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TURIZEM Z BIVALIMI VOZILI V SLOVEIJI
Izvleček:
Priljubljenost turizma z bivalnimi vozili v Sloveniji je v porastu, posebno v zadnjih 15
letih. Kljub temu pa mu še ni bilo posvečene kaj dosti pozornosti, tako v okviru priprave
razvojnih načrtov za turizem kot različnih strok, ki pokrivajo področje turizma, med njimi
turistične geografije.
Z diplomskim delom želim predstaviti osnovne značilnosti turizma z bivalnimi vozili, od
opredelitve osnovnih pojmov in kratkega pregleda specifičnih značilnosti do težav pri razvoju
in izvajanju turizma z bivalnimi vozili, ki večinoma izhajajo iz nerazumevanja tovrstnega
preživljanja prostega časa in posledično pravne in infrastrukturne neurejenosti področja.
Zaradi omejenosti razpoložljivih podatkov in strokovne literature s področja turizma z
bivalnimi vozili ter za pridobitev širšega vpogleda sem v diplomsko delo vključila anketo med
slovenskimi in za primerjavo tudi evropskimi frankofonskimi uporabniki bivalnih vozil.
Stanje turizma z bivalnimi vozili v Sloveniji je daleč od idealnega, vendar se ob trudu
posameznikov in organizacij, ki so že prepoznali njegov potencial, situacija počasi izboljšuje.
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TOURISME E VÉHICULES DE LOISIRS E SLOVÉIE
Abstrait :
Le tourisme en véhicules de loisirs en Slovénie devient de plus en plus populaire,
particulièrement depuis 15 derniers ans. Malgré tout, on ne lui a pas encore porté assez
d'attention quant à la préparation des plans du développement touristique et aussi les disciplines
scientifiques concernant le domaine du tourisme, parmi elles la géographie touristique.
Dans mon mémoire je voudrais présenter des caractéristiques élémentaires du tourisme
en véhicules de loisirs : la définition des notions fondamentales, une courte révision des
caractéristiques spécifiques et les problèmes liés à la planification et la réalisation du tourisme
en véhicules de loisirs dont la majorité sort de l'incompréhension des loisirs de ce genre et, par
conséquent, de la désorganisation de la réglementation et de l'infrastructure dans ce domaine.
Faute de données et littérature scientifique concernant le tourisme en véhicules de loisirs
et pour acquérir une connaissance plus ample, mon mémoire contient aussi un sondage parmi
les utilisateurs des véhicules de loisirs slovènes et aussi francophones pour comparaison.
La situation du tourisme en véhicules de loisirs en Slovénie est loin d'être idéale, mais
elle s'améliore peu à peu grâce aux efforts des individuels et organisations qui ont déjà reconnu
son potentiel.

MOTS CLÉS : géographie du tourisme, offre touristique, développement touristique, types du
tourisme

MOTORHOME TOURISM I SLOVEIA
Abstract:
Motorhome tourism is becoming more and more popular in Slovenia, especially in the
last 15 years. Despite this fact, there hasn't been much attention drawn to this topic in terms of
tourism planning and development and different fields of tourism research, among other the
geography of tourism.
The purpose of my diploma work is to present the main characteristics of motorhome
tourism, from defining basic terms and a short revision of specific characteristics to difficulties
concerning the development and implementation of the motorhome tourism. Most of these
difficulties originate from lack of understanding this way of spending leisure time and
consequently legal and infrastructural disorder in the domain.
Because the available data and scientific literature in the field of motorhome tourism are
very limited and to obtain a wider insight, I included a survey among motorhome users from
Slovenia and for comparison also from european French speaking areas.
The condition of motorhome tourism in Slovenia is far from being ideal, but the situation
is slowly improving with the effort of individuals and organizations who have already
recognized its great potential.
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1. Uvod
Pri naštevanju različnih oblik in vrst turizma turizem z bivalnimi vozili ponavadi ni v
ospredju oziroma niti ni omenjen. Kljub temu pa tovrstna vozila, tako z domačimi kot s tujimi
registrskimi tablicami, na slovenskih cestah niso nikakršna redkost. Turizem z bivalnimi vozili
je v Sloveniji že dokaj razširjen in med uporabniki vse bolj priljubljen, gre za »novodoben
fenomen intenzivnega razvoja specifičnega načina preživljanja prostega časa« (Vrenjak, 2009,
str. 3), prepoznavnost potencialov turizma z bivalnimi vozili in ustrezna prilagoditev turistične
ponudbe pa v splošnem zaostajata.
Pri predstavitvi in obravnavi značilnosti turizma z bivalnimi vozili mi je v pomoč tudi
poznavanje področja iz lastnih izkušenj, saj sem se z njim že pred dobrim desetletjem srečala
najprej zahvaljujoč širšemu sorodstvu, nekaj let zatem pa je to postala pomembna oblika
preživljanja prostega časa tudi v naši družini.
Začetek diplomskega dela je posvečen opredelitvi osnovnih pojmov v povezavi s
turizmom z bivalnimi vozili in kratki predstavitvi njegovega razvoja. V nadaljevanju sem se
posvetila njegovemu trenutnemu stanju v Sloveniji. Pomemben del predstavlja anketa med
slovenskimi in frankofonskimi uporabniki bivalnih vozil, zaključila pa sem s povzetkom
ugotovitev v obliki SWOT analize in s poskusom ocene prihodnjega razvoja te vrste turizma.

1.1. Namen in cilji
V diplomskem delu sem želela predstaviti značilnosti turizma z bivalnimi vozili, ki se
vse bolj uveljavlja kot priljubljena oblika preživljanja prostega časa, ni pa mu še bilo posvečene
prav dosti strokovne pozornosti, kar se odraža tudi v omejenosti literature s tega področja.
Edino delo, ki se s to tematiko v slovenskem prostoru ukvarja strokovno in celostno (in sicer z
antropološko-etnološkega vidika), je diplomsko delo z naslovom »Avtodomarstvo« (Vrenjak,
2009). Tudi v njem avtor ugotavlja, da je to področje zelo slabo raziskano s strani katere koli
veje družboslovnih znanosti, ne le v slovenskem prostoru, temveč tudi v evropskem in
svetovnem merilu. Obstaja pa mnogo priročnikov, ki se ukvarjajo s praktičnimi platmi uporabe
bivalnih vozil, od nasvetov o nakupu ali najemu, samogradnji, vzdrževanju, popravilih, uporabi
vozila do seznamov kampov in postajališč ter nasvetov za organizacijo potovanja. To področje
v Sloveniji med drugim podrobno pokriva revija Avto-dom.
Moj namen je bil prispevati k poznavanju turizma z bivalnimi vozili in hkrati izpostaviti
tudi možna izhodišča za njegov nadaljnji razvoj oziroma šibke točke trenutne turistične
ponudbe za uporabnike bivalnih vozil.
V okviru diplomskega dela sem si zastavila sledeče cilje:
- oblikovati kratek pregled opredelitve osnovnih pojmov, povezanih s turizmom z
bivalnimi vozili, in zgodovinskega razvoja tovrstnega turizma;
- predstaviti trenutno stanje turizma z bivalnimi vozili v Sloveniji, tako z vidika
predpisov in dostopnih statističnih podatkov kot tudi problematike s tega področja in
konkretnih primerov dobrih praks;
- izvesti anketo med slovenskimi uporabniki bivalnih vozil in s tem pridobiti podatke o
značilnostih tovrstnih turističnih potovanj;
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-

-

izvesti anketo med uporabniki bivalnih vozil na območju, kjer ima tovrstna oblika
turizma daljšo tradicijo in je posledično bolj razvita, in s tem omogočiti primerjavo s
trenutnim stanjem v Sloveniji ter napoved verjetnega prihodnjega razvoja;
predstaviti glavne značilnosti turizma z bivalnimi vozili s pomočjo SWOT analize.

1.2. Metode dela
Začela sem z zbiranjem in pregledom dostopne literature. Podatke sem pridobila tudi s
pomočjo svetovnega spleta in od predstavnikov različnih institucij, ki so se odzvali na moja
vprašanja.
Sestavila sem vprašalnik za uporabnike bivalnih vozil in ga tudi prevedla v francoščino.
Anketo sem izvedla v spletni obliki med slovenskimi in frankofonskimi (večinoma
francoskimi) uporabniki bivalnih vozil. Odgovore sem analizirala in interpretirala. Več o sami
anketi je zapisano v poglavju »Ugotovitve ankete med uporabniki bivalnih vozil«.
Del zapisanega pa temelji tudi na lastnih opažanjih in ugotovitvah, do katerih sem prišla
na svojih potovanjih z bivalnimi vozili.

1.3. Delovne hipoteze
1.
2.
3.
4.

Na začetku priprave diplomskega dela sem postavila naslednje delovne hipoteze:
Turizem z bivalnimi vozili se v Sloveniji vedno bolj uveljavlja, število uporabnikov
bivalnih vozil narašča.
Predpisov s področja uporabe bivalnih vozil ni vedno mogoče interpretirati enoznačno
in lahko predstavljajo tudi oviro pri razvoju turizma z bivalnimi vozili.
Potenciali pri razvoju turistične ponudbe in infrastrukture za uporabnike bivalnih vozil
so večinoma slabo izkoriščeni.
Glavna ovira pri razvoju turistične ponudbe za uporabnike bivalnih vozil je v
izhodiščnem nerazumevanju te vrste turizma.
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2. Opredelitev osnovnih pojmov
2.1. Bivalno vozilo
Pravilnik o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (2009) v prilogi
»Definicija kategorij in tipov vozil« najprej opredeljuje kategorije vozil (»Kategorija M:
Motorna vozila z vsaj štirimi kolesi, namenjena prevozu potnikov.«), v dodatni razvrstitvi vozil
pa med vozili za posebne namene (»Vozila za posebne namene so vozila kategorije M, N ali O
za prevoz potnikov ali blaga in za opravljanje posebnih opravil, ki zahtevajo posebno
prilagoditev nadgradnje in/ali opremo.«) najdemo tudi definicijo pojma »bivalno vozilo«:
»Bivalno vozilo je vozilo kategorije M za posebne namene, konstruirano tako, da
vključuje bivalni prostor z vsaj naslednjo opremo:
• sedeži in miza,
• ležišča, ki se lahko sestavijo iz sedežev,
• oprema za kuhanje in
• oprema za hrambo.
Ta oprema mora biti togo pritrjena v bivalnem prostoru, vendar sme biti mogoče mizo na
enostaven način odstraniti.«
Bivalno vozilo je oblika nadgradnje z oznako »SA«.
Pogosto se uporablja izraz »avtodom« (okrajšano AD), ki je »vozilo, prirejeno za
bivanje in potovanje« (Vrenjak, 2009, str. 3). V diplomskem delu prevladuje raba izraza
»bivalno vozilo«, saj gre za nekoliko širši pojem, ki poleg avtodmovov vključuje tudi npr.
predelana kombinirana vozila.
Slika 1: Različna bivalna vozila

Avtor: Tadej Jamnik, 2009.
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Hall in Müller (2004) bivalna vozila uvrščata v širšo kategorijo sekundarnih bivališč
(»second homes«), ki jih delita v tri kategorije: nemobilna (hiše in stanovanja), delno mobilna
(kampi) in mobilna (čolni), pri čemer prostočasna vozila (»recreational vehicles«) skupaj z
bivalnimi prikolicami, mobilnimi hišicami in šotori uvrščata med delno mobilna sekundarna
bivališča. Predstavita tudi težave pri raziskovanju tega področja, ki izhajajo iz neusklajenih in
nedorečenih definicij ter opredelitev za statistične potrebe, dodata pa še, da je večina
geografskega proučevanja sekundarnih bivališč osredotočena na počitniške hiše v zasebni lasti
na podeželju.
Timothy (2004) prostočasno vozilo (»RV«) opredeli kot vozilo, ki združuje transport in
začasno bivališče za potovanje, rekreacijo in kampiranje. Nadalje jih deli na bivalne prikolice,
mobilne hišice in bivalna vozila (»campers, trailers, motor homes«).
RV je ameriški izraz, s katerim je pojmovano kakršno koli vozilo, ki omogoča
kombinacijo samomobilnosti in začasnega ali stalnega bivanja, in je namenjeno potovanju,
rekreaciji in kampiranju. V to skupino spadajo zelo različna vozila, od velikih avtobusov,
tovornjakov in polpriklopnikov, namenjenih stalnemu bivanju, predelanih kombiniranih vozil,
lahkih tovornih vozil z namensko nadgradnjo za bivanje, ki se uporabljajo predvsem za
preživljanje počitnic in koncev tedna, do »pick-up« vozil, na katera se naloži snemljiv bivalnik
(Vrenjak, 2009).
Z dobesednim prevodom angleške besedne zveze lahko vsa ta vozila, vključno z
bivalnimi, razumemo kot vozila za rekreacijo, ki je »vsaka svobodna neplačana dejavnost, ki
prinese takojšnje zadovoljstvo, oziroma celokupnost opravil, ki se jim človek posveti z
namenom, da bi se odpočil, zabaval, razširil kulturno obzorje, izpopolnil izvenpoklicno znanje,
razvil svojo osebnost in povečal svoj družbeni pomen« (Mihalič, 2008, str. 29).
Za uporabo bivalnega vozila je več možnosti: najem, nakup ali samogradnja.
Priporočljivo je z najemom bivalnega vozila preveriti, ali tak način preživljanja prostega časa
potencialnemu kupcu ustreza. Pri nakupu se lahko odloči za novo ali rabljeno vozilo, pri
slednjih v Sloveniji zaradi večje izbire ni redek uvoz iz tujine (Vrenjak, 2009). Tako je bilo tudi
v primeru bivalnega vozila naše družine, ki je bilo rabljeno kupljeno v Nemčiji.
Za bivalna vozila in avtodome se v izbranih tujih jezikih uporabljajo sledeči izrazi
(Vrenjak, 2009):
• angleško: motor home, motor caravan, RV
• nemško: Wohnmobil
• francosko: camping-car
• italijansko: camper
• špansko, portugalsko: autocaravana
• švedsko: husbil
• hrvaško: kamper
Potovanje z bivalnim vozilom omogoča, da turist na pot vzame svoje sekundarno
mobilno bivališče, vključno z ležišči, kuhinjo in toaletnimi prostori. Obstaja kar nekaj možnih
razporeditev notranjih elementov v bivalnih vozilih, v katerih najdemo tudi različno število
sedežev in ležišč. Bivalna vozila so opremljena s tekočo vodo, gretjem, lahko tudi klimatsko
napravo, televizijskim sprejemnikom, računalnikom in drugimi napravami. Večina bivalnih
vozil ima zložljivo markizo (»tendo«), ki se jo med postanki na primernih mestih lahko
uporablja kot pokrit predprostor (Vrenjak, 2009).
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Slika 2: Primer notranjosti bivalnega vozila

Vir: Žakelj, 2013.

2.2.Turizem z bivalnimi vozili
Pri turizmu gre za dokaj nov in kompleksen družbeni in ekonomski pojav ter
gospodarsko dejavnost, zato je njegova opredelitev precej zahtevna naloga (Planina, 1997).
Hunzikerjeva in Krapfova univerzalna definicija turizma iz leta 1954 se glasi: »Turizem
je splet odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja tujcev v nekem kraju,
kolikor to bivanje ne povzroči stalne naselitve in ni zvezano s pridobitno dejavnostjo.« Kasneje
(1971) so iz definicije izpustili drugi del zadnjega stavka in s tem vključili tudi poslovni
turizem (Jeršič, 1990).
Geografski terminološki slovar (2005, str. 405) turizem definira takole: »1 pojav, da kdo
potuje, začasno biva v določenem kraju zaradi oddiha, razvedrila, zdravljenja. 2 gospodarska
dejavnost, ki se ukvarja z oskrbovanjem turistov. (alternativni, domači, ekoturizem, gorski,
igralniški, individualni, inozemski, izletniški, jamski, kmečki, kongresni, konvencionalni,
lovni, lovski, masovni, mehki, mestni, množični, nakupovalni, navtični, obmorski, počitniški,
poletni, prehodni, skupinski, sonaravni, stacionarni, tranzitni, na kmetiji, verski, zdraviliški,
zimski).«
Po opredelitvi Svetovne turistične organizacije (UN WTO) so turizem »aktivnosti, ki so
povezane s potovanjem in zadrževanjem oseb izven običajnega življenjskega okolja za ne več
kot eno leto zaradi zabave, poslov in drugih motivov« (Mihalič, 2008, str. 8).
Turizem v vsakem primeru vključuje tudi potovanje, obratno pa ne velja: vsako
potovanje ni nujno turistično (Mihalič, 2008).
Avtorji definicij so si enotni, da je temeljna značilnost turizma začasna zapustitev
stalnega bivališča. Na zunaj je pri turizmu najprej opazno gibanje oseb v prostoru, le-to pa se
deli na dva elementa: na potovanje in na bivanje, torej dinamični in statični element (Planina,
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1997). Pri turizmu z bivalnimi vozili sta ta dva elementa neločljivo povezana, saj tako samo
potovanje kot tudi bivanje poteka v istem mobilnem objektu – bivalnem vozilu.
Turizem se kvalitativno močno in hitro spreminja, zato se pojavljajo vedno nove oblike,
ki so bile pred časom še neznane (Planina, 1997). Turizem z bivalnimi vozili sicer ni več tako
nov pojav, je pa v zadnjem desetletju ali dveh vsaj v Sloveniji zelo narasla njegova
priljubljenost in razširjenost.
Za opredeljevanje vrst turizma se lahko uporabi številne kriterije. Glede na smer gibanja
ločimo emitivni in receptivni turizem, glede na državljanstvo oz. prestop meje domači in
mednarodni turizem, glede na čas bivanja stacionarni, enodnevni, tranzitni in vikend turizem,
glede na sezono sezonski in izvensezonski turizem, glede na organizacijo potovanj organizirani
ali pavšalni ter individualni turizem itd. (Mihalič, 2008). Mnogo vrst turizma se lahko opredeli
pri členitvi po prevladujočem motivu turističnega potovanja in bivanja, npr. kopališki,
zimskošportni, zdraviliški, športni, kongresni, izobraževalni, lovni turizem (Jeršič, 1990) ali
poslovni, verski, študijski, turizem, katerega motiv je preživljanje prostega časa in rekreacija,
itd. (Mihalič, 2008).
Turizma z bivalnimi vozili ne moremo umestiti znotraj teh delitev, saj lahko spada v
katero koli skupino (npr. bivalna vozila uporabljajo tako Slovenci kot tujci, v sezoni ali izven
nje, tudi z bivalnimi vozili se lahko potuje organizirano ...). Tudi motivi potovanja so pri
uporabi bivalnih vozil lahko najrazličnejši. Iz tega primera je razvidno, da pojav in razvoj novih
vrst in oblik turizma otežuje delitve in sheme, s katerimi bi želeli čim enostavneje predstaviti
tako kompleksen pojav kot je turizem. Pri turizmu z bivalnimi vozili gre torej v prvi vrsti za
obliko nastanitve, ki sicer precej vpliva na ostale značilnosti turističnega potovanja, ne moremo
pa ga enačiti s katero koli drugo vrsto turizma (npr. večina uporabnikov bivalnih vozil na istem
mestu biva krajši čas, kar pa ne pomeni, da nihče ne preživi celotnega poletnega dopusta na
istem mestu v kampu, zato to ni izključno tranzitni turizem; marsikje so uporabniki bivalnih
vozil dobrodošli na turističnih kmetijah, ki se v okviru tovrstne ponudbe tudi povezujejo,
vendar obstaja še kar nekaj drugih možnosti nastanitve, zato to ni izključno turizem na kmetiji).
Poleg turističnih dobrin primarne ponudbe (naravnih pokrajinskih lastnosti, družbenih in
kulturnih značilnosti, splošne infrastrukture) so pomembne tudi turistične dobrine sekundarne
ponudbe. Mednje uvrščamo objekte in naprave za bivanje in oskrbo (torej za prenočevanje,
prehrano in druge oblike oskrbe), za izvajanje dejavnosti pasivne in aktivne turistične
rekreacije, za turistične gospodarske dejavnosti (kongresno, izobraževalno ter trgovsko
dejavnost) in objekte za posredovanje turističnih storitev. Delimo jih na turistično
infrastrukturo in turistično superstrukturo. V prvo skupino sodijo objekti in naprave, ki so bili
zgrajeni in so namenjeni prvenstveno za turiste (npr. žičnice, sprehajalne poti, kopališča,
parkirišča, objekti za zabavo in kulturne prireditve, prodajalne spominkov ...), v drugo pa
objekti za bivanje in objekti za prehrano (Jeršič, 1990).
Turisti, ki potujejo z bivalnimi vozili, turistično infrastrukturo koristijo enako kot ostali
turisti, pri koriščenju turistične superstrukture pa so določene posebnosti. Njihov osnovni
prostor za bivanje je mobilen, zato niso odvisni od hotelov, apartmajev ipd. bivalnih objektov.
Za njihovo namestitev so namenjeni kampi, v zadnjem času tudi postajališča za avtodome,
določen omejen čas pa za bivanje v običajnem bivalnem vozilu ni nujno niti to, v bivalnem
vozilu smo lahko nekaj dni popolnoma neodvisni. Prav tako uporabniki bivalnih vozil niso
vezani na objekte za prehrano, saj si lahko hrano pripravljajo sami, marsikdo med njimi pa rad
bolj ali manj pogosto obišče tudi restavracije ali okrepčevalnice.
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Za prosti čas so bistvene sledeče značilne dejavnosti: gibanje (športne dejavnosti, igre),
druženje (zabava, prireditve za goste, izleti), kulturne prireditve (koncerti, razstave, proslave,
atrakcije, obiski ustanov), druge aktivnosti v naravi, zdravstveno rehabilitacijske dejavnosti ter
izobraževanje, kongresi, festivali (Jere Lazanski, 2001; cv: Pavšer, 2001). Izvedbo vsega
navedenega omogoča in podpira tudi uporaba bivalnih vozil.
Gospodarske panoge, povezane s turizmom z bivalnimi vozili, so sledeče: »avtomobilska
industrija, industrija dodatne opreme, oddajanje bivalnih vozil (najem), kampi, postajališča,
publikacije (knjige, revije, spletni portali), mehaniki in drugi tehnični strokovnjaki za popravila
in vzdrževanje« (Vrenjak, 2009, str. 21).
S turizmom z bivalnimi vozili sta tesno povezana tudi pojma kamping in karavaning, ki
označujeta preživljanje prostega časa in bivanje v kampih oz. bivalnih prikolicah in vozilih.

2.3.Tipi bivalnih vozil
Med počitniška vozila spadajo počitniške prikolice, avtodomi (v tem delu je zanje
uporabljen izraz bivalna vozila) in pogojno tudi mobilne hišice. Uporabniki imajo na izbiro kar
nekaj vrst bivalnih vozil (Žakelj, Vizovišek, Hodalič, 2014).
V Evropi prevladujejo avtodomi, narejeni na osnovi lahkih tovornih vozil, ki jim dodajo
bivalno nadgradnjo: »alkoven«, »polintegrirec«, »integrirec« (Vrenjak, 2009).

2.3.1 Avtodom s spalnim nadstreškom
Avtodom s spalnim nadstreškom oz. »alkoven« (gre za mansardni nadstrešek nad
kabino) je tisto vozilo, ki ga ima večina ljudi pred očmi ob omembi avtodomov. Njihovi glavni
uporabniki naj bi bile družine z mlajšimi otroki, zelo priljubljeni pa so na splošno še vedno tudi
pri Italijanih. Tudi v Sloveniji še prevladujejo, vendar se njihov delež manjša. Angleška oznaka
zanje je Class C, francosko se imenujejo capucine (Vrenjak, 2009; Žakelj, Vizovišek, Hodalič,
2014).
Slika 3: Avtodoma s spalnim nadstreškom

Avtorica: Irena Jamnik, 2012.
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2.3.2 Polintegrirani avtodom
Gre za avtodome (ang. Class B, fra. profilé), ki so podobni zgoraj omenjenim, nimajo pa
spalnega nadstreška (lahko ga nadomešča dvižna postelja v sprednjem delu bivalne
nadgradnje). So prostorni, lažje vodljivi in imajo manjšo porabo goriva, zato se vse bolj
uveljavljajo (Žakelj, Vizovišek, Hodalič, 2014).
Slika 4: Polintegrirani avtodom

Avtor: Tadej Jamnik, 2011.

2.3.3 Integrirani avtodom
Avtodomi z integrirano obliko z velikim vetrobranom in prostornostjo (ang. Class A, fra.
intégral) veljajo med uporabniki za najbolj zaželjene, prestižne in so lahko celo statusni simbol
znotraj avtodomarske skupnosti (Žakelj, Vizovišek, Hodalič, 2014).
Slika 5: Integrirana avtodoma

Avtor: Tadej Jamnik, 2012 in 2009.
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2.3.4 Kombi
Med bivalnimi vozili so pogoste tudi predelave kombiniranih vozil. Taki kombiji oz.
»vani« so manj prostorni, vendar bolj okretni. So tudi cenovno dostopnejši. Večina tistih, ki se
odločijo za samogradnjo bivalnega vozila, le-to izvede na osnovi kombiniranega vozila (Žakelj,
Vizovišek, Hodalič, 2014).
Slika 6: Kombi

Avtor: Klemen Jamnik, 2007.

2.3.5 »Pick-up« s snemljivo nadgradnjo
V manjšem obsegu se pojavljajo snemljivi bivalniki, imenovani »nahrbtniki«, ki se jih
naloži na prtljažni del štirikolesnih »pick-up« vozil. Taka oblika bivalnega vozila je primerna
tudi za slabe ceste, ki so za ostale avtodome nedostopne (Vrenjak, 2009). Slovenski uporabniki
snemljivih bivalnikov imajo tudi svoj spletni forum (Snemljivi bivalniki, 2014).
Slika 7: "Pick-up" s snemljivo nadgradnjo

Avtor: Tadej Jamnik, 2009.
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Obstaja še nekaj drugih vrst bivalnih vozil, npr. »potovalniki« (manjši predelani kombiji,
običajno z dvižno ali povišano streho, ki nimajo kopalnice, njihova glavna prednost je
okretnost zaradi majhnosti) in »linerji« (najprestižnejša bivalna vozila, običajno kar v velikosti
avtobusa z največjo možno stopnjo udobja) (Žakelj, Vizovišek, Hodalič, 2014).
Slika 8: "Potovalnika"

Avtor: Tadej Jamnik, 2007 in 2008.
Slika 9: Bivalno vozilo prestižnega razreda

Avtor: Klemen Jamnik, 2009.

12

2.4.Uporabniki bivalnih vozil
Od konca 19. stoletja naprej so različni avtorji navajali različne opredelitve pojmov
turizem in turist. Sprva so za turiste šteli samo tujce, cilj definicij pa je bil najpogosteje njihova
uporaba v statistične namene (Planina, 1997).
Konferenca Združenih narodov o turizmu in mednarodnih potovanjih leta 1963 v Rimu
je sprejela sledeče: »V statistične namene označuje izraz 'obiskovalec' vsako osebo, ki se napoti
v državo, kjer nima stalnega bivališča, in sicer iz vsakega drugega razloga, razen da bi v tisti
državi opravljala plačan poklic. Ta definicija obsega:
• turiste, to je obiskovalce, ki se zadržujejo najmanj 24 ur v obiskani državi in
katerih nagibi so lahko razporejeni v:
a) prosti čas, zabavo, počitnice, zdravje, študij, vero in šport,
b) posle, družino, poslanstvo, sestanek;
• izletnike, to je začasne obiskovalce, ki se zadržujejo v obiskani državi manj kot
24 ur (vključno tudi potnike na križarjenjih)« (Planina, 1997, str. 12).
Definicija Statističnega urada Republike Slovenije je sledeča: »Turist je oseba, ki potuje
zaradi preživljanja prostega časa, sprostitve, poslov ali iz drugih razlogov, vendar ne zaradi
zaslužka (turist ne prejme plačila, nagrade), in ki prenoči vsaj eno noč (vendar zaporedno ne
več kot 365-krat) v gostinskem ali kakem drugem nastanitvenem objektu v kraju zunaj svojega
običajnega okolja« (Statistični letopis Republike Slovenije, 2013).
Iz opredelitve je razvidno, da uporabniki bivalnih vozil v statistično kategorijo turistov
spadajo le deloma zaradi načina prenočevanja, ki ni nujno vezano na gostinske ali druge
nastanitvene objekte. Razumljivo je, da ni mogoče dobiti celostnih podatkov o številu nočitev v
bivalnih vozilih, saj jih je določen delež vedno nezabeleženih. Na Statističnem uradu Republike
Slovenije so potrdili moje domneve, da ne razpolagajo z nobenimi podatki o avtodomih oz.
bivalnih vozilih, in mi svetovali, naj se za podrobnejše podatke o tej tematiki obrnem na
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor RS.
Tribejev model med dejavnike turističnega povpraševanja uvršča dohodek (višji kot je,
večje je povpraševanje po turističnih proizvodih), cene drugih proizvodov (substitutov in
komplementarnih proizvodov), kakovost turističnega proizvoda, modo in okuse, oglaševanje,
priložnosti za potrošnjo (npr. prosti čas, ki je odvisen od tedenskega števila delovnih ur in
obsega plačanega dopusta), število in sestavo prebivalcev ter druge dejavnike (npr. terorizem)
(Nemec Rudež, Bojnec, 2007). Če naštete dejavnike apliciramo na turizem z bivalnimi vozili,
dobimo tudi delno sliko o njegovih uporabnikih. Le-ti morajo imeti dovolj visoke dohodke (pri
lastništvu bivalnega vozila izstopa velika začetna investicija (nakup), zanemarljivo ni niti
vzdrževanje in seveda nakup goriva), za njihove želje glede načina preživljanja prostega časa je
uporaba bivalnih vozil smotrna tudi s finančnega vidika, imajo dovolj prostega časa oz. so ga v
precej veliki meri pripravljeni nameniti uporabi bivalnega vozila, kar je povezano tudi s sestavo
prebivalstva (upokojenci, zaposleni ...).
Običajen »razvoj« avtodomarja oz. uporabnika bivalnega vozila naj bi bil sledeč: najprej
je nekaj poletnih počitnic preživel v šotoru, ki ga je kasneje zaradi hitrega padca njegove
atraktivnosti v slabem vremenu zamenjal za počitniško prikolico; sčasoma pa se je zaradi
možnosti uporabe tudi v preostalih letnih časih, obiska mestnih središč, zimskih letovišč in
udobnega potovanja odločil za avtodom, ki zavzema najvišje mesto v »evolucijskem ciklu
karavaninga« in je v primerjavi z avtomobilom s prikolico hitrejši, okretnejši in med
potovanjem udobnejši za ostale potnike (Žakelj, Vizovišek, Hodalič, 2014).
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Američani uporabnike bivalnih vozil glede na čas, ki ga preživijo v njih, delijo na:
• »fulltimer-je« (uporabnike, ki imajo v bivalnem vozilu edino in stalno bivališče)
• »longtimer-je« (uporabnike, ki v bivalnem vozilu preživijo vsaj nekaj mesecev na
leto)
• »počitnikarje in vikendaše« (uporabnike, ki daljše in krajše dopuste ter proste
konce tedna preživijo v bivalnem vozilu).
Večina slovenskih in na splošno evropskih uporabnikov bivalnih vozil spada v tretjo
skupino, saj so za razliko od Združenih držav Amerike tisti, ki bi stalno živeli v bivalnih
vozilih, v Evropi redki (Vrenjak, 2009).
Uporabnike bivalnih vozil lahko delimo tudi na tiste, ki imajo bivalno vozilo v lasti
(kupili so bodisi novega bodisi rabljenega), in tiste, ki ga najamejo. Slednji se iz Slovenije
najpogosteje odpeljejo v Italijo, Avstrijo, Nemčijo in Skandinavijo. Priljubljena je še Hrvaška,
privlačni pa sta tudi Nizozemska in Francija, ki sta za potovanje z avtodomom odlično
infrastrukturno opremljeni (Štirikolesna ..., 2014).
Cena najema je odvisna od več dejavnikov (cenovnega razreda vozila, njegove dolžine,
števila ležišč ...), najpomembnejši pa je izbrani termin, saj je najem med poletnimi počitnicami
in ob praznikih najdražji. V nizki sezoni (od konca septembra do začetka aprila) se cene
dnevnega najema povprečnega bivalnega vozila gibljejo med 55 in 90 €, v srednji sezoni (od
aprila do sredine junija) med 70 in 100 €, v visoki sezoni (poleti, v času šolskih počitnic) pa
med 90 in 150 € ter še višje (Žakelj, 2014).

2.5.Infrastruktura pri turizmu z bivalnimi vozili
2.5.1 Kamp (avtokamp)
»Šotorišče ali kamp je zemljišče, kjer je gostom na voljo prostor za postavljanje šotorov,
stanovanjskih prikolic in stanovanjskih avtomobilov ter je opremljeno s sanitarijami,
razsvetljavo in sprejemnico. Lahko pa imajo še druge objekte kot so trgovina, restavracija,
športni objekti, razni servisi (polnilnica plina)« (Jeršič, 1990, str. 60).
Slika 10: Kamp v Doolinu na Irskem

Avtorica: Irena Jamnik, 2011.
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2.5.2 Parkirišče za avtodome
Gre za običajno parkirišče, kjer je dovoljeno parkirati tudi bivalno vozilo. V tujini so
precej razširjena, na njih pa ni dovoljeno kampirati (torej razviti tende (markize) in postaviti
miz in stolov zunaj bivalnega vozila) (Vizovišek, 2014f).
Slika 11: Del parkirišča, rezerviran za bivalna vozila, v Andori

Avtor: Tadej Jamnik, 2007.

2.5.3 Postajališče za avtodome (PZA)
Pravno formalno gledano je postajališče za avtodome objekt za rekreacijo in turizem,
kjer poteka dejavnost gostinstva v skladu s pravilnikom za opravljanje gostinske dejavnosti.
Gradbeno-tehnično pa je to parkirišče s komunalno oskrbo. Uporabniki bivalnih vozil lahko na
postajališču prenočujejo in tudi »kampirajo« kot je opisano v prejšnjem podpoglavju. Podlaga
je utrjena, tako da preprečuje udiranje vozila. Parcele so lahko razmejene. Ponudba na
postajališčih za avtodome je praviloma precej omejena: priključek za pitno vodo, sanitarna
postaja za odlivanje fekalij, morda tudi električni priključek in sanitarije. Cene naj bi bile
zmerne, npr. okoli 10 € na bivalno vozilo za 24-urni postanek. Postanki so praviloma časovno
omejeni (Vizovišek, 2014f).
V državah kot so Nemčija, Francija in Italija ima turizem z bivalnimi vozili že dolgo
tradicijo, kar se odraža tudi v ponudbi za tovrstne turiste, ki je bogata in raznolika (tako
vsebinsko kot cenovno) (Vizovišek, 2014f).
Nemško se postajališče imenuje Wohnmobil-Stellplatz ali Reisemobil-Stellplatz,
italijansko area di sosta, francosko aire de service, angleško camperstop.
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Slika 12: Simbol, ki označuje postajališče za avtodome

Vir: Vizovišek, 2014f.
Slika 13: Postajališče za avtodome v francoskem mestu Bourges

Avtor: Klemen Jamnik, 2010.
Slika 14: Postajališče za avtodome v Berlinu

Avtor: Tadej Jamnik, 2011.
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Slika 15: PZA camping Polje (Camping&caravaning Potočar) pri Dolenjskih
Toplicah

Avtor: Tadej Jamnik, 2012.

2.5.4 Sanitarna postaja
Sanitarna postaja omogoča odlivanje odpadnih vod iz bivalnih vozil. Uporabnikom je na
voljo tudi pitna voda, lahko tudi elektrika. Za plačilo (predvsem sveže vode in elektrike, izpusti
odpadnih voda so najpogosteje brezplačni) je ponekod potrebno kupiti žetone (običajno jih
prodajajo v neposredni bližini), drugod pa zadoščajo gotovina (kovanci) ali celo plačilne
kartice. S sanitarnimi postajami so opremljena postajališča za avtodome, lahko pa so urejene
tudi samostojno (pogosto npr. v okviru bencinskih servisov, predvsem ob avtocestah). Če v
bližini ni ustreznih parkirnih prostorov, so namenjene zgolj oskrbi bivalnih vozil.
V Sloveniji je del problematike sanitarnih postaj v njihovi redkosti, del pa v
nefunkcionalnosti obstoječih (mnoge so zaparkirane, posebno na avtocestnih postajališčih,
zasmetene ali v okvari) (Vizovišek, 2013a).
Slika 16: Tabla, ki označuje sanitarno postajo v Odrancih

Avtorica: Irena Jamnik, 2013.
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Slika 17: Sanitarna postaja in vzrok za njeno nefunkcionalnost v Celju

Avtor: Tadej Jamnik, 2009.

Slika 18: Sanitarna postaja na postajališču za avtodome v bližini Rouena v Franciji

Avtor: Tadej Jamnik, 2012.

2.6. Izbrane organizacije s področja turizma z bivalnimi vozili
2.6.1 Spletni forum »SLO Caravaning«
Slovenski uporabniki bivalnih vozil lahko svoje izkušnje, nasvete in mnenja na spletnem
forumu SLO Caravaning izmenjujejo že več kot 10 let. Zadnjih nekaj let je za dostop do
foruma potrebno poravnati enkraten strošek vpisnine (SLO Caravaning, 2014).
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2.6.2 Caravaning Club Slovenije
Caravaning Club Slovenije (CCS) je »vseslovensko društvo, katerega člani se zavzemajo
za razvoj karavaninga v Sloveniji, bivanje v naravi in svobodo gibanja«. Lastništvo bivalnega
vozila ali prikolice ni pogoj za članstvo v klubu, ki omogoča izmenjavo izkušenj, druženja z
ljudmi podobnih interesov in prinaša ugodnosti. Na njihovi spletni strani so zbrane številne
koristne informacije za uporabnike bivalnih vozil (GPS koordinate, seznami postajališč,
potopisi ipd.), dostop do njih je za nečlane omejen. CCS se zavzema tudi za ureditev stanja na
področju turizma z bivalnimi vozili v Sloveniji, predvsem glede zakonov, pravilnikov in drugih
predpisov, ki zadevajo to panogo (Caravaning Club Slovenije, 2014).
Slika 19: Znak Caravaning Cluba Slovenije

Vir: Caravaning Club Slovenije, 2014.

2.6.3 Fédération Internationale
Autocaravaning (FICC)

de

Camping,

Caravanning

et

Mednarodna zveza za kamping, karavaning in avtokaravaning povezuje različna
nacionalna združenja in klube z navedenih področij. Zveza ščiti interese kampistov in skrbi za
promocijo te rastoče vrste turizma. Ustanovljena je bila leta 1933, danes pa združuje 56 zvez in
klubov iz 32 držav, med njimi je tudi CCS (Fédération ..., 2014).
Člani zvez in klubov pod okriljem FICC so upravičeni do kartice Camping Card
International (CCI), ki naj bi bila »mednarodni potni list za kampiste«. Kartica CCI v številnih
kampih velja kot osebni dokument, imetniku prinaša popuste (v več kot 2.500 evropskih
kampih) in vključuje zavarovanje. Predhodnico kartice so predstavili že leta 1934, pod
današnjim imenom pa je poznana od leta 1990. Leta 1996 je kartico imelo 812.230
uporabnikov (Camping Card International, 2014).
Slika 20: Kartica CCI

Vir: Caravaning Club Slovenije, 2014.
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2.6.4 Vodiči po kampih in knjižice popustov
V kampingu in karavaningu obstajajo različni vodiči po kampih, nekateri imajo že zelo
dolgo tradicijo. Na njihovi osnovi so se marsikdaj razvili tudi dodatni produkti za tovrstne
turiste. Tako obstajajo mreže kampov, v katerih turistom, ki so plačali letno članarino, v nizki
sezoni ponujajo »standardne« nočitve (npr. za 2 osebi, prostor, avto, šotor/prikolico/bivalno
vozilo in električni priključek) po določenih enotnih cenah, ki so nižje od rednih. Seznam
vključenih kampov in natančnejše informacije o njih (lokacija, ponudba ...) običajno izdajo v
obliki zajetne brošure (»camping carnet«). Taka primera sta ACSI, pri katerem se lahko kupi
CampingCard ACSI, s katero 2 osebi v kampih v določenem obdobju (večinoma izven visoke
sezone, ki je navadno med poletnimi počitnicami) prenočujeta za 12, 14, 16 ali 18 € (ACSI,
2014), in Camping Cheque, kjer se za nočitve dveh oseb v kampih v nizki sezoni vnaprej kupi
želeno število »čekov« po enotni ceni 16 € (Camping Cheque, 2014).

2.6.5 Mreže postajališč za avtodome
Znana mreža postajališč za avtodome s posebnim konceptom je France Passion. Temelji
na knjižici povabil, ki imetnikom omogoča brezplačen, načeloma 24-urni postanek z bivalnimi
vozili na zasebnih zemljiščih (Vrenjak, 2009).
Začetki segajo v leto 1992, ko je urednik (s področja vinogradništva) opazil številna
bivalna vozila, s katerimi so turisti potovali po podeželju na jugu Francije, kjer pa so težje našli
primeren prostor za varno parkiranje čez noč. Dobil je idejo o organizaciji mreže
vinogradnikov, ki so pripravljeni na svojem zemljišču za eno noč oz. 24 ur brezplačno ponuditi
prostor uporabnikom bivalnih vozil. Za sodelovanje pri projektu se je odločilo več deset
vinogradnikov. V sledečih letih se je mreža močno razširila, vključile so se različno usmerjene
kmetije (sadjarji, čebelarji, živinorejci ...) iz celotne države. Letos, v 22. letu delovanja (1.
vodič je izšel leta 1993), je v France Passion vključenih 91 departmajev (od 96), tovrstne turiste
pa je pripravljenih sprejeti več kot 1800 vinogradnikov, kmetov, obrtnikov, ponudnikov
turizma na kmetiji in tudi avtodomarjev, pri katerih je na voljo 9000 mest za bivalna vozila.
Vodič (knjižica povabil) z vsemi potrebnimi informacijami za leto 2014 je stal 29 €. Bivanje je
brezplačno, turisti pa imajo možnost pri svojih gostiteljih kupiti njihove pridelke in izdelke
(France Passion, 2014).
Podobne mreže obstajajo tudi v drugih »avtodomarsko razvitih« državah, npr. v Italiji
Fattore Amico, v Španiji España Discovery, v Nemčiji je nekaj časa obstajal Grüne Zwiebel ...
Slika 21: Znak mreže France Passion

Vir: France Passion, 2014.
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3. Zgodovina in razvoj turizma z bivalnimi vozili
Celotno zgodovino turizma se lahko deli na več velikih obdobij. Z vidika turizma z
bivalnimi vozili nas zanima le zadnje izmed njih – moderni turizem. Gre za »množični razvoj
turizma, ki ga je omogočila industrijska revolucija, razvoj transporta, dvig razpoložljivega
dohodka in visoka osebna potrošnja« (Mihalič, 2008, str. 44).
Začetek razcveta modernega in mednarodnega turizma sega v pozna petdeseta in zgodnja
šestdeseta leta 20. stoletja, ko so bili turistični tokovi v veliki meri usmerjeni proti toplejšim
predelom na jugu in stran od razvitih industrijskih središč. Do konca prejšnega stoletja se je to
spremenilo, pomembne turistične destinacije so postale oziroma postajajo tudi industrijsko
razvite države in regije. Razvijajo se nove oblike turizma (npr. urbani, kulturni, obiskovanje
zabaviščnih parkov ...). Trendi se nagibajo k več krajšim potovanjem namesto enega daljšega, v
ospredje prihajajo destinacije v bližini metropol, ki so relativno hitro in lahko dostopne
(Mihalič, 2008).
Po drugi svetovni vojni so se kot množična oblika prenočitvenih objektov uveljavili tudi
kampi. Glavni motiv je bil na začetku želja po preživljanju počitnic v neposrednem stiku z
naravo. Kasneje je to postala oblika nastanitve turistov s skromno potrošno močjo. Potem pa so
jih začeli uporabljati tudi ekonomsko močnejši turisti, na kar je vplivala množična proizvodnja
stanovanjskih prikolic in avtomobilskih stanovanjskih enot z višjim bivalnim udobjem (Jeršič,
1990).
Dejavniki, ki vplivajo na turistično povpraševanje, so sledeči: potreba po potovanju in
turistični rekreaciji, dohodek, cena, prosti čas in privlačnosti (Mihalič, 2008). Proti koncu 20. in
na začetku 21. stoletja je pri opazno naraščajočem številu prebivalcev kombinacija teh
dejavnikov pripeljala do tega, da so kot najustreznejši odgovor na svoje potrebe po turizmu in
rekreaciji prepoznali turizem z bivalnimi vozili.
Skoraj takoj za tem, ko so na trg prišla motorna vozila, so se začele tudi njihove
predelave v bivalne prostore za kampiranje. Prvi avtodom je bil izdelan leta 1910 v Združenih
državah Amerike, in sicer je bil to Touring Landau proizvajalca Pierce-Arrow. Njegov zadnji
sedež se je lahko spremenil v posteljo, imel je ločen prostorček za stranišče in zložljiv
umivalnik, pritrjen na hrbtišče voznikovega sedeža; voznik je bil s potniki povezan preko
telefona. Istega leta so bile proizvedene tudi prve počitniške prikolice (Morrison, 2010).
V prvih desetletjih so si bolj ali manj posrečene različice bivalnih vozil privoščili le
redki, kljub temu pa je bilo nekaj vlaganja v njihov razvoj. Večji zagon je panoga dobila po
drugi svetovni vojni; najprej so občutno prevladovale bivalne prikolice, s pojavom cenovno
dostopnejših bivalnih vozil pa je začelo naraščati tudi njihovo število. Razvoj bivalnih vozil je
sledil splošnemu razvoju tehnologije, vedno so ponujala vse udobje, ki je bilo v danem trenutku
mogoče (Morrison, 2010).
Številna bivalna vozila so nastala s predelavo kombijev, ki so jim dodajali opremo,
potrebno za vsakodnevno življenje (ležišča, štedilnik, hladilnik ...). Med proizvajalci so bili
npr. Dormobile, Paralanian in Westfalia, za osnovo so uporabljali podvozja vozil Bedford,
Atlas, Austin, Volkswagen in Ford (Classic Campers, 2014).
V Združenih državah Amerike množični začetki avtodomarstva segajo v obdobje
gospodarskega razcveta v 50. letih 20. stoletja, izjemno priljubljenost, ki še narašča, pa je
začelo doživljati v 80. letih. Narašča tako število lastnikov kot tudi število najemov
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prostočasnih vozil, ki v mnogo primerih nadomeščajo tradicionalna počitniška bivališča kot
premična in precej cenejša alternativa (Timothy, 2004; Vrenjak, 2009).
V slovenskem prostoru je do razvoja avtodomarstva prišlo precej kasneje.
Leta 1965 so v takratnem podjetju IMV (Industrija motornih vozil) v Novem mestu
izdelali prvo počitniško prikolico, imenovano Adria 375, ki je bila namenjena izvozu na
švedski trg. Sledilo je več modelov prikolic, leta 1970 je bilo pod blagovno znamko Adria
proizvedenih že skoraj 8.500 prikolic, ki so bile večinoma prodane na zahodnoevropske trge.
Omenjena blagovna znamka je svoj vrh s proizvedenimi več kot 26.000 prikolicami doživela
leta 1980 (Adria Mobil ..., 2014).
V 70. letih 20. stoletja je bilo v Sloveniji že opaziti kakšen avtodom, večinoma so bili
narejeni samograditeljsko (kot nadgradnja na osnovi tovornih kombijev) (Vrenjak, 2009).
Leta 1982 so v IMV (današnji Adrii Mobil) začeli izdelovati avtodome, ki so hitro
postali prodajna uspešnica, kasneje pa še mobilne bivalne enote (Adria Mobil ..., 2014).
Vse do poznih 90. let 20. stoletja lahko v Sloveniji govorimo o maloštevilnem
pionirskem obdobju avtodomarstva. Pospešen razvoj karavaninga v Sloveniji se je začel nekje
na prelomu tisočletja, pred tem je bilo avtodomov na slovenskih cestah le za vzorec (Vrenjak,
2009; Vizovišek, 2014a).
Do ekspanzije karavaninga, o kateri lahko govorimo v zadnjih 10 do 15 letih, je prišlo z
višanjem kupne moči prebivalstva, dostopnostjo različnih materialov in gotovih bivalnih vozil,
najprej rabljenih (spremenila se je zakonodaja o uvozu vozil iz tujine), kasneje pa tudi novih.
Vrenjak (2009) med vzroki za razcvet turizma z bivalnimi vozili v Sloveniji navaja še
nezadovoljstvo dolgoletnih pavšalistov v hrvaških kampih (naveličanost zaradi iste lokacije,
zakonodajne zaostritve, drag letni pavšal), začetek upokojevanja povojne »baby-boom
generacije« in ustreznost tovrstnega preživljanja prostega časa za številne mlade družine.
Gospodarska kriza z začetkom v letu 2008 je razcvet karavaninga začasno nekoliko
zavrla. Prodaja bivalnih vozil je v času gospodarske krize močno upadla (leta 2007 je bilo na
novo registriranih 397 avtodomov, leta 2013 pa le 218), kar je razumljivo, glede na to da je
počitniško vozilo luksuz, ki ne sodi med temeljne človekove potrebe, vendar pa so napovedi za
prihodnost zmerno optimistične (Vizovišek, 2014c).
Leta 2008 je nemško podjetje Carthago v tovarni v Odrancih začelo proizvajati
avtodome. V šestih letih so jih izdelali že več kot 7.000. Carthago v Prekmurju zaposluje preko
400 ljudi in sodeluje tudi s številnimi slovenskimi podjetji (Gregorčič, 2014).
Poleg Adrie Mobil in Carthaga se s proizvodnjo bivalnih vozil in povezanimi
dejavnostmi v Sloveniji ukvarjajo tudi manjša podjetja, kot sta kamniški Sipras in koroška
Robeta, kjer izdelujejo in predelujejo bivalna vozila tudi po željah kupcev.
Turistični trg se stalno spreminja. Za današnji turizem je med drugim značilen pospešen
razvoj določenih oblik turizma (npr. doživljajskega, ekološkega, opazovanja naravnega
rastlinstva in neudomačenega živalstva), spremembe obnašanja potrošnikov v turizmu, ki so v
splošnem bolj nepredvidljivi kot v preteklosti, bolj individualni, aktivni, fleksibilni in tudi
zahtevnejši, ter uporaba novih tehnologij (internet, komunikacijske tehnologije ...) (Nemec
Rudež, Bojnec, 2007). Vse navedeno je povezano tudi s turizmom z bivalnimi vozili, katerega
razvoj je torej v skladu s trenutnimi trendi.
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4. Turizem z bivalnimi vozili v Sloveniji
4.1. Predpisi, ki zadevajo uporabo bivalnih vozil
Ob ekspanziji mobilnega preživljanja prostega časa so potrebne tudi določene regulative,
ki pa ne bi smele preveč vplivati na posameznikovo integriteto in svobodo gibanja, temveč naj
bi določila »pravila igre« (Vrenjak, 2009).
Vsaka država ima lastna pravila parkiranja in prenočevanja z bivalnimi vozili. Po
podatkih AMZS je na Hrvaškem kampiranje na parkiriščih in počivališčih prepovedano, razen
kjer je to izrecno dovoljeno. V Italiji in na Finskem naj bi bilo dovoljeno zunaj avtokampov
prenočiti le enkrat, Norveška pa omogoča kampiranje na mestih, ki so vsaj 150 metrov
oddaljena od stanovanjskih hiš, tudi v naravi (Štirikolesna ..., 2014).
Zaradi množičnosti prihaja do vse pogostejših in ostrejših zakonskih, krajevnih in drugih
omejitev uporabe bivalnih vozil. Države neredko sprejemajo neživljenjske predpise s tega
področja (predvsem za turistične destinacije), v mestih in nekaterih drugih krajih prepovedujejo
vožnjo in parkiranje s takimi vozili, ponekod avtodomarje »preganjajo« v kampe, ki so pogosto
precej oddaljeni in jih uporabniki bivalnih vozil zaradi svoje nekajdnevne samozadostnosti
sploh ne potrebujejo (Vrenjak, 2009).
Mihaličeva (2008, str. 161) turistično destinacijo opredeli kot »zaokroženo geografsko
področje, ki ga turisti vidijo kot posebno enoto«. Turistična destinacija mora imeti elemente
primarne turistične ponudbe (naravne, kulturno-zgodovinske, socialne privlačnosti), elemente
sekundarne turistične ponudbe (receptivni objekti in organizacije; splošna in turistična infra- in
superstruktura), dostopnost ter mora izpolnjevati politične in pravne pogoje za destinacijo,
zaradi katerih je mogoča skupna promocija in načrtovanje razvoja destinacije ter oblikovanje
destinacijskih turističnih proizvodov. Z vidika turizma z bivalnimi vozili v Sloveniji naštete
kriterije ocenjujem sledeče: elementov primarne turistične ponudbe je dovolj, sekundarno
turistično ponudbo za bivalna vozila bi se dalo še precej izboljšati (z ureditvijo več parkirišč in
predvsem postajališč za avtodome), dostopnost je dokaj dobra, politični in pravni pogoji, ki bi
omogočali uspešno promoviranje in trženje Slovenije kot »avtodomarske« destinacije, pa žal še
vedno niso zagotovljeni.
Nedorečenost »pravil igre« uporabnikom bivalnih vozil lahko povzroča težave
(predvsem domačim, tuji se bivalnim vozilom neprijaznim destinacijam lažje izognejo). Na
terenu se namreč izkaže, da obstajajo različne interpretacije, kaj določeni zakonski predpisi
pomenijo v praksi, marsikaj pa sploh ni omenjeno. Obstaja tudi bojazen, da bi preveč toga
regulativa odvzela dobršno mero mobilnosti in svobode uporabnikov bivalnih vozil (Vrenjak,
2009). Zato si posamezniki, ki se ukvarjajo s turizmom z bivalnimi vozili, in tudi njihovo
združenje (CCS), prizadevajo, da bi se področje ustrezno uredilo tudi z vidika predpisov.
Pomembna in za nekatere večno sporna tema je prenočevanje v bivalnih vozilih, saj so
posamezniki prepričani (oziroma so vsaj bili), da se mora le-to nujno vršiti v kampih. V resnici
pa to velja le za kampiranje, kar vsako prenočevanje v bivalnem vozilu še zdaleč ni.
Zakon o varstvu javnega reda in miru (2006) v 18. členu določa, da se »kdor kampira na
javnem kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika,
kaznuje z globo 83,46 €« in da lahko »samoupravne lokalne skupnosti s svojimi predpisi
določijo pogoje, območja in red kampiranja na svojem območju«.
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Kampiranje pa pomeni »taborjenje, postavljanje šotorišč ali drugih zasilnih objektov z
namenom začasnega prenočevanja«. Parkiranje na urejenih parkirnih prostorih, kjer se bivalna
vozila začasno zaustavijo med potovanjem, torej ni kampiranje in zato tudi ne prekršek, kar je v
odgovoru na poslansko vprašanje povedal tudi takratni minister za notranje zadeve Dragutin
Mate (Poslansko vprašanje ..., 2007).
V žargonu uporabnikov bivalnih vozil kampiranje pomeni parkiranje bivalnega vozila in
uporabo različnih pripomočkov ter zadrževanje v njegovi okolici (postavitev zložljivih miz,
stolov, raztegnjena tenda ...), nočitev na javni parkirni površini, med katero se zadržujejo
izključno v notranjosti bivalnega vozila, pa spanje. Nepoznavanje razlike med tema dvema
»konceptoma« je tudi delno krivo za splošno nerazumevanje turizma z bivalnimi vozili, ki je
obravnavano v podpoglavju o problematiki.
Sledi še kratek pregled zakonskih aktov, ki omenjajo bivalna vozila.
Zakon o motornih vozilih (2010) v 3. členu (pomen izrazov) med drugim določa:
»Bivalno vozilo« je motorno vozilo s posebno nadgradnjo in stalno opremo, ki omogoča
prevoz in prebivanje oseb.
Bivalna vozila so omenjena še v 40. členu, ki določa rok za odjavo bivalnega vozila 1
leto po preteku veljavnosti prometnega dovoljenja in obdobje hrambe izročenih registrskih
tablic v registracijski organizaciji 1 leto od izročitve.
Zakon o pravilih cestnega prometa (2013) bivalna vozila omenja le v 88. členu: »V
bivalnem vozilu se sme voziti le toliko oseb, kolikor je v prometnem dovoljenju vpisanih
sedežev. Potniki morajo med vožnjo sedeti na sedežih.«
V Pravilniku o delih in opremi vozil (2013) je celoten 34. člen posvečen bivalnim
vozilom:
(1) Vozilo z obliko nadgradnje »SA – bivalno vozilo« mora biti opremljeno v skladu z
zahtevami tega člena.
(2) V bivalnem vozilu mora biti trajno urejen bivalni prostor z vsaj naslednjo opremo:
• sedeži in miza,
• ležišča, ki se lahko sestavijo iz sedežev,
• oprema za pripravo hrane (vgrajen električni oziroma plinski štedilnik, kuhinjski
pult, pomivalno korito, rezervoarji za svežo in odpadno vodo) in
• oprema za hrambo.
(3) Oprema iz prejšnjega odstavka mora biti fiksno pritrjena v bivalnem prostoru, vendar
sme biti mogoče mizo na enostaven način odstraniti. Vsa vrata omaric morajo imeti zapirala z
mehanskim varovanjem.
(4) Za dostop v bivalni prostor vozila morajo biti na desni ali zadnji strani vrata.
(5) Bivalni prostor mora imeti urejeno osvetlitev. V dnevnem oziroma kuhinjskem
prostoru mora biti vgrajeno najmanj eno okno. Okna morajo biti tudi na obeh straneh ob
sedežih, če se v bivalnem prostoru med vožnjo nahajajo potniki. Okna morajo biti zastekljena s
homologiranimi stekli in na vratih vgrajene dvostopenjske avtomobilske ključavnice z
varnostnim zaklepanjem, ki preprečuje nehoteno odpiranje vrat med vožnjo.
(6) Bivalno vozilo mora imeti praviloma stojno višino, ki se lahko zagotovi tudi z dvižno
streho. Izjemoma je lahko kuhinjski pult s štedilnikom vgrajen tudi tako, da se uporablja pod
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odprtimi dvižnimi zadnjimi vrati, kadar gre za manjše bivalno vozilo z dvema sedežema, ki
nima stojne višine.
(7) Sedeži (posamični sedeži oziroma sedežne klopi z ogrodjem), ki so predvideni za
prevoz potnikov in so vgrajeni v bivalnem prostoru, morajo biti homologirani, ustrezno
pritrjeni na nosilno ogrodje vozila in opremljeni s tritočkovnimi varnostnimi pasovi ter nasloni
za glavo oziroma z ustrezno oblazinjenim naslonjalom tudi v višini glave. Pri tem notranja
oprema ne sme segati v območje gibanja teles potnikov na sedežih, pripetih z varnostnimi
pasovi, in ne sme predstavljati dodatne nevarnosti za potnike. Bočni sedeži niso dovoljeni.
(8) Število sedežev v bivalnem vozilu mora biti najmanj enako številu ležišč.
(9) Plinska peč mora ustrezati Direktivi 2001/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 27. septembra 2001 o ogrevalnih sistemih motornih in priklopnih vozil, ki spreminja
Direktivo Sveta 70/156/EGS in razveljavlja Direktivo Sveta 78/548/EGS (UL L št. 292 z dne
9. 11. 2001, str. 21), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 13. julija 2009 o zahtevah za homologacijo za splošno varnost motornih vozil,
njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih
za taka vozila (UL L št. 200 z dne 31. 7. 2009, str. 1).
(10) Bivalno vozilo mora izpolnjevati ustrezne zahteve naslednjih standardov, kjer pride
v poštev:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SIST EN 721:2005 – Bivalna počitniška vozila – Zahteve za varnostno prezračevanje;
SIST EN 722–1:2005 – Bivalna počitniška vozila – Sistem ogrevanja na tekoča goriva – 1. del: Počitniške
prikolice in premične počitniške hišice;
SIST EN 1645–1:2005+A1:2008 – Bivalna počitniška vozila – Prikolice – 1. del: Zdravstvene in
varnostne zahteve za bivanje;
SIST EN 1645–2:2008 – Bivalna počitniška vozila – Prikolice – 2. del: Obremenitev;
SIST EN 1646–1:2005+A1:2008 – Bivalna počitniška vozila – Avtodomi – 1. del: Zdravstvene in
varnostne zahteve za bivanje;
SIST EN 1646–2:2008 – Bivalna počitniška vozila – Avtodomi – 2. del: Obremenitev;
SIST EN 1648–1:2005 – Bivalna počitniška vozila – 12 V enosmerna električna napeljava male napetosti
– 1. del: Počitniške prikolice;
SIST EN 1648–2:2005 – Bivalna počitniška vozila – 12 V enosmerna električna napeljava male napetosti
– 1. del: Avtodomi;
SIST HD 384.7.754 S1:2005 oziroma SIST HD 60364-7-708:2009;
SIST EN 1949:2011 – Specifikacija za vgradnjo sistemov na UNP v bivalna počitniška vozila in druga
cestna vozila in
SIST EN 1949:2004/A1:2005 – Specifikacija za vgradnjo sistemov na UNP v bivalna počitniška vozila in
druga cestna vozila – Dopolnilo A1.

(11) Obliko nadgradnje »SA – bivalno vozilo« lahko dobi zgolj vozilo kategorije M.
Ko so z dopolnitvijo Uredbe o cestninskih cestah in cestnini uvedli nov vinjetni razred,
v katerem so vozila, katerih višina nad prvo osjo presega 1,3 metra, je obet občutno dražje
vinjete za vožnjo po slovenskih avtocestah med uporabniki bivalnih vozil dvignil veliko prahu.
Z Ministrstva za infrastrukturo in prostor je potem prišlo pojasnilo, da so bivalna vozila iz
novega vinjetnega razreda izvzeta, kar so uporabniki bivalnih vozil seveda pozdravili
(Vizovišek, 2013b).
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4.2. Statistični podatki
Da je turizem z bivalnimi vozili v porastu, lahko hitro opazimo, če smo vsaj malo
pozorni na dogajanje na slovenskih cestah in turističnih destinacijah, posebno v visoki sezoni.
Težje pa je najti konkretne številke, na katere bi se lahko opirali pri tej trditvi. Največ podatkov
s področja turizma z bivalnimi vozili obstaja v evidenci registriranih vozil, torej o samih
bivalnih vozilih, mnogo manj pa o turizmu z njimi. Glavna vzroka za to sta dva: določen del
obiskov in nočitev niti ne more biti zabeležen, saj so uporabniki bivalnih vozil delno
samozadostni, po drugi strani pa se tudi v okviru institucij, ki tovrstne goste sprejemajo, ne
vodijo podrobne statistične evidence.

4.2.1 Statistični podatki o bivalnih vozilih v Sloveniji
Slika 22: Število registriranih bivalnih vozil 2006-2013
Leto
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Število
registriranih
1387
1837
2410
2742
2999
3252
3502
3726
bivalnih
vozil
Vir podatkov: Evidenca registriranih vozil ..., 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Slika 23: Število registriranih bivalnih vozil 2006-2013

Število registriranih bivalnih vozil (vozil s šifro nadgradnje »SA«) je med letoma 2006
in 2013 ves čas naraščalo, posebej intenzivno na začetku tega obdobja, od leta 2008 naprej pa
je naraščanje upočasnjevala gospodarska kriza.
Na sredini leta 2014 je bilo število registriranih bivalnih vozil 4108 (vseh vozil je bilo
takrat 1.448.596). Glede na dodatni opis nadgradnje je bilo od tega 374 starodobnikov, 3 so
imeli podaljšano kabino. V 3738 primerih je uporabnik tudi lastnik bivalnega vozila, v ostalih
370 pa ni. 3383 lastnikov je fizičnih oseb, 725 pa pravnih. Kjer gre za fizične osebe, je med
lastniki 2771 moških in 587 žensk (Evidenca registriranih vozil ..., 2014).
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Preglednica 1: Število registriranih bivalnih vozil glede na leto prve registracije in
leto prve registracije v Sloveniji dne 30. 6. 2014
Leto prve
Leto prve
Število bivalnih
Število bivalnih
registracije v
registracije
vozil
vozil
Sloveniji
1
0
1965
1965
2
1
1967
1967
2
1
1968
1968
2
0
1970
1970
3
0
1971
1971
1
0
1972
1972
1
0
1973
1973
3
0
1974
1974
3
1
1975
1975
14
8
1976
1976
12
7
1977
1977
11
5
1978
1978
23
3
1979
1979
27
6
1980
1980
38
4
1981
1981
40
8
1982
1982
40
6
1983
1983
51
6
1984
1984
57
19
1985
1985
47
18
1986
1986
38
20
1987
1987
32
12
1988
1988
21
13
1989
1989
42
32
1990
1990
35
28
1991
1991
32
20
1992
1992
47
41
1993
1993
61
49
1994
1994
77
57
1995
1995
85
64
1996
1996
102
77
1997
1997
110
74
1998
1998
118
83
1999
1999
132
78
2000
2000
154
115
2001
2001
131
100
2002
2002
168
129
2003
2003
219
179
2004
2004
226
200
2005
2005
27

234
2006
2006
336
2007
2007
394
2008
2008
210
2009
2009
176
2010
2010
158
2011
2011
134
2012
2012
147
2013
2013
109
2014 (1. polovica)
2014 (1. polovica)
Vir podatkov: Evidenca registriranih vozil ..., 2014.

243
431
534
339
269
238
211
223
157

Iz preglednice s podatki o letu prve registracije in prve registracije v Sloveniji, lahko
dobimo splošno predstavo o starosti bivalnih vozil, ki so trenutno registrirana, hkrati pa tudi
nekaj informacij o uvozu rabljenih vozil iz tujine, ki je glavni vzrok za razliko med števili v
obeh stolpcih za posamezno leto. Obenem je tudi razvidno, da je bilo daleč največ bivalnih
vozil registriranih tik pred začetkom splošne gospodarske krize.
Preglednica 2: Število uporabnikov registriranih bivalnih vozil glede na starost dne
30. 6. 2014
110
43
Starost
Število
uporabnika
bivalnih vozil
82
44
1
20
115
45
1
21
111
46
2
22
97
47
3
23
96
48
4
24
103
49
7
25
118
50
6
26
97
51
10
27
108
52
16
28
85
53
19
29
100
54
21
30
97
55
22
31
76
56
22
32
90
57
39
33
100
58
48
34
102
59
58
35
84
60
56
36
105
61
56
37
97
62
74
38
92
63
83
39
89
64
102
40
83
65
103
41
80
66
125
42
57
67
28

43
68
78
27
69
80
29
70
81
38
71
84
19
72
85
20
73
86
17
74
88
10
75
ni podatka
8
76
povprečje
7
77
Vir podatkov: Evidenca registriranih vozil ..., 2014.

7
6
6
1
1
2
1
621
53,8

Slika 24: Uporabniki registriranih bivalnih vozil dne 30. 6. 2014 po starosti

Podatki o starosti uporabnikov bivalnih vozil niso presenetljivi: uporabniki, mlajši od 30
let, so dokaj redki, ostale starostne skupine pa so zastopane precej številčno, še posebno med
40. in 65. letom.
Preglednica 3: Število registriranih bivalnih vozil glede na število sedežev vključno
z vozniškim dne 30. 6. 2014
884
5
Število sedežev
Število bivalnih
vključno z vozniškim
vozil
1133
6
14
0
41
7
142
2
9
8
347
3
5
9
1516
4
8
ni podatka
Vir podatkov: Evidenca registriranih vozil ..., 2014.
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Slika 25: Število bivalnih vozil glede na število sedežev vključno z vozniškim dne
30. 6. 2014

Vir podatkov: Evidenca registriranih vozil ..., 2014
Največ registriranih bivalnih vozil je imelo 4, 6 ali 5 sedežev, kar lahko pojasnimo s tem,
da z bivalnimi vozili najpogosteje potujejo pari in družine, optimalno udobje pa naj bi
zagotavljalo število ležišč (in torej tudi sedežev), ki je za 2 višje od števila potnikov.
Preglednica 4: Podatki o bivalnih vozilih glede na upravno enoto njihovih
uporabnikov za leto 2014
Število bivalnih
Število bivalnih
Število prebivalcev
Upravna enota
vozil na 1.000
vozil 30. 6. 2014
1. 1. 2014
prebivalcev
2
8.406
0,24
Metlika
11
22.900
0,48
Lendava
29
56.149
0,52
Murska Sobota
12
17.867
0,67
Ljutomer
10
13.806
0,72
Ilirska Bistrica
7
9.580
0,73
Hrastnik
15
18.392
0,82
Črnomelj
15
16.775
0,89
Zagorje ob Savi
15
16.628
0,90
Trbovlje
16
16.549
0,97
Ormož
19
18.770
1,01
Tolmin
70
68.750
1,02
Ptuj
14
13.434
1,04
Ribnica
18
17.221
1,05
Kočevje
32.132
1,18
38
Šmarje pri Jelšah
19
16.023
1,19
Radlje ob Dravi
30

24
19.302
Pesnica
46
35.698
Slovenska Bistrica
20.217
27
Gornja Radgona
38
28.292
Krško
12
8.910
Dravograd
25.152
36
Ravne na Koroškem
36
24.252
Brežice
27
18.027
Sevnica
29
19.196
Lenart
27
17.659
Laško
25
16.278
Mozirje
15.833
25
Izola
38
21.912
Postojna
20.752
36
Litija
44
24.440
Ajdovščina
115
63.800
ovo mesto
41.858
76
Škofja Loka
33
17.753
Piran
278
149.064
Maribor
38
19.890
Šentjur pri Celju
32
16.731
Cerknica
48
24.841
Sežana
30.993
60
Jesenice
40
20.539
Trebnje
29
14.769
Ruše
89
45.002
Velenje
34
16.673
Idrija
13.703
28
Logatec
121
54.421
Koper
78
35.062
Radovljica
52
23.046
Slovenske Konjice
92
39.537
Grosuplje
842
355.745
Ljubljana
54
21.461
Slovenj Gradec
89
35.253
Kamnik
68
24.337
Vrhnika
124
41.976
Žalec
176
56.987
Domžale
202
63.870
Celje
256
80.940
Kranj
194
58.491
ova Gorica
53
15.041
Tržič
33
neznano
Vir podatkov: Evidenca registriranih vozil ..., 2014; Podatkovni portal ..., 2014.
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1,24
1,29
1,34
1,34
1,35
1,43
1,48
1,50
1,51
1,53
1,54
1,58
1,73
1,73
1,80
1,80
1,82
1,86
1,86
1,91
1,91
1,93
1,94
1,95
1,96
1,98
2,04
2,04
2,22
2,22
2,26
2,33
2,37
2,52
2,52
2,79
2,95
3,09
3,16
3,16
3,32
3,52

Slika 26: Število bivalnih vozil po upravnih enotah dne 30. 6. 2014

Vir podatkov: Evidenca registriranih vozil ..., 2014; Podatkovni portal ..., 2014.
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Slika 27: Število bivalnih vozil na 1000 prebivalcev po upravnih enotah 2014 (1. del)

Vir podatkov: Evidenca registriranih vozil ..., 2014; Podatkovni portal ..., 2014.
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Slika 28: Število bivalnih vozil na 1000 prebivalcev po upravnih enotah 2014 (2. del)

Vir podatkov: Evidenca registriranih vozil ..., 2014; Podatkovni portal ..., 2014.
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Slika 29: Število bivalnih vozil na 1000 prebivalcev po upravnih enotah 2014

V evidencah registriranih vozil je za vsa vozila na voljo tudi podatek s prostorsko
komponento, in sicer o upravni enoti uporabnika bivalnega (ali katerega koli drugega)
bivalnega vozila. Ni presenetljivo, da po številu registriranih bivalnih vozil najbolj izstopata
upravni enoti, ki imata tudi daleč največ prebivalcev: Ljubljana in Maribor.
Za bolj utemeljeno primerjavo sem za vse upravne enote izračunala podatek o številu
bivalnih vozil na 1000 prebivalcev, ki ga prikazuje tudi karta. Najmanj bivalnih vozil na 1000
prebivalcev je v upravnih enotah Metlika, Lendava in Murska Sobota, največ pa v upravnih
enotah Tržič, Nova Gorica in Kranj.
Z grobo splošno oceno lahko pridemo do sklepa, da je število bivalnih vozil glede na
število prebivalcev najvišje v upravnih enotah z ekonomsko najbolj uspešnih območij, kar je
popolnoma razumljivo, saj je za nakup in tudi vzdrževanje bivalnega vozila potrebno imeti
dovolj visoke osebne dohodke, takih ljudi pa je več na gospodarsko razvitih območjih.
Preglednica 5: Prodaja avtodomov 2007-2013 (novo registrirana vozila)
Leto
ovi avtodomi
Rabljeni avtodomi
2007
248
149
2008
354
186
2009
197
149
2010
162
110
2011
154
83
2012
149
107
2013
112
106
Vir podatkov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, cv: Vizovišek, 2014c.
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Slika 30: ovo registrirani avtodomi 2007-2013

Vir podatkov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, cv: Vizovišek, 2014c.
Tudi iz podatkov o novo registriranih avtodomih oziroma bivalnih vozilih, tako novih
kot rabljenih, se jasno odraža obdobje splošne gospodarske krize, ki je prinesla upad prodaje
tovrstnih vozil. Le-ta je bil pri rabljenih vozilih manjši kot pri novih, kar je povezano z
dejstvom, da so rabljena vozila cenejša.
Preglednica 6: Prodaja novih avtodomov v letu 2013 po znamkah (prvih 15 znamk)
Znamka
Št. avtodomov
Znamka
Št. avtodomov
57
3
Adria
Roller Team
7
3
Sun Living
Fiat Ducato*
6
3
Hymer
CI
5
2
Rimor
Elnagh
4
2
Carthago
Bürstner
2
Volkswagen California 4
Benimar
3
2
Carado
Giottiline
3
1
Challenger
Laika
*Fiat Ducato je sicer znamka kombiniranega vozila, torej gre za samogradnje ali pa je pri vnosu
podatkov prišlo do napake, če so zabeležili znamko osnove bivalnega vozila.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, cv: Vizovišek, 2014c.
Leta 2013 so bila v Sloveniji prodana nova bivalna vozila precej različnih blagovnih
znamk, najbolj pa izstopa število Adriinih avtodomov, kar je razumljivo, saj gre za slovenskega
proizvajalca. Sicer je preglednica namenjena predvsem zelo splošni seznanitvi z obstoječimi
znamkami, saj prikazuje le nova bivalna vozila, prodana le v enem letu.
Za oddajanje v najem je v Sloveniji registriranih več kot 200 počitniških vozil in blizu 50
podjetij in posameznikov, ki se uradno ukvarjajo s tem (Žakelj, 2014).
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4.2.2 Statistični podatki o turizmu z bivalnimi vozili v Sloveniji
Kot je bilo že omenjeno, je dostopnih statističnih podatkov o samem turizmu z bivalnimi
vozili malo, zato v nadaljevanju podajam nekaj informacij, ki sem jih kljub temu uspela
pridobiti in lahko pomagajo pri ustvarjanju splošne slike o obravnavanem področju.
Slovenijo letno prečka približno 90.000 avtodomov (Vizovišek, 2014f).
V Sloveniji je evidentiranih 65 kampov, od tega je 45 registriranih kot avtokampi.
Kampi so drugi najmočnejši steber slovenskega turizma, saj skupaj ustvarijo 1.170.610
prenočitev (2010), s 7-odstotnim povečanjem v letu 2011. Vse prenočitve se ustvarijo na 7276
mestih za kampiranje, predvsem v poletni sezoni od maja do konca oktobra (Strategija
razvoja ..., 2013, str. 51).
Poleg kampov smo imeli v Sloveniji leta 2012 okrog 70 karavaning prostorov. Med
njimi so oskrbne (sanitarne) postaje na avtocestah ter nekaj opremljenih in označenih
postajališč za avtodome, večinoma pa gre za neoznačena parkirišča ob turističnih ponudnikih,
kjer so uporabniki bivalnih vozil dobrodošli gostje (Longyka, 2012).
Uradni slovenski turistični informacijski portal Slovenia Info (2014) na svojem seznamu
»parkirišč za avtodome« navaja 57 lokacij, med katerimi pa je tudi kar nekaj kampov.
S prošnjo za podatke, ki bi jih morebiti lahko vključila v diplomsko nalogo, sem se
obrnila na 11 kampov iz različnih delov Slovenije. Odgovorili so mi iz štirih, ker pa so zaupane
informacije tako različne, da njihova medsebojna primerjava ni mogoča, v nadaljevanju ločeno
povzemam vsak odgovor.
Prosila sem za kakršen koli morebiti razpoložljiv številčen podatek o številu prihodov
in/ali nočitev v povezavi z bivalnimi vozili, informacijo o opremljenosti kampa z infrastrukturo
za oskrbo bivalnih vozil (točenje sveže vode, izpust odpadnih voda, praznjenje kemičnih
stranišč ...) in o ceni nočitve tričlanske družine z bivalnim vozilom. V diplomsko delo sem se
odločila vključiti predvsem prejete podatke iz prve točke, za ostale pa sem ocenila, da njihova
vključitev ne bi prinesla dodane vrednosti. Velika večina kampov ima cenike objavljene tudi na
svojih spletnih straneh, podatek me je zanimal zgolj z vidika primerjave s priporočeno oz.
nekako povprečno ceno nočitve za bivalno vozilo na počivališču za avtodome (10 €), ki je
seveda občutno nižja (naj samo omenim, da je bila v obravnavanih kampih cena navedenega
primera nočitve okoli 40 €).
V Campingu Šobec v Lescah so imeli v letu 2013 94.500 nočitev, žal pa ne vodijo
evidence načina kampiranja oz. prevoznih sredstev, s katerimi gostje prihajajo v kamp.
V Kampu Adria Ankaran med sezono prav tako ne vodijo evidenc, v kakšni obliki
namestitve kampirajo njihovi gostje. Izven sezone (med 20. 10. in 6. 4.) je kamp odprt le za
bivalna vozila - »camper stop« oziroma PZA, v katerem so v letu 2013 zabeležili 1256 prijav in
2977 nočitev. Od tega je bilo 1022 (81 %) prijav in 2438 (82 %) nočitev domačih gostov.
V Campingu Bled imajo letno okoli 30.000 prihodov in preko 90.000 nočitev, od tega je
dobrih 30 % uporabnikov bivalnih vozil.
V Kampu Polovnik razpolagajo s podatki o številu prihodov in nočitev ter številu
nočitev avtodomov in prikolic (ki znaša približno 8 % vseh nočitev). Delež turistov, ki
prenočujejo v prikolicah ali bivalnih vozilih, je seveda bistveno višji, ker je v (skoraj) vsaki
prikolici oz. bivalnem vozilu gotovo več oseb. Moja približna ocena bi bila, da je tovrstnih
gostov nekje med četrtino in tretjino vseh.
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4.3. Problematika
Pogoje za razvoj turizma v turističnem kraju oz. regiji delimo na osnovne in izvedene
privlačnosti. Prve so nastale ne glede na razvoj turizma, gre za naravne in kulturne privlačnosti,
druge pa so nastale zaradi potreb turistov in turističnega gospodarstva (Planina, 1997).
Zadostna prisotnost osnovnih privlačnosti v Sloveniji je nesporno dejstvo, najpogostejši motiv
prihoda so naravne lepote, podnebne razmere ter možnosti za mir in počitek (Razvojni načrt ...,
2006). Z vidika uporabe bivalnih vozil pa je izvedenih privlačnosti (torej primerne
infrastrukture za oskrbo in prenočevanje bivalnih vozil) še vedno premalo.
Ne gre pozabiti tudi na to, da odnos med turizmom in naravnim okoljem deluje v obe
smeri (turizem vpliva na naravno okolje, hkrati pa ima kakovost naravnega okolja velik pomen
za turizem), zato je pomembno ustrezno usklajevanje njunih medsebojnih vplivov (Mihalič,
2001). Tip turizma, ki stremi k prostorom z visoko stopnjo naravne ohranjenosti, jih
obremenjuje z dejavnostmi in vanje vnaša nenaravno, kaže na nasprotje med pomembnima
splošnima ciljema ohranjanja narave in razvoja turizma (Marušič, 2001). Turizem z bivalnimi
vozili omogoča obisk bolj odmaknjenih destinacij, kjer obiskovalci lažje najdejo željeni mir, z
relativno majhnimi vplivi na naravno okolje, saj za sicer omejen čas ni potrebna druga
infrastruktura razen cestne, ki pogojuje dostop. Dejstvo o nekajdnevni popolni samozadostnosti
bivalnih vozil, tako v bolj naravnem kot tudi urbanem okolju, pa še ni bilo splošno prepoznano
in vključeno v strategijo ponudbe za tovrstne turiste, saj bi jih številni načrtovalci samodejno
usmerili v kampe, kjer bi (pre)plačali storitve, ki jih ne potrebujejo.
Dokument Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 (2006) v analizi
transportnega sektorja ugotavlja, da je zajemanje tranzitnih gostov naša poslovna priložnost.
Slovenija je zaradi svoje lege izrazito tranzitna država, zato je potrebno na mejnih prehodih
oblikovati ustrezno turistično ponudbo, predvsem pa informacijske točke, na katerih bodo
turisti dobili prve informacije o slovenski turistični ponudbi. V nadaljevanju dokument omenja
pomen ustrezne turistične signalizacije ter kakovosti storitev ob (avto)cestah. »Pomembna sta
urejenost in zadostno število počivališč s kakovostno gostinsko ponudbo, turističnim
informacijskim servisom in drugimi storitvami, predvsem za poseben segment turistov, ki
potujejo z avtodomi. Na tem področju, predvsem v segmentu počivališč za avtodome, Slovenija
še precej zaostaja za konkurenčnimi državami tako po obsegu kot tudi po kakovosti. To
področje je potrebno spodbuditi v tem strateškem obdobju« (Razvojni načrt ..., 2006, str. 116).
Sledeča Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016 (2013) avtodomov posebej ne
omenja. Ocenjujem, da se je stanje na tem področju nekoliko izboljšalo, ostaja pa še veliko
prostora za napredek pri urejanju postajališč za avtodome.
Razvoj in uspeh turizma podpira in hkrati tudi ovira promet. Usmerjanju prometa, ki
poteka do ali skozi priljubljene turistične destinacije, je potrebno posvetiti zadostno skrb, saj
zastoji in kolone na cestah ljudem jemljejo voljo do turističnih potovanj. Hkrati parkirišča
spreminjajo podobo številnim turističnim krajem (Rumbak, 2001). Omenjene težave zaradi
neustreznih prometnih politik se tičejo tudi turizma z bivalnimi vozili. Seveda pa gre za širši
problem, ki zadeva tudi številne ostale turiste, udeležene v cestnem prometu, in ga je treba
reševati z ustrezno prometno politiko.
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4.3.1 Neizkoriščeni potencial in nerazumevanje turizma z bivalnimi
vozili
Številni poznavalci karavaninga opozarjajo, da njegov potencial v Sloveniji v preveliki
meri ostaja neizkoriščen. Vizovišek (2014b) ugotavlja, da se tega potenciala in dejstva, kakšne
goste bi lahko pripeljali k nam, niti ne zavedamo. Navaja primer ruskega vodiča po Sloveniji za
ruske avtodomarje, ki bralcem predlaga 10 poti in je izšel v 5.000 izvodih, od katerih je bilo
prodanih že več kot 3.000. Večina turističnih delavcev stremi izključo k promociji hotelskega
in penzionskega turizma, mnogi tuji uporabniki bivalnih vozil, tudi taki, ki bi potrošili precej
več od običajnega gosta, pa Slovenijo zgolj prečkajo.
Tudi slovenski uporabniki bivalnih vozil se marsikdaj raje odpravijo v tujino kot da bi
odkrivali zanimive kraje v domovini, ki jih gotovo ni malo, ravno zaradi zapostavljenosti
avtodomarskega turizma v Sloveniji. Le-ta v primerjavi z avtodomarsko razvitimi tujimi
državami potrebuje še nekaj desetletij razvoja. Največ težav se pojavlja zaradi neprimernega
tolmačenja zakonov, »lokalnih šerifov« ter investitorjev v infrastrukturo, ki je včasih povsem
neprimerna, s (pre)visokimi cenami pa želijo kar najhitreje povrniti investicijo. Vse to odvrača
turiste, na katere se ne sme gledati kot na »molzne krave«, so pa za dobro ponudbo gotovo
pripravljeni odšteti ustrezne zneske. Kamping in karavaning sta priljubljena po vsej Evropi, na
kar pa očitno slovenski turizem še ni znal primerno reagirati (Vizovišek, 2014d).
Številni avtodomarji počitnice preživljajo izven kampov. Ponekod (v evropskih državah
zahodno od Slovenije) je veliko možnosti dopustovanja na posebej za to urejenih postajališčih,
drugod (vzhodno in južno od nas) pa te vrste turistične ponudbe (še) ni. V tem primeru se je
treba znajti po svoje, temeljno nenapisano pravilo za uporabnike bivalnih vozil pa je (oz. naj bi
vsaj bilo), da po preživljanju svojega prostega časa za seboj ne puščajo nobenih sledi v obliki
odpadkov, za odpadne vode pa je potrebno poskrbeti tako, da se ne onesnažuje okolja
(Ogorevc, 2014). Na to se navezuje tudi v okviru predpisov opisana problematika ločevanja
med divjim kampiranjem in parkiranjem.
Slika 31: Prosto parkiranje bivalnih vozil na Sardiniji

Avtor: Tadej Jamnik, 2009.
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Slovenija je s postajališči za avtodome nekje na sredini med »zahodom« in »vzhodom«.
Nekaj jih je na voljo in njihovo število počasi narašča, ker se zasebni investitorji in lokalne
skupnosti vse bolj zavedajo potenciala, ki ga ima ta oblika turizma, in ga tudi uspešno koristijo.
Na drugi strani pa je še kar nekaj ljudi, tudi delavcev v turizmu, prepričanih, da je potrebno
uporabnike bivalnih vozil usmerjati izključno v kampe.
Čeprav uporabniki bivalnih vozil ne morejo popolnoma brez uslug, ki jih ponujajo
avtokampi, pa jih pogosto potrebujejo v veliko manjši meri. Slovenska ponudba kljub temu
temelji zgolj na ponujanju teh uslug, tudi zaradi »neposluha« odgovornih na vseh ravneh
razvoja turizma (Vizovišek, 2014e). Ponudniki kampiranja se ob pobudah in začetkih razvoja
infrastrukture za uporabnike bivalnih vozil počutijo ogrožene, čeprav za to ni utemeljenih
razlogov, saj se gostje, ki iščejo tovrstno ponudbo, v kampih ne bodo ustavili. Zanima jih
namreč prostor za krajši oddih ob poti ter raziskovanje okolice, ne daljši postanek z vso
potrebno oskrbo, gostinskimi objekti in spremljevalno ponudbo. Postajališča za avtodome torej
niso konkurenca klasičnim kampom, temveč le dopolnitev ponudbe v slovenskih krajih
(Vizovišek, 2014f).
Strategija razvoja slovenskega turizma 2012-2016 (2013, str. 51) v okviru poglavja
Doživetja v naravi med drugim navaja, da je »vizija razvoja, da Slovenija postane najodličnejša
in najpristnejša (čista, zelena, kakovostna) destinacija za kampiranje. Cilji do konca leta 2016
so: 80-100 avtokampov, 1.500.000 prenočitev in podaljšanje dobe bivanja s 3 na 4 prenočitve.«
Počivališč in druge infrastrukture za bivalna vozila pa žal ne omenja.
Eden od pokazateljev, da se stanje na tem področju kljub vsemu premika v smer, kakršno
si želijo uporabniki bivalnih vozil, je pobuda za vzpostavitev mreže postajališč za avtodome s
standardizirano možnostjo oskrbe, ki bi skupaj nastopala tudi na evropskem turističnem trgu.
Na predstavitvi ideje so se 12. junija 2014 na Mirni zbrali predstavniki skoraj 50 občin.
Naslednji korak bo podpis pisma o nameri. Po mnenju mirenskega župana in enega od
pobudnikov mreže postajališč za avtodome, Dušana Skerbiša, bo projekt ekonomsko upravičen,
če jim uspe v Sloveniji za en dan zadržati vsaj 10 % tranzitnih turistov, ki potujejo z bivalnimi
vozili (Vizovišek, 2014f).

4.3.2 Odnos do uporabnikov bivalnih vozil
Z rastjo turizma z bivalnimi vozili je vedno večji tudi vpliv na okolje in prostor, kjer se
množičneje zadržujejo. Naraščanje števila bivalnih vozil in njihovih uporabnikov od začetka
21. stoletja je prineslo gnečo na priljubljenih destinacijah in (ne)kulturo, ki se z rastjo tovrstne
populacije še stopnjuje (Vrenjak, 2009; Vizovišek, 2014a).
Turizem, ki je več kot zgolj gospodarska dejavnost, je že v svojem bistvu izrazito
multikulturen. Temeljni kulturni dialogi, ki jih generira sodobni turizem, so s področja jezika,
hrane (gastronomija), ritualov (šege in navade) ter vrednot in moralnih norm. Posledice
medkulturnih dialogov so v razvoju evropskih lokalnih kultur, trajnostnem razvoju in na
področju splošne kakovosti turističnih storitev tako pozitivne kot tudi negativne (Bogataj,
2010).
Pri odnosih, povezanih z uporabniki bivalnih vozil, lahko govorimo o dvojem: odnosih
med tovrstnimi turisti in domačini na območjih, kamor uporabniki prihajajo kot turisti, in
odnosih med samimi uporabniki bivalnih vozil.
Nekateri zunanji opazovalci turizma z bivalnimi vozili le-tega in njegove uporabnike še
vedno dojemajo zelo stereotipno: kdo jih žaljivo označi za »sodobne cigane«, drugi pa za
bogataše, ki so si lahko privoščili drago »igračo« in na katerih je treba kar največ zaslužiti, saj
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imajo dovolj denarja. Tako pojmovanje, ki sicer po mojem mnenju na srečo ne prevladuje več,
ne prispeva k produktivnosti, predvsem pa je daleč od resnice. Dejstvo je, da je turizem z
bivalnimi vozili v porastu in da bi bilo na to najbolj smotrno »odgovoriti« z ustrezno ponudbo
in obravnavo ter sprejemanjem tudi tovrstnih turistov.
Bolj ali manj intenzivni odnosi se pletejo tudi med samimi uporabniki bivalnih vozil.
Nekateri najraje potujejo sami ali v ožjem krogu poznanih ljudi ter se držijo zase, drugi so bolj
družabni in med potovanji sklepajo nova poznanstva, tudi s soavtodomarji. Ne glede na osebne
preference glede tega pa je večini uporabnikov bivalnih vozil pomembno, da se tudi ostali
tovrstni turisti obnašajo kulturno in primerno ter tako prispevajo k pozitivnemu splošnemu
vtisu, ki si ga o njih ustvarjajo domačini in drugi zunanji opazovalci.
Predvsem kot zanimivost navajam še Vrenjakov (2009) seznam »samo-stereotipov«, ki
jih imajo o sebi avtodomarji. Imeli naj bi skrben odnos do okolja in okolice, altruističnopacifistično držo do drugih avtodomarjev in domačinov, šlo naj bi za svobodne ljudi, ki se
upirajo sistemu, ki so drugačni, boljši, ki so nezahtevni gostje.

4.3.3 Parkiranje v večjih mestih in primer Ljubljane
Uporabniki bivalnih vozil se pogosto odločajo tudi za turistične obiske večjih mest.
Turistično najbolj zanimive točke se običajno nahajajo v mestnih središčih, v bližini katerih
imajo težave s parkiranjem že vozniki manjših vozil kot so bivalna, težavnejša pa je tudi sama
vožnja po ožjih cestah, kjer je navadno še zgoščen promet. Zaradi višine tudi ni mogoče
parkiranje bivalnih vozil v parkirnih hišah.
Slika 32: Znaki za prepoved parkiranja bivalnih vozil pri vstopu v Kneževino
Monako in na parkirišču v francoskem mestu Saint-Tropez

Avtor: Tadej Jamnik, 2007.
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Rešitev te težave je v parkiranju bivalnih vozil na obrobju mesta in uporabi javnih
prevoznih sredstev za dostop do mestnega središča, lahko tudi skirojev, koles ali motornih
koles, če jih uporabniki vozijo s seboj. V tem primeru so na mestnem obrobju potrebna
ustrezna parkirišča, ki so dovolj velika in se nahajajo v bližini ustreznih prometnih povezav.
Informacije o njihovih lokacijah si običajno uporabniki bivalnih vozil izmenjujejo med seboj na
spletnih forumih ipd., dobrodošlo pa bi bilo, da mesta ta podatek potencialnim obiskovalcem
ponudijo tudi sama in tako pokažejo, da so pri njih dobrodošli tudi tovrstni turisti.
Parkirana bivalna vozila lahko povzročajo nejevoljo pri voznikih ostalih vozil in lokalnih
prebivalcev, ker se je ustvaril vtis, da jih uporabniki puščajo, kjer koli se jim zazdi, in da
zasedejo veliko prostora. To v nekaterih primerih drži, čeprav številni avtodomi niso občutno
večji od velikih osebnih vozil in zasedejo samo eno parkirno mesto. Kjer ni urejenih možnosti
za parkiranje bivalnih vozil, se njihovi uporabniki znajdejo po svoje. Če pa tovrstna parkirišča
so urejena, jih bo ob razumni ceni gotovo koristila večina uporabnikov.
Ljubljana je od začetkov intenzivnega razvoja karavaninga kar nekaj časa veljala za
avtodomom neprijazno, česar v prestolnici in dobro obiskani turistični destinaciji ne bi
pričakovali. Po številnih pobudah je le prišlo do sprememb, določena so bila parkirišča, kjer je
dovoljeno tudi parkiranje bivalnih vozil (NUK, Tivoli II in Žale III) ter tarife (dnevna na uro ter
nočna na noč), ki so sicer trikratnik tarif za osebna vozila (pri drugem in tretjem navedenem
parkirišču je nočno parkiranje za osebna vozila celo brezplačno, za bivalna vozila pa je
plačljivo) (Parkirišča ..., 2014).
Slika 33: Prepoved parkiranja bivalnih vozil na parkirišču Tivoli I in tabla s
tarifami na parkirišču Tivoli II v Ljubljani

Avtorica: Irena Jamnik, 2014.
Drugi del težave turistov, ki bi želeli obiskati Ljubljano z bivalnim vozilom, pa je v
namestitvi oz. prostoru za nočitev v primeru večdnevnega obiska. Še ne tako dolgo nazaj je
veljalo, da morajo uporabniki bivalnih vozil za kakršen koli postanek v Ljubljani koristiti
Kamp Ljubljana Resort ali CamPark. Kot že omenjeno, lahko sedaj parkirajo tudi na drugih
določenih mestih, počasi pa se razvija tudi ponudba za tiste, ki za nočitev ne potrebujejo
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kampa. Prenočijo lahko npr. na postajališču za avtodome na koncu Masarykove ceste ali na
nedavno urejenem postajališču Alocamp na Rudniku.
Mestna občina Ljubljana je leta 2013, ko je septembra v mestu potekalo evropsko
prvenstvo v košarki (EuroBasket), uredila komunalno opremljeno parkirišče za avtodome (oz.
PZA) ob Tbilisijski ulici. V času dogodka je bila njegova uporaba celo brezplačna, tako kot še
na nekaj drugih parkiriščih v Ljubljani (Parkirišča ..., 2013). Po dobrega pol leta je bilo žal
zaprto.

4.3.4 Parkiranje izven časa uporabe
Veliko uporabnikov bivalnih vozil v zimskem času ne uporablja. Poleg primernega
prostora je potrebna tudi ustrezna priprava vozila na »prezimovanje«, s katero se poskrbi tudi
za zaščito pred vremenskimi vplivi (skladno s tem, na kakšnem mestu bo vozilo stalo –
pokritem, na prostem ...).
Lastniki bivalnih vozil, ki nimajo prostora za njihovo hrambo na domačem dvorišču,
morajo poiskati ustrezen prostor in se dogovoriti za njegovo uporabo (npr. pri sorodnikih) oz.
ga najeti, kar lahko predstavlja nezanemarljiv strošek. Težave se pojavijo v strnjenih naseljih,
predvsem blokovskih, kjer stanovalci parkirajo na javnih parkirnih površinah, če lastnik
bivalno vozilo uporablja vsakodnevno namesto osebnega, predpisi na lokalni ravni pa mu
prepovedujejo parkiranje v bližini doma (tudi če gre za območje, kjer se ne pojavlja
problematika pomanjkanja parkirnih prostorov). Tako je npr. v Mestni občini Ljubljana, kjer
Odlok o urejanju prometa v MOL (2013) v 20. členu določa, da je »bivalna vozila, bivalne
priklopnike ter lahke priklopnike dovoljeno parkirati le na površinah, ki so določene za
parkiranje teh vozil«.
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4.4. Primeri dobrih praks
Ob kritikah turizma z bivalnimi vozili v Sloveniji in njegove neurejenosti pa ne gre
pozabiti tudi na pozitivne zgodbe, ki so ob trudu posameznikov in določenih organizacij
zaživele v slovenskem prostoru. V nadaljevanju na kratko predstavljam nekaj primerov.

4.4.1 Zimska postajališča za avtodome (kampi)
Veliko slovenskih kampov v zimskem času zapre svoja vrata. Nekateri izmed njih so že
prepoznali potencial gostov z bivalnimi vozili, ki lahko potujejo in udobno bivajo tudi v
obdobju nižjih temperatur zraka, in se tako pozimi »preoblikujejo« v zimske kampe oziroma
postajališča za avtodome. Običajno gre za kampe z možnostjo rekreacije (smučišče, pokriti
bazen ...) v bližini tudi pozimi. Nekaj primerov: Kamp Adria Ankaran, Kamp Dolenjske
Toplice, Kamp Danica v Bohinjski Bistrici ...

4.4.2 Srce Slovenije
Srce Slovenije je znamka, ki povezuje turistične, podjetniške in okoljske potenciale vse
bolj prepoznavnega zaokroženega območja v osrčju države. Gre za območje, ki večinoma še ni
turistično razvito, kar omogoča raziskovanje podeželja in naravnih ter kulturnih znamenitosti,
pri čemer ne gre za množični turizem (Longyka, 2012).
Za podeželje lahko avtodomarski turizem pomeni pomembno konkurenčno prednost.
Leta 2012 so v Srcu Slovenije po francoskem zgledu vzpostavili mrežo počivališč za avtodome.
Povezali so avtodomom prijazne gostitelje, njihove lokacije so skupaj z ostalimi informacijami
zbrane na posebnem zemljevidu. Večinoma gre za gostišča in turistične kmetije, kjer lahko
uporabniki bivalnih vozil degustirajo in kupijo domače izdelke, prenočijo, oskrbijo svoja vozila
ter si ogledajo lokalne zanimivosti in uživajo v naravi.
Iz projekta, ki ga je vodila Mojca Hauptman iz Razvojnega centra Srca Slovenije, se je
tako razvila prva slovenska karavaning destinacija, ki je prepoznala potrebo po povezovanju
podeželskih ponudnikov, tudi v navezavi na strategijo lokalne samooskrbe s hrano. Razvojni
center Srca Slovenije je prejel naziv finalist Sejalec 2013 za najbolj ustvarjalne in inovativne
dosežke v slovenskem turizmu. Na območju dvakrat letno organizirajo tudi avtodomarsko
karavano (Spomladanska ..., 2014).
Slika 34: Turizem na spletni strani Srca Slovenije

Vir: Srce Slovenije, 2014.
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4.4.3 Agrocamping
Konec leta 2013 je izšel vodič Agrocamping, v katerem je po zgledu uspešnih projektov
v tujini (predvsem v Franciji) zbrana in predstavljena ponudba 88 slovenskih (ter tudi treh
hrvaških) turističnih in izletniških kmetij ter drugih ponudnikov s podeželja, kjer uporabnikom
bivalnih vozil ponujajo pristno izkušnjo podeželskega življenja. Turisti lahko namesto plačila
prenočitve (večinoma 10 € na bivalno vozilo) koristijo kulinarično in drugo turistično ponudbo
gostiteljev. Slovenija je v vodiču razdeljena na 5 enot: Severozahod, Jugozahod, Jugovzhod,
Severovzhod in Srce Slovenije. Želja pripravljalcev vodiča je, da bi projekt sčasoma prerasel v
vseslovenski projekt popularizacije karavaninga kot aktivnega načina življenja in dejavno
vplival na slovenski turizem (Agrocamping, 2013).
Slika 35: aslovnica vodiča Agrocamping

Vir: Agrocamping, 2013.
Slika 36: Primer predstavitve ponudnika v vodiču Agrocamping

Vir: Agrocamping, 2013.
45

5. Ugotovitve ankete med uporabniki bivalnih vozil
Ker v literaturi in drugih virih ni veliko informacij o turizmu z bivalnimi vozili, sem se
odločila podatke za vsaj osnovni oris stanja na tem področju pridobiti s pomočjo ankete, v
kateri so na vprašanja odgovarjali tisti, ki so s to vrsto turizma zelo tesno povezani, torej
uporabniki bivalnih vozil. Po mojem mnenju, ki sem ga že pred pripravo diplomskega dela
oblikovala na podlagi lastnih izkušenj v vlogi uporabnice bivalnega vozila, je tovrstni turizem v
Sloveniji še precej v povojih, čeprav se stanje na splošno počasi izboljšuje in priljubljenost
preživljanja prostega časa v bivalnih vozilih narašča. Zato se mi je zdelo smiselno, da bi
poglede slovenskih uporabnikov bivalnih vozil primerjala s tujimi. Množičnejša avtodomarska
tradicija je vsaj dve desetletji dlje kot v Sloveniji prisotna npr. v Italiji, Nemčiji, Franciji ...
(Vrenjak, 2009). Za primerjavo sem izbrala Francijo, kjer je turizem z bivalnimi vozili na
visoki stopnji priljubljenosti in razvoja, na izbiro pa je vplivalo tudi moje znanje francoskega
jezika. Poleg samih razlik v trenutnem stanju tovrstnega turizma na enem in drugem območju
je bil namen ankete med tujimi uporabniki tudi nakazati najverjetnejšo smer prihodnjega
razvoja turizma z bivalnimi vozili v Sloveniji.
Anketo oziroma anketi (anketiranci so odgovarjali na enaka vprašanja, francoska
različica ankete je torej prevod slovenske) sem izvedla v elektronski obliki na svetovnem
spletu. Povezavo do ankete sem s prošnjo za izpolnjevanje objavila na dveh slovenskih spletnih
forumih uporabnikov bivalnih vozil – SLO Caravaning (SLO Caravaning, 2014) in
Caravaning Club Slovenije (CCS) (Caravaning Club Slovenije, 2014) – in na enem
francoskem: Campingcar-infos (Forum Campingcar-infos, 2014). Oba anketna vprašalnika sta
v prilogah tega diplomskega dela. Anketiranci so na zastavljena vprašanja odgovarjali konec
novembra in v začetku decembra 2013. V nadaljevanju so navedeni in grafično prikazani
njihovi odgovori. Na spletnem forumu v francoščini sodelujejo tudi drugi francosko govoreči
uporabniki bivalnih vozil, ne samo Francozi, zato pri prikazu in analizi odgovorov uporabljam
kategoriji »Slovenci« in »frankofoni«, med slednjimi so sicer res v večini Francozi.
Preglednica 7: Struktura anketirancev glede na spol
Slovenci
Frankofoni
111
85,4 %
135
86,0 %
Moški
19
14,6 %
22
14,0 %
Ženske
130
100 %
157
100 %
Skupaj
Slika 37: Struktura anketirancev glede na spol
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Skupaj
246
41
287

85,7 %
14,3 %
100 %

Na anketna vprašanja so v večini odgovarjali moški, delež žensk je bil tako pri Slovencih
kot pri frankofonih med 14 in 15 %. Menim, da je to tesno povezano s strukturo sodelujočih na
forumih uporabnikov bivalnih vozil, kjer je velik delež moških.
Preglednica 8: Struktura anketirancev glede na starost
Slovenci
Frankofoni
47,6
59,9
Povprečje
47
62
Mediana
27
33
Minimum
74
Maksimum 71

Skupaj
54,3
56
27
74

Slika 38: Struktura anketirancev glede na starost

Različni statistični parametri kažejo, da so slovenski anketiranci znatno mlajši od
frankofonskih, razlika v povprečni starosti med enimi in drugimi je bila 12,3 leta, med
medianama starosti ene in druge skupine pa celo 15 let. Povprečen anketiranec je bil star okoli
55 let, zgovornejši pa je podatek o starostnem razponu, ki je segal približno od 30. do 70. leta.
Take starostne strukture seveda ne moremo posplošiti na vse uporabnike bivalnih vozil,
kljub temu pa menim, da je njen dokaj dober odraz in da je način izvedbe anketiranja precej
manj vplival na rezultate kot pri kategoriji spola anketirancev (zastopani so tudi starejši
uporabniki bivalnih vozil, ki so načeloma manj vešči uporabe sodobnih informacijskokomunikacijskih tehnologij in bi lahko zaradi spletnega anketiranja ostali spregledani; po drugi
strani pa lahko utemeljeno domnevamo, da sta deleža moških in žensk med uporabniki bivalnih
vozil bistveno bolj izenačena kot pri anketirancih, saj je na splošno najobičajnejša družba na
turističnih potovanjih partner oziroma partnerka (in otroci)).
Ocenjujem, da so slovenski uporabniki bivalnih vozil v povprečju res nekoliko mlajši od
frankofonskih, delno pa je na to razliko vplival tudi način izvedbe ankete (po mojih opažanjih
je namreč uporaba sodobnih tehnologij pri starejši populaciji v zahodnoevropskih državah vsaj
trenutno bolj razširjena kot v Sloveniji). Dejansko razliko v povprečni starosti pa bi razložila s
tem, da se je v Franciji uporaba bivalnih vozil dodobra uveljavila že pred časom, medtem ko se
v Sloveniji še uveljavlja. Če predpostavljamo, da je ta oblika preživljanja prostega časa in
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turizma ob svojem razcvetu na določenem območju pritegnila navdušence v približno enaki
starostni strukturi (predvidevam, da so prevladovali starejši še aktivni prebivalci in mlajši
upokojenci), je torej razumljivo, da je njihova povprečna starost višja tam, kjer se je to zgodilo
že pred več časa.
Glede na anketo in tudi opažanja s terena so med uporabniki bivalnih vozil zastopane
zelo raznolike starostne skupine, z izjemo mladega prebivalstva (približno do 30. leta). Slednje
je razumljivo, saj je uporaba bivalnih vozil povezana z visokim začetnim finančnim vložkom,
ki si ga večina na začetku svoje zaposlitvene poti ne more privoščiti. Če bi bilo mogoče
pridobiti podatke o vseh slovenskih uporabnikih bivalnih vozil (na spletne forume in s tem tudi
v anketo so namreč v manjši meri vključeni tisti, ki bivalno vozilo najamejo; najem pa je
cenovno dostopnejši (vsaj kar se tiče začetnih stroškov, drugače na smotrnost najema/nakupa
vpliva kombinacija dejavnikov) in omogoča uporabo tudi tistim, ki si ne bi mogli privoščiti
nakupa svojega bivalnega vozila), domnevam, da bi bilo razvidno, da je med tovrstnimi turisti
tudi več mlajših kot to kaže anketa. Na splošno pa lahko trdimo, da so uporabniki bivalnih vozil
zelo različnih starosti, vse od mladih družin do starejših parov, ki na ta način preživljajo svoj
čas po upokojitvi (tudi več desetletij po njej, če jim zdravje in finančna situacija to omogočata).
Preglednica 9: Struktura anketirancev glede na status
Slovenci
Frankofoni
87,7 %
40
25,5 %
Zaposlen/samozaposlen 114
15
11,5 %
105
66,9 %
Upokojenec
1
0,7 %
12
7,6 %
Drugo

Skupaj
154
120
13

53,7 %
41,8 %
4,5 %

Slika 39: Struktura anketirancev glede na status

V skladu s predvidevanji med anketiranci glede na status prevladujejo aktivni, torej
zaposleni ali samozaposleni, in upokojenci. Nekoliko presenetljiva je občutna razlika med
deležema obeh navedenih kategorij pri primerjavi slovenskih in frankofonskih anketirancev, saj
je pri Slovencih več kot polovica še aktivnih, pri frankofonih pa sta dve tretjini sodelujočih že
upokojeni. Razlogi za to so po moji oceni podobni kot za razliko v starostni strukturi, s katero
je status anketiranih povezan že sam po sebi. Ker je v Franciji turizem z bivalnimi vozili dokaj
razširjen že dlje časa, se je marsikdo, ki se je nad takimi potovanji navdušil še v aktivni dobi,
vmes že upokojil. Tako je razumljivo, da se je v daljšem časovnem obdobju hitreje povečevalo
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število upokojenih uporabnikov, z njim pa tudi njihov delež. Do tega v Sloveniji zaradi
kasnejšega razmaha turizma z bivalnimi vozili še ni prišlo v tolikšni meri.
Vrenjak (2009) ugotavlja, da so ena izmed najmočnejših skupin lastnikov bivalnih vozil
otroci »graditeljev« iz povojne »baby boom« generacije (ki so naveličani delovnega
preživljanja prostega časa zaradi gradnje (počitniških) bivališč med svojim odraščanjem, gre za
današnje družine z majhnimi ali že nekoliko večjimi otroki), druga skupina pa prav ti
»graditelji«, danes mlajši upokojenci, ki so se naveličali preživljanja prostega časa vedno na
istem mestu.
Preglednica 10: Struktura anketirancev glede na državo stalnega bivališča
Slovenci
Frankofoni
130
100 %
141
89,9 %
Slovenija
Francija
13
8,3 %
Belgija
2
1,3 %
Švica
0,6 %
Luksemburg 1
Slika 40: Struktura frankofonskih anketirancev glede na državo stalnega bivališča

Kot je bilo že omenjeno, večina francosko govorečih anketirancev živi v Franciji.
Zanemarljiv ni niti delež Belgijcev, sodelovala pa sta tudi dva iz Švice in eden iz Luksemburga.
Preglednica 11: Odgovori na vprašanje: »Kateri tip bivalnega vozila uporabljate?«
Slovenci
Frankofoni
Skupaj
Avtodom s spalnim
78
60,0 %
23
14,6 %
101
35,2 %
nadstreškom
Polintegrirani
avtodom

27

20,8 %

74

47,1 %

101

35,2 %

Integrirani avtodom

5

3,8 %

48

30,6 %

53

18,5 %

Kombi

17

13,1 %

12

7,6 %

29

10,1 %

»Pick-up« s snemljivo
nadgradnjo

1

0,8 %

0

0%

1

0,3 %
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Drugo

2

1,5 %

0

0%

2

0,7 %

Skupaj

130

100 %

157

100 %

287

100 %

Slika 41: Odgovori slovenskih anketirancev na vprašanje: »Kateri tip bivalnega
vozila uporabljate?«

Slika 42: Odgovori frankofonskih anketirancev na vprašanje: »Kateri tip
bivalnega vozila uporabljate?«

Kar se tiče tipa bivalnih vozil, so med slovenskimi anketiranci najbolj priljubljeni
avtodomi s spalnim nadstreškom, ki jih uporablja 60 % vprašanih. Sledijo polintegrirani
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avtodomi, ki jih uporablja slabih 21 % vprašanih, in kombiji, ki jih uporablja dobrih 13%
vprašanih, deleži ostalih tipov bivalnih vozil pa so precej manjši.
Odgovori frankofonskih anketirancev kažejo precej drugačno sliko. Največ, dobrih 47 %
jih uporablja polintegrirane avtodome, na drugem mestu so s slabimi 31 % integrirani
avtodomi, avtodomi s spalnim nadstreškom pa so s slabimi 15 % šele na tretjem mestu.
Po splošnem prepričanju, ki temelji na logičnem sklepanju, so avtodomi s spalnim
nadstreškom bolj priljubljeni pri mlajših uporabnikih, za katere dostop do ležišča s plezanjem
ipd. ne predstavlja velike ovire. Avtodomi s spalnim nadstreškom imajo pogosto več ležišč, ki
jih potrebujejo npr. mlade družine. Na drugi strani polintegrirani in integrirani avtodomi
načeloma nudijo več udobja in zato bolj odgovarjajo starejšim uporabnikom, hkrati pa so tudi
dražji in imajo manj ležišč.
Znatna razlika v zastopanosti tipov bivalnih vozil, ki jih uporabljajo slovenski in
frankofonski anketiranci, je tako ob upoštevanju navedenih značilnosti tipov bivalnih vozil in
starostne strukture obeh skupin vprašanih razumljiva.
Preglednica 12: Struktura anketirancev glede na lastništvo bivalnega vozila
Slovenci
Frankofoni
Skupaj
127
97,7 %
157
100 %
284
99,0 %
Lastno bivalno vozilo
ajem bivalnega vozila

3

2,3 %

0

0,0 %

3

1,0 %

Drugo

0

0,0 %

0

0,0 %

0

0,0 %

Skupaj

130

100 %

157

100 %

287

100 %

Velika večina vprašanih, pri frankofonih celo vsi, ima bivalno vozilo v lasti. To lahko
razložimo z dejstvom, da je bila povezava do ankete posredovana na forumih uporabnikov
bivalnih vozil, na katerih sodelujejo predvsem njihovi lastniki. Za uporabnike, ki bivalno vozilo
najamejo za določen omejen čas, v preostalem delu leta pa se z njim neposredno ne ukvarjajo,
to ni »način življenja«, zato je manj verjetno, da se (aktivno) vključijo na forume s tovrstno
tematiko. Tako je tudi ta anketa zajela zgolj 3 take uporabnike.
Preglednica 13: Odgovori na vprašanje: »Za katere namene uporabljate bivalno
vozilo?«
Slovenci
Frankofoni
Skupaj
Potovanja

127

97,8 %

155

98,7 %

282

98,3 %

Kampiranje

49

37,7 %

35

22,3 %

84

29,3 %

Poslovni
nameni

7

5,4 %

5

3,2 %

12

4,2 %

Drugo

8

6,1 %

5

3,2 %

13

4,5 %

Pri vprašanju o namenih uporabe bivalnega vozila so anketiranci lahko izbrali več kot en
odgovor. Na izbiro so imeli štiri odgovore, pri katerih razlika med prvima dvema (potovanja in
kampiranje) za nekoga, ki ni seznanjem s to obliko turizma, morda ni dovolj jasna. Zato
pojasnilo: pod pojmom »kampiranje« je mišljeno bivanje v bivalnem vozilu, ki je stacionirano
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daljši čas na istem mestu, bivanje in aktivnosti v kampu ter bližnji okolici so pri tem osrednji
cilj bivanja v bivalnem vozilu, pri »potovanjih« pa so kampi in druga ustrezna mesta v pretežni
meri namenjeni zgolj prenočevanju. Planina (1997, str. 26) med vrstami turizma navaja tudi
delitev glede na dolžino bivanja v enem kraju. V grobem loči stacionarni turizem, kjer
prevladuje dolgotrajno bivanje v enem kraju, in mobilni turizem, pri katerem je glavni element
potovanje, doba bivanja pa je v povprečju kratka. Znotraj teh skupin pa razlikuje še počitniški
turizem (ki je vezan na dolgotrajno bivanje v enem kraju in običajno tudi penzionske storitve),
prehodni ali tranzitni turizem (s kratko dobo bivanja v istem kraju ali obratu), vikend turizem
(2- do 3-dnevni turizem ob koncu tedna) in izletni turizem (brez prenočevanja). Vse naštete
vrste turizma se lahko poveže tudi z uporabo bivalnih vozil, kljub temu pa so zanjo značilnejše
oblike mobilnega turizma.
Bivalna vozila za potovanja uporablja zelo visok, približno 98-odstotni delež vprašanih.
Kampira jih precej manj, v povprečju slaba tretjina. Ta delež je pri Slovencih znatno (za
dobrih 15 %) višji kot pri frankofonih.
Manjši delež anketirancev bivalna vozila uporablja tudi v poslovne in druge namene,
med katerimi so Slovenci navedli krajše izlete (ob koncu tedna), pohodništvo, piknike, zimske
in druge športe, udeležbo na tekmovanjih, frankofoni pa prostočasne aktivnosti, potovanja s
psi ... Nekaj vprašanih (en Slovenec in trije frankofoni) v bivalnem vozilu prebiva ves čas.
Slika 43: Odgovori slovenskih anketirancev na vprašanje: »Za katere namene
uporabljate bivalno vozilo?«

Slika 44: Odgovori frankofonskih anketirancev na vprašanje: »Za katere namene
uporabljate bivalno vozilo?«
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Preglednica 14: Odgovori na vprašanje: »S kom običajno preživljate čas v bivalnem
vozilu?«
Slovenci
Frankofoni
Skupaj
Z možem/ženo,
123
94,6 %
152
96,8 %
275
95,8 %
partnerjem/partnerko
Z otroki

71

54,6 %

23

14,6 %

94

32,8 %

Drugo

9

6,9 %

12

7,6 %

22

7,7 %

Dobrih 95 % vprašanih čas v bivalnem vozilu običajno preživlja z možem ali ženo
oziroma partnerjem ali partnerko.
Pri slabi tretjini so pri tem prisotni tudi otroci. Pri tem odgovoru je spet prišlo do velike
razlike med slovenskimi in frankofonskimi anketiranci (skoraj 55 % pri Slovencih in le slabih
15 % pri frankofonih). To ob podatku, da so med drugimi v večini upokojenci, ni presenetljivo.
Pri tretjem možnem odgovoru, »drugo«, so slovenski anketiranci navajali, da potujejo s
celo družino, z vnuki, prijatelji ali psom, frankofonski pa prav tako s prijatelji, vnuki ali tudi
sami (ta odgovor je bil zapisan 6-krat).
Slika 45: Odgovori na vprašanje: »S kom običajno preživljate čas v bivalnem
vozilu?«

Preglednica 15: Odgovori na vprašanje »Koliko let že uporabljate bivalna vozila?«
Slovenci
Frankofoni
Skupaj
Minimum
Maksimum Povprečje
Minimum
Maksimum Povprečje
Povprečje
1
28
7,0
2
42
12,9
10,2
(5-krat)
(2-krat 25)
(10-krat)
(5-krat 40)
Anketiranci bivalna vozila v povprečju uporabljajo dobrih 10 let. Ta doba je pri
slovenskih anketirancih znatno krajša kot pri frankofonskih, ki bivalna vozila v povprečju
uporabljajo skoraj dvakrat toliko časa kot slovenski (7 let proti slabim 13). Tudi pri tistih, ki
med vsemi anketiranci bivalna vozila uporabljajo najdlje, je opazna razlika: kar 6 vprašanih
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frankofonov jih uporablja že 40 let in več, medtem ko je bilo pri Slovencih najvišje navedeno
število let uporabe 28, sledilo je dvakrat 25 let.
Pregled odgovorov na to vprašanje potrjuje trditev, da je turizem z bivalnimi vozili v
francoskem oz. evropskem frankofonskem prostoru uveljavljen že dlje časa kot v slovenskem.
Preglednica 16: Odgovori na vprašanje: »Kolikšno je vaše povprečno število nočitev
v bivalnem vozilu v enem letu?«
Slovenci
Frankofoni
Skupaj
Minimum
Maksimum Povprečje
Minimum
Maksimum Povprečje
Povprečje
5
365
58,0
10
365
80,3
70,1
Odgovori pri vprašanju o povprečnem številu nočitev v bivalnem vozilu v enem letu so
bili zelo raznoliki, od enomestnih številk do tega, da nekateri v njih prespijo vse noči v letu. Pri
odgovorih, kjer je bilo navedenih več števil (razpon), sem za izračune upoštevala njihovo
artimetično sredino. Povprečje odgovorov v celotni anketi je bilo 70 nočitev v bivalnem vozilu
na leto.
Povprečje odgovorov slovenskih anketirancev je bilo tudi pri tem vprašanju nižje kot pri
frankofonskih, ki v bivalnih vozilih letno opravijo za dobro tretjino več nočitev (58,0 pri
Slovencih, 80,3 pri frankofonih). Ponovno se lahko pri interpretaciji rezultata opremo na
podatek o aktivnosti vprašanih: med frankofoni je občutno več upokojencev, ki lahko s svojim
časom razpolagajo z manj omejitvami.
Tudi absolutno najnižji odgovor (5 nočitev) najdemo med slovenskimi – verjetno gre pri
tem za najem bivalnega vozila, saj ob tako nizkem številu nočitev stroški, ki jih s seboj prinese
lastništvo bivalnega vozila, ekonomsko niso upravičeni. Po izkušnjah se lastništvo bivalnega
vozila »izplača«, če je v uporabi vsaj 40 do 60 dni na leto. Številni uporabniki bivalno vozilo
najprej najamejo, da se prepričajo, če jim tak način preživljanja prostega časa ustreza, kar je
tudi eno od »zlatih pravil« za začetnike pri uporabi bivalnih vozil (Žakelj, 2014).
Preglednica 17: Odgovori na vprašanje: » Koliko kilometrov v povprečju prevozite
z bivalnim vozilom v enem letu?
Slovenci
Frankofoni
Skupaj
Minimum
Maksimum Povprečje
Minimum
Maksimum Povprečje
Povprečje
1.500
27.500
12.500
1.000
30.000
11.300
11.800
Pri vprašanju o povprečni razdalji, letno prevoženi z bivalnim vozilom, ni bilo zelo
velikih razlik v povprečnem odgovoru ene in druge skupine anketirancev. Slovenci povprečno
v enem letu z bivalnim vozilom prevozijo nekoliko daljšo razdaljo, 12.500 kilometrov,
frankofoni pa 11.300 kilometrov. Tudi najniža in najvišja odgovora enih in drugih pri tem
vprašanju se nista drastično razlikovala.
Preglednica 18: Povprečno letno število potovanj z bivalnim
njihovo trajanje
Slovenci
Frankofoni
Skupaj
0
7
5,4 % 0
19
12,1 % 0
do
vključno 1
2
1,5 % 1
9
5,7 % 1
3 dni
2
1
0,8 % 2
17
10,8 % 2
54

vozilom glede na

26
11
18

9,1 %
3,8 %
6,3 %

4-7 dni

8-15 dni

več kot
15 dni

3
6
4
10
5
16
6
7
7
4
8
7
8+
70
(8+ = 12) 8,5
0
13
1
24
2
27
3
30
4
18
5
11
6
3
7
0
8
2
8+
2
2,8
0
30
1
59
2
26
3
10
4
3
5
1
6
0
7
0
8
0
8+
1
1,3
0
47
1
71
2
8
3
2
4
1
5
0
6
0
7
0
8
0
8+
1
0,7

4,6 %
7,7 %
12,3 %
5,4 %
3,1 %
5,4 %
53,8 %
10,0 %
18,5 %
20,8 %
23,1 %
13,8 %
8,5 %
2,3 %
0,0 %
1,5 %
1,5 %
23,1 %
45,4 %
20,0 %
7,7 %
2,3 %
0,8 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,8 %
36,2 %
54,6 %
6,2 %
1,5 %
7,7 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
7,7 %

3
4
5
6
7
8
8+
5,8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
3,4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
2,6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
1,9

16
9
22
12
1
8
44

10,2 %
5,7 %
14,0 %
7,6 %
0,6 %
5,1 %
28,0 %

26
19
26
24
20
18
10
3
0
11

16,6 %
12,1 %
16,6 %
15,3 %
12,7 %
11,5 %
6,4 %
1,9 %
0,0 %
7,0 %

27
44
34
16
13
6
4
1
2
10

17,2 %
28,0 %
21,7 %
10,2 %
8,3 %
3,8 %
2,5 %
0,6 %
1,3 %
6,4 %

26
55
35
22
8
2
0
0
0
9

16,6 %
35,0 %
22,3 %
14,0 %
5,1 %
1,3 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
5,7 %

55

3
4
5
6
7
8
8+
7,0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
3,1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
2,0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
1,6

22
19
38
19
5
15
114

7,7 %
6,6 %
13,2 %
6,6 %
1,7 %
5,2 %
39,7 %

39
43
53
54
38
29
13
3
2
13

13,6 %
15,0 %
18,5 %
18,8 %
13,2 %
10,1 %
4,5 %
1,0 %
0,7%
4,5 %

57
103
60
26
16
7
4
1
2
11

19,9 %
35,9 %
20,9 %
9,1 %
5,6 %
2,4 %
1,4 %
0,3 %
0,7 %
3,8 %

73
126
43
24
9
2
0
0
0
10

25,4 %
43,9 %
15,0 %
8,4 %
3,1 %
0,7 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
3,5 %

Slika 46: Povprečno letno število potovanj z bivalnim vozilom glede na njihovo
trajanje

Pri razporeditvi potovanj z bivalnim vozilom glede na njihovo trajanje rezultati niso
presenetljivi. Najvišje je število krajših potovanj, z naraščanjem dolžine pa njihovo število
upada. Izraz »potovanje« v tem primeru označuje obdobje od odhoda z doma (kraja stalnega
bivališča) do povratka.
Slovenski anketiranci se v povprečju pogosteje odpravijo na krajša, do vključno 3 dni
dolga potovanja (8,5-krat letno, frankofoni 5,8-krat). Frankofoni pa večkrat z bivalnim vozilom
odpotujejo za dlje časa. Pri srednje dolgih potovanjih (od 4 do 7 dni) je razlika med eno in
drugo skupino anketirancev manjša kot pri daljših potovanjih.
Razlike v strukturi dolžine potovanj lahko pojasnimo s tem, da imajo upokojenci, ki so
med frankofonskimi anketiranci v večini, več časa za daljša potovanja, delovno aktivni pa so
bolj vezani na koriščenje (podaljšanih) koncev tedna za tovrstno preživljanje prostega časa. Na
splošno družine in delovno aktivni prosti čas v bivalnih vozilih preživljajo večinoma med
počitnicami in ob koncu tedna, upokojenci pa tudi med tednom in v pred- ter posezonskem
obdobju (Vrenjak, 2009).
Preglednica 19: Odgovori na vprašanje o povprečnem
bivalnim vozilom glede na njihovo destinacijo
Slovenci
Frankofoni
9
6,9 % 0
2
1,3 %
domača 0
država
1
7
5,4 % 1
3
1,9 %
2
9
6,9 % 2
7
4,5 %
3
7
5,4 % 3
8
5,1 %
4
9
6,9 % 4
16
10,2 %
5
14
10,8 % 5
16
10,2 %
6
5
3,8 % 6
23
14,6 %
7
6
4,6 % 7
8
5,1 %
8
6
4,6 % 8
15
6,9 %
8+
58
44,6 % 8+
59
37,6 %
(8+ = 12) 7,4
7,7
56

letnem številu potovanj z
Skupaj
0
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
7,6

11
10
16
15
25
30
28
14
21
117

3,8 %
3,5 %
5,6 %
5,2 %
8,7 %
10,5 %
9,8 %
4,9 %
7,3 %
40,8 %

tujina

0
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
6,5

0
9
9
13
18
20
12
6
5
38

0,0 %
6,9 %
6,9 %
10,0 %
13,8 %
15,4 %
9,2 %
4,6 %
3,8 %
29,2 %

0
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
1,9

36
52
35
12
8
4
4
2
0
4

22,9 %
33,1 %
22,3 %
7,6 %
5,1 %
2,5 %
2,5 %
1,3 %
0,0 %
2,5 %

0
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
4,0

36
61
44
25
26
24
16
8
5
42

12,5 %
21,3 %
15,3 %
8,7 %
9,1 %
8,4 %
5,6 %
2,8 %
1,7 %
14,6 %

Tako slovenski kot francoski anketiranci se na potovanja v domači državi odpravijo
približno enako pogosto (v povprečju 7,6-krat na leto). Bistvena razlika pa je pri letnem številu
potovanj v tujino, ki je pri frankofonih več kot dve tretjini nižje v primerjavi s Slovenci. Slednji
se v tujino povprečno odpravijo le slabih enkrat manj kot na potovanja po domači državi,
frankofoni pa znatno manjkrat.
Daleč najpomembnejši vzrok za to razliko je gotovo dejstvo, da je površina Francije
bistveno večja od površine Slovenije. Tako na eni strani Slovenci v povprečju veliko hitreje
dosežejo tujino, na drugi pa imajo Francozi v svoji državi več možnosti za obisk potencialno
zanimivih območij. Podrobnejše proučevanje tega vprašanja bi verjetno pokazalo obstoj še
kakšnega drugega, bolj sociološkega razloga za omenjeno razliko, npr. poznavanje tujih
jezikov ...
Slika 47: Odgovori na vprašanje o povprečnem letnem številu potovanj z bivalnim
vozilom glede na njihovo destinacijo
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Preglednica 20: Odgovori na vprašanje o povprečnem letnem deležu nočitev glede
na njihovo lokacijo
Slovenci
Frankofoni
Skupaj
25 %
22 %
23 %
V kampih
a postajališčih za avtodome

32 %

44 %

39 %

a splošnih javnih parkirnih površinah

30 %

17 %

23 %

Drugo

16 %

20 %

18 %

Slika 48: Odgovori slovenskih anketirancev na vprašanje o povprečnem letnem
deležu nočitev glede na njihovo lokacijo

Slika 49: Odgovori frankofonskih anketirancev na vprašanje o povprečnem letnem
deležu nočitev glede na njihovo lokacijo

Najbolj priljubljena lokacija za nočitve z bivalnim vozilom so postajališča za avtodome.
Sledijo kampi in splošne javne parkirne površine.
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Tudi pri odgovorih na to vprašanje izstopa nekaj razlik med slovenskimi in
frankofonskimi anketiranci.
Frankofoni pogosteje v bivalnih vozilih prenočujejo na postajališčih za avtodome
(Slovenci 32 %, frankofoni 44 %). Vzrok za to razliko je razlika v infrastrukturni opremljenosti
med enim in drugim območjem (državo): v Sloveniji je veliko manj tovrstnih postajališč kot v
Franciji. Upala bi si trditi, da je tudi znaten delež slovenskih nočitev na teh postajališčih
opravljen v tujini (veliko jih imajo npr. tudi v sosednji Italiji).
Slovenski uporabniki bivalnih vozil glede na anketo tovrstne nočitve precej pogosteje
kot frankofonski vršijo na splošnih javnih parkirnih površinah. Delni razlog za to bi verjetno
prav tako našli v slabši pokritosti slovenskega prostora s postajališči za avtodome, za
natančnejšo razlago pa bi bila potrebna podrobnejša analiza.
Preglednica 21: Odgovori na vprašanje o deležu dni, ki jih anketiranci preživijo v
družbi prijateljev, sorodnikov ..., ki v tem času prav tako bivajo v drugem bivalnem
vozilu
Slovenci
Frankofoni
Skupaj
21,1 %
16,3 %
18,5 %
Nezanemarljiv del uporabe bivalnih vozil je tudi družabnost, tako s tistimi ljudmi, ki svoj
prosti čas preživljajo na enak način, torej druženje znotraj »avtodomarske skupnosti«, kot tudi z
domačini na obiskanih območjih (in nenazadnje tudi ostalimi turisti). Zato sem v anketo
vključila vprašanje o pogostosti preživljanja časa v bivalnem vozilu v družbi prijateljev ali
sorodnikov, ki takrat prav tako bivajo na ta način. Tovrstna oblika preživljanja prostega časa
poleg družabnosti vključuje tudi kakšno drugo komponento, npr. večjo varnost.
Anketiranci v družbi drugih uporabnikov bivalnih vozil preživijo slabo petino svojega
časa v bivalnih vozilih, Slovenci slabih 5 % več kot frankofoni.
Preglednica 22: Odgovori na vprašanje o pogostosti načrtovanja poti z
vozilom na navedene načine
Slovenci
Frankofoni
Skupaj
19
14,6
%
16
10,2
%
35
vedno
atančna
41,5 % 61
38,9 % 115
večinoma 54
individualna
41
31,5 % 47
29,9 % 88
priprava smeri in
včasih
ciljev potovanja
16
12,3 % 33
21,0 % 49
nikoli
19
14,6 % 51
32,5 % 70
vedno
40,8 % 76
48,4 % 129
večinoma 53
Groba ideja cilja poti
49
37,7 % 25
15,9 % 74
včasih
9
6,9 %
5
2,8 %
14
nikoli
1
0,8 %
1
0,6 %
2
vedno
0,0 %
1
0,6 %
1
večinoma 0
Organizirano
32
24,6 % 25
15,9 % 57
potovanje v konvoju včasih
97
74,6 % 130
82,8 % 227
nikoli

bivalnim

12,2 %
40,1 %
30,7 %
17,1 %
24,4 %
44,9 %
25,8 %
4,9 %
0,7 %
0,3 %
19,9 %
79,1 %

Anketirancem pogostosti potovanja na navedene načine ni bilo potrebno rangirati, pri
vsakem načinu so izbirali med 4 možnostmi pogostosti ne glede na izbrani odgovor pri ostalih
dveh načinih.
59

Slika 50: Odgovori na vprašanje o pogostosti načrtovanja poti z bivalnim vozilom z
natančno individualno pripravo smeri in ciljev potovanja

Večina anketiranih uporabnikov bivalnih vozil za svoja potovanja natančno pripravi
smer in cilje večinoma ali včasih, dobrih 12 % jih to naredi vedno, dobrih 17 % pa nikoli.
Tovrstni način načrtovanja poti z bivalnim vozilom je nekoliko bolj priljubljen pri slovenskih
anketirancih.
Slika 51: Odgovori na vprašanje o pogostosti načrtovanja poti z bivalnim vozilom z
grobo idejo cilja poti

Z grobo idejo o cilju se na pot z bivalnim vozilom v splošnem večkrat odpravijo
frankofonski anketiranci, precej pogosto pa tudi slovenski.
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Slika 52: Odgovori na vprašanje o pogostosti načrtovanja poti z bivalnim vozilom z
organiziranim potovanjem v konvoju

Organizirano potovanje v konvoju je najmanj pogosta oblika načrtovanja poti z bivalnim
vozilom, kar je razumljivo, saj sta bili v nadaljevanju ankete med najbolj poudarjenimi
prednostmi uporabe bivalnih vozil tudi »svoboda« in »neodvisnost«. Nekoliko pogosteje
organizirano v konvoju potujejo slovenski anketiranci.
Pri načrtovanju poti z bivalnim vozilom je kar nekaj možnosti: svetovni splet, spletni
forumi, vodiči, specializirane revije ... Nekateri uporabniki bivalnih vozil najraje potujejo sami
(v paru), saj pri tem ni potrebno prilagajanje in čakanje, drugi se najbolje počutijo v družbi
potnikov še kakšnega bivalnega vozila, tretji pa radi potujejo tudi v množici pod vodstvom
organizatorja, slednje se imenuje karavana (Šinkovec, 2012).
Na splošno skupine bivalnih vozil v organizaciji agencije najpogosteje potujejo v bolj
eksotične dežele. Turist pri tej obliki potovanja dobi večjo varnost in več predvidljivosti, zaradi
izdelanega načrta potovanja, ki je pripravljen na podlagi predhodnih izkušenj in v sodelovanju s
poznavalci lokalnih razmer, je obisk neznanih dežel manj stresen (Žakelj, Vizovišek, 2014).
V tujini organizirana potovanja karavan bivalnih vozil potekajo že dolgo, posebej
priljubljena so med starejšimi uporabniki bivalnih vozil. V Nemčiji sta na primer znana
ponudnika tovrstnih storitev Kuga Tours in Perestroika Tours. Organizirani konvoji bivalnih
vozil potujejo po Tuniziji, Maroku, drugih afriških in bližnjevzhodnih državah, Rusiji,
Kitajski ... (Žakelj, Vizovišek, 2014). V zadnjih letih se je ponudba tovrstnih potovanj počasi
začela razvijati tudi v Sloveniji. Že dlje časa pa se slovenski uporabniki bivalnih vozil zbirajo v
okviru zgoraj omenjenih karavan in srečanj (najpogosteje nekajdnevnih, v Sloveniji in bližnji
okolici) v organizaciji Caravaning Cluba Slovenije, Caravana Ljubljana in drugih.
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Slika 53: Srečanje CCS v Ospu

Avtor: Tadej Jamnik, 2008.
Slika 54: Srečanje CCS v Miljah

Avtor: Tadej Jamnik, 2009.
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Preglednica 23: Odgovori na vprašanje: »Ali ste registrirani na kakšnem spletnem
forumu uporabnikov bivalnih vozil?«
Slovenci
Frankofoni
Skupaj
129
99,2 %
155
98,7 %
284
99,0 %
1
0,8 %
2
1,3 %
3
1,0 %

Po pričakovanjih je zelo velika večina anketirancev registrirana na vsaj enem spletnem
forumu uporabnikov bivalnih vozil, saj jim je bilo prek tega kanala posredovano vabilo za
sodelovanje v anketi. Vsaj nekaj pa se jih je očitno odzvalo tudi na dodatno prošnjo, naj
povezavo do ankete pošljejo še drugim uporabnikom bivalnih vozil, zato tudi nekaj takih, ki na
spletnih forumih z obravnavano tematiko ne sodelujejo.
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Preglednica 24: Odgovori na vprašanje: »Ali ste včlanjeni v kakšen klub,
uporabljate knjižice popustov, ugodnosti, posebne ponudbe ... v povezavi z uporabo
bivalnih vozil?«
Slovenci
Frankofoni
Skupaj
53
40,8 %
51
32,5 %
104
36,2 %
77
59,2 %
106
67,5 %
183
63,8 %
Slika 55: Odgovori na vprašanje: »Ali ste včlanjeni v kakšen klub, uporabljate
knjižice popustov, ugodnosti, posebne ponudbe ... v povezavi z uporabo bivalnih
vozil?«

Dobrih 36 % anketirancev je na vprašanje o članstvu v klubu, uporabi knjižic popustov,
ugodnosti, posebnih ponudb in podobnega v povezavi z uporabo bivalnih vozil odgovorilo
pritrdilno. Pri slovenskih anketirancih je delež pritrdilnih odgovorov višji, 40,8 %, pri
frankofonskih pa 32,5%.
Tisti, ki so na omenjeno vprašanje odgovorili z »da«, so bili naprošeni, naj navedejo
konkretna združenja, organizacije, možnosti popustov ..., v katere so včlanjeni oz. jih koristijo.
Slovenski anketiranci so omenjali kartico ACSI, CCS (Caravaning Club Slovenije),
kartico CCI (Camping Card International), spletni forum SLO caravaning, INF (International
Nudist Federation), Camping Cheque, France Passion, AMZS (Avto-moto zvezo Slovenije),
ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), tuje in specializirane spletne forume
uporabnikov bivalnih vozil (vrstni red pri navedbi odgovorov je bil določen glede na njihovo
pogostost).
Frankofonski anketiranci pa so navedli sledeče: forum in združenje Camping car info,
FFCC (Fédération Française de Camping et de Caravaning), kartico CCI (Camping Card
International), kartico ACSI, UCCF-FFACCC (Fédération Française des Associations et Clubs
de Camping-Cars), France Passion, forum Fourgon-Passion (za uporabnike kombijev), spletno
stran in forum Campingcar Bricoloisir, regionalne zveze in klube, specializirane forume
uporabnikov bivalnih vozil, forume uporabnikov določenih znamk bivalnih vozil (Rapido,
Adria, Challenger, Chausson, Bavaria, Pilote), forum Camping-car et joie de vivre, Camping
Cheque, mrežo postajališč Camping-Car Park, spletne strani Camping-car au Maroc, Le Maroc
en Camping-car, forum Baroudons, forum Camping Car Europe ...
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Na koncu ankete so bili vprašani naprošeni, naj navedejo tri glavne prednosti uporabe
bivalnih vozil po njihovem mnenju in do tri slabosti.
Njihovi odgovori so predstavljeni v sledečih preglednicah. Glede na tematiko sem jih
razvrstila v več skupin (prednosti: organizacija potovanja; finančni vidik; nastanitev;
doživljanje poti, okolja, počutje; medsebojni odnosi in ostalo; slabosti: finančni vidik; časovni
vidik; odnos do uporabnikov, uporabe bivalnih vozil; dostopnost, parkiranje, prenočevanje;
infrastrukturna opremljenost; omejitve, težave pri bivanju v bivalnih vozilih, ostalo in »ni
slabosti«). Vrstni red navedbe odgovorov je določila njihova pogostost, tako pri skupinah
odgovorov kot tudi znotraj njih. Odgovori slovenskih in frankofonskih anketirancev so
prikazani ločeno, kar omogoča primerjavo in nenazadnje tudi nekaj pove o stanju turizma z
bivalnimi vozili na obeh območjih in razlikah med njima.
Preglednica 25: Povzetek glavnih prednosti uporabe bivalnih vozil po mnenju
anketirancev
Frankofoni
Slovenci
Organizacija potovanja
SVOBODA (izbira poti, cilja, časa, hitrosti, SVOBODA – v prostoru (kraji za oglede,
mobilnosti, družbe ...)
parkiranje ...) in v času (postanki, odhod,
neodvisnost, avtonomija
lasten tempo)
možnost spreminjanja začrtane poti (glede na neodvisnost, avtonomija
želje, vreme)
ni obveznosti
prilagodljivost
brez rezervacij vnaprej
individualnost
mobilnost
sam svoj gospodar
prilagodljivost
ni obveznosti
možnost spreminjanja začrtane poti (glede na
brez rezervacij vnaprej
želje, vreme)
odločitve v zadnjem trenutku
nisi vedno na istem kraju
spontanost
netežavna namestitev blizu točk za ogled
veliko potovanj
odhod v zadnjem trenutku
nisi vedno na istem kraju
potrebnih malo priprav
potrebnih malo priprav
postajališča za avtodome
Finančni vidik
nizki stroški (razen nakupa)
nizki stroški (razen nakupa)
obisk »mondenih« krajev relativno poceni
cenejše bivanje na smučanju
astanitev
udobje
svojo hišo imaš s sabo – kot polž :)
povsod si doma
udobje
hiša vedno z nami
bivanje (kuhanje, spanje) kot doma
lastne stvari
užitek pri bivanju v avtodomu
svoja kuhinja, postelja, kopalnica
nezahtevnost
ni treba pripravljati kovčkov
diskretnost
Doživljanje poti, okolja, počutje
stik z naravo
raziskovanje
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zanimiva prostočasna dejavnost, aktivnost
avantura
raznolikost
pokrajina
vidiš več
stik z naravo
odkrivanje neobljudenih poti in pokrajin
užitek pri pripravi potovanja, na potovanju
potovanje, užitek v potovanju
parkiranje na obali jezera, morja ...
možnost spanja v naravi na čudovitih krajih
raziskovanje
mir
avantura
umik iz vsakdana, počitek, sprostitev
možnost izogniti se množičnemu turizmu
popoln užitek
mir
počitek
intimnost
Medsebojni odnosi
čas, preživet z družino
domačnost, dobri odnosi z veliko večino
negovanje družinskih, prijateljskih vezi
avtodomarjev
nezahtevno potovanje z vnuki
srečevanje
sobivanje na omejenem prostoru
srečanja s prijatelji
srečanja z domačini in avtodomarji
odnosi z drugimi avtodomarji
spoznavanje kultur, novih krajev
možnost potovanja z vnuki
možnost sprejemanja gostov kjer koli
Ostalo
celoletna uporaba
lahko imamo s sabo naše pse
lahko imamo s sabo naše pse
možnost spanja po obroku, praznovanju ...
praznovanja – lahko pijem alkoholne pijače
možnost kombiniranja potovanj in športa
(smučanje, kolesarjenje ...)
Pri navedbi glavnih prednosti uporabe bivalnih vozil med slovenskimi in frankofonskimi
anketiranci ni bilo opaziti bistvenih razlik. Pri obojih so bili pri tem vprašanju najpogosteje
omenjeni svoboda, neodvisnost, mobilnost ... (tudi Vrenjak (2009) ugotavlja, da sta pomembna
elementa, ki determinirata družbeni pojav avtodomarstva, prav mobilnost in individualnost).
Anketiranci so pri prednostih uporabe bivalnih vozil velikokrat navajali tudi zadovoljstvo s
tako obliko nastanitve (udobje, domačnost), navdušenje nad tovrstnim načinom potovanja in
preživljanja prostega časa, ki ga povezujejo z dogodivščinami, pristnostjo in sprostitvijo, dobre
medosebne odnose (tako s sopotniki kot z ostalimi ljudmi) in pa tudi finančni vidik (če se
omejimo na ceno posameznega potovanja v primerjavi z drugimi oblikami turizma).
Vse to se sklada z ugotovitvami raziskave ameriškega združenja Recreation Vehicle
Industry Associations (2003, cv: Timothy, 2004, str. 142), po katerih so k naraščajoči
priljubljenosti porasta lastništva bivalnega vozila prispevali sledeči dejavniki:
»Bivalna vozila so prilagodljiv in priročen način za ogled območja (v njihovem primeru
Amerike). Uporabniki bivalnih vozil imajo svobodo, da lahko grejo kamor in kadar hočejo brez
skrbi zaradi strogih urnikov, vnaprejšnjih rezervacij, vrst na letališčih in omejitev prtljage.
Lastništvo bivalnega vozila uporabnikom omogoča, da svoje sekundarno bivališče odpeljejo s
seboj in niso omejeni na specifično lokacijo.
Uporabniki imajo na poti vso infrastrukturo in pripomočke, od kuhinje, kopalnice,
spalnic, klimatske naprave, tekoče vode, zabavne elektronike ...
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Uporaba bivalnega vozila je primerna za družine, ki v njem preživijo prav poseben čas.
Po nekaterih študijah pogosto družinsko počitnikovanje v bivalnem vozilu prispeva k
povečanemu zavedanju skupnosti in pomaga izboljšati družinsko komunikacijo.
Včasih je tak način preživljanja prostega časa cenejši kot vožnja z osebnim vozilom,
letalom ali ladjo. Po nekaterih ocenah lahko družine z uporabo bivalnega vozila prihranijo do
70 % stroškov potovanja, saj je za namestitev in pripravo hrane že poskrbljeno. Hkrati so
bivalna vozila občutno cenejša od stacionarnih sekundarnih bivališč.
Tisti, ki potujejo z bivalnimi vozili, lahko uživajo v privlačnostih narave. Plaže, gore,
parki, majhna mesta, znamenite turistične atrakcije, mesta in podeželje lahko obiščejo ne da bi
šli od »doma«.
Bivalna vozila so tudi zelo vsestranska. Poleg potovanja, kampiranja in rekreacije na
prostem se jih uporablja v številne druge namene, npr. nakupovanje, športne prireditve,
piknike ...
Pomembna privlačnost je tudi možnost najema. Priljubljeno je pred nakupom preizkusiti,
ali tak način preživljanja prostega časa ustreza.«
Jeršič (1990, str. 17-18) loči naslednje poglavitne turistične motive:
 Telesni (fizični) motivi
• Obnavljanje in krepitev telesne zmogljivosti
• Ohranitev telesnega zdravja, okrevanje po bolezni
 Duševni (psihični) motivi
• Obnavljanje duševne zmogljivosti
• Doživljanje
• Duševno ravnotežje
 Medosebni motivi
• Družabni stiki
 Eskapismus
• Sprememba vsakdanjega načina življenja
 Kulturni motivi
• Spoznavanje drugih pokrajin in njihovega življenja
• Spoznavanje umetnostnih stvaritev
• Religiozni nagibi
• Dodatno izobraževanje
 Statusni in prestižni motivi
• Osebno uveljavljanje
• Želja po priznanju
Turistični motivi se v času spreminjajo, z njimi pa tudi navade turistov in posledično
oblike turistične ponudbe.
Kot je razvidno iz prednosti in namenov uporabe bivalnih vozil, ki so jih navajali
anketiranci, tovrstni turizem zajema praktično vse navedene turistične motive, še najmanj
zadnje (statusne in prestižne), ki bi mu jih najverjetneje najprej pripisali (slabo poučeni) zunanji
opazovalci. Po drugi strani pa tudi ni verjetno, da bi jih anketiranci sami izrecno omenjali, tudi
če so prisotni.
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Preglednica 26: Povzetek slabosti uporabe bivalnih vozil po mnenju anketirancev
Frankofoni
Slovenci
Finančni vidik
stroški – nakup, vzdrževanje, zavarovanje, stroški – nakup, vzdrževanje ...
registracija ...
hitra izguba vrednosti
cena goriva (narašča)
cena goriva
velika poraba goriva
drage cestnine, parkiranje ...
hitra izguba vrednosti
drage cestnine, trajekti ...
predragi kampi
premajhen izkoristek avtodoma
Časovni vidik
pomanjkanje časa
ni mogoče potovati tako pogosto kot bi želel
relativna počasnost (avtocesta)
veliko časa za vzdrževanje
Odnos do uporabnikov, uporabe bivalnih vozil
slab odnos nekaterih mest, držav (Hrvaška, slab sprejem v določenih mestih
obnašanje nekaterih, nespoštovanje pravil
Slovenija)
slaba podoba avtodomarjev (zaradi nekaterih,
netolerantnost do avtodomov
ki mislijo, da jim je vse dovoljeno)
nenaklonjenost oblasti, nerazumevanje
prevečkrat nesprejeti
imajo te za bogataša
slaba reklama v medijih
v zadnjem času preveč avtodomov
obnašanje nekaterih avtodomarjev, ki ne
ločijo med parkiriščem in kampom
upad
domačnosti,
razumevanja
med
avtodomarji
imajo te za bogataša ali roma
preveč ljudi
Dostopnost, parkiranje, prenočevanje
omejitve, prepovedi parkiranja (vedno več)
težave s parkiranjem, prepovedi in omejitve
prepoved prenočevanja v določenih državah, v določenih občinah, mestih (vedno več)
krajih
premajhna parkirišča
dostop in vožnja v centrih mest
višinske ovire na parkiriščih
omejen dostop – turistična območja ...
dostop in vožnja v centrih mest
ne moreš iti povsod
onemogočena dostopnost v turističnih krajih
omejena mobilnost
v visoki sezoni
težave z mobilnostjo, ko je avtodom parkiran pomanjkanje parkirišč za oglede
veliko, okorno vozilo
oddaljenost parkirišč za obisk mest
parkiranje avtodoma, ko ni v uporabi
ne moreš iti povsod
parkiranje avtodoma, ko ni v uporabi
Infrastrukturna opremljenost
pomanjkanje postajališč za avtodome (v postajališča pogosto prezasedena ali slabo
Sloveniji)
locirana
premalo prostorov za parkiranje avtodomov
slabo vzdrževana, propadajoča postajališča
slabo vzdrževana postajališča
pomanjkanje postajališč za avtodome
nismo dobrodošli v sicer zanimivih krajih, ki iskanje možnosti oskrbe
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nimajo infrastrukture
praznjenje odpadnih voda
odvisnost od oskrbe z vodo in praznjenja
potrebna iznajdljivost
Omejitve, težave pri bivanju v bivalnih vozilih
omejitev teže, pretežki avtodomi
varnost vozila, strah pred vlomi
utesnjenost
omejena nosilnost
sušenje (oblačil, obutve, brisač, psa ...) utesnjenost
malo prostora v slabem vremenu
pozimi in v slabem vremenu
potovanje v slabem vremenu
pomanjkanje udobja
čiščenje avtodoma
»tlaka« (voda, praznjenje)
okvare, ki jih je treba odpraviti takoj
okvare vozila
premalo zasebnosti (potovanje v paru, z hrupno
družino ...)
težave, pomanjkanje infrastrukture pozimi
varnost vozila, strah pred vlomi
počasen avtodom zaradi starosti
opaznost
Ostalo
skoraj vsak dan novi sosedje
obveznost nekam iti
vse težje najti mir
edini način potovanja, omejenost na Evropo
naraščajoče število avtodomarjev, preveč
lastna organizacija
avtodomov, zato preobljudeno v času
odvisnost
počitnic in na turističnih točkah
modni trend (imeti avtodom, prevelika
vozila ...)
utrujajoče potovanje
nestrpni vozniki na cestah
izolacija
i slabosti
11-krat
11-krat
Pri primerjavi slabosti, ki so jih omenili eni in drugi anketiranci, opazimo več razlik.
Nekateri na to vprašanje niso odgovorili, po 11 iz vsakega območja pa jih je izrecno navedlo,
da pri uporabi bivalnih vozil ne vidijo nobenih slabosti.
Finančni vidik se je pojavil oziroma bil močno zastopan tudi v kategoriji slabosti zaradi
vseh stroškov, ki so povezani z lastništvom, vzdrževanjem in uporabo bivalnega vozila. Kar
nekaj slovenskih anketirancev je pri tem navedlo tudi visoke oziroma previsoke cene kampov,
česar frankofoni niso omenjali (razlog vidim v tem, da imajo slednji precej več možnosti najti
prostor za namestitev z minimalno potrebno oskrbo (postajališče za avtodome) in temu
ustrezno nižjo ceno; kampi nudijo precej več, vendar uporabniki bivalnih vozil marsičesa
pogosto ne potrebujejo in tega tudi ne želijo plačati).
Marsikoga moti tudi odnos do uporabnikov in uporabe bivalnih vozil oziroma do
avtodomarstva in avtodomarjev. Slovenski anketiranci to čutijo na ravni celotnih držav, tako
Slovenije kot priljubljenega počitniškega cilja predvsem za obmorski turizem, sosednje
Hrvaške, ki jo dojemajo kot »avtodomarjem zelo neprijazno«. Frankofoni pa slabo sprejemanje
in nedobrodošlost čutijo na bolj omejenih območjih, v posameznih mestih ali občinah. Hkrati
pa so oboji izrazili nezadovoljstvo nad nekaterimi uporabniki bivalnih vozil, ki s svojim
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neprimernim vedenjem ustvarjajo slabo podobo, le-to pa domačini in drugi posplošijo na vse
uporabnike.
Frankofoni so veliko pogosteje kot Slovenci navajali prevelik razmah turizma z
bivalnimi vozili, preveliko obljudenost postajališč in turističnih točk. Množičnost je po mnenju
marsikoga izmed njih okrnila tudi kakovost medsebojnih odnosov. Slovenci so izpostavljali
predvsem problematiko pomanjkanja postajališč za avtodome, oboje pa moti njihovo slabo
vzdrževanje.
Menim, da so razlike v razvitosti turizma z bivalnimi vozili med Slovenijo in Francijo
razvidne tudi iz primerjave navedenih slabosti. Na vsaki stopnji razvoja so prisotne tudi
negativne plati, vendar se med seboj deloma razlikujejo. Tako npr. frankofoni nimajo (večjih)
težav s pomanjkanjem postajališč za avtodome, Slovencev pa v veliki meri (še) ne moti
prevelik razmah turizma z bivalnimi vozili in preobljudenost za njihove uporabnike zanimivih
območij.
Tako eni kot drugi anketiranci občutijo omejitve, ki jih zaradi svojih specifičnih
značilnosti s seboj prinaša tovrstni način potovanja. Na eni strani je problematična velikost
bivalnih vozil: so neokretna, marsikateri kraj zanje ni dostopen, njihovo parkiranje je lahko
težavno ..., na drugi pa njihova majhnost: bivalni prostor je zelo omejen. Povprečen avtodom
ima 14 kvadratnih metrov bruto površine, uporabnega prostora pa je še precej manj (Žakelj,
2014).
Pri za daljše potovanje pripravljenem bivalnem vozilu lahko skupna teža vozila, prtljage
in potnikov hitro preseže največjo dovoljeno, ki pri največ bivalnih vozilih znaša 3,5 tone.
Predvsem v tujini (npr. Avstriji, Švici, Nemčiji) so tehtanja bivalnih vozil pogosta, kazni pa
visoke (Žakelj, 2014).
Primerjava navedenih prednosti in slabosti turizma z bivalnimi vozili med obema
skupinama anketirancev nam lahko pokaže tudi pričakovani razvoj te oblike turizma v
Sloveniji, ki bo verjetno šel v smeri današnjega stanja v Franciji. Kot se že kaže, bodo
posamezni kraji in regije postali (še bolj) naklonjeni uporabnikom bivalnih vozil, tako da
država v splošnem ne bo več veljala za »avtodomarjem neprijazno«, taka bodo le posamezna
območja, ki jih potencial tovrstnega turizma ne bo prepričal in ga bodo še naprej omejevala ali
celo preprečevala. Z naraščanjem števila bivalnih vozil in njihovih uporabnikov gre pričakovati
tudi boljšo opremljenost z infrastrukturo, na drugi strani pa tudi njeno večjo obremenjenost in
obrabo. Pričakovano povečano število uporabnikov bivalnih vozil bo najverjetneje vplivalo tudi
na spremembo odnosov znotraj avtodomarske skupnosti, v kateri se bodo vezi rahljale.
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6. Prihodnost turizma z bivalnimi vozili
Kljub različnim težavam, s katerimi se je turistična dejavnost srečevala v zadnjih
desetletjih (gospodarske krize, vojne, naravne katastrofe, terorizem ...), je turizem perspektivna
dejavnost. Le-to je razvidno iz stopnje rasti njegovega fizičnega in vrednostnega obsega,
zaposlovanja, investicij ... Kot gospodarska dejavnost je pomemben tako v svetovnem kot v
slovenskem merilu, ne gre pa pozabiti tudi na njegove visoke multiplikativne učinke (Nemec
Rudež, 2006).
Eden glavnih ciljev Evropske unije je zmanjšati regionalne socialno-ekonomske razlike
znotraj držav članic in izboljšati življenjski standard v zapostavljenih območjih. Poskrbljeno je
za finančno pomoč v različnih oblikah. Še do pred kratkim turizem ni bil med osrednjimi
temami splošnega ekonomskega razvoja EU, v zadnjih letih pa se mu posveča več pozornosti in
tudi Evropski sklad za regionalni razvoj je začel financirati številne projekte, ki vključujejo tudi
turizem (Lew, Hall, Timothy, 2008).
Največ turistov v Slovenijo prihaja iz Nemčije, Italije, Avstrije, Francije in Hrvaške.
Povprečna doba bivanja turistov v Sloveniji se znižuje, kar je skladno s svetovnimi trendi (več
krajših potovanj) (Nemec Rudež, Bojnec, 2007). Obe navedeni dejstvi govorita v prid
nadaljnjemu razvoju turizma z bivalnimi vozili pri nas, saj v Slovenijo prihaja veliko
obiskovalcev iz držav, kjer je tovrstni turizem že zelo razvit in priljubljen (npr. Italija, Nemčija,
Francija), hkrati pa so za uporabnike bivalnih vozil bolj značilni krajši postanki na več različnih
lokacijah.
Turistični potrošnik v 21. stoletju ne želi več masovnega turizma, kakršen se je razvil po
drugi svetovni vojni, zato le-ta ni več perspektiven. Turizem je vedno bolj občutljiv na zahteve
okolja, individualne želje potrošnikov in je postal bolj prilagodljiv in segmentiran (Mihalič,
2008). Turizem z bivalnimi vozili temu v precejšnji meri ustreza, zato je zelo verjetna njegova
nadaljnja rast in razvoj.
Po napovedih bodo v turizmu na splošno starejši prebivalci postali še pomembnejše
stranke zaradi nadpovprečne finančne situiranosti in dovolj prostega časa. Temu se bo
prilagajala tudi ponudba na turističnem trgu. Več upokojencev naj bi potovalo izven glavne
sezone, kar bo ublažilo pojav sezonskosti v turizmu. Priljubljene bodo destinacije s
kombinacijo dodatnega udobja za starejše in možnosti počitniških doživetij (Cetron, 2001). Na
ta izziv lahko zadovoljivo odgovori tudi turizem z bivalnimi vozili, tako z vidika proizvajalcev
bivalnih vozil kot tudi samih turističnih ponudnikov. Ne gre pa pozabiti, da se povprečna
starost ob upokojitvi zvišuje, hkrati pa se znižujejo tudi pokojnine (Clark, 2001).
Na prihodnost turizma na splošno bodo vplivale tudi podnebne spremembe. Njihovo
gonilo je med drugim naraščanje globalnih emisij toplogrednih plinov, h kateremu svoj delež
predvsem s prometom (letala, osebna vozila, avtobusi ...) prispeva tudi turistična dejavnost. Po
drugi strani pa je turizem gospodarska dejavnost, ki je od podnebja in vremena močno odvisna.
Po napovedih bodo imele podnebne spremembe zanj številne, v večini negativne posledice.
Tako se npr. v Sredozemlju pričakuje bolj vroča poletja, pogostejše suše, povečano požarno
nevarnost itd., v gorskih območjih pa skrajšanje smučarske sezone zaradi zmanjšanja količine
in pogostosti snežnih padavin, hkrati pa izboljšanje možnosti za poletni turizem. Poleg
omenjenega naj bi na slovenski turizem kot posledica dviga povprečnih in ekstremnih
temperatur vplivalo tudi zmanjšanje biotske raznovrstnosti, ki je pomemben naravni turistični
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potencial. Nujen ukrep je takojšnje zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in spodbujanje
sonaravnih oblik turizma (Plut, 2007).
Pri turizmu z bivalnimi vozili negativno izstopa njegova neločljiva povezanost z rabo
fosilnih goriv, ki je vse manj zaželena in v luči prizadevanj za omilitev podnebnih sprememb ni
prepoznana kot perspektivna, kar se odraža tudi v njeni naraščajoči ceni. Ker pa je ta
problematika veliko širša in zadeva predvsem navezanost ljudi v gospodarsko razvitih državah
na vsakodnevno uporabo osebnih vozil, gre na tem področju pričakovati nadaljnji tehnološki
napredek ter prehod na rabo alternativnih, okoljsko sprejemljivejših energetskih virov in ne
zatona turizma z bivalnimi vozili iz tega razloga.
Posledice podnebnih sprememb pa bi na priljubljenost turizma z bivalnimi vozili
utegnile vplivati pozitivno. Ena izmed prednosti tovrstnega turizma, ki so jo pogosto navajali
tudi anketiranci, je namreč njegova nevezanost na lokacijo – če nam na določenem mestu
razmere (npr. vreme) ne ustrezajo, gremo drugam, kjer ni motečih dejavnikov oz. jih je manj.
Ob vse bolj nepredvidljivih padavinskih in temperaturnih vzorcih je bivanje v zaprtem, čeprav
majhnem prostoru z možnostjo ogrevanja tudi privlačnejše od šotorjenja.
Z vidika nujnosti zmanjševanja vplivov turistične dejavnosti na okolje je, če izvzamemo
emisije toplogrednih plinov, do katerih prihaja zaradi prometa, turizem z bivalnimi vozili dokaj
perspektiven. Ob predpostavki, da uporabniki bivalnih vozil izpuste odpadnih voda, odlaganje
odpadkov itd. opravljajo na mestih, ki so temu namenjena in ustrezno opremljena, je namreč
njihova poraba virov (npr. vode, plina, električne energije) zaradi omejitev zalog in prostora
manjša ter tako tudi manj obremenjujoča za okolje kot če bi bili nastanjeni npr. v hotelu, kjer
načeloma ni take potrebe po varčnosti. Res pa je dokaj verjetno, da uporabniki bivalnih vozil na
turističnih potovanjih prevozijo daljše razdalje kot če bi bili stacionirani v nemobilnih
prenočitvenih kapacitetah.
Vrenjak (2009, str. 12) je za turizem z bivalnimi vozili na območjih, kjer je le-ta zaenkrat
še v povojih, napovedal sledeče:
• zakonsko regulativo področja
• prekonstruiranje klasičnih kampov in njihovo prilagoditev na specifične potrebe
avtodomarjev
• intenzivno graditev krajevnih oskrbovalnih postajališč in parkirišč za avtodome in na
tem temelječe prestrukturiranje predvsem ruralnega turizma kot sekundarne ali celo
primarne gospodarske panoge na podeželju
• povezavo turizma na podeželju z avtodomarstvom
• prostore za stalno življenje v avtodomih in mobilnih hišicah ...
V petih letih, ki so od takrat minila, so se nekatere napovedi že začele delno uresničevati
(npr. prestrukturiranje kampov – vsaj v zimskem času), povezava turizma na podeželju z
uporabo bivalnih vozil (npr. Agrocamping, Srce Slovenije) ...
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7. SWOT analiza turizma z bivalnimi vozili
7.1. Prednosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

svoboda pri načrtovanju in izvedbi potovanja
mobilnost uporabnikov
avtonomija, neodvisnost, možnost sprotnega prilagajanja poti
individualnost uporabnikov
odsotnost obveznosti (rezervacije ...)
nizki stroški na samih potovanjih, cenejša nastanitev
udobje, povsod lastna postelja, kuhinja, kopalnica
raziskovanje, odkrivanje novega, razburljivega, pustolovščine
stik z naravo in lokalnim okoljem
mir, možnost odmika
druženje uporabnikov: s sopotniki (družino), drugimi turisti in domačini
ekonomična raba naravnih virov (vode, plina ...)
za prilagojeno infrastrukturo ni potrebna velika začetna investicija
stroški vzdrževanja in obratovanja počivališč so relativno nizki
relativno nezahtevni gostje

7.2. Slabosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

visoki stroški nakupa in vzdrževanja
manj časa za uporabo kot bi želeli
slab, negostoljuben sprejem tovrstnih turistov na nekaterih območjih
omejitve dostopa, prepovedi parkiranja za bivalna vozila
vprašljiva varnost
slaba infrastrukturna opremljenost
omejenost na potovanju (prostor, teža)
obremenjevanje okolja z izpušnimi plini
obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami
slaba zakonska podlaga
potrebnega veliko prostora

7.3. Priložnosti
•
•
•
•
•

povezovanje ponudnikov, ki sprejemajo goste z bivalnimi vozili, skupna
promocija
povezovanje s turizmom na kmetiji
ureditev parkirišča ali postajališča za bivalna vozila kot podpora turistični
ponudbi v bližini, privabljanje strank zanjo
povezovanje z drugimi turističnimi ponudniki na lokalni in širši ravni
Slovenija kot prepoznavna karavaning destinacija
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7.4. Nevarnosti
•
•
•
•
•

nerazumevanje bistvenih lastnosti turizma z bivalnimi vozili
nadaljnje zapostavljanje tovrstnega turizma pri pripravi razvojnih načrtov
želje po čim hitreje povrnjeni investiciji v infrastrukturo in posledično previsoke
cene za uporabnike
preveliko omejevanje tovrstnih turistov in turizma
napačen pristop do turistov (»Kako od njih dobiti čim več denarja?« namesto
»Kaj zanimivega in kvalitetnega jim lahko ponudimo, da bodo za to z veseljem
pripravljeni plačati primeren znesek?«)
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8. Sklep
Turizem z bivalnimi vozili je vrsta turizma, ki se je v Sloveniji uveljavila v zadnjih 15
letih. O tem nas lahko prepriča že pogled na slovenske ceste in parkirišča ter kampe, pritrjujejo
pa tudi statistični podatki.
Bivalno vozilo je vozilo za posebne namene, konstruirano tako, da vključuje bivalni
prostor, ki je opremljen vsaj s sedeži, mizo, ležišči, opremo za kuhanje in opremo za hrambo.
Obstaja več različnih tipov bivalnih vozil (s spalnim nadstreškom, polintegrirano, integrirano,
kombiji, snemljiva nadgradnja za »pick-up« ...). Uporabniki bivalna vozila za preživljanje
prostega časa kupijo ali najamejo. Infrastruktura, ki jo (lahko) koristijo poleg samih cest obsega
kampe, parkirišča (za avtodome), sanitarne postaje in postajališča za avtodome. Na področju
turizma z bivalnimi vozili se je razvilo več različnih organizacij in združenj.
Število bivalnih vozil ter s tem tudi število njihovih lastnikov in uporabnikov v Sloveniji
narašča (med letoma 2006 in 2013 se je skoraj potrojilo), tudi splošna gospodarska kriza je to
rast le upočasnila, ni pa je ustavila. Ti podatki potrjujejo hipotezo, da se turizem z bivalnimi
vozili v Sloveniji vedno bolj uveljavlja. Pričakovati je, da se bo karavaning, tako na slovenski
kot na evropski in svetovni ravni, razvijal tudi v prihodnosti, posebej po okrevanju
gospodarstva.
Kljub naraščajočemu številu navdušencev nad tovrstnim preživljanjem prostega časa so
razmere v slovenskem turizmu z bivalnimi vozili še daleč od idealnih. Razvoj ustreznega
razmišljanja in prilagojene infrastrukture v primerjavi z državami kot so Nemčija, Italija,
Francija idr. močno zaostaja.
Velik del težav izhaja iz nerazumevanja temeljnih značilnosti turizma z bivalnimi vozili,
katerih uporabniki iščejo svobodo, mir, odmik od vsakodnevnega življenja, pa tudi možnost
raziskovanja, pristnih doživetij in druženja. Cenijo čim večjo neodvisnost in mobilnost svojega
počitniškega bivališča. Za namestitev potrebujejo le varen prostor, pitno vodo, možnost izpusta
odpadnih voda in morda še priklop na električno omrežje, nekaj dni (odvisno od bivalnega
vozila in njegove opremljenosti ter samih uporabnikov) so lahko popolnoma samozadostni.
Strategija za sprejem tovrstnih gostov ne more biti izključno usmerjanje (ali celo siljenje)
v kampe, kamor številni sploh nočejo; po drugi strani pa bi se vsaj za krajši čas z veseljem
ustavili na ustrezno urejenem postajališču in koristili tudi drugo turistično ponudbo v okolici.
Velik potencial karavaninga v pretežni meri ostaja neprepoznan. Res je, da pri
uporabnikih bivalnih vozil ne gre pričakovati velikih zaslužkov z nudenjem namestitev in
prenočišč, in številni turistični ponudniki žal ne vidijo dlje od tega ali pa se navedenega dejstva
niti ne zavedajo in potencialne stranke odbijejo z nerealno visokimi cenami za osnovne storitve.
Ključ je v povezovanju z drugimi turističnimi dejavnostmi, ki ga nekateri ponudniki že
uspešno izvajajo. Tako posamezne gostilne, turistične kmetije, celo trgovine ipd. z veseljem
uredijo del svojih parkirišč za bivalna vozila in njihovo oskrbo, ki je pogosto celo brezplačna,
tovrstni gostje pa pri njih jedo, nakupujejo ... skratka, jim ustvarjajo prihodke. Če se na
uporabnika bivalnih vozil gleda kot na nekoga, ki vse potrebno prevaža s seboj in od katerega
turistični ponudnik ne more imeti omembe vrednih koristi, pa je seveda logično, da tak gost ni
najbolj dobrodošel.
Navedeno potrjuje hipotezo, da je glavna ovira pri razvoju turistične ponudbe za
uporabnike bivalnih vozil v izhodiščnem nerazumevanju te vrste turizma.
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Ker je premalo zavedanja, da bi bili lahko tudi uporabniki bivalnih vozil še kako zaželeni
gostje, je slabo razvita tudi ponudba zanje. Pri tem gre predvsem za infrastrukturo, ki omogoča
oskrbo bivalnih vozil, in za ustrezen prostor zanje na turističnih območjih, v bližini naravnih in
kulturnih znamenitosti in privlačnosti. Za nekatere uporabnike bivalnih vozil navedeno
predstavljajo kampi, s katerimi je Slovenija dobro pokrita, pozablja pa se na ostale (za katere bi
si upala trditi, da so v večini), ki niso pripravljeni plačevati za dodatno udobje, ki ga ne
potrebujejo, bi pa koristili postajališča za avtodome. Le-teh zaenkrat v Sloveniji ni prav veliko,
pozitivno pa je, da njihovo število počasi narašča, saj so nekateri posamezniki in lokalne
skupnosti potencial tovrstnega turizma vseeno že prepoznali. Glede na trenutno stanje torej
lahko pritrdimo hipotezi, da so potenciali pri razvoju turistične ponudbe in infrastrukture za
uporabnike bivalnih vozil večinoma slabo izkoriščeni.
Zaradi premalo opažene perspektivnosti turizma z bivalnimi vozili tudi še ni prišlo do
močnejših pobud za ureditev zakonskih podlag za njegovo izvajanje, predvsem kar se tiče
parkiranja in prenočevanja. Področje na ravni predpisov ni celovito urejeno, različna določila
so lahko prepuščena osebni presoji posameznikov, kar vnaša še dodatno zmedo. Del predpisov,
povezanih z obravnavano tematiko, se določa na lokalni ravni, ki je v Sloveniji dokaj
razdrobljena. Te ugotovitve potrjujejo hipotezo, da predpisov s področja uporabe bivalnih vozil
ni vedno mogoče interpretirati enoznačno in le-ti lahko predstavljajo tudi oviro pri razvoju
tovrstnega turizma.
Vse delovne hipoteze, ki sem jih postavila v okviru priprave tega diplomskega dela, so
bile torej potrjene. Področje turizma z bivalnimi vozili je slabo raziskano, še posebej s
strokovnega turističnogeografskega vidika, vsekakor pa gre za perspektivno vrsto turizma, ki bi
ji v prihodnje veljalo posvetiti več pozornosti.

75

9. Summary
Caravanning is a form of tourism which has gained importance in Slovenia in last 15
years. Motorhome is a vehicle which includes living accommodation with seats, table, beds,
equipment for cooking and storage. There are different types of motorhomes.
The number of motorhome owners and users in Slovenia is growing (it almost tripled
between 2006 and 2013) and its growth has not been stopped even by the actual financial crisis,
it was just slowed down. It is expected that motorhome tourism will continue to develop in the
years to come.
Despite the growing number of motorhome enthusiasts, its situation in Slovenia
continues to be far from ideal. The development of suitable infrastructure is far behind
countries like Germany, Italy and France.
Difficulties with motorhome tourism in Slovenia originate from basic incomprehension
of this form of spending leisure time, ignorance of its great potential and consequently unclear
regulation concerning this domain (above all parking and overnight staying).
Directing or even forcing motorhome users only to camp-sites is not a suitable strategy
to attract this group of potential guests. They are not very popular among tourism service
providers as it is obvious that they do not need to spend (a lot of) money on accommodation but
it is often overlooked that they are looking for other tourist products which they are of course
prepared to pay for.
Situation of motorhome tourism in Slovenia is slowly improving thanks to some
individuals, organizations and local communities who are putting a lot of effort into
development of the appropriate infrastructure. Camperstops are very popular among
motorhome users who do not want to pay for comfort and facilities they do not need that are
provided for in camp-sites. Camperstops offer everything that is necessary to live in a
motorhome (fresh water, facilities to pour off wastewater, electricity, safe place to stay) for a
reasonable price. Motorhomes are even self-sufficient for a few days.
The key to Slovenia becoming (more) camper-friendly tourist destination is to fully
recognize the specific characteristics of this form of tourism and to act accordingly (with
providing for suitable infrastructure and connecting caravanning with other tourist services
such as sightseeing, offering local food products, sports etc.).
The field of motorhome tourism is not very well researched but it is a perspective form
of tourism which also deserves to get more scientific attention.

.
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12. Priloge
12.1. Slovenski vprašalnik za uporabnike bivalnih vozil
Pozdravljeni.
Sem Irena Jamnik, študentka geografije in francoščine. Za potrebe svojega diplomskega dela o
turizmu z bivalnimi vozili v Sloveniji izvajam anketo o uporabi bivalnih vozil. Zelo mi boste
pomagali, če si boste vzeli nekaj minut in jo izpolnili.

Kateri tip bivalnega vozila uporabljate?
• Avtodom s spalnim nadstreškom
• Polintegrirani avtodom
• Integrirani avtodom
• Kombi
• Pick-up s snemljivo nadgradnjo
• Drugo: __________________________
Bivalno vozilo:
• imam v lasti.
• najamem.
• drugo: __________________________.
Za katere namene uporabljate bivalno vozilo (možnih je več odgovorov)?
• Potovanja
• Kampiranje (bivanje dlje časa na istem mestu)
• Poslovni nameni
• Drugo: __________________________
S kom običajno preživljate čas v bivalnem vozilu?
• Z možem/ženo, partnerjem/partnerko
• Z otroki
• Drugo: __________________________
Koliko let že uporabljate bivalna vozila? ____ let.
Povprečno število nočitev v bivalnem vozilu v enem letu: ______
Povprečno število kilometrov, prevoženih z bivalnim vozilom v enem letu: ___________ km.
Povprečno število potovanj z bivalnim vozilom v enem letu:
• 0- 3 dni ___
4-7 dni ___
8-15 dni ___
več kot 15 dni ___
• domača država ___
tujina ___
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Kolikšen delež nočitev v bivalnem vozilu opravite v povprečnem letu ... (Skupaj 100 %):
• v kampih
___ %
• na postajališčih za avtodome
___ %
• na splošnih javnih parkirnih površinah
___ %
• Drugo (______________)
___ %
Delež dni v bivalnem vozilu, ki jih preživite v družbi prijateljev, sorodnikov ..., ki v tem času
prav tako bivajo v drugem bivalnem vozilu: ___ %
Kako pogosto načrtujete svojo pot z bivalnim vozilom na navedene načine?
• Natančna priprava smeri in ciljev potovanja
vedno večinoma včasih nikoli
• Groba ideja cilja poti
vedno večinoma včasih nikoli
• Organizirano potovanje v konvoju
vedno večinoma včasih nikoli
Ali ste registrirani na kakšnem spletnem forumu uporabnikov bivalnih vozil?

DA / NE

Ali ste včlanjeni v kakšen klub, uporabljate knjižice popustov, ugodnosti, posebne ponudbe ...
v povezavi z uporabo bivalnih vozil?
• DA
Prosimo, navedite, katere: _______________________________________________________
• NE
3 glavne prednosti uporabe bivalnih vozil po vašem mnenju:
•
•
•
Do 3 slabosti uporabe bivalnih vozil po vašem mnenju:
•
•
•
Spol:
• M
• Ž
Starost: ___ let.
Status:
• Zaposlen/samozaposlen
• Upokojenec
• Drugo: __________________________
Država stalnega bivališča: _________________________
Najlepša hvala za vaše odgovore!
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12.2. Francoski vprašalnik za uporabnike bivalnih vozil
Bonjour.
Je m'appelle Irena Jamnik. Je viens de la Slovénie et je suis étudiante en géographie. Pour
terminer mes études, je prépare un mémoire qui traite l'usage des véhicules récréatifs. Je
vous serais très reconnaissante de bien vouloir répondre aux questions suivantes.
Quel type du véhicule récréatif utilisez-vous ?
• Un camping-car capucine
• Un camping-car profilé
• Un camping-car intégral
• Un fourgon aménagé
• Une cellule amovible
• Autre : _____________________
Je... mon véhicule récréatif.
• possède
• loue
• autre : _____________________
Pourquoi utilisez-vous des véhicules récréatifs ? (Il est possible de cocher plusieurs réponses.)
• Pour voyager
• Pour camper
• Pour des raisons professionnelles
• Autre : _____________________
Avec qui passez-vous d'habitude votre temps en véhicule récréatif ?
• Avec ma conjointe/mon conjoint, ma compagne/mon compagnon
• Avec mes enfants
• Autre : _____________________
Depuis combien d'années utilisez-vous des véhicules récréatifs ? ____ ans.
Le nombre moyen des nuitées en véhicule récréatif par an : ____
Le nombre moyen des kilomètres parcourus en véhicule récréatif par an : _________ km.
Le nombre moyen des voyages en véhicule récréatif par an :
• jusqu'à 3 jours : __
4-7 jours : __
8-15 jours : __
• dans votre pays : __
aux pays étrangers : __

plus de 15 jours : __

Quelle est la part des nuitées en véhicule récréatif que vous faites ...
• dans des campings
• aux aires de service
• sur des parkings publics
• quelque part ailleurs ?
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La part des journées en véhicule récréatif que vous passez ensemble avec des amis qui, eux
aussi, séjournent en un autre véhicule récréatif : ___ %
Organisez-vous votre voyage en véhicule récréatif de manières suivantes ?
• Préparation exacte de l'itinéraire toujours le plus souvent parfois jamais
• Idée générale sur les buts du voyage toujours le plus souvent parfois jamais
• Voyage organisé en convoi
toujours le plus souvent parfois jamais
Êtes-vous inscrits sur un forum des camping-caristes ? Oui. / Non.
Êtes-vous le membre d'une association, profitez-vous de carnets de bon de réduction, de
promotions, d'offres spéciales etc. concernant l'utilisation des véhicules récréatifs ?
• Oui.
• Non.
Si vous avez répondu avec "oui", indiquez desquels : __________________________________
3 avantages les plus importants du caravaning à votre avis :
•
•
•
Jusqu'à 3 désavantages du caravaning à votre avis :
•
•
•
Votre sexe :
• M
• F
Votre âge : ___ ans
Vous êtes :
• Employé
• Retraité
• Autre : __________________________
Votre pays de résidence : _________________________

Merci beaucoup d'avoir participé à la sondage !
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