« z vidika
zakrivanja

S primerjavo primernosti predlogov sta bila enako ocenjena drugi in tretji predlog.
Slabost drugega predloga pa je izgradnja izvennivojskega priključka in sicer z
izgradnjo nadvoza ali podvoza. Nadvoz v tem primeru ne pride v poštev zaradi
močnih sunkov burje. Izgradnja podvoza bi bila veliko lažja v času izgradnje ceste.
Sedaj, ko je cesta že zgrajena, bi to predstavljalo zelo velik in gradbeno zahteven
poseg.
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9.1

IDEJNA ZASNOVA POČIVALIŠČA VIPAVA – JUG
INVENTARIZACIJA IN ANALIZE

Slika 73: Strukturna analiza prostora
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Slika 74: Pogled na cerkev v Logu

2

Slika 75: Pogled na reko Vipavo

3

Slika 76: Pogled na dvorec Zemono in na naselje Budanje
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4

Slika 77: Pogled na stari grad nad Vipavo

5

Slika 78: Pogled proti jugu. V ozadju se zazna bogata obrežna vegetacija, ki nakazuje prisotnost
vode.
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OPIS KONCEPTA

Na osnovi pridobljenih rezultatov iz opravljenih analiz sem v nalogi izdelala idejno
zasnovo na primeru počivališča in bencinskega servisa ob hitri cesti Vrtojba –
Razdrto na območju zgornje Vipavske doline.
Koncept zasnove je bil na prvi ravni umestitev počivališča na način, da ne bo
izolirano izključno na prostor hitre ceste. Na drugi ravni pa je poudarek zasnove
počivališča na način, da nudi največje udobje uporabnikom tako z vidika prometno
tehničnih rešitev kot krajinsko–oblikovnih in programskih rešitev.
Koncept prostorske umestitve
Umestitev ob vodi:
Počivališče leži ob sotočju reke Vipave in potoka Bela. Obrečna vegetacija daje
počivališču prijetno kuliso. S počivališča so predvideni trije peš dostopi do reke.
Rečna obala nudi možnost počitka in rekreacije, na reki je mogoč ribolov.
Navezava na kraj Vipavo in širšo okolico:
Med počivališčem in reko poteka makadamska poljska pot, ki povezuje območje
počivališča s krajem Vipavo. Potniki, ki si vzamejo nekoliko več časa za počitek ali
mogoče celo prenočijo na avtocesti imajo možnost sprehodit se samega kraja. S
počivališča je mogoč dostop peš ali s kolesom.
Doživljajska prijetnost in vizualna privlačnost s poudarkom na razgledih:
Z obravnavanega območja se odpira kar nekaj zanimivih vedut. V smeri vožnje
ima potnik razgled na obrežno vegetacijo, z dominanto mogočnega črnega topola
(Populus Nigra), ki raste na nasprotnem bregu reke in je zavarovan kot vrednota
državnega pomena. Proti zahodu se ohranijo pogledi na star grad nad Vipavo in
na samo naselje Vipava z dominanto cerkvenega zvonika. Velik pomen v smislu
doživljajske privlačnosti na potnika ima značilna kulturna krajina z zanimivo
teksturo, ki jo tvorijo menjajoči se nasadi sadja, vinogradov, koruznih in pšeničnih
polj.
Počivališče je zasnovano tako,da je med pogledom nazaj možen razgled na
dvorec Zemono in cerkev v Logu.
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Koncept programske zasnove
Počivališče in bencinski servis je programsko zasnovan glede na različnost potreb
uporabnikov.
Promet
Promet na počivališču je zasnovan na način, da prihaja do čim manjšega križanja
med različnimi uporabniki. Način rešitve prometa je prikazan na sliki 79.
Bencinski servis
Bencinski servis je lociran kot prvi objekt takoj za uvozom na obravnavano
območje. Tu gre za skupno rabo vseh uporabnikov.
Servis je opremljen s štirimi točilnimi otoki, delno pokrito ploščadjo, trgovinskim
objektom s specifično ponudbo v okviru bencinskega servisa, prostore osebja
bencinskega servisa in sanitarije. Objekt bencinskega servise je omejen na krajši
postanek uporabnikov.
Objekt je lociran vzporedno s hitro cesto. S tem je dosežen namen, da potnik med
približevanjem na servis nima razgleda na objekt frontalno na najdaljšo stranico
objekta. Poleg estetskega vidika, ima taka lega objekta tudi protivetrno vlogo.
Restavracija
Objekt z restavracijo predstavlja osrednjo točko počivališča. Okrog objekta so
zgoščena območja rekreacije, otroške igre, promocije širšega prostora. Poleg
restavracije so v osrednjem objektu še sanitarije s tuši, dostopne z zunanje strani.
Objekt je zasnovan tako, da je urejen pokrit, odprt prehod iz ene strani na drugo in
povezuje prednji del z reko. Okrog objekta je velika terasa. Jugozahodni del terase
je povezana z reko s pešpotjo. S sprednje terase je odprt razgled na dvorec
Zemono. Pred objektom je tržni prostor s stojnicami s sezonskim sadjem in
domačimi pridelki, značilnimi za Vipavsko dolino.
Parkirišča
Pri zasnovi parkirišč na počivališču, so bili upoštevani štirje različni tipi, glede na
velikost vozil.
Najbližje uvoza in bencinskega servisa so umeščena parkirišča za tovorna vozila.
Uvoz na ta parkirišča je omejen samo na tovorna vozila. Poleg vsakega
parkirnega mesta je prostor z naravno senco in miza s klopjo, kjer lahko voznik
počiva ali si pripravi obrok.
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V neposredni bližini parkirišč za tovorna vozila, je lociran objekt s sanitarijami in
tuši. Poleg sanitarnega objekta je pokrit prostor z mizami in klopmi. Od pokritega
prostora vodi pešpot do reke ali do restavracije in rekreacijskega prostora.
Parkirišče za avtobuse je urejeno ob restavraciji. Predvidena so štiri parkirna
mesta. Zasnovana so tako, da potnikom ni potrebno prečkat nobene prometne
poti. Potniki imajo najkrajšo pot do sanitarij in restavracije, ter tržnega prostora,
otroškega igrišča in prostora za rekreacijo.
Parkirni prostori za osebna vozila so locirani ob objektu bencinskega servisa in so
namenjeni uporabnikom, ki pridejo samo oskrbet vozilo z gorivom ali se ustavijo z
namenom obiska sanitarij. Za potnike, ki se imajo namen ustavit samo v
restavraciji, je namenjeno parkirišče z petnajstimi parkirnimi mesti ob
severovzhodnem delu restavracije. Tretje parkirišče za osebna vozila je locirano
ob jugovzhodni fasadi objekta restavracije. Tu je predvidenih enaindvajset
parkirnih mest namenjenih potnikom, ki imajo namen nekoliko daljšega počitka. Ta
del parkirišča je opremljen s polnilnicami električnih vozil.
Jugovzhodno od objekta, je umeščeno parkirišče za avtodome. Ta del parkirišča je
zasnovan na način, da ima vsak avtodom svoj prostor z mizo in klopmi. Na tak
način je zagotovljen vsakemu avtodomu svoj intimni prostor, kjer je možno tudi
prenočit. Nekoliko stran od parkirišča je postavljen oskrbovalno, sanitetni otok, za
oskrbo avtodomov z vodo in izpraznitev kemičnih stranišč.
S parkirišča je urejena pešpot do restavracije, prostora za rekreacijo, otroškega
igrišča in do izhoda proti kraju in reki Vipavi.
Območja za rekreacijo in otroško igro
Na območju je lociranih veliko miz s klopmi, z namenom, da imajo uporabniki
možnost kvalitetnega počitka ali priprave piknika. Za voznike tovornih vozil se
predvideva, da stojijo največ časa na počivališču, zato je ob parkiriščih urejen
pokrit prostor, kjer je mogoče tudi kaj skuhat in obedovat na suhem, tudi v primeru
dežja.
Za potnike z otroki je urejen prostor z igrali. Prostor je odstranjen od glavne
prometne povezave, hkrati pa dovolj blizu parkirišč in terase restavracije. Tudi v
primeru, ko se otroci pripeljejo z avtobusom, je dostop do igral po urejeni pešpoti
in ne prečka ceste.
Prostor za rekreacijo je opremljen z različnim telovadnim orodjem, kjer se lahko
potniki po dolgi poti pretegnejo in potelovadijo.
Ob izhodu pri sanitarijah in pri restavraciji, je ob reki Vipavi urejen peš dostop do
vode. Z idejno zasnovo je tu predvidena plaža, na kateri se postavijo ležalniki. S
tem je vključen v nalogi zastavljen cilj, da se prostor počivališča ne omeji na
zaključeno območje avtocestnega prostora.
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Severozahodno od počivališča ima Ribiška družina Ajdovščina urejen prostor za
ribolov. Od vseh izhodov s počivališča je urejena pešpot do omenjenega območja.
Peš povezave
Prostori različnih rab so med seboj povezani tudi s pešpotmi. Koncept zasnove
temelji na povezavi počivališča s krajem ob katerem je umeščeno in z reko, ki teče
ob obravnavanem območju. V ta namen ima počivališče tri peš izhode.
Prvi izhod je povezan s parkiriščem za tovorna vozila. Na začetku pešpoti je
informacijska tabla o znamenitostih Vipave in o možnosti ribolova. Pešpot je
vodena pod latnikom z vinsko trto.
Drugi izhod s počivališča je povezan s prehodom v objektu restavracije in teraso
ob njem. Ta izhod je namenjen tudi zaposlenim na počivališču.
Tretji izhod je lociran v skrajnem južnem delu območja. Ta izhod je namenjen
najkrajši peš povezavi s krajem Vipava.
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Slika 79: Prometna shema
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Slika 80: Coning
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Oblikovna zasnova
Oblikovna zasnova je podrejena prometno – tehničnim zahtevam počivališča.
Kljub temu je bilo z idejno zasnovo območja doseženi cilji:
- vsem uporabnikom je zagotovljen najvišji nivo udobja med njihovim
postankom,
- izražena identiteta prostora, na katerem je počivališče umeščeno,
- prostori med različnimi uporabniki so fizično ločeni,
- zagotovljena senca na parkiriščih,
- ohranjeni razgledi na zanimive točke in območja,
Grajeni objekti so locirani tako, da so blizu uporabnikom. Zasnovani so tako, da
njihova umestitev podpira program, ki se dogaja v njem in okrog njega.
Vegetacija
Preden prispe potnik na počivališče, potuje po kulturni krajini Vipavske doline, za
katero so značilni vzdolžni vzorci različnih rab kmetijskih površin. Filigranski
vzorec njiv, se na območju počivališča ohrani in dopolni z obrežno vegetacijo in
sadnim drevjem. Z menjavanjem intenzivnih nasadov sadnega drevja,koruze,
pšenice, travnika, je na večjih prostih površinah dosežen pravilen ortogonalen
vzorec, ki ga zmehčajo robovi sadnega drevja na eni strani in obrežnega rastja na
drugi strani.
Na parkiriščih in ob njem je zasajeno različno sadno drevje. Ponazorjen je
travniški sadovnjak, značilen za okoliško podeželje. Sadna drevesa nudijo senco,
ob enem pa se sezonsko spreminjajo s cvetenjem, plodovi in barvo listov.
Za zaščito parkirišča pred vetrom in vplivi s hitre ceste je zgrajen nasip vzdolž hitre
ceste. Med nasipom in povezovalno cesto, je zadrževalnik meteornih vod s
tlakovanih površin. Nasip je zasajen z grmovnicami, ki veter ublažijo – razčešejo.
Vodni zadrževalnik je dolg, organsko oblikovan linijski element, ki služi oblikovanju
prostora čiščenju onesnaženih vod, ki so pritekle s ceste preko filtrov in
maščobolovilcev. Vodni element je zasajen z močvirsko vegetacijo, ki deluje tudi
kot čistilka vode.
Pred restavracijo je puščen prazen prostor, na robovih obsajen z drevjem, ki
tvorijo okvir pogleda na dvorec Zemono.
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Slika 81: Vegetacijski pokrov
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10 SKLEP
Na državni ravni je že v času načrtovanja avtoceste predvideno, kakšen naj bi bil
program na počivališču. Vsa počivališča ustrezajo pogojem glede programa. S
krajinsko–oblikovnega vidika so analizirana počivališča na dokaj nizki ravni.
Rezultat analize vzorčnih primerov je pokazal, da je za potnika pomemben
element pozornosti že pred samim priključkom avtoceste na počivališče. Tu gre za
vrsto elementov, ki pripomorejo k izboljšanju dojemanja prostora.
Eden od teh elementov je urejenost brežine v primeru, ko je cesta vodena v
vkopu. Drugi element je orientacija v prostoru. K temu pripomorejo dominante, kot
so vrhovi, pobočja, strnjena naselja na pobočju, ki jih potnik med potovanjem
zazna.
Odkrivanje – zakrivanje pogledov daje potovanju dodatno dinamiko v doživljanju
prostora. To so lahko viadukti, mostovi, vkopani deli ceste, drevesni sestoji.
Z obcestno zasaditvijo in blagimi zavoji ceste se veliko pripomore k optičnemu
vodenju ceste. Dodatno dinamiko dojemanja prostora predstavlja sprememba
smeri vožnje. V primeru, da je priklop na počivališče pod kotom in ne naravnost, je
potniku omogočen pogled v drugo smer, kot ga je imel med vožnjo po avtocesti.
Iskanje lokacije naj bi že v fazi načrtovanja daljinske ceste upoštevalo naravne
danosti, ki jih prostor ponuja. Tako deluje počivališče kot promocija kraja ob
katerem stoji. Taki elementi so na primer vodni pojavi, obstoječa kulturna ali
naravna znamenitost, razgled in drugo. Predvidevati je potrebno, da se počivališča
tem danostim približa do take mere, da je do njih dostop le peš in da počivališče
ne razvrednoti te naravne danosti. Elementi, katerim bi se lahko počivališče
približalo, dajejo velike možnosti za obogatitev programa počivališča.
Med vožnjo ima potnik precej omejeno vidno polje predvsem zaradi hitrosti
potovanja in osredotočenosti na vožnjo. Zato naj bi mu bilo na počivališču
omogočeno doživeti privlačne vedute. V primeru, da je potnik, preden je prišel na
počivališče, zaznal katero od privlačnih točk, je dobro, da se ta točka s počivališča
vidi.
Funkcija počivališča je tudi usklajevanje potreb različnih uporabnikov. Reševanje
konfliktnosti rab je možna z dobro krajinsko ureditvijo. Interes upravljavcev
počivališča je, da je čim bolj opazen. Glede krajinske slike je pa interes prav
nasproten. S krajinsko ureditvijo je potrebno gledat tudi na ta vidik. To se da rešiti
z zasaditvijo počivališča, podobno kot je že v okolici, posnemanjem krajinskega
vzorca in se izogibati velikim tlakovanim površinam.
Narava počivališča in servisa zahtevata velike tlakovane površine, namenjene
parkiranju in manipulaciji z vozili. Namesto ene velike asfaltne površine je mogoče
prostor parkirišč členiti z različnimi, predvsem krajinskimi elementi. V reliefno

Pegan A. Umeščanje bencinskih servisov in počivališč ob avtocestah.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016

72

razgibanem terenu, kjer naj bi bilo počivališče umeščeno, je smiselno ta relief
izkoristiti v namen členitve parkirišča. Na nagnjenem terenu je možna izvedba
prostorov počivališča na več nivojih. Zanimive rastlinske sestoje, predvsem visokih
dreves, je smiselno med načrtovanjem počivališča obdržati. Ti sestoji veliko
pripomorejo k ustvarjanju sence na parkiriščih. Kjer ni mogoča izraba naravnih
danosti, naj se zgradijo med parkirišči večje zelene površine, na katerih naj bo
dovolj sence. Te površine naj se uredi na način, da jih lahko potniki uporabljajo
tudi za počitek, piknik, rekreacijo.
Parkirišča tovornih vozil, avtobusov, osebnih avtomobilov in avtodomov naj bodo
ločena. To je zaradi različnih interesov uporabnikov in iz varnostnega vidika.
S strani uporabnikov predvsem v poletnem času je zelo pomembna senca na
parkirišču. Najboljše je, da se že med načrtovanjem počivališča upošteva ta vidik.
Že med gradnjo naj se pusti drevesne sestoje, ki bodo v času obratovanja
parkirišča uporabnikom nudila senco. V primeru, kadar to ni mogoče, je možna
zagotovitev sence z zasaditvijo zelenih otokov. Tu igra pomembno vlogo vrsta
drevnine. Priporočena so visokodebelna, listopadna drevesa, z veliko krošnjo. Pri
zasaditvi zelenih otokov z grmovnimi vrstami je potrebno upoštevati preglednost
ceste z varnostnega vidika.
Pomembno vlogo imajo na počivališču sanitarije. Največkrat so sanitarije v sklopu
servisa ali gostinskega objekta. K udobnosti počivališča pripomorejo samostojne
sanitarije s tuši. Glede na to, da so glavni uporabniki tušev vozniki tovornih vozil, je
priporočljivo, da so locirane blizu parkirnih mest za tovornjake. K oblikovanju
prostora pripomore tudi sama arhitektura vseh objektov. Ti naj bodo čim manj
vpadljivi in estetsko oblikovani. Dostopnost do njih pa varna.
Dodano vrednost daje počivališču spremljevalni program. Če je potniku ponujena
še kakšna druga možnost preživljanja časa, je tudi njegov počitek kvalitetnejši.
Na počivališču so vsekakor dobrodošle klopi in mize pa piknik, klopce, otroška
igrala, informativne table, tekoča pitna voda, prostori za oskrbo avtodomov. Tudi
pri razporeditvi teh elementov igra pomembno vlogo konfliktnost med uporabniki.
Predvsem pa naj bodo locirana tam, kjer je najbližje parkirišče uporabnikov.
Območje oskrbe za avtodome nič ne koristi, če zraven ni parkirnega prostora.
Umeščanje in oblikovanje počivališč in bencinskih servisov naj ne temelji samo na
prometno tehničnih merilih in ekonomskem interesu upravljavcev. Počivališče naj
bo prostor za promocijo celotne države. Uporabnikom naj nudi najvišji nivo udobja,
kar ga lahko prostor ponuja. Ob enem naj bo to točka, na kateri se tranzitni potnik
najbolj približa lokalnemu prostoru.
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11 POVZETEK
Naloga je temeljila na predpostavki, da ima avtocesta in spremljajoči objekti
premajhno vlogo promocije prostora v katerem so umeščeni in da nimajo pravega
dialoga s prostorom, v katerega so umeščeni, ter da je oblikovanje na ravni
delovanja, programa in uporabe počivališč na precej nizki ravni.
Počivališče z bencinskim servisom je del avtocestnega omrežja in kot tako tudi
deluje. Poleg tega je počivališče prostor, ki ga uporabljajo zelo različni uporabniki,
katerih interes in potrebe so zelo različni. V nalogi sem poskusila poiskati način,
kako naj se na tako majhnem območju, kot je počivališče, uredi prostor, da bo
zadoščeno vsem uporabnikom.
Za boljše razumevanje logike umeščanja počivališč in servisnih objektov se v
prvem delu naloga dotakne zgodovinskega pregleda razvoja cest in posledično
tudi počivališč.
Na temo reševanja problematike urejanja obcestne krajine, načrtovanja in kriterijev
umeščanja cest je v strokovni literaturi že veliko napisanega. S pregledom
literature in analitičnih obravnav obstoječih primerov dobrih in slabih praks so bila
postavljena izhodišča za izdelavo analiz in vrednotenja na primerih vzorčnih
počivališč.
Za vzorec so bila izbrana počivališča glede na lego ob avtocesti in na način uvoza
nanj. Drugi kriterij za analizo je bil, da je počivališče umeščeno v krajini primorske
regije. Analizirana so bila tri počivališča in sicer: Ravne (Kozina), Šempas in
Vipava sever. V prvem primeru je šlo za enostransko počivališče, na katerega je
možen uvoz z obeh strani vožnje, v drugem primeru gre za počivališči, ki ležita
ena nasproti drugi. V tretjem primeru gre za enostransko počivališče, uvoz nanj je
mogoč samo z ene stani. Nasproti njega ni drugega počivališča.
Merila so temeljila na doživljajski prijetnosti in vidni privlačnosti, ki jo občuti potnik
preden zapelje na počivališče. Analizirana je bila ureditev obcestne krajine z vidika
krajinske ureditve in z vidika elementov pozornosti, ki jih potnik med potovanjem
zazna ter možnost vključitve lokalnih naravnih in kulturnih znamenitosti kraja ob
katerem počivališče leži v namen videzne privlačnosti in v namen obogatitve
programa na počivališču.
Glede na postavljene kriterije je bilo v nalogi ugotovljeno, da so z vseh analiziranih
počivališč lepi razgledi. Umestitev počivališč v krajino in krajinska ureditev je pri
analiziranih primerih v konfliktu z okoliško krajino. V nobenem primeru ni bila
upoštevana možnost vključitve naravnih ali kulturnih znamenitosti, kljub temu, da
jih prostor v bližini ponuja.
Kot drugi sklop meril je bil vzet kriterij funkcionalnosti počivališča in prostorske
potrebe različnih uporabnikov. Analiza in vrednotenje sta bila narejena z vidika
udobnosti, ki ga ti prostori uporabnikom počivališča nudijo.
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Analiza je pokazala, da so z vidika udobnosti analizirana počivališča na dokaj nizki
ravni. Na parkiriščih in prostorih za piknike primanjkuje senca. Pri prostorski
ureditvi so premalo upoštevane različne potrebe uporabnikov počivališč.
Glede na rezultate vrednotenja analiziranega vzorca so bile podane smernice za
prostorsko umestitev in krajinsko ureditev počivališča in aplikacija smernic na
predlogu idejne zasnove počivališča.
Rezultat naloge je predlog umestitve in oblikovanja počivališča Vipava – jug ob
hitri cesti Vrtojba - Razdrto. Koncept zasnove je bil na prvi ravni umestitev
počivališča na način, da ne bo izolirano izključno na prostor hitre ceste. Na drugi
ravni pa je poudarek na oblikovanju počivališča na način, da nudi največje udobje
uporabnikom tako z vidika prometno tehničnih rešitev kot krajinsko–oblikovnih in
programskih rešitev. Predlagana je bila nova lokacija, ki najbolj izkorišča potencial
prostora. Predlagana je bila lokacija, ki se približa reki in ima možnost povezave z
Vipavo. Z lokacije se ponujajo lepi razgledi na okoliško krajino z dominantno točko
dvorca Zemono. Programsko je počivališče zasnovano glede na različnost potreb
uporabnikov s poudarkom na udobju, ki naj bi ga počivališče nudilo vsem
uporabnikom.
Preden prispe potnik na počivališče, potuje po kulturni krajini Vipavske doline, za
katero so značilni vzdolžni vzorci različnih rab kmetijskih površin. Krajinska
ureditev počivališča temelji na integraciji v okoliško kulturno in obvodno krajino.
Zato se je filigranski vzorec njiv na območju počivališča ohranil in dopolnil z
obrežno vegetacijo in sadnim drevjem. Na parkiriščih in ob njem je zasajeno
različno sadno drevje. Ponazorjen je travniški sadovnjak, značilen za okoliško
podeželje. Sadna drevesa nudijo senco, ob enem pa se sezonsko spreminjajo s
cvetenjem, plodovi in barvo listov.
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