UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO

GRUŠCE, 2014

MIRJA BOBNAR

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO

VLOGA SEKUNDARNIH BIVALIŠČ PRI OHRANJANJU
POSELJENOSTI PODEŽELJA

Študijski program:
GEOGRAFIJA – E

Mentor: doc. dr. Irma Potočnik Slavič

GRUŠCE, 2014

MIRJA BOBNAR

IZJAVA
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo.
Mirja Bobnar

ZAHVALA
Zahvaljujem se doc. dr. Irmi Potočnik Slavič za njeno mentorstvo, za ves čas in trud, vložen v
diplomsko delo, predvsem pa za vse komentarje, ki so naredili diplomsko delo kakovostnejše.
Vsem sokrajanom, ki so z veliko dobre volje sodelovali pri anketiranju in intervjuvanju.
Adriani, Gašperju, Katji in Nataši za pomoč pri tehničnem delu diplome.
Nenazadnje hvala moji družini, da mi je omogočila študij in me pri tem podpirala ter prijateljem
za vse spodbudne besede in čudovite skupne trenutke.

VLOGA SEKUNDARNIH
PODEŽELJA

BIVALIŠČ

PRI

OHRANJANJU

POSELJENOSTI

Izvleček:
Pomen sekundarnih bivališč za stabiliziranje poseljenosti podeželja je v Sloveniji pogosto
prezrt. Sekundarna bivališča so z vidika številčnosti in razporeditve postajala pomemben
pokrajinotvorni element od sedemdesetih let 20. stoletja dalje. Njihovi učinki so vidni tako v
ohranjanju kulturne pokrajine in poseljenosti, spremenjeni strukturi naselja in vplivu na
gospodarstvo ter lokalno skupnost. Našteti vplivi bi morali spodbuditi odločevalce, da bi jih
aktivno umestili v program razvoja podeželja.
V diplomskem delu smo dinamičen proces sekundarnih bivališč proučevali na območju Grušc.
Namen diplomskega dela je v opredelitvi njihovega vpliva na ohranjanje poseljenosti podeželja.
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del tvorita dva
vsebinska sklopa. Prvi del vključuje predstavitev sekundarnih bivališč v Sloveniji: njihov
razvoj, dejavnike za nastanek in vplive na okolje. Drugi del vsebuje fizično- in
družbenogeografski oris izbranega območja s poudarkom na spreminjanju geografskih struktur
v naselju zaradi sekundarnih bivališč. Empirično se diplomsko delo osredotoča na sekundarna
bivališča v Grušcah. Osrednja pozornost je namenjena spreminjanju rekreativne funkcije
sekundarnih bivališč v bivalno ter odnosom med lastniki sekundarnih bivališč in domačini.
Povezanost prebivalstvenih sprememb s sekundarnimi bivališči je mogoče potrditi na podlagi
statističnih podatkov in terenskega dela. Število prebivalcev se je povečalo zaradi doseljevanja
in ne zaradi naravnega prirastka; novi doseljenci so okrepili demografsko izčrpano naselje. Do
podobnega procesa prihaja tudi drugje po Sloveniji, kjer se občasno poseljena sekundarna
bivališča preoblikujejo v stalno poseljena. Sekundarna bivališča postajajo tudi zaradi
vključenosti lastnikov v lokalno skupnost čedalje bolj vpeta v lokalno okolje in postajajo
pomembnejši element pri ohranjanju poseljenosti podeželja.
Ključne besede: sekundarno bivališče, podeželje, ohranjanje poseljenosti, Grušce, Slovenija.

THE ROLE OF SECOND HOMES IN PRESERVATION SETTLEMENT IN THE
COUNTRYSIDE
Abstract:
The importance of the second homes as the stabilizers of the countryside in Slovenia is often
overlooked. In terms of their number and distribution, the second homes are an important
element of the landscape development from the seventies of the 20th century onwards. Their
effects can be visible both in the preservation of the cultural landscape and settlement, altered
settlement structure and influence on the economy and local community. The following impacts
should encourage the decision-makers to actively place them into the rural development
programme.
In the thesis, we have studied the dynamic process of second homes in Grušce. The purpose of
the thesis is to define their impact on preservation of the settlement in the countryside. The
thesis consists of the theoretical and applicative part. The theoretical part consists of two parts.
The first part includes the presentation of second homes in Slovenia: their development, factors
that caused the emergence of second homes and their impact on the environment. The second
part contains description of physical and human geography features of the selected area with
the emphasis on changes of the geographical structures in the settlement due to the second
homes. The empirical part focuses on the second homes in Grušce. The focus lies on the changes
of the recreational function of the second homes into residential function and the relationship
between the second home owners and locals.
The correlation between the changes in population structure and the second homes can be
confirmed based on the statistical data and fieldwork. The population has increased due to
repopulating and not due to natural growth; new inhabitants have strengthened the
demographically depleted village. A similar process also occurs elsewhere in Slovenia where
second homes transform into permanently populated residences. Due to owners’ involvement
into the local community, the second residences are becoming an important factor for sustaining
countyside.
Keywords: second home, countryside, settlement preservation, Grušce, Slovenia
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UVOD
Ali imate sekundarno bivališče ali pa morda razmišljate o njem? Ste morda zdaj prvič pomislili,
kako bi bilo imeti »vikend« na morju, v prijetni alpski dolini ali na gričevju sredi vinogradov?
K njihovemu nastanku je vodila človeška želja in potreba po drugačnem vsakodnevnem okolju
ter psihični in telesni sprostitvi. V Sloveniji so se prva sekundarna bivališča začela pojavljati v
19. stoletju na območju Bleda in Bohinja. Razširitev pojava je odraz prehoda iz agrarne v
industrijsko, postindustrijsko in globalizacijsko družbo. V večini evropskih držav so razmah
doživela po letu 1960, ko postanejo širši družbeni pojav in ne zgolj domena bogatih. Dejavniki,
ki so pripomogli k njihovi hitrejši rasti, so bili zvišanje življenjskega standarda, rast števila
osebnih avtomobilov, boljše prometne povezave, presežek prostega časa, bolj stresno življenje,
iskanje identitete in sprememba odnosa do narave (Barendregt, Dijst, Lanzendorf, Smit, 2005).
Sekundarna bivališča so tesno povezana s podeželjem, saj jim omogoča prostor za rekreacijo,
bivanje in ima velike doživljajske zmožnosti. Nove funkcije podeželja se odmikajo od
tradicionalne proizvodne, podeželje vedno bolj postaja prostor potrošnje in večfunkcionalnosti
(Rye, 2011). Nove funkcije pridobivajo tudi sekundarna bivališča. Njihova temeljna je še vedno
prosti čas in rekreacija, vendar pa je privlačnost podeželja za bivanje mnoge lastnike spodbudila
k odločitvi, da njihovo sekundarno bivališče postane stalno. S svojim udobjem in
opremljenostjo se lahko v večini primerov enačijo s stalnimi bivališči, zato je navedena
preobrazba lažja. Sprememba namembnosti prinese številne spremembe v izgledu in delovanju
naselja. Postavi se vprašanje, ali se s stalno naselitvijo v sekundarno bivališče spremeni tudi
vloga in aktivnost lastnikov sekundarnih bivališč v naselju? Za začasne prebivalce je vedno bolj
značilna atomizacija in odtujenost lastnikov sekundarnih bivališč, ki prinaša zmanjšanje
povezanosti in zamiranje lokalne skupnosti na podeželju.
Sekundarna bivališča so pomembno vplivala na naselbinsko in pokrajinsko zasnovo naselja
Grušce. Razvoj sekundarnih bivališč se je začel v 70-ih letih 20. stoletja, ko se je gradnja
sekundarnih bivališč v Sloveniji preselila na manj obljudena vinorodna območja. Naselje je
postalo privlačno območje za zadovoljevanje prostočasnih aktivnosti bližnjega mestnega
prebivalstva.
Primer Grušc je zaradi svoje zgoščene in številčno pomembne (z lokalnega vidika) gradnje
sekundarnih bivališč ter dinamičnega spreminjanja skozi različna obdobja dober pokazatelj
splošnih elementov nastanka in spreminjanja sekundarnih bivališč v Sloveniji. Kljub pogosto
precej netrajnostnemu vplivu na okolje bomo v raziskavi poskušali pojasniti njihovo
pomembno vlogo pri ohranjanju in stabiliziranju poselitve v naselju.
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1.1 Namen
Namen diplomskega dela je bil proučiti sekundarna bivališča ter njihov vpliv na ohranjanje
poseljenosti podeželja. Študijo smo izvajali na primeru naselja Grušce, kjer smo ugotavljali,
kakšne so značilnosti sekundarnih bivališč in njihovih lastnikov ter kako se spreminjata
rekreativna in bivalna funkcija sekundarnih bivališč.

1.2 Cilji
Cilji so bili naslednji:
̶ na podlagi statističnih podatkov prikazati geografske strukture v Grušcah;
̶ s pomočjo anketnega vprašalnika in poglobljenih intervjujev analizirati lastnosti
sekundarnih bivališč in njihovih lastnikov v Grušcah (obdobje nastanka, razlogi za
nakup, občina stalnega bivališča lastnikov, pogostost obiskovanja, aktivnosti lastnikov
v času preživljanja prostega časa v sekundarnem bivališču, vključenost lastnikov v
lokalno skupnost, prisotnost obdelovalnih površin);
̶ določiti razvojne faze sekundarnih bivališč in ugotoviti spremembe njihovih funkcij v
Grušcah;
̶ proučiti odnos lastnikov sekundarnega bivališča do njihovega sekundarnega bivališča
in domačinov ter do podeželja;
̶ prikazati razvoj sekundarnih bivališč v Sloveniji ter njihov sedanji vpliv na podeželje,
zlasti na ohranjanje poselitve.

1.3 Delovne hipoteze
Na začetku proučevanja so bile zastavljene štiri delovne hipoteze.
Prva hipoteza:
Število sekundarnih bivališč se je v Grušcah v tridesetih letih močno povečalo zaradi
zadovoljevanja rekreacijskih in doživljajskih potreb bližnjega mestnega prebivalstva na
podeželju.
Druga hipoteza:
Število prebivalcev se v Grušcah ni povečalo zaradi naravnega prirastka, temveč zaradi
doseljevanja mestnega prebivalstva v sekundarna bivališča.
Tretja hipoteza:
Stiki med domačini in lastniki sekundarnih bivališč so spontani in neformalni ter temeljijo na
medsosedski pomoči, njihova intenziteta pa postaja vedno šibkejša.
Četrta hipoteza:
Spreminjanje funkcije sekundarnih bivališč iz rekreativne v stalna pripomore pri ohranjanju in
stabiliziranju poseljenosti podeželja.
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1.4 Metode dela
Raziskovanja tematike sekundarnih bivališč smo se lotili s pomočjo različnih metodoloških
pristopov. Prvi del je obsegal pregled dosedanje literature in raziskav, čigar primarni cilj je bil
pridobiti temeljne teoretske podlage o pojavu sekundarnih bivališč v Sloveniji in tujini. Za
celostno razumevanje smo opisana dejstva in procese želeli preveriti na izbranem območju s
terenskim delom. S pomočjo kvalitativne metode ankete in intervjuja smo pridobili podatke, ki
so nam pomagali pri sintezi in generalizaciji pojava sekundarnih bivališč na izbranem območju.
Pozitivna stran kvalitativnih podatkov je proučevanje pojava v dejanski situaciji, kar lahko
pripomore k celostnemu razumevanju pojava. Na drugi strani se pojavi dvom v objektivnost in
zanesljivost podatkov ter raziskave kot celote. Odgovori na ankete in intervjuje so rezultat
trenutnega razpoloženja in razumevanja situacije, kar je potrebno upoštevati pri analizi. Zaradi
subjektivnosti podatkov smo podatke, pridobljene na terenu podkrepili s statističnimi podatki.
Temeljni problem pri pridobivanju statističnih podatkov je njihova spremenljivost. Zaradi
spremenjene metodologije prihaja do velikih odstopanj med podatki iz različnih obdobij, zato
je primerjava podatkov pogosto omejena. Rešitev glede pridobitve verodostojnih podatkov o
sekundarnih bivališčih bi bila med drugimi tudi v poenotenje kriterijev za opredeljevanje
sekundarnega bivališča s strani različnih ustanov.
S spodaj navedenimi metodami smo želeli doseči zastavljen namen in cilje diplomskega dela.
̶

Pregled ter analiza obstoječih virov in literature. Glede na razširjenost pojava so
sekundarna bivališča v Sloveniji dokaj slabo raziskana. Slovenski geografi (Gosar, Jeršič,
Plut) so jim največ raziskovalne pozornosti namenili v 70-ih in 80-ih letih 20. stoletja, kar
sovpada z obdobjem največjega porasta teh bivališč v Sloveniji. Kasneje je zanimanje za
proučevanje zamrlo. Omenjena tematika je v zadnjem desetletju zopet zaživela in je
prisotna v različnih medijih. Publicistična besedila opozarjajo zlasti na problem črnih
gradenj, predvsem v Triglavskem narodnem parku ter na vpliv Zakona o davku na
nepremičnine na sekundarna bivališča. Leta 2000 je bila opravljena obsežna raziskovalna
študija sekundarnih bivališč Ministrstva za okolje in prostor za potrebe prostorskega plana
Slovenije, v ospredju proučevanja je bil njihov vpliv na prostor ter bivalne navade. Novejši
strokovni prispevek je delo Kodermana in Salmičeve (2013), ki sta analizirala prostorsko
razporeditev sekundarnih bivališč v občini Bohinj. Dodaten vir literature s tega področja
predstavljajo diplomska dela izdelana na Oddelku za geografijo v Ljubljani in Geografiji
kontaktnih prostorov v Kopru. Goluža (2009) je primerjala stanje sekundarnih bivališč v
občinah Cerklje na Gorenjskem in Komen in ugotovila, da se območji med sabo zelo
razlikujeta glede na starost, poreklo lastnikov, lokacijo sekundarnega bivališča ter vpliva
na kulturno pokrajino. Povsod pa imajo sekundarna bivališča ugoden vpliv na ohranitev
poseljenosti podeželja. Jurečičeva (2010) je analizirala rekreacijsko vlogo počitniških
bivališč na Gorjancih. Izkazalo se je, da gre v večini primerov za zidanice, katerih lastniki
so domačini. V ospredju ni rekreativna funkcija, temveč proizvodna oziroma gospodarska.
Salmičeva (2012) je obravnavala problematiko prostorskega umeščanja sekundarnih
bivališč v Kranjski Gori in poreklo lastnikov sekundarnih bivališč. Ugotovila je, da so
sekundarna bivališča zgoščena, do razpršenosti prihaja predvsem na območju doline Vrat,
Belc in Rateč. Lastniki prihajajo iz Osrednjeslovenske statistične regije, večinoma iz
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Ljubljane. Prav tako se je s prostorsko problematiko počitniških naselij ukvarjal Justin
(2013) na območju Visokega v občini Ig. Analize so pokazale, da se v preteklosti pri
gradnji niso upoštevali prostorski načrti, kar je privedlo do širjenja naselja izven začrtanih
meja ter da se namembnost sekundarnih bivališč spreminja iz počitniške v bivalno.
Dodaten vir informacij in pomoč pri širšem razumevanju fenomena sekundarnih bivališč
so nam bile raziskave, opravljene na Češkem (Kadlecová, Fialová, 2010; Vágner, Müller,
Fialová, 2011), v Skandinaviji (Müller, 1999; Marjavaara, 2007; Pitkänen, Vepsäläinen,
2010; Rye, 2011; Farstad, Rye, 2013), v Nemčiji (Barendregt, Dijst, Lanzendorf, Smit,
2005), na Hrvaškem (Opačić, 2009a, 2009b, 2011, 2013) in v ZDA (Clendenning, Field,
2005).
Z omenjeno metodo smo dobili splošen pregled v pojav sekundarnih bivališč v Sloveniji
in tujini. Pozitivna stran tuje literature v primerjavi s slovensko je ta, da je sodobnejša in
obsežnejša. Kljub vsemu je pri prenašanju ugotovitev na slovenska sekundarna bivališča
potrebna kritičnost, saj se pojav sekundarnih bivališč razlikuje glede na svoj geografski
položaj. Upoštevati je potrebno tudi različne metodologije pri raziskovanju.

̶

̶

Zbiranje in obdelava statističnih podatkov. Za ugotovitev dinamike gibanja števila
sekundarnih bivališč v Sloveniji so bili podatki pridobljeni s strani SURS-a. Podatki o
številu sekundarnih bivališč izhajajo iz popisov prebivalstva v letih 1971, 1981, 1991 in
2002. Najnovejši podatki so iz leta 2011, ko je SURS izvedel Registrski popis stanovanj.
Podatki niso bili pridobljeni na terenu z izjavami lastnikov in stanovalcev, temveč s
pomočjo administrativnih virov, ki jih upravljajo drugi državni organi. Pri tem so
upoštevali in združevali podatke Centralnega registra prebivalstva Ministrstva za notranje
zadeve, Registra prostorskih enot in Registra nepremičnin Geodetske uprave Republike
Slovenije ter Zemljiške knjige, ki jo vodi Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Iz
Registrskega popisa 2011 so bila odstranjena vsa bivališča, ki so po Registru nepremičnin
spadala med počitniška in je bil v njih po podatkih Centralnega registra prebivalstva
prijavljen stanovalec. Razlike v številu sekundarnih bivališč iz SURS-a in GURS-a so
opazne, zato je primerjava podatkov mogoča z upoštevanjem, da so nastale razlike
posledica drugačnega pridobivanja podatkov. Kljub omenjenim razlikam lahko ocenimo,
da podatki GURS-a v veliki meri odražajo realno stanje številčne zastopanosti
sekundarnih bivališč v Sloveniji.
Zadnji podatki o prijavi/spremembi prebivališča so iz decembra leta 2013. Grafični prikaz
je del analize Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, ki je bila opravljena za
potrebe spremembe Zakona o davku na nepremičnine, zato nam novejših podatkov za leto
2014 ni uspelo pridobiti.
Pridobivanje podatkov s pomočjo anket in intervjujev ter terensko delo. Pripravili
smo anketo in intervju za pridobitev podrobnejših podatkov, zaradi neposrednega
vpogleda v proučevano tematiko in izvedli terensko kartiranje sekundarnih bivališč. Pri
anketiranju in intervjujih smo uporabljali pojem »vikend« namesto sekundarno bivališče,
zaradi širšega poznavanja in razumevanja pojma med anketiranci. Pri anketah so
prevladovala vprašanja zaprtega tipa. Teme vprašanj so se nanašale na starost, dejavnike
nakupa sekundarnih bivališč, rabo tal, vključenost v lokalno skupnost, mobilnost in
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infrastrukturo. Vprašanja, ki so se nanašala na prihodnost sekundarnih bivališč in njihov
pomen ter odnose med domačini in lastniki sekundarnih bivališč, so bila odprtega tipa.
Izvajali smo jo med lastniki sekundarnih bivališč in lastniki, kjer se je funkcija
sekundarnega bivališča spremenila v stalno. Izvedli smo 45 anket. Kljub relativnemu
majhnemu vzorcu je anketiranje potekalo precej dolgo. Lastniki na svoja posestva
prihajajo zelo različno, zato smo morali naselje obiskati večkrat ob različnih delih dneva
in tedna. Prisotnost lastnikov je bila dodatno okrnjena zaradi poletnega časa in dopustov,
zato smo ankete izvajali od avgusta do novembra 2011. Intervjuje smo opravili po
anketiranju, v aprilu 2012, na šestih kmetijah. Intervjuvanci so bili domačini, ki stalno
prebivajo v naselju. Pri raziskavi smo uporabili polstrukturiran intervju. Vprašanja so bila
vnaprej pripravljena in so se navezovala na teme anketnega vprašalnika, saj smo želeli
primerjati različne poglede na pojav sekundarnih bivališč. Osrednji del intervjuja se je
nanašal na pretekli razvoj sekundarnih bivališč in njihove posledice v naselju, odnos med
njimi in lastniki sekundarnih bivališč ter njihove poglede na prihodnost razvoja
sekundarnih bivališč in naselja. Kadar iz glavnih tem ni bilo razvidnega odgovora,
oziroma so bili ti skopi, je bilo potrebno zastaviti bolj specifično vprašanje. Takšno je bilo
na primer vprašanje: Kakšni so odnosi z lastniki sekundarnih bivališč? Odgovor je bil
dobri, zato smo zastavili dodatna vprašanja, ki so razširila pomen medsebojnih odnosov.
Terensko kartiranje je potekalo v naselju Grušce v občini Šentjur.
̶

Analiza in vrednotenje empiričnih podatkov, pridobljenih na terenu. Uporabljeni so
bili različni računalniški programi: SPSS za analizo anket, Microsoft Excel in SPSS za
izdelavo grafikonov, Word Visio in Microsoft Word za izdelavo shem ter Arc View in
Arc Map za kartografski prikaz.

1.5 Temeljni pojmi
Zaradi lažjega razumevanja bodo predstavljeni temeljni pojmi, ki smo jih uporabili v
diplomskem delu. Največ pozornosti bomo namenili pojmom, ki označujejo sekundarno
bivališče, saj prihaja do mnogovrstnih poimenovanj in teoretske nedorečenosti. Kriteriji
različnih strok (geografija, urbanizem, ekonomija ipd.) se nanašajo na njihovo ožje
raziskovalno področje. Skupen element vseh opredelitev sekundarnega bivališča je njegova
prostočasna funkcija. V diplomskem delu bodo izpostavljene le nekatere opredelitve, ki jih je
mogoče zaslediti predvsem v geografskih delih slovenskih avtorjev. Pojasnjena sta tudi pojma
ohranjenost poseljenosti podeželja in suburbanizacija, ki sta povezana s procesom sekundarnih
bivališč.
Sekundarno bivališče
V slovenski in tuji literaturi se pojavljajo različni pojmi za poimenovanje takšnega tipa
bivališča. V angleški znanstveni literaturi se najpogosteje uporablja pojem second home (drugi
dom, Potočnik, 1969), ki zajema širši socialni in psihološki značaj lastnikov bivališča in ni
omejen samo na funkcionalni ali stanovanjski vidik. Poleg pojma second home je angleška
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literatura bogata s pojmi, ki kombinirajo fiziognomske značilnosti sekundarnih bivališč, njihov
namen in način uporabe. Tako se za različne objekte, ki so namenjeni občasni uporabi za prosti
čas in rekreacijo, uporabljajo naslednji pojmi: second residence, second dwelling, recreational
home, weekend, holiday home (predvsem v Avstraliji; Hall, Müller, 2004), vacation home,
summer house, vacation cottage (uporablja se za bivališča koče na goratih, gozdnih območjih
Kanade in ZDA; Hall, Müller, 2004), summer cottage, recreational cottage, hut, shack, cabin,
mansion house, marine villas, summer villas (v Avstraliji; Hall, Müller, 2004), bach, crib (se
uporabljata na Novi Zelandiji; Hall, Müller, 2004). Za mobilne oblike sekundarnih bivališč se
uporabljajo pojmi recreational vehicle, recreational boat, caravan itd. V nemški literaturi
zasledimo pojme: Zweitwohnung, Ferienhaus, Freizeitwohnung, Sommerhaus. V francoščini
sekundarno bivališče označujeta pojma résidence secondaire, maison de vacances, v španščini
pa residencia secundaria, vivienda secundaria (Hall, Müller, 2004). V hrvaškem jeziku se
uporabljajo pojmi kuća/stan za odmor i rekreaciju (bivališče za prosti čas in rekreacijo),
sekundarna rezidencija (sekundarno bivališče) in vikendica (vikend, Potočnik1969; Opačić,
2009a).
V slovenski literaturi se uporabljajo pojmi: počitniško bivališče, počitniška hiša, sekundarno
počitniško bivališče, sekundarno bivališče, občasno bivališče in vikend, ki je močno prisoten v
neformalni rabi. V geografskih prispevkih, ki se ukvarjajo s to tematiko, najpogosteje zasledimo
pojem počitniško bivališče ali sekundarno počitniško bivališče.
Razlike v poimenovanju se pojavijo zaradi različnih kriterijev dojemanja in obravnavanja
omenjenih bivališč; pri tem razlikujemo urbanistični in funkcionalni pristop. Urbanistični
pristop navaja sekundarno bivališče kot stanovanjsko enoto, kjer je mogoče prenočiti ali dlje
časa prebivati, ampak je v primerjavi s stalnim bivališčem v podrejenem položaju, tako po času
bivanja v njem kot tudi po udobju, ki ga nudi občasnim obiskovalcem. Funkcionalni pristop
proučuje predvsem funkcionalne značilnosti teh objektov, kot so čas, vzrok, namen in zvrst
prebivanja. Namesto pojma sekundarno bivališče uporablja pojem počitniško bivališče oziroma
sekundarno počitniško bivališče (Gosar, 1988, str. 33).
Sekundarna bivališča lahko ločimo tudi po mobilnosti. Med mobilne oblike nastanitve spadajo
počitniške prikolice, avtodomi, čolni in jahte, ki bi jih lahko zaradi njihove funkcije prištevali
k sekundarnim bivališčem (Ogorelec, 1978; Jeršič, 1985; Gosar, 1988; Hall, Müller, 2004).
Večji poudarek v raziskovanju se daje nepremičnim, grajenim objektom kot pa mobilnim
sekundarnim bivališčem.
Različni raziskovalni pristopi so vodili tudi k različnim opredelitvam sekundarnih bivališč.
Prvo opredelitev v slovenskih geografskih delih je zapisal Jeršič (1968, str. 53) in jih opredelil
kot:
»/…/ statistično neregistrirano skupino objektov, ki so v lasti zasebnikov (redkeje tudi ustanov),
s stalnim bivališčem v drugem naselju in služijo za občasno zadovoljevanje rekreativnih ali
kulturnih turističnih potreb, kot so odmor, osvežitev, restitucija, doživljanje in kontaktiranje.«
Jeršič je opredelitev počitniškega bivališča prispeval tudi za Geografski terminološki slovar
(2005, str. 286), kjer je sekundarno bivališče opredeljeno kot »nepremično ali premično
stanovanje, namenjeno občasnemu prebivanju v prostem času, zlasti ob koncu tedna, med
počitnicami.«
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V preteklosti so raziskovalci poudarjali, da je ena izmed temeljnih značilnosti sekundarnih
bivališč dejstvo, da se bivališča ne nahajajo v naselju lastnikovega primarnega bivališča. Ta
kriterij je v svoji opredelitvi upošteval tudi Ogorelc (1978, str. 15), ki je zapisal, da so
»sekundarna–konectedenska počitniška bivališča bivalne enote zasebnega lastništva, ki jih
uporabljajo v času oddiha družina, sorodniki ali lastnikovi prijatelji, katerih primarno, bazično
bivališče ni v istem naselju.«
Gosar (1988, str. 39) v osredje postavlja rekreativni namen bivališča.
»Počitniško bivališče je ob stalnem bivališču druga stanovanjska enota, ki je v zasebnem
lastništvu oziroma pogodbenem najemu za daljši čas, v kateri občasno prebivajo (prenočujejo)
lastniki, njegovi družinski člani ali drugi, z namenom rekreirati se v ožjem ali širšem okolju
posesti.«
V Leksikonu geografije podeželja (Kladnik, 1999, str. 163) je uporabljen pojem počitniško
bivališče (sekundarno bivališče) in je opredeljeno kot »…drugotno bivališče, stanovanje
oziroma stanovanjska stavba za občasno nastanitev v času počitnic in prostega časa, v kateri
so vsi najbolj potrebni bivalni prostori.«
V splošni uporabi med ljudmi je še vedno najbolj razširjen pojem »vikend«. Slovar slovenskega
knjižnega jezika (2014) poda zelo nejasno opredelitev »vikenda«. Opredeli ga kot »manjšo hišo
na deželi za preživljanje počitnic, prostega časa.« Pri čemer je interpretacija dežele in hiše
prepuščena vsakemu posamezniku. Pojem je nastal v začetku 60-ih let 20. stoletja kot posledica
razširitve prostega časa na soboto in nedeljo (Gosar, 1988). Tujka je prevzeta iz angleške besede
»weekend« v enakem pomenu, zložene iz pojmov »week« v pomenu teden in »end« v pomenu
konec (Kladnik, 1999). Predvsem na območju vinorodnih goric besedo vikend nadomešča
pojem zidanica. Osnovni pomen le-te je pozidan hram, ki je postavljen ob rob vinograda. V
zgornjem prostoru je namenjena za bivanje lastnika in njegovih družinskih članov predvsem v
času intenzivnih del v vinogradništvu. Primarna funkcija je vinogradništvo, zato ima klet za
pridelovanje in skladiščenje vina. Ljudje so se v zidanicah sčasoma marsikje naselili za stalno.
Sopomenki sta vinski hram (ta je bil navadno lesen) in vinska klet, na Štajerskem pa se je
uporabljal tudi pojem »klet« (Kladnik, 1999, Kuljaj, 2003).
V Urbanističnem terminološkem slovarju (1975) zasledimo pojem sekundarno počitniško
bivališče, ki je poimenovano kot »vsako bivališče, ki ga poleg svojega osnovnega bivališča –
večinoma v mestu – uporablja posameznik ali družina občasno v prostem času (v teku dneva,
ob koncu tedna, ob dopustu) in je primerno opremljeno za občasno nastanitev.«
Statistični urad Republike Slovenije (SURS, 2011a) beleži sekundarna bivališča od leta 1971.
Uporablja pojem stanovanja za počitek in rekreacijo ter jih opredeli kot »stanovanje, ki se
občasno ali več mesecev v letu uporablja za počitek in rekreacijo ali se uporablja samo
občasno.« Opredelitev sekundarnega bivališča zasledimo tudi v Odloku o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije. Uporabljen je pojem počitniške hiše, ki je opredeljen kot
»objekt, ki je namenjen občasnemu ali prostočasnemu bivanju posameznikov in njihovih družin.
Po svoji pojavni obliki, načinu izgradnje, komunalni opremljenosti in bivanjski kakovosti se
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lahko razlikuje od drugih oblik stanovanj, zaradi česar pa ne morejo prevzeti funkcije stalnega
bivališča …« (Odlok o strategiji ..., 2004). Ta opredelitev je precej neživljenjska in zanika
transformacijo sekundarnih bivališč od občasnega v poseljena. Pogosto sekundarna bivališča
ne opravljajo le funkcije stanovanja za počitek in rekreacijo, temveč so jih lastniki kupili
oziroma zgradili z namenom, da postanejo njihova stalna bivališča za čas upokojitve.
V diplomskem delu smo uporabili pojem sekundarno bivališče. Iz že znanih opredelitev smo
poskušali izluščiti temeljne elemente: namen bivališča, čas obljudenosti, vrsta in premičnost
objekta, ki so bili pomembni pri oblikovanju naslednje opredelitve. Sekundarno bivališče je
nepremično ali premično stanovanje oziroma stanovanjska stavba, ki je občasno namenjena
prostemu času in rekreaciji.
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»Vsako bivališče, ki ga poleg svojega osnovnega bivališča – večinoma v
mestu – uporablja posameznik ali družina občasno v prostem času (v teku
dneva, ob koncu tedna, ob dopustu) in je primerno opremljeno za občasno
nastanitev.«

»Bivalne enote zasebnega lastništva, ki jih uporabljajo v času oddiha
družina, sorodniki ali lastnikovi prijatelji, katerih primarno, bazično
bivališče ni v istem kraju.«

»Je sklop procesov, združenih v stanovanjski enoti, ki je namenjena
občasnemu izkoriščanju za rekreativne namene in se nahaja izven kraja
stalnega bivališča.«
»Je ob stalnem bivališču druga stanovanjska enota, ki je v zasebnem
lastništvu oziroma pogodbenem najemu za daljši čas, v kateri občasno
prebivajo (prenočujejo) lastniki, njegovi družinski člani ali drugi, z
namenom rekreirati se v ožjem ali širšem okolju posesti.«

»Nepremično ali premično stanovanje, namenjeno občasnemu prebivanju v
prostem času, zlasti ob koncu tedna, med počitnicami.«

»Drugotno bivališče, stanovanje oziroma stanovanjska stavba za občasno
nastanitev v času počitnic in prostega časa, v kateri so vsi najbolj potrebni
bivalni prostori.«

»Stanovanje, ki se občasno ali več mesecev v letu uporablja za počitek in
rekreacijo ali se uporablja samo občasno.«

»Manjša hiša na deželi za preživljanje počitnic, prostega časa.«
»Manjša stavba ob robu vinograda, namenjena vinogradništvu in
občasnemu bivanju.«
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počitniška bivališča

sekundarno bivališče
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vikend
zidanica (vinski hram
ali vinska klet)
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Znak × nakazuje nejasnost opredelitve pri lastništvu in lokaciji sekundarnega bivališča.

počitniško bivališče

Jeršič, 1968, str. 53.

»Statistično neregistrirana skupina objektov, ki so v lasti zasebnikov
(redkeje tudi ustanov) s stalnim bivališčem v drugem kraju in služijo za
občasno zadovoljevanje rekreativnih ali kulturnih turističnih potreb, kot so
odmor, osvežitev, restitucija, doživljanje in kontaktiranje.«

sekundarno
počitniško bivališče

Geografski
terminološki slovar,
2005, str. 286.
Leksikon podeželja,
1999, str. 163.

Gosar, 1988, str. 39.

Vágner, Fialová,
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Preglednica 1: Pojmi in opredelitve sekundarnih bivališč.
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Ohranjanje poseljenosti podeželja
Opredelitev podeželja se razlikuje med strokami (geografija, agronomija, krajinska arhitektura
ipd.), saj ga vsaka opredeljuje v skladu s svojim področjem raziskovanja. Raziskave geografov
(Klemenčič V., Vrišer, Gosar, Ravbar, Kladnik, Kokole) in drugih strokovnjakov (Barbič,
Kovačič, Perpar) so podale različne opredelitve in členitve podeželja ter opozorile na ključne
probleme, zlasti pa so potrdile kompleksno razsežnost proučevanja podeželja (Nacionalni …,
2007).
Po Geografskem terminološkem slovarju (2005, str. 286) je podeželje »kultivirana pokrajina,
kjer je v pokrajinskem videzu in rabi prostora opazna prevlada najpomembnejših dejavnosti
kmetijstva in gozdarstva. V njem živi nadpovprečen delež kmečkega prebivalstva, ki je bolj
preprosto socialno razčlenjeno. Poleg tega je v njem še tradicionalna in poudarjena
prilagojenost položaja naselij in oblik hiš naravnim razmeram.«
Novejši pristopi k opredelitvi podeželja so odvrnili pozornost od natančnega določanja mej med
podeželjem in mestom. Pozornost so od statističnih značilnosti prenesli k ljudem, ki tam živijo,
in procesom, ki oblikujejo podeželskost. Podeželje postaja hibridni prostor, ki ga označuje
mrežna struktura, gibljiv prostor in niz medsebojnih odnosov. Proces industrializacije in
modernizacije je poleg brisanja mej med podeželjem in mestom privedel do procesa
deagrarizacije in s tem do zmanjšanja števila prebivalstva na podeželju in na kmetijsko manj
ugodnih površinah (Klemenčič, M. M., 2006). Kmetijstvo je glavni dejavnik, ki vzdržuje,
oblikuje in spreminja podeželsko pokrajino in zagotavlja gospodarsko in socialno ravnotežje
ter vpliva na stanje prebivalstva na podeželju (Perpar, 2003).
Evropska unija razvija številne programe, s katerimi želi preprečiti zaraščanje kmetijskih
zemljišč in ohraniti poselitev na podeželju. V ta namen so nastali posebni razvojni programi,
strukturni skladi za infrastrukturo, obnovo gospodarstva in tehnološko opremo. Vzdrževanje
kulturne pokrajine želi kmetijska politika EU spodbuditi tudi s širjenjem ekoloških kmetij in
kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi (Potočnik Slavič, 2002; cv: Klemenčič, 2005). V Sloveniji
je problem depopulacije podeželskega prostora vključen v Strategijo razvoja Slovenije 2006–
2013, kjer je ohranjanje poseljenosti podeželja prednostna razvojna naloga za doseganje
trajnostnega razvoja in skladnejšega regionalnega razvoja Slovenije, kot tudi v Programu
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Ključni posredni ukrepi za
ohranjanje poseljenosti na podeželju so usmerjeni v prenos znanja in inovacij ter naložbe, ki
izboljšajo splošno učinkovitost in trajnost kmetijskega gospodarstva (Program razvoja ..., 2014;
Slovenski regionalni ..., 2012).
Suburbanizacija
Pomeni razseljevanje prebivalstva iz mesta na njegovo obrobje. Berry (1980; cv: Rebernik,
2004) suburbanizacijo opredeli kot proces populacijske dekoncentracije, kjer so demografska
gibanja usmerjena z območij večje koncentracije proti manjšim. Drug vidik pa je preobrazba
mestnega obrobja pod vplivom mesta (Vresk, 2002, str. 156; cv: Rebernik, 2004). Gre za
socialno, gospodarsko in fiziognomsko preobrazbo neposredne okolice mesta (Rebernik, 2004,
str. 54). Proces suburbanizacije M. M. Klemenčič (2006) povezuje z modernizacijo podeželja,
kjer bolj kot do fizičnih sprememb prihaja do sprememb v obnašanju in dojemanju
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podeželskega prebivalstva. Eden od elementov suburbanizacije je tudi gradnja sekundarnih
bivališč na podeželju (Ogorelec, 1978). Izboljšana prometna infrastruktura, decentralizacija
delovnih mest in želja po bivanju v podeželskem okolju so dejavniki, ki so omogočali in
spodbujali ta pojav (Pacione, 2001, str. 84; cv: Rebernik, 2004).

1.6 Podeželje kot območje sekundarnih bivališč
Podeželje je živ organizem, ki se s časom spreminja in prevzema drugačne podobe ter funkcije.
Od mestnih območij se loči po fiziognomiji, strukturi in funkcijah. Ostra meja med njima se je
s procesom urbanizacije in industrializacije začela brisati. Del modernizacije podeželja so tudi
sekundarna bivališča, ki so tesno prepletena s podeželjem. Postavi se vprašanje, kaj podeželje
nudi sekundarnim bivališčem in kakšno je podeželje, kjer so prisotna sekundarna bivališča?
Podeželje je postalo prostor s številnimi rekreativnimi in prostočasnimi dejavnostmi.
Dojemanje podeželja kot prostora proizvodnje se je danes spremenilo v dojemanje podeželja
kot prostora potrošnje (Woods, 2005). Podeželje je postalo cenjeno prav zaradi svojih
rekreacijskih in estetskih vrednosti in postalo privlačno za sekundarna bivališča (Saarinen,
2004; cv: Pitkänen, Vepsäläinen, 2010). Velik vpliv na sodobno dojemanje podeželja imajo
mediji. Številni avtorji ugotavljajo, da je ideološka predstava podeželskosti in podeželskega
načina življenja navkljub vsem spremembam na podeželju, obstala v preteklosti. Širša javnost
podeželje pogosto označuje kot naraven in brezčasen prostor. Ta idilična predstava podeželja
je bistvenega pomena za rabo podeželja v rekreativne namene in sekundarna bivališča. Cloke
(2003) in Bunce (2003; cv: Pitkänen, Vepsäläinen, 2010) ugotavljata, da se mit o idiličnem,
brezčasnem podeželju ne sklada z realno podobo postindustrijskega podeželja, ki je pod
nenehnimi globalizacijskimi spremembami (intenzivnost kmetijstva, povečana mobilnost idr.).
Nasprotja med realnostjo in mističnimi predstavami idiličnega tradicionalnega kmečkega
podeželja lahko privedejo do konfliktov v drugačnem dojemanju in uporabi podeželskega
prostora.
Bell (2006; cv: Pitkänen, Vepsäläinen, 2010) je podeželje v sklopu sekundarnih bivališč
opredelil v tri kategorije: podeželje, kjer prevladuje kmetijstvo (farmscape), divjina (wildscape)
in podeželje za rekreativne namene (adventurescape).
Farmscape najpogosteje pooseblja tradicionalno kmetijsko pokrajino. Lastnikom sekundarnih
bivališč je sinonim za naravno, preprosto, zdravo, harmonično, tradicionalno in varno
podeželsko okolje. Na podeželje gledajo romantično in utopično. Predstavlja jim zatočišče pred
modernostjo, urbanizacijo in hitrim načinom življenja. Ljudje se nostalgično spominjajo
podeželja, iščejo podobe iz preteklosti in iz otroštva. Realnost, kjer je prisotno intenzivno
kmetijstvo, se ne sklada s to rustikalno podobo podeželja, ki ljudi vodi v gradnjo sekundarnih
bivališč na tem območju.
Wildscape predstavlja lastnikom sekundarnih bivališč popolno nasprotje mestnemu načinu
življenja. Divjino lahko dojemamo kot nekaj strah vzbujajočega ali prostor s strani človeka
ohranjene in zaščitene narave. Finsko dojemanje divjine je povezano z nedotaknjeno,
odmaknjeno, neposeljeno naravo, kjer ni nikakršnih odtisov človeka. Prav ohranjena narava je
ena izmed temeljnih privlačnosti podeželja, ki odločajo o lokaciji sekundarnih bivališč. Lastniki
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sekundarnih bivališč v takšnem okolju iščejo psihično in fizično sprostitev, svež zrak, mir,
tišino in pobeg pred vsakdanjikom (Pitkänen, Vepsäläinen, 2010; Rye, 2011).
Lastniki sekundarnih bivališč so s spremenjenim načinom življenja spremenili tudi dojemanje
podeželja. Tradicionalne rekreativne dejavnosti (sprehajanje, gobarjenje, kolesarjenje idr.) so
nadomestile sodobnejše aktivnosti, ki so odraz sodobne tehnologije in mestnega načina
preživljanja prostega časa. Podeželje je postalo prostor za pustolovščine, sproščanje adrenalina
in preizkušanje lastnih mej. Lokacije sekundarnih bivališč so postale podrejene aktivnostim, ki
so pogosto usmerjene v določeno okolje (npr. jadranje, plezanje, vožnja s štiri cikli, padalstvo
idr. Bell, 2006; cv: Pitkänen, Vepsäläinen, 2010).
Umeščanje in širjenje sekundarnih bivališč na podeželje pogosto povzroči nasprotja med
dejansko rabo površja in ohranjanjem privlačnosti podeželja. Müller (2004; cv: Rye, 2011) je
pojav sekundarnih bivališč označil za netrajnostno rabo okolja. Lastniki sekundarnih bivališč
so občasni prebivalci, ki so pretežno potrošniško usmerjeni do podeželja. V primerjavi z
domačini je njihovo zanimanje za podeželje manjše in manj odgovorno. Njihova skrb in
pozornost je namenjena le ohranjanju idilične podobe podeželja, ki je ključen motiv za
sekundarno bivališče (Farstad, Rye, 2013). Overvåg in Berg (2011; cv: Rye, 2013) ugotavljata,
da vir težav predstavlja dejstvo, da si delijo isti prostor, vendar ga izkoriščajo za drugačne
namene. Sandell (1995, 1997; cv: Rye, 2013) je razvil teorijo o ohranjanju podeželja kot
artefaktu. Lastniki sekundarnih bivališč želijo ohraniti podeželje takšno kot je bilo ob njihovem
prihodu, hkrati so bolj dovzetni za ohranjanje narave, medtem ko so domačini usmerjeni v
napredek in izboljšanje njihovega življenjskega prostora. Na drugi strani pa lastniki
sekundarnih bivališč prinašajo tudi pozitivne lastnosti. Njihova skrb za okolje in obdelovanje
površin preprečuje zaraščanje. Pogosto spodbudijo prenovo ali gradnjo nove infrastrukture, so
pobudniki in začetniki razvoja turizma, s čimer zagotovijo nova delovna mesta. Višje kakovosti
bivanja z novostmi ne pridobijo samo začasni prebivalci, temveč tudi stalni.
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2 RAZVOJ SEKUNDARNIH BIVALIŠČ V SLOVENIJI
Prav tako kot drugje po Evropi se je tudi v Sloveniji s pojavom mest in mestnega načina
življenja med meščani porodila želja, da bi del svojega časa preživeli drugje.
V severnih in srednjeevropskih državah se je tovrstni razvoj začel s poletnimi hišami, ki so
predstavljale začetno fazo sezonske suburbanizacije. Okrog leta 1900 so v večini evropskih
držav ter v ZDA, Kanadi, Avstraliji in na Novi Zelandiji rekreacijski potencial podeželja
koristili bogati meščani, umetniki in intelektualci. Podeželje so dojemali kot idilično okolje in
vir navdiha ter idej (Coppock, 1977; Hall, Müller 2004; cv: Vágner, Müller, Fialová, 2011). V
nekaterih primerih je to vodilo do nastanka poletnih vil (Poser, 1939; Joura 1944; cv: Vágner,
Müller, Fialová, 2011).
V Sloveniji so se prve poletne vile začele pojavljati ob koncu 19. stoletja, predvsem na območju
Bleda in Bohinja, ki so bile v lasti tujcev višjega sloja (Ogorelec, 1978). Bled je v tem času
postajal vedno pomembnejše zdraviliško turistično naselje. V začetku 20. stoletja se je uveljavil
kot eden najpomembnejših turističnih središč Avstro-Ogrske monarhije. Porast počitniških
bivališč na Bledu je bilo opaziti tudi v 20-tih letih 20. stoletja, vendar so spremenjene politične
razmere mnogo nekdanjih lastnikov, ki so izhajali iz različnih delov razpadle Avstro-Ogrske,
prisilile k prodaji, ali pa jih je nova oblast, Kraljevina SHS, razlastila in njihove objekte
nacionalizirala (Gosar, 1988). Na drugih delih Slovenije, predvsem na območju Slovenskih
goric in Haloz, so si premožnejši tuji nekmečki lastniki poleg viničarije, namenjene za
stanovanje delovne sile ter za spravljanje orodja in pridelkov, zgradili posebne, pogosto
enonadstropne hiše mestnega videza. Objekti so služili za počitek, zabavo in so tako prevzeli
poleg gospodarske tudi funkcijo sekundarnega počitniškega bivališča (Jeršič, 1968).
Druga svetovna vojna in obdobje po njej je prineslo »opustošenje« javne in zasebne turistične
infrastrukture, politične odločitve po drugi svetovni vojni pa so pripeljale do razlastninjenja
zasebnih sekundarnih bivališč, ki so bila predana v upravljanje državnim ali republiškim
ustanovam. Gradnja novih oziroma obnovitev že obstoječih sekundarnih bivališč je bila
oživljena šele ob koncu 50-ih in na začetku 60-ih let 20. stoletja (Gosar, 1988). Do 2. svetovne
vojne so bila sekundarna bivališča vezana na takratna turistična središča, Jeršič (1968, str. 63)
pa ugotavlja, da se je po 2. svetovni vojni gradnja razširila po celotni Sloveniji. Gosar (1987,
str. 101) povojno širitev sekundarnih bivališč deli na dve obdobji, in sicer pred letom 1960 ter
obdobje intenzivne gradnje v 70-ih letih 20. stoletja. V prvi fazi se je število sekundarnih
bivališč najprej povečevalo v izletniških, zdraviliških in turističnih naseljih (npr. Bled,
Jezersko, Trška gora, Piran, Rakitna, Gorenja vas, Kamniška Bistrica). Sredi 60-ih let 20.
stoletja so sekundarna bivališča začeli graditi v suburbani coni mest oziroma na območju
dnevne migracije ter na posameznih območjih Primorske in osrednje Slovenije (npr.
Škofjeloško hribovje, Slovensko Primorje, Bohinj). Leta 1964 je bila sprejeta odločitev o
razvoju turizma v slovenskem alpskem prostoru, ki je med drugim postavil tudi smernice za
gradnjo zasebnih sekundarnih bivališč. Predtem je bil le majhen del zasebne alohtone posesti
namenjen gradnji sekundarnih bivališč, nato pa Gosar (1988, str. 167) obdobje po letu 1964
omenja kot čas »razprodaje (kmečke) posesti«. Jeršič (1974, str. 136) pa piše o gradbenem
razcvetu sekundarnih bivališč, ki je zajel predvsem alpski svet in Slovensko Primorje, pri čemer
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gradnja sekundarnih bivališč sovpada s turističnim razvojem območja. Ob prvem neuradnem
popisu leta 1967, ki ga je izvedel Jeršič, je bilo na območju Slovenije 1859 sekundarnih bivališč.
Letno je bilo zgrajenih ali adaptiranih povprečno 200 do 250 objektov. Največ jih je bilo na
območju Koprskega Primorja, najmanj pa na območju Pomurske ravnine (Jeršič, 1968, str. 54).
V 70-ih letih 20. stoletja je opaziti težnjo gradnje ali nakupa sekundarnih bivališč na vinorodnih
območjih Panonske in Dinarske Slovenije ter na Krasu. Preusmeritev gradnje na manj
obljudena območja je posledica vedno ostrejše in omejujoče zakonodaje glede gradnje
sekundarnih bivališč in dedovanja zemljišč na podeželju s strani odseljenih v mesta ter zaradi
osebnih interesov posameznikov, ki so želeli svoj prosti čas posvetiti obdelavi vinograda,
sadovnjaka ali vrta (Gosar, 1987, str. 184; Jeršič 1998, str. 98). Na območju TNP se je gradnja
sekundarnih bivališč omejila leta 1981, ko je bil sprejet Zakon o Triglavskem narodnem parku,
s katerim so določili meje narodnega parka in prepovedali gradnjo novih oziroma povečavo
obstoječih sekundarnih bivališč in spremembo namembnosti obstoječih objektov v sekundarna
bivališča. Leta 2010 je bil sprejet novi Zakon o TNP, ki ohranja stroge prepovedi in omejitve
glede sekundarnih bivališč (Uradni list SRS 1981, Uradni list RS 2010; cv: Koderman, Salmič,
2013, str. 114). Seveda se je njihovo število povečalo na območjih, ki so bila že predhodno
privlačna (zimsko-športna središča, planine, vinorodne gorice). Glede na podatke statističnih
letopisov je bila največja rast sekundarnih bivališč v Sloveniji zabeležena med letoma 1971 in
1981, ko je število naraslo za kar 72 %. Med letoma 1981 in 1991 se je rast sekundarnih bivališč
umirila, število je naraslo za 29 %, med letoma 1991 in 2002 pa le še za 11 % (Popis
prebivalstva, 1971, 1981, 1991, 2002b).

število bivališč

Grafikon 1: Število sekundarnih bivališč po letu izgradnje v Sloveniji.
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Vir. Stanovanja po naseljenosti ..., 2011b.
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Grafikon 2: Število sekundarnih bivališč v Sloveniji.
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Vir: Popisi prebivalstva 1971, 1981, 1991, 2002b; Stanovanja po naseljenosti ..., 2011a; Register
nepremičnin, 2013.

Na upad gradnje sekundarnih bivališč v Sloveniji je vplivalo tudi povečano zanimanje za
gradnjo sekundarnih bivališč izven slovenskih meja, tj. predvsem na Hrvaškem. Gradnja je
postala intenzivnejša v 80-ih letih 20. stoletja, ponekod tudi že prej. V času vojne na Balkanu
se je gradnja ustavila in se nadaljevala proti koncu 90-ih let 20. stoletja, ko so se vojne razmere
umirile. Slovenci so usmerili gradnjo predvsem na območje severnega Hrvaškega Primorja. Na
Hrvaškem je bilo leta 2011 popisanih 249.243 sekundarnih bivališč. Število je od leta 2002
naraslo za 36,6 %. Zaradi bližine in prometne dostopnosti imajo Slovenci največ sekundarnih
bivališč na območju Istre in Kvarnerja. Visok delež zavzemajo na otoku Krku, kjer je
slovenskih skoraj polovica vseh (1654) sekundarnih bivališč. Na Hrvaškem naj bi imeli
Slovenci po neuradnih podatkih 110.000 sekundarnih bivališč in apartmajev (Opačić, 2009b;
Popis stanovništva ..., 2013; Opačić, 2013). Eden izmed vzrokov za upad gradnje po letu 2000
v Sloveniji je tudi finančna nezmožnost ljudi, da bi poleg primarnega bivališča zgradili in
vzdrževali še sekundarnega. Hkrati se je spremenil življenjski slog ljudi, ki se ne želijo vezati
zgolj na eno naselje, temveč želijo več doživetij v raznovrstnih pokrajinskih tipih.
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Preglednica 2: Faze razvoja sekundarnih bivališč v Sloveniji.
FAZA
RAZVOJA

ZNAČILNOSTI

OBMOČJE SB

OCENA
ŠTEVILA
SB

I.
pred letom
1970

̶ Poletne vile,
̶ lastniki premožni tujci,
̶ viničarije z enonadstropnimi hišami,
̶ zasebno lastništvo,
̶ namenjeni prostemu času in rekreaciji.

̶ Zdraviliško in turistična naselja (Bled,
Bohinj),
̶ vinorodni predeli Slovenskih goric in Haloz
poletne vile.

4658

̶ Upostošenje SB po 2. sv. vojni,
̶ razlastninjenje zasebnih SB,
̶ obnova in gradnja novih SB,
̶ začetek “razprodaje” kmečke zemlje.

̶ Povečevanje
števila
v
izletniških,
zdraviliških in turističnih naseljih (npr. Bled,
Jezersko, Koprsko Primorje, Trška gora).

6197

̶ Intevnzivna gradnja
̶ mobilnost ljudi,
̶ vračanje h koreninam,
̶ dedovnje zemljišč,
̶ vinogradništvo,
̶ omejitev gradnje na območju TNP,
̶ zasebno in javno lastništvo.

̶ Zasičenost s SB v turističnih središčih,
̶ gradnja na manj obljudenih območij in
suburbanih conah mest,
̶ postopna razširitev po celotni Sloveniji,
̶ porast gradnje na vinorodnih območjih
Panonske in Dinarske Slovenije tern a Krasu,
̶ gradnja SB tudi izven Slovenije, predvsem
na Hrvaškem.

̶ Umirjanje rasti SB
̶ spreminjanje SB v stalna bivališča,
̶ menjava lastnikov,
̶ opuščanje vinogradništva.

̶ Razpršena gradnja po celotni Sloveniji,
̶ nadaljevanje gradnje na območju Hrvaške
proti koncu 90-ih let 20. stoletja.

II.
1971-2000

III.
po letu 2000

6197
(1971)
21.893
(1991)

34.361
(2002)
53.237
(2011)

Vir: Gosar, 1987, 1988; Jeršič,1968, 1974, 1998; Ogorelec, 1978.
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Karta 1: Delež sekundarnih bivališč v posameznih občinah za leti 2002 in 2011.
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SURS je v popisu stavb in stanovanj leta 2002 zabeležil 31.681 sekundarnih bivališč, ki so bila
namenjena rekreaciji in počitku. Skupaj s stanovanji, namenjenimi občasni rabi za sezonska
dela v kmetijstvu (zidanice, vinske kleti), je sekundarnih bivališč 34.361, kar predstavlja
1.748.829 m2 uporabne površine. Uporabna površina se opredeli kot: površina, izmerjena
znotraj zunanjih sten, brez nebivalnih kleti in podstrešij ter brez skupnih prostorov v
večstanovanjskih stavbah (SURS, 2011a). Največ sekundarnih bivališč za počitek in rekreacijo
je bilo v občinah Piran (1058), Trebnje (970), Brežice (951), Novo mesto (940), Bohinj (848),
Lendava (836), Kranjska Gora (781) (Popis prebivalstva 2002a, 2002b).
Ob popisu leta 2011 je bilo v Sloveniji 20.740 sekundarnih bivališč, namenjenih počitku in
rekreaciji, kar predstavlja 2,5 % vseh registriranih stanovanj v Sloveniji in 1.041.651 m2
uporabne površine. Največ jih je bilo evidentiranih v Piranu (1042), Kranjski Gori (922),
Bohinju (864) in Brežicah (711). Med letoma 2002 in 2011 je število sekundarnih bivališč
upadlo za 40 %.
Če primerjamo podatke iz Popisa 2002 lahko sklepamo, da je podatek o sekundarnih bivališčih
v REN podcenjen. Za skoraj 4000 izmed teh stanovanj je bil v REN naveden podatek, da so
sekundarna, vendar, ker je imel tam nekdo prijavljeno prebivališče, so se po popisni
metodologiji štela med običajna naseljena stanovanja. Analize so tudi pokazale, da se je v
določenih predelih Slovenije nekaterim stanovanjem, ki so bila v Popisu 2002 sekundarna,
spremenila dejanska raba v zidanice. Podatek o številu iz leta 2011 izključuje stanovanja, ki so
namenjena občasni rabi za sezonska dela v kmetijstvu. V Sloveniji naj bi bilo po podatkih REN
32.497 zidanic. Največ sprememb rabe v zidanice je bilo predvsem v pomurski in jugovzhodni
statistični regiji (Stanovanja, Slovenija, ..., 2012; Register nepremičnin, 2013). Težko je
pridobiti podatek, ki bi odražal dejansko število sekundarnih bivališč v Slovenji, saj nobena
ustanova v Sloveniji ne beleži števila sekundarnih bivališč, temveč gre zgolj za interpretacijo
podatkov, pridobljenih iz različnih virov (Rotar, 2014).
Razlike v zmanjšanju deleža sekundarnih bivališč so vidne na karti 1. Občine z vinorodnimi
območji so imele po podatkih iz leta 2011 bistveno manjši delež sekundarnih bivališč kot leta
2002, saj podatki iz Registrskega popisa ne vključujejo zidanic in bivališč, kjer je prijavljeno
stalno bivališče. Problem predstavlja fiktivna registracija stalnega bivališča v sekundarnem
bivališču. Registracija stalnega prebivališča se je izrazito povečala z napovedjo
nepremičninskega davka (grafikoni 3, 4, 5, 6), to dokazujemo s podatki o občinah z največjim
številom sekundarnih bivališč v Sloveniji. Lastniki so se s tem želeli izogniti višjemu davku na
nepremičnino. Njihov obseg in vpliv se je pokazal v valu pritožb in nestrinjanj, ki so sprožili
razpravo o izenačenju davčne stopnje za rezidenčne in nerezidenčne nepremičnine. Sekundarna
bivališča (nerezidenčna stanovanja) so bila v prvem predlogu obdavčena z 0, 50 %, nato pa se
je davčna stopnja znižala na 0,15 %.
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število prijav

Grafikon 3: Število prijav/sprememb stalnega prebivališča po mesecih 20102013.
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Vir: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, 2013; cv: Svenšek, 2014.

število prijav

Grafikon 4: Število prijav stalnega prebivališča v občini Bohinj med leti 2006 in 2013.

obdobje prijav

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, 2013; cv: Svenšek, 2014.

število prijav

Grafikon 5: Število prijav stalnega prebivališča v občini Kranjska Gora med leti 2006 in 2013.

obdobje prijav

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, 2013; cv: Svenšek, 2014.

število prijav

Grafikon 6: Število prijav stalnega prebivališča v občini Piran med leti 2006 in 2013.

obdobje prijav

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, 2013; cv: Svenšek, 2014.
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2.1 Dejavniki nastajanja in razporejanja sekundarnih bivališč
Preživljanje prostega časa v lastnem sekundarnem bivališču je odraz prehoda iz agrarne v
industrijsko ter nadalje v postindustrijsko in globalizacijsko družbo. Na nakup/lastništvo in
lokacijo sekundarnih bivališč vplivajo različni dejavniki (Vágner, Müller, Fialová, 2011). V
preteklosti je bila opazna prevlada rekreacijskega motiva, danes je za lastnike sekundarnih
bivališč značilen pluralizem, ki se odraža v prepletanju raznolikih motivov. Poleg subjektivnih
in objektivnih dejavnikov, ki vplivajo na odločitev o nakupu (push faktorji), so zelo pomembni
dejavniki, ki vplivajo na izbiro lokacije (pull faktorji; Opačić, 2011). Objektivni (finančno
stanje posameznika, čas, mobilnost) dejavniki so neodvisni od vedenja posameznika, medtem
ko subjektivni odražajo individualne sposobnosti, želje in njihov življenjski slog. V spodnji
preglednici so prikazani dejavniki nakupa in lokacijski dejavniki. Pri dejavnikih nakupa so
pomembnejši čustveno-psihološki, gospodarski in zakonodajni dejavniki, ki vplivajo na izbiro
lokacije sekundarnega bivališča. Pri izbiri so v ospredju naravne danosti, dostopnost ter
individualni dejavniki, ki težijo k samorealizaciji lastnikov sekundarnih bivališč.

Preglednica 3: Dejavniki nakupa/lastništva in lokacije sekundarnih bivališč.
DEJAVNIKI NAKUPA
politični, zakonodajni,
institucionalni
socialni, psihološki in
kulturni
gospodarski
prebivalstveni
individualni

politični sistem, ugodnosti pri odmeri davčnih obveznosti, internacionalizacija
urbanizacija – življenjski slog, statusni simbol, prostočasne potrebe in zahteve,
obremenitev na delovnem mestu, biti neodvisen, biti na lastni zemlji
stopnja gospodarskega razvoja, kakovost in tip bivališča, zasebna naložba, naložba
kapitala
starost, spol, izobrazba, poklic
dedovanje, družinske povezave, čustvena navezanost na določeno okolje, zagotovitev
bivališča v času upokojitve

LOKACIJSKI DEJAVNIKI
gostota prebivalstva, izseljevanje, suburbanizacija in deurbanizacija prebivalstva
stopnja urbanizacije
možnosti rekreacije, ohranjenost naravnega okolja
naravno okolje
dostopnost, infrastruktura prometna infrastruktura, komunalna ureditev, trgovina in ostale storitve
in storitve
davki, regionalna/lokalna politika
institucionalni faktorji
varno okolje, dedovanje, družinske povezave, čustvena navezanost na določeno okolje,
individualni
zagotovitev bivališča v času upokojitve

Vir: Gosar 1988; Vágner, Müller, Fialová, 2011.

Jeršič (1998) je dejavnike nastajanja in razmeščanja sekundarnih bivališč razdelil v inicialne in
disperzivne. Prvi delujejo v naselju stalnega bivališča lastnika sekundarnega bivališča, drugi pa
na območju sekundarnega bivališča.
Med inicialne dejavnike je uvrstil potrebo po rekreaciji. Želja po sprostitvi in počitku ima
običajno večji učinek v drugem okolju (Jeršič, 1998). Aktivnosti v prostem času, ki jih ljudje
opravljajo iz sprostitvenih, regeneracijskih in družbenih pobud, so različne vrste športa,
pohodništvo, ljubiteljsko delo itd. Prostočasne aktivnosti so pomembne za regeneracijo,
zdravje, pripomorejo k večji delovni sposobnosti in ustvarjalnosti na različnih področjih
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(Zupančič, 2001). Od tod izvira tudi težnja po graditvi in občasnem bivanju v sekundarnem
bivališču. Na realizacijo te želje vpliva mnogo dejavnikov. Eden izmed pomembnih dejavnikov
je življenjski standard in finančna zmožnost lastnikov sekundarnih bivališč. V 60-ih letih 20.
stoletja je življenjski standard v Sloveniji omogočal gradnjo sekundarnih bivališč samo višjemu
sloju, katerih težnja je bila naložba denarja v nepremičnine oziroma želja po dodatnem zaslužku
z oddajanjem sekundarnega bivališča. Imeli so tudi osebni avto, ki jim je omogočal mobilnost.
Od 70-tih let 20. stoletja dalje pa so sekundarna bivališča postala tudi del srednjega sloja (Jeršič,
1968). Do 90-tih let 20. stoletja je gradnja ali nakup sekundarnega bivališča predstavljala eno
redkih oblik vlaganja osebnih finančnih sredstev v materialne oblike. Pomemben dejavnik, ki
je ljudem omogočal nakup ali gradnjo sekundarnih bivališč, je bilo ugodno najemanje bančnih
posojil zaradi visoke inflacije v 70-ih in 80-ih letih 20. stoletja. Po Jeršičevem (1998, str. 59)
mnenju je imelo lastništvo sekundarnega bivališča v takratni »brezrazredni« družbi tudi vlogo
socialnega ugleda (Jeršič, 1998).
Med disperznimi dejavniki so odločilni naravnogeografski dejavniki. Slovenija je pokrajinsko,
ekološko, biotsko pestra in raznolika država. Relief, podnebne razmere, rastlinstvo, geološka
zgradba in drugi elementi se zelo hitro spreminjajo že na krajše razdalje in ustvarjajo različne
tipe pokrajin (Zupančič, 2001). Pomembno vlogo pri izbiri ima tudi kulturna raba zemljišča
(vinogradi, pašniki, njive). Na lokacijo nakupa zemljišča in postavitev sekundarnega bivališča
običajno vpliva preplet več privlačnih naravnogeografskih elementov, ne zgolj en sam. Ti
motivi so sicer izhodiščni indikator, vendar brez ostalih dejavnikov nimajo absolutne vrednosti.
Glede na razpredenost sekundarnih bivališč v Sloveniji ne moremo govoriti o izrazitih naravnih
dejavnikih, ki bi opredeljevali večjo ali manjšo intenziteto izgradnje. Deloma pa to omejujejo
tudi zakoni, ki prepovedujejo gradnjo na privlačnih zavarovanih območjih (Jeršič, 1968; Gosar,
1987; Gosar, 1988; Jeršič, 1998).
Vpliv pri soodločanju o lokaciji ima razdalja od naselja stalnega bivališča do sekundarnega
bivališča. Z oddaljenostjo se manjša možnost pogostejšega obiska. Največji delež sekundarnih
bivališč se nahaja sorazmerno blizu (do 60 km) stalnemu bivališču. Z razvojem prometnih
sredstev in prometnic je celotna Slovenija postala prepredena s sekundarnimi bivališči (Jeršič
1968; Jeršič, 1998). Preden je prišlo do splošne motorizacije, so do 60-ih let 20. stoletja
nastajala sekundarna bivališča predvsem v naseljih, ki so bila dostopna z javnimi prometnimi
sredstvi ali celo s kolesi. V 60-ih letih 20. stoletja je na porast sekundarnih bivališč na
Gorenjskem pomembno prispevala bohinjska proga (Gosar, 1988). Z uveljavljanjem osebnih
motornih vozil in razširitvijo cestnega omrežja so se sekundarna bivališča razširila bolj
razpršeno (Jeršič, 1968, 1998).
Za lastnike sekundarnih bivališč je pomembna tudi oskrba, ki zajema različna področja
(trgovina, pošta, banka, zdravstvene, kulturne, socialne in druge storitve). Pomembna je
raznolikost, možnost izbire, časovna, finančna in socialna dostopnost storitev (Zupančič, 2001).
Na privlačnost območja vplivajo tudi družbeno-gospodarske razmere (Jeršič, 1968). Dejavnik,
ki je vplival na porast sekundarnih bivališč po drugi svetovni vojni, je preslojitev kmečkega
prebivalstva. S tem se je spremenil odnos do zemljišča. Bolj oddaljena ali slabše rodovitna
zemljišča niso več predstavljala nujnega eksistenčnega dela kmetije in so tako postala
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potencialna zemljišča za sekundarna bivališča. Kmetje so jih za nizko ceno prodali in si s tem
kratkoročno finančno opomogli (Jeršič, 1968; Plut, 1977; Klemenčič, 2002; Klemenčič, M.,
M., 2006; Ravbar 2006). Zaradi odseljevanja kmečkega prebivalstva so ostali neizkoriščeni
stanovanjski in kmečki gospodarski objekti, le-ti pa so postali zanimivi za mestno prebivalstvo,
ki jih je preuredilo v sekundarna bivališča (Jeršič, 1968).
Pri razmeščanju sekundarnih bivališč so pomembni tudi upravni ukrepi. V večini primerov
veljajo prostorski ureditveni pogoji z različnimi, predvsem ohlapnimi merili za umeščanje in
oblikovanje objektov. Sekundarna bivališča so izjemoma opredeljena natančno. Večja
pozornost jim je namenjena tam, kjer so množično zastopana in jih razumejo kot gradnjo z
vsemi potrebnimi komunalnimi storitvami, ter z možnostjo uveljavljanja občinskih nadomestil
za uporabo stavbnega zemljišča ter komunalnih prispevkov. Sekundarna bivališča so vnesena
v nekatere občinske prostorske plane, pa tudi v prostorske izvedbene akte. V prostorskem planu
občine je tako določeno, kje je dovoljena izgradnja sekundarnih bivališč: običajno le na tistih
lokacijah, kjer je mogoča komunalna opremljenost (Stanič in sod., 2000).
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Slika 1: Preplet dejavnikov nakupa/gradnje sekundarnega bivališča na različnih območjih.

PSIHOLOŠKI

• pobeg pred dnevnimi pritiski
• krepitev socialnega
statusa/snobizem
• samota, mir
• ustvarjanje doma za čas
upokojitve
• želja, da se otrokom omogoči
rekreacija v zdravem okolju
• vračanje h koreninam
• varno okolje
• preživljanje počitnic

VINOGRADNIŠKA
OBMOČJA

• kratek potovalni čas

GOSPODARSKI

DOŽIVLJAJSKI

NARAVNA
PRIVLAČNOST

•
•
•
•
•

dedovanje
poceni zemljišče/objekt
nižji davki
nižji prispevki občini
investicija kapitala

GORSKA IN
HRIBOVITA
OBMOČJA

• vinogradništvo, vrtnarjenje
• preživljanje časa s prijatelji/družino
• krepitev zdravja in fizične moči,
pohodništvo, rekreacija
•
•
•
•
•

OBALNA
OBMOČJA

morje
hribi, gore
zavarovana območja
jezera
čist/svež zrak

Vir: Povzeto po Jeršič, 1998; Opačić 2011.

Dejavniki se med seboj dopolnjujejo, zato ne moremo govoriti o enostranskem vplivu
posameznega dejavnika na nakup/gradnjo sekundarnega bivališča. Vinorodna, gorska in
hribovita ter obalna območja imajo specifične naravne in doživljajske privlačnosti, ki
prispevajo k odločitvi, kljub vsemu na dokončno odločitev vplivajo še psihološki in
gospodarski dejavniki. Pomen posameznega dejavnika je odvisen tudi od obdobja in osebnih
interesov posameznika. Hierarhija pomembnosti se spreminja in pojavljajo se novi, ki so odraz
sodobnega načina življenja (npr. želja po varnem in zdravem okolju, mir, samota). V preteklosti
so bila sekundarna bivališča v lasti bogatejših ljudi, ki so s tem le še okrepili svoj socialni status.
V 80-ih letih 20. stoletja so lastniki postali tudi manj premožni ljudje, s tem se je izgubil
snobovski pomen sekundarnega bivališča. V zadnjem času je motiv zopet kapitalska naložba
premožnejših, saj si velika večina ljudi ne more več privoščiti gradnje in vzdrževanja dveh
bivališč.
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2.2 Vplivi sekundarnih bivališč na geografsko okolje
Gradnja sekundarnih bivališč je proces, ki ima širok spekter pozitivnih in negativnih prostorskih
vplivov, ki jih lahko razdelimo v štiri skupine: okoljski, gospodarski, družbeni ter vpliv na
morfologijo in strukturo naselij. Vplivi se med sabo prepletajo in jih je težko razvrstiti zgolj v
eno samo skupino. Potreben je celosten pristop in kritična presoja vseh vplivov na območju
nastanka sekundarnih bivališč (Plut, 1977; Gosar, 1987; Jeršič, 1987; Kadlecová, Fialová,
2010).
2.2.1 Vpliv na naravno okolje in oblike rabe tal
Sekundarna bivališča so postavljena na razglednih krajih (vrhovi, grebeni, gozdni robovi, vodni
robovi, robovi planot idr.) ali na krajih, ki so primerni za rekreacijske dejavnosti na prostem ali
sproščanju v naravnih značilnostih. Težnja zgoščevanja sekundarnih bivališč se pojavlja na
najbolj privlačnih in hkrati najbolj ranljivih ekoloških območjih (Cigale, 2009). Zaradi
pozidave ali spremembe namembnosti lahko območje izgubi svojo kulturno in rekreacijsko
vrednost. Gradnja pogosto posega na ekološko občutljiva območja, kar lahko privede do
uničenja pomembnih biotopov in zmanjševanja biotske raznovrstnosti. To predstavlja velik
problem posebno v gorskih in zavarovanih območjih. S širitvijo sekundarnih bivališč na redko
poseljena območja prihaja, zaradi neustrezne komunalne opremljenosti, do onesnaževanja
površinskih in podzemnih voda (Jeršič, 1987; Cigale, 2009; Kadlecová, Fialová, 2010).
Sekundarna bivališča so velik porabnik prostora, po podatkih SURS-a za leto 2011 so
zavzemala 1.041.651 m2, pri čemer ni upoštevana površina pripadajočega zemljišča
(Stanovanja, Slovenija, 2012). Cigale (2009) je sekundarno bivališče označil kot prostorsko
zahtevno in potratno.
Po eni strani sekundarna bivališča posegajo na kakovostna kmetijska zemljišča, pospešujejo
erozijo prsti, povzročajo usade in plazove, po drugi strani pa zavirajo proces zaraščanja
kmetijskih zemljišč na območjih, ki so manj primerna za sodobno kmetijstvo. Lastniki, ki imajo
željo po obdelovanju kmetijskega zemljišča, pripomorejo k vzdrževanju kulturne pokrajine
(Plut, 1977; Jeršič, 1987).
2.2.2 Vpliv na morfologijo in strukturo naselja
Z gradnjo sekundarnih bivališč se spreminja izgled, struktura in identiteta naselja. Novogradnje
lahko zapolnjujejo vrzeli v naselju ali pa se razvijejo ločeno od prvotnega naselja in tvorijo
samostojno enoto (Jeršič, 1987). Pri gradnji sekundarnih bivališč pridejo do izraza povsem
osebni interesi, lastno hotenje in okus posameznika. Novi objekti so oblikovani v skladu s
trenutnimi arhitekturnimi smernicami in željami posameznikov, ki se odražajo v prevelikih
modernih zgradbah, bazenih, visokih ograjah, neustreznih gradbenih materialih itd. Sekundarna
bivališča se težko vklapljajo v okolje in delujejo kot tujek, s čimer spreminjajo lokalno značilno
arhitekturno tradicijo vasi in s tem izgubljajo privlačnost in prvinskost. Pogosto so ti objekti
grajeni brez premišljene umestitve v prostor, zato postaja podoba naselij v kulturni pokrajini
vse bolj kaotična, osiromašena in degradirana (Cigale, 2009; Kadlecová, Fialová, 2010).
Marjavaara (2008; cv: Salmič, 2012) jih je zaradi spreminjanja estetskega videza pokrajine
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označil kot vizualne onesnaževalce. Deuova (2004) ugotavlja, da je v slovenskem prostoru
trajnostno urejanje bivalnega prostora zgolj formalno. Na tem področju bo potrebno urediti
zakonodajo, dosledno izvajati nadzor v urejanju bivalnega okolja ter izdelati podrobnejše
dokumente o urejanju naselij, s katerim bi prečili degradacijo naselij.
Sekundarna bivališča imajo tudi pozitivne učinke na morfologijo naselij. Pri prenovi starejših
objektov prihaja do spreminjanja tradicionalne arhitekture, hkrati pa prenavljanje opuščenih hiš
pripomore k ohranjanju propadajočih stavb, ki so del kulturne dediščine. Zaradi začasnih
prebivalcev sekundarnih bivališč se lažje vzdržujejo nekateri komunalni objekti (ceste) ali
oskrbne dejavnosti, kar posredno vpliva na urejeno in privlačno okolje (Jeršič, 1987; Stanič in
sod., 2000).
2.2.3 Gospodarski vpliv
Gospodarski učinek sekundarnih bivališč je odvisen od pogostosti in dolžine trajanja obiskov
ter oddaljenosti od stalnega bivališča. Prisotnost sekundarnih bivališč pomeni hkrati prisotnost
občasnega prebivalstva, kar pomeni povečano potrebo po komunalnih storitvah in prometni
infrastrukturi. Zagotoviti je potrebno tudi terciarne in kvartarne storitve, za vse to je potreben
finančni vložek lokalne skupnosti. Omenjeno lahko pozitivno vpliva za celoten razvoj
posameznega območja. Pozitivne gospodarske učinke ima predvsem na podeželskih območjih,
ki so zaradi negativnega prebivalstvenega gibanja gospodarsko slabše razvita. Privede pa lahko
tudi do zviševanja cen nepremičnin, zemljišč in življenjskih potrebščin, kar negativno vpliva
na lokalno prebivalstvo. Zviševanje cen nepremičnin lahko prinese stalnim prebivalcem
finančno korist, saj si lahko s prodajo svojih zemljišč ali bivališč izboljšajo svoj finančni položaj
ali pa pridobljeni finančni kapital vložijo v zagon ali izboljšanje lastne poslovne dejavnosti in
tako prispevajo h gospodarstvu naselja (Stanič in sod., 2000). Lastniki sekundarnih bivališč
lahko pripomorejo k razvoju lokalnega gospodarstva (npr. z nakupom lokalnih živil ali
spodbujanjem lokalnih obrtnikov; Pogačnik, 2008).
Privede pa lahko tudi do navzkrižja interesov med stalnimi in občasnimi prebivalci. Lastniki
sekundarnih bivališč na primer ne plačujejo oziroma plačujejo nižje dajatve občini, čeprav
uporabljajo javne storitve (npr. vzdrževanje ceste, odvoz smeti, javna razsvetljava ipd.). Vpliv
sekundarnih bivališč je lahko precenjen z vidika razvoja storitev in ugodnosti, lahko pa ima
multiplikatoren učinek na gospodarski razvoj in pripomore k izboljšanju in razvoju naselja
(Opačić, 2011; Kadlecová, Fialová, 2010).
2.2.4 Družbeni vpliv
Življenjski način, vrednote in norme se lahko med lastniki sekundarnih bivališč in domačini
razlikujejo, kar lahko povzroči trenja med njimi. Sekundarna bivališča lahko predstavljajo
nenamerne negativne vplive v prostoru in dojemanju lokalnih prebivalcev. Domačini lastnikom
sekundarnih bivališč z vnosom njihovega življenjskega sloga očitajo spodkopavanje
tradicionalnega načina in slabšanje kakovosti bivanja, kar lahko v skrajnem primeru privede do
selitve domačinov (Kadlecová, Fialová, 2010). Do trenj lahko prihaja tudi zaradi boljšega
družbeno-gospodarskega položaja lastnikov sekundarnih bivališč v primerjavi s stalnimi
prebivalci. Starejši, bolj izobraženi lastniki sekundarnih bivališč, imajo višje dohodke, kar
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lahko vpliva na moč odločanja v lokalni skupnosti, zaradi česar krojijo nadaljnji regionalni in
lokalni razvoj posameznega območja in ga prilagajajo svojim počitniško-rekreacijskim
potrebam (Marjavaara, 2008; cv: Salmič, 2012). Gosar (1988) je opazil, da sekundarnih bivališč
nimajo v lasti le premožni ljudje, temveč tudi srednji sloj. Ugotovil je, da obstaja povezanost
med izobrazbo in izbiro lokacije, saj naj bi se višje izobraženi ljudje odločili za elitnejša in
turistično privlačnejša naselja.
Cigale (2009, str. 116-117) izpostavlja naslednje problematične vidike sekundarnih bivališč.
̶ Velika prostorska razpršenost: počitniška bivališča so prisotna v velikem delu naselij v
Sloveniji. Marsikje deleži naselij s počitniškimi naselji krepko presegajo polovico.
Poleg tega je razpršenost pogosto značilna tudi za njihovo razporejenost v okviru
posameznega naselja, kar pomeni, da sta spremenjeni fiziognomija in funkcija
razmeroma obsežnih območij.
̶ Prevelika zgostitev na posameznih območjih: nekatera so zelo privlačna za (potencialne)
lastnike počitniških bivališč, zato je tam prišlo do velike zgostitve počitniških bivališč,
ki spreminjajo (ali so že spremenila) značaj naselij. Tak razvoj je deležen tudi
neodobravanja številnih domačinov.
̶ Težnja zgoščevanja počitniških bivališč na najbolj privlačnih območjih: pogosto se to
dogaja tudi na nadpovprečno občutljivih območjih. Primer tega so občine, ki imajo velik
del ozemlja na območju TNP, hkrati pa so v zadnjih dveh obdobjih med popisoma
beležile veliko rast počitniških bivališč.
̶ Kontinuirano naraščanje števila počitniških bivališč: problematično je dejstvo, da
število počitniških bivališč še zmeraj narašča. To pomeni, da se vzporedno povečujejo
tudi z njimi povezane obremenitve, ki pa naraščajo hitreje kot samo število počitniških
bivališč, saj se večajo tudi potrebe in zahteve njihovih prebivalcev.
̶ Problematični okoljski vplivi: na posameznih območjih je treba izpostaviti tudi okoljske
vplive počitniških bivališč. To velja zlasti za zavarovana območja, kjer prihaja do
navzkrižij z naravovarstveno funkcijo, in za nadpovprečno občutljiva območja, ki so
pogosta tista, ki se nahajajo v večjih nadmorskih višinah ali pa v bližini vodnih virov.
Razsežnosti omenjenih vplivov se lahko zavedamo šele, če jih z ustreznimi metodami
preverimo. Objektivne spremembe lažje beležimo pri rabi tal, morfologiji in strukturi naselja
ter gospodarskem vplivu. Družbeni vplivi so zaradi subjektivnosti in spremenljivosti težje
preverljivi. Del vplivov sekundarnih bivališč na okolje je viden po določen časovnem obdobju,
ko je škoda lahko že nepopravljiva (npr. zmanjševanje biotske raznovrstnosti). Nekateri vplivi
in njihove posledice so vidne takoj in jih lahko z zavedanjem in sprejemanjem ustrezno
saniramo. Sprememba v izgledu lokalne arhitekture je lahko na eni strani negativen vpliv, če s
tem ne upoštevajo lokalne tradicije, po drugi strani pa lahko pripomore k njenemu ohranjanju.
Prehodnost vplivov nakazuje slika 2, ki prikazuje, da lahko pozitivni funkcijski in urbani vplivi
postanejo negativni ali obratno.
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Slika 2: Pregled vplivov sekundarnih bivališč na okolje.
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2.3 Možnosti razvoja sekundarnih bivališč
Sekundarna bivališča so razpršena po vsej Sloveniji. Njihov poseg v prostor prinaša negativne
in pozitivne vplive na okolje, v katerem se nahajajo. Dinamičen razvoj sekundarnih bivališč je
lahko v potencialno demografskih ogroženih območjih dejavnik stabilizacije demografskih
procesov, predvsem če s svojim obstojem omogočajo ohranjanje avtohtonosti poselitve. Lahko
preprečijo ali zaustavijo degradacijo kulturne pokrajine, naselij, stavb in pripomorejo k
ohranjanju kulturne dediščine. Sekundarna bivališča pa so tudi potencial za razvoj turizma. Po
mnenju Marjavaare (2007) so še vedno prezrt del turistične dejavnosti, ki je uvrščen na obrobje
turistične dejavnosti.
2.3.1 Sekundarna bivališča kot element ohranjanja poselitve
Želja po bivanju na samem izvira iz sedanje utesnjenosti in zgostitve dejavnosti in ljudi na
omejenem prostoru. Sekundarna bivališča se vse bolj kažejo kot možnost ohranjanja lokalne
skupnosti, ki je pod vplivom zmanjševanja števila prebivalstva. Proces suburbanizacije
povzroča, da se v bližini mest sekundarna bivališča pogosteje spremenijo v stalna bivališča. K
temu pripomore tudi pomanjkanje stanovanj v mestih, zato sekundarna bivališča nudijo začasno
rešitev stanovanjskega problema. Poleg upokojencev se za stalno v sekundarna bivališča
naseljujejo tudi mlade družine, ki imajo ugodnejši vpliv na demografsko gibanje naselja.
Sodobne tehnologije na podeželju (računalnik, internet, prenosni telefon) omogočajo delo na
domu brez vsakodnevnih migracij v mesto ter dajejo občutek, da se ne počutijo odtujene in
odmaknjene (Kuljaj, 2003; Pogačnik, 2008; Vágner, Müller, Fialová, 2011). Pogačnik (2008)
ugotavlja, da so ljudje, ki vsakodnevno migrirajo v bližanja mesta, pripravljeni nameniti vožnji
pol ure (20–30 km), redkeje več. Kratek potovalni čas jim daje občutek bližine oskrbovalnih
ter storitvenih središč. Pojav stalnega naseljevanja v sekundarna bivališča se dogaja tudi drugod
po Evropi. Na Češkem se je v zadnjih petnajstih letih 15 % sekundarnih bivališč spremenilo v
stalna (Vágner, Müller, Fialová, 2011). Ob povečani naselitvi za stalno je pogosto presežena
zmogljivost lokalne infrastrukture, saj je bila ta grajena za potrebe občasnega bivanja, zato je
potrebna sanacija. Na standard komunalne oskrbe vpliva več dejavnikov: geografska lega,
klimatske razmere, relief, število prebivalcev, oskrbovalno zaledje, vloga in pomen naselja v
poselitveni strukturi, gospodarski in razvojni potencial. Z vidika optimalne oskrbe s
komunalnimi storitvami je potrebno upoštevati različne pogoje za življenje v posameznem
naselju, subjektivne okoliščine, navade prebivalcev in ne nazadnje čas ter z njim spreminjajoče
se in na novo nastale potrebe sekundarnih bivališč (Stanič in sod., 2000). Za potencialno
spremembo rabe sekundarnih bivališč v stalna je potrebna osnovna infrastruktura. V Sloveniji
večina sekundarnih bivališč (70 %) nima urejenega centralnega ogrevanja, 8 % jih je brez
elektrike, 6 % bivališč nima vode. Posledično je brez kopalnice 18 % sekundarnih bivališč in
brez stranišča 10 % (Stanovanja po naseljenosti.., 2011c). Omenjene pomanjkljivosti
sekundarnih bivališč ne omogočajo enakega udobja kot primarna bivališča. Problem ogrevanja
je lahko hitro rešen, medtem ko je lahko oskrba z vodo v odmaknjenih predelih težavnejša. S
tem lahko sekundarno bivališče izgubi možnost, da bi postalo primarno bivališče.
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število SB

Grafikon 7: Število sekundarnih bivališč po uporabni stanovanjski površini.
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Vir: Število naseljenih stanovanj ..., 2011.

2.3.2 Sekundarna bivališča kot način ohranjanja kulturne pokrajine in
arhitekturne dediščine
Zgostitev sekundarnih bivališč je svojevrstna segregacija, ki vnaša novost v prostorske vzorce.
Prenova stanovanjskih objektov (starih meščanskih ali kmečkih stavb, pastirskih stanov,
senikov, zidanic, gozdarskih, solinarskih in ribiških hišic, graščin, utrdb) v sekundarna bivališča
ohranja naselbinsko dediščino (Pogačnik, 2008). Prenova že zgrajenih stavb ima svojo ekološko
in gospodarsko prednost, saj je cenejša, manj zahtevna v porabi energije in manj obremenjuje
okolje. Prenova je pomembna tudi z vidika ohranjanja in prenašanja kulturnih vrednot
lokalnega okolja. S tem se ohranja vitalnost objektov in ne nazadnje tudi naselja, ki bi sicer
propadla. Podobe objektov so individualni cilji lastnikov oziroma uporabnikov le-teh. V
primeru, da je objekt del spomeniške dediščine, pa so se dolžni prilagoditi zahtevam. Če se
objekte spomeniške dediščine nadomešča z novimi, potem lahko govorimo o siromašenju
arhitekturne in bivanjske pestrosti v državi. Zato je potrebno opredeliti, čigavi interesi so v
naselju primarni (Deu, 2004). Lahko pride do navzkrižja med lastniki sekundarnih bivališč in
stalnimi prebivalci naselja. Prvim je pomembna kakovost bivanja (čist zrak, mir, možnost
rekreacije ipd.), na drugi strani pa je prebivalcem samega naselja v ospredju gospodarski
interes.
Kulturna pokrajina je poseljena in spremenjena z delom ljudi. Kmetijstvo ohranja kulturno
pokrajino z obdelovanjem kmetijskih površin. Posledice le-tega so tudi hrup kmetijskih strojev,
škropljenje, hlevske vonjave, ki lahko zmotijo lastnike sekundarnih bivališč. Velik delež
lastnikov sekundarnih bivališč obdeluje zemljo ljubiteljsko (vinogradništvo, sadjarstvo,
oljkarstvo, vrtnarjenje idr.), za lastne potrebe. S tem preprečujejo zaraščanje predvsem
kmetijsko manj ugodnih površin ter ohranjajo kulturno pokrajino (Plut, 1977; Pogačnik, 2008).
2.3.3 Sekundarna bivališča kot potencial za razvoj turizma
Preživljanje prostega časa v sekundarnem bivališču je posebna oblika turizma. Po Müllerjevem
in Hallovem (2004) mnenju številni avtorji turizem sekundarnih bivališč uvrščajo na obrobje
turističnega sektorja, saj ga zaradi svoje specifičnosti marsikdo ne prepozna kot del turistične
industrije. To se kaže tudi v odnosu krajevnih turističnih delavcev, ki menijo, da zgolj zasedajo
prostor in povzročajo prometno gnečo, čeprav prispevajo sredstva v obliki turistične takse ter
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komunalnih in drugih dajatev. Pozitivni gospodarski učinki turizma se kažejo predvsem na
podeželskih območjih, ki so zaradi negativnega prebivalstvenega gibanja gospodarsko slabše
razvita. Sekundarna bivališča so koristna in donosna dopolnitev turističnega gospodarstva, saj
so lastniki stalni in zanesljivi gostje. Umeščena so v zaledje, na obrobje z razgledom, na
pokrajinsko privlačne elemente (morje, jezero, reko, pogorje) in z dobrim dostopom do
osrednjega turističnega naselja. Spodbujanje gradnje sekundarnih bivališč je lahko tudi način,
da se naselje razvije v turistično (npr. Trnovski gozd nad Ajdovščino). Lastniki sekundarnih
bivališč povsod podpirajo začetne večje investicije v cesto, vodovod, trgovino, žičnico,
turistični urad in tako pripomorejo k razvoju naselja. Sekundarna bivališča na privlačnih
turističnih točkah, ki nudijo raznovrstne dejavnosti za vse generacije, ostajajo tudi z menjavo
generacij zaželena oziroma tudi pri prodaji obdržijo svoj namen (Pogačnik, 2008).
Lastniki sekundarnih bivališč pogosto tudi oddajajo svoja bivališča in povečujejo njihovo
rentabilnost. Hitro pa se lahko oddajanje spremeni v sivo ekonomijo. Za razvoj turizma je
negativna tudi črna gradnja sekundarnih bivališč, predvsem na zavarovanih območjih (ilegalni
avtokampi, naselja brez vode, brez odvoza odpadkov, kanalizacije in elektrike ipd.; Pogačnik,
2008).
V priljubljenejših turističnih naseljih se zaradi pomanjkanja prostora in cen nepremičnin
sekundarna bivališča pojavljajo v obliki stanovanj v apartmajskih hišah. Gradnja slednjih
predstavlja donosno investicijo (Stanič in sod., 2000). Za sekundarna bivališča je potrebna
enaka turistična infrastruktura kot sicer za turistično gospodarstvo. Problem predstavljajo
greznice, pomanjkanje kanalizacije in čistilnih naprav, neurejen odvoz smeti. Povečana je tudi
obremenitev vodovoda za zalivanje, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov. Težnja narašča v
vseh turističnih naseljih ter njihovi neposredni okolici, zato je potrebno sekundarna bivališča
ustrezno umestiti v prostor, nadzorovati gradnjo in parcele komunalno urediti (Stanič in sod.,
2000; Pogačnik, 2008).
Počitniška bivališča so redko vključena v uradne statistične podatke o opravljenih nočitvah,
zato težko ocenimo obseg tovrstnih turističnih tokov. V Sloveniji SURS zbira informacije o
turističnih potovanjih domačega prebivalstva. Turisti so v letu 2011 v 24 % bivali v lastnem
sekundarnem bivališču, 25 % jih je bivalo v prijateljevem ali sorodnikovem sekundarnem
bivališču. Dolžina bivanja posameznikov je bila v povprečju 4,6 dni, v tujini je bilo bivanje
daljše (5,9 dni). Pri tem ima pomembno vlogo razdalja med primarnim in sekundarnim
bivališčem, saj se z oddaljenostjo manjša možnost večkratnega obiska, hkrati pa se povečuje
dolžina bivanja. Podatek ne vključuje le sekundarnih bivališč na območju Slovenije, temveč
tudi drugje, pričakovano je bilo kar 65 % vseh potovanj na Hrvaško, kamor Slovenci odhajajo
na poletni dopust in kjer ima marsikdo v lasti tudi sekundarno bivališče (Turistična potovanja
..., 2012, str. 8).
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2.4 Medsebojni odnosi znotraj lokalne skupnosti
Pogostejši medsebojni stiki in pomoč sta še vedno pomembni značilnosti, ki podeželska
območja ločuje od mestnih. Navezanost na zemljo je bila v agrarni dobi izrednega pomena,
vplivala je na naselitev in izbor doma. Bližje kot so bili ljudje naseljeni, manjša je bila socialna
distanca med njimi in večja je bila možnost za medsebojno zbliževanje. Pomembno vlogo pri
povezovanju in ohranjanju stikov so imela kmečka opravila (košnja in spravilo sena, žetev in
mlatenje žita, trgatev, ličkanje koruze ipd.). Ljudje so med sabo sodelovali in bili funkcionalno
soodvisni. V času urbanizacije in industrializacije so se poleg modernizacije kmetijstva
spremenili tudi odnosi. Vzrokov za zamiranje in spreminjanje oblik medsebojne pomoči med
gospodinjstvi je več. Glavna razloga sta modernizacija kmetijstva ter zaposlovanje kmečkega
prebivalstva. Danes je izposojo živine nadomestila izposoja kmetijske mehanizacije, vendar je
tega manj kot v preteklosti, prav tako je manj medsebojne pomoči pri kmetijskih opravilih.
Ohranja se pomoč pri siliranju, baliranju in trgatvi. Preostali razlogi za razkroj odnosov so še
manjše število otrok v družinah in z njim povezano upadanje števila prebivalstva, rahljanje
osebnih komunikacij na vasi, spreminjanje tradicionalne miselnosti vaščanov, širjenje sodobnih
sredstev množičnega obveščanja in spremembe v načinih družabnega druženja med ljudmi,
zlasti med mladimi (Makarovič, 1996; Duralija, 2000; Perpar, 2002).
Še vedno pa je navzoča medsebojna pomoč ob nepričakovanih nesrečah (poplava, požar,
bolezen ali nesreča v družini). To se je pokazalo ob nedavnem žledu, ki je prizadel Slovenijo.
Ljudje so sočutno in vzajemno pomagali, med njimi so se zopet vzpostavili in okrepili tesnejši
odnosi (Tavčar, 2014). Gospodinjstev, ki ne bi z nikomer sodelovala, ni. K medsebojni pomoči
spadajo tudi skoraj neopazna dejanja, kot so zalivanje rož sosedom, varovanje otroka za krajši
čas, darovanje cvetličnih in zelenjavnih sadik, pogovor z vaščanom, ki se znajde v stiski ipd.
(Makarovič 1996).
Način življenja velikega dela podeželskega prebivalstva, ki je zaposleno in se oskrbuje v večjih
mestih, prinaša na podeželje drugačne vrednote in ustvarja drugačne medsebojne stike. Vedno
močnejši je individualizem in družine postajajo vedno bolj zaprte, družbeno samozadostne.
Posledica tega je siromašenje medsebojnih stikov. Kljub vsemu želje in interesi ljudi še vedno
vodijo k povezovanju v različne skupine (pevske, folklorne, igralske, športne) ali društva
(gasilska, planinska). S tem izražajo svojo pripadnost ter se identificirajo z ostalimi vaščani.
Pomembno vlogo za ohranitev in krepitev medsebojnih stikov v lokalni skupnosti imajo
prizorišča srečevanj vaščanov. Od nekdaj imajo povezovalno vlogo vaške gostilne, trgovine z
živili, cerkev ter osnovna šola, kjer se odvijajo kulturne, družabne in športne prireditve. Takšna
srečanja in druženja so pomembna za vse prebivalce naselja. Veliko vrednost imajo za starejše,
osamljene ljudi, ki jim ohranjanje socialnih stikov pomeni popestritev vsakdana in zmanjšuje
občutek osamljenosti in zapostavljenosti (Makarovič 1996; Benkovič Kraševec, 2006).
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2.5 Pomen skupnostnih medsebojnih odnosov za razvoj socialnega
kapitala
Sosedska omrežja so pomemben del osebnostnih omrežij. Sosedi predstavljajo pomemben
dejavnik socialnega kapitala. Campbell in Lee (1992; cv: Filipović, Kogovšek, Hlebec, 2005)
v svoji raziskavi ugotavljata, da starost vpliva na velikost socialnih omrežij, dolžino in
pogostost stikov. Mladi in starejši naj bi imeli manj stikov. S starostjo se omrežje stikov manjša,
a hkrati pomembnost sosedskih vezi narašča.
Pri vzpostavljanju odnosov s sosedi Wengerjeva ugotavlja, da je osnova odnosa geografska
bližina. Medsebojna pričakovanja so predvsem praktične narave, npr. da so sosedje na
razpolago, da izkazujejo določeno mero skrbi ter da pomagajo v nujnih primerih (Wengerjeva,
1994; cv: Filipović, Kogovšek, Hlebec, 2005). Moč teh naravno oblikovanih odnosov je prav v
njihovi pogostosti, saj so ti odnosi del vsakodnevnih opravil, ki so del spontanih osebnih
interakcij (Barkarjeva, 2002; cv: Filipović, Kogovšek, Hlebec, 2005). Na medsebojne odnose
vplivajo naslednje značilnosti: biološki dejavniki (starost, spol, stan), posameznikova osebnost
(družabnost, odprtost, priljubljenost) ter selitve. Trajne vezi se vzpostavijo postopoma.
Povečano priseljevanje ali odseljevanje prebivalstva otežuje vzpostavljanje trajnih vezi
(Wengerjeva, 1994; cv: Filipović, Kogovšek, Hlebec, 2005).
Postindustrijski sistem je prinesel spremembe tudi v medsebojnih odnosih. Vedno manj je
skupnosti in ustanov, v katerih bi ljudje iskali svojo identiteto in vrednote, po katerih bi živeli.
Ljudje so se začeli osredotočati na ožje družbene kroge in vlagati predvsem v odnose z bližnjimi
sorodniki in prijatelji. Sorodstveni odnosi so eden od prvih in pomembnejših odnosov
združevanja ljudi. Sorodniška mreža je na podeželju glede na endogamijo ali eksogamijo
različno gosta. Največ sodelovanja je v lokalnih skupnostih, v katerih si je večina družin v
bližnjem ali daljnem sorodstvu. Sorodstveni odnosi se pod vplivom družbenih procesov
urbanizacije, industrializacije in modernizacije nenehno spreminjajo in prilagajajo družbenim
spremembam (Sztompka, 1999; Misztal 2002; cv: Filipović, Kogovšek, Hlebec, 2005).
Putnam (2000) poudarja, da so interakcije med ljudmi izredno pomembne, saj omogočajo
ljudem graditev skupnosti in medsebojno predanost. Interakcije nadalje gradijo socialni kapital,
ki se po njegovi opredelitvi nanaša na povezave med posamezniki, ki sestavljajo socialna
omrežja. Socialna omrežja posameznikom omogočajo izmenjavo dobrin, storitev in informacij.
Mreženje je eden najstarejših načinov interakcije med ljudmi in je še vedno najučinkovitejši.
Kljub izjemnemu napredku informacijske tehnologije in možnostim povezovanja ljudje še
vedno delajo drug z drugim in drug za drugega (Blumer, 1974; cv: Filipović, Kogovšek, Hlebec,
2005).
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2.6 Odnos lastnikov sekundarnih bivališč do lokalne skupnosti
Družbena struktura v naseljih, kjer se nahajajo sekundarna bivališča, je sestavljena iz
domačinov in lastnikov sekundarnih bivališč. Pri tem se lastniki sekundarnih bivališč
razlikujejo glede na trajanje lastništva sekundarnih bivališč. Občasne prebivalce pogosto delijo
na »stare« in »nove« lastnike sekundarnih bivališč ter enkratne obiskovalce. Vsaka od
navedenih socialnih skupin se razlikuje glede na stopnjo ukoreninjenosti in čustvene
navezanosti na lokalno okolje. Iz tega izhajajo različni medsebojni odnosi, ki se nato odražajo
tudi v fizični podobi okolja.
Večina literature (Halseth, 1998; Marsden et al., 1993; Galent et al., 2005; Clendenning, Field,
2005; Rye, 2011; Farstad, Rye, 2013) se osredotoča na odnose med lastniki sekundarnih
bivališč in domačini. Pogosto so v ospredju negativni vidiki medsebojnih odnosov, kot so
konflikti, fizično in družbeno ločevanje lastnikov sekundarnih bivališč. Pri družbeno-kulturnih
posledicah pojava sekundarnih bivališč Opačić (2011) izpostavlja tri vidike znotraj lokalne
skupnosti. To so odnos med družbenimi skupinami, vpliv sekundarnih bivališč na lokalno
identiteto in prebivalstvene posledice sekundarnih bivališč. Na medsebojne odnose pomembno
vpliva stopnja socialne integracije lastnikov sekundarnih bivališč v lokalno skupnost. V
primeru pozitivnega vključevanja v lokalno skupnost so lahko lastniki sekundarnih bivališč del
intelektualnega kapitala in prispevajo k prenosu inovacij z mest na podeželje, ali pripomorejo
k novim delovnim mestom. V nekaterih primerih lahko lastniki sekundarnih bivališč med sabo
vzpostavijo tesne prijateljske vezi in postanejo »skupnost znotraj skupnosti« ter svojo moč
izkoriščajo za uveljavljanje lastnih interesov. Izkazalo se je, da se hitreje vključijo v skupnost
tisti lastniki sekundarnih bivališč, ki imajo v lokalni skupnosti sorodstvene ali prijateljske vezi.
Socialne vezi so v tesni povezanosti s časom, ki ga lastniki sekundarnih bivališč preživijo v
svojem sekundarnem bivališču. Več časa, ko preživijo v svojem sekundarnem bivališču, več je
medsebojnega sodelovanja s sosedi, prijatelji, sorodniki in bolj so vpeti v lokalno skupnost. V
nasprotnem primeru so lahko lastniki sekundarnih bivališč tudi izolirana družbena skupina, ki
se ne zanima za lokalno skupnost in dogajanje v njej ter nimajo interesa po druženju. Kot
ugotavljata Clendenning in Field (2005) na primeru Pine Barrens v ZDA, je to posebej značilno
za premožnejše lastnike sekundarnih bivališč.
Sekundarna bivališča so lahko del lokalne ali regionalne identitete in se lahko odražajo kot del
materialne ali nematerialne dediščine, tradicije in običajev. V nasprotnem primeru lahko s
svojim prihodom in s številčnostjo izpodrivajo lokalni značaj in identiteto. S svojo prisotnostjo
vplivajo na način življenja, sistem vrednot, jezika, običajev itd. Vnašanje tujih elementov iz
drugačnih (pogosto preveč liberalnih) svetovnih nazorov domačini pogosto dojamejo
negativno. Med njimi lahko prihaja zaradi različnih nazorov tudi do konfliktov. Seveda pa za
obstoj lokalne skupnosti ni dobro prevzemanje vseh novih elementov, ki jih prinašajo lastniki
sekundarnih bivališč. Za dobrobit skupnosti je pomembno, da lokalna skupnost poišče načine
za premostitev razlik med lastniki sekundarnih bivališč in domačini s spodbujanjem
medsebojnega sodelovanja in povezovanja med njimi. Sodelovanje znotraj skupnosti je ključ
za obstoj lokalne skupnosti (Clendenning, Field, 2005; Opačić, 2011).
Raziskave, ki so proučevale odnos med domačini in lastniki sekundarnih bivališč na območju
Slovenije so pokazale, da med njimi vladajo dobri odnosi in da prihaja do medsebojne pomoči,
sodelovanja ter drugih oblik druženja. Prvi se je s tem ukvarjal Gosar (1988), kasneje so se
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vprašanja družbenih razmerij lotili še Golužarjeva (2009) na območju Cerkelj na Gorenjskem
in Komna, Jurečičeva (2011) v občini Brežice, Justin (2013) na primeru naselja Visoko v občini
Ig. Kranjčeva (2011) je v Prekmurju raziskovala odnos domačinov do lastnikov sekundarnega
bivališča, ki prihajajo iz Velike Britanije. V večini primerov lastniki sekundarnih bivališč
ocenjujejo odnose kot zelo dobre oziroma da jih domačini dobro sprejemajo. Izkazalo pa se je,
da med njimi ne prihaja do pogostejših stikov.
Slika 3 prikazuje spreminjanje medsebojnih odnosov med domačini in lastniki sekundarnih
bivališč. Skozi različna obdobja lahko spremljamo, kako se je spreminjala prepletenost odnosov
znotraj skupnosti. V agrarni dobi, ko so bila na podeželju le posamezna sekundarna bivališča,
so bili stiki intenzivni in prepleteni z vsemi prebivalci. Domačini in lastniki sekundarnih
bivališč so čutili pripadnost drug do drugega in okolja, v katerem so bivali. V času industrijske
dobe so bili ljudje še povezani med sabo. Pomagali so si pri večjih delih in se družili ob skupnih
dogodkih (npr. postavitev mlaja). Posamezni lastniki sekundarnih bivališč so se začeli
odtujevati, s tem je prihajalo do postopnega razkroja skupnosti. Postindustrijska doba je le še
nadaljevala negativen razvoj medsebojnih odnosov. Atomizacija skupnosti je doživela vrhunec.
Lastniki sekundarnih bivališč so izolirani in odmaknjeni od lokalnega dogajanja. Del njih pa
poleg prostega časa in rekreacije išče tudi druženje, zato je proces medsebojnih odnosov
dvotiren. Ljudje, ki se trudijo za odnose, so v manjšini, zato je družbeno življenje lokalnih
skupnosti negotovo.
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Slika 3: Spreminjanje medsebojnih odnosov med domačini in lastniki sekundarnih bivališč v
lokalni skupnosti.
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stalno bivališče
sekundarno bivališče

modernizacija, suburbanizacija podeželja

medsebojni obnosi/vezi
podeželje

Vir: Markovič, 1996; Filipović, Kogavšek, Hlebec, 2005; Terensko delo 2011–2014.
Avtorica: Mirja Bobnar.
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3 GEOGRAFSKI ORIS PROUČEVANEGA OBMOČJA
Naselje Grušce se nahaja na skrajnem severnem robu občine Šentjur pri Celju. Leži na prehodu
med predalpskim in obpanonskim svetom. Na severu meji s Konjiško goro, na jugu pa na
Voglajnsko gričevje. Hribovit severni del imenovan Žičko hribovje, postopoma prehaja v nižje
Drameljske gorice (Natek, 1993). Na severu se nahaja pas spodnjetriasnega dolomita s plastmi
sljudnatega meljevca. Nato hribovje prehaja v gorice, kjer se menjavajo lapor, peščenjak ter
lapornata morska sivica (Osnovna geološka karta …, 1977). Zaradi terciarne podlage in
precejšnje reliefne amplitude je v tem hribovju močna erozija (Natek, 1993). Pogosti so usadi
na strmih travnikih, v sadovnjakih in vinogradih. Kjer so terase, so nekoliko manj pogosti. Po
grapah tečejo desni pritoki Voglajne, ki imajo hudourniški značaj (Natek, 1993; Slovenija:
pokrajine in ljudje, 2001).
Konjiško-Boško hribovje ščiti pokrajino pred vdorom hladnih zračnih mas s severa. Območje
Grušc spada v termalni pas (Slovenija: Pokrajine in ljudje, 2001). Območje letno prejme skoraj
1800 ur sončnega obsevanja ter med 1000 in 1200 mm padavin (ARSO, 2014). Omenjene
razmere so zelo ugodne za vinogradništvo in sadjarstvo (Slovenija: Pokrajine in ljudje, 2001).
Vinogradi so na južnih pobočjih, kjer je svetlorjava peščeno lapornata prst, ki je marsikje slabo
rodovitna. Na osojnih in strmih pobočjih, kjer prevladujejo kisle prsti, je največ gospodarsko
manj pomembnega gozda (bukev, kostanj, hrast; Slovenija: pokrajine in ljudje, 2001; Krajevni
leksikon Slovenije, 1995).
Obdelovanje zemljišč je zaradi neugodnega reliefa večinoma ročno. Kmetijstvo je ekstenzivno
in polikulturno. Čistih kmetov ni več. Kmetijstvo dopolnjujejo z zaposlitvami izven kmetijstva,
zato potekajo vsakodnevne delovne migracije večinoma v Celje in Šentjur. Kljub navidezni
odmaknjenosti so zaradi bližine avtoceste Celje–Maribor večja regionalna središča hitro
dostopna. Najbližje naselje z oskrbnimi funkcijami, ki po svoji opremljenosti spada v 1. stopnjo
povprečno opremljenih naselij na podeželju, so Dramlje (Benkovič Kraševec, 2006). Dramlje
imajo osnovno šolo, vrtec, trgovino z živili, pošto in gostinske objekte.
Slika 4: Dobrodošlica v naselje Grušce.

Avtor: Bobnar, 2014.
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Karta 2: Karta proučevanega območja.

MB–50 km
LJ–90 km
CE–17 km
Šentjur–10 km
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3.1 Temeljne geografske strukture naselja
Grušce so razloženo, delno slemensko naselje, kjer število prebivalstva niha. V prvem uradnem
popisu, izvedenem v Avstro-Ogrski, je v naselju prebivalo 76 ljudi. Prebivalstvo je nato
naraščalo, le v času med 1. in 2. svetovno vojno je rahlo nazadovalo. Ob popisu leta 1948 je v
naselju prebivalo največ ljudi (101). Zatem je začelo zopet upadati in leta 1991 doseglo vsega
26 prebivalcev. Po letu 2002 je število ponovno naraščalo. Prvo obdobje naraščanja števila
prebivalstva je odraz naravnega prirastka. Naraščanje prebivalstva po letu 2002 ni posledica
samo naravnega prirastka, temveč je v večji meri posledica priseljevanja. Indeks staranja je leta
2008 znašal 166,7 in se je zmanjšal na 100 v letu 2013. V primerjavi z letom 2002 se je število
ljudi povečalo za 64,4 %, v letu 2013 je v naselju živelo 73 prebivalcev. Največji delež
predstavljajo ljudje, stari od 15 do 64 let (72,6 %). Delež mladih (0–14 let) in starejših od 65
let je enak in predstavlja 13,7 % populacije naselja (Krajevni leksikon Slovenije, 1995;
Prebivalstvo-izbrani kazalniki ..., 2013).

starost prebivalcev

Grafikon 8: Starostna piramida naselja Grušče za leto 2013.
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Vir: Prebivalstvo-izbrani kazalniki ..., 2013
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Grafikon 9: Spreminjanje števila prebivalcev v Grušcah.
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Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1995; Prebivalstvo-izbrani kazalniki ..., 2013.
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3.2 Razvoj sekundarnih bivališč in njihova razporeditev
Začetki sekundarnih bivališč v Grušcah segajo v 19. stoletje. Njihova primarna funkcija je bila
vinogradništvo. Iz tistega časa sta se ohranili dve kleti, kot jim pravijo domačini, in še služita
predelavi grozdja in shranjevanju vina. Sekundarna bivališča so se začela intenzivneje razvijati
v 80-ih letih 20. stoletja, njihov porast sovpada z obdobjem rasti teh bivališč na celotnem
območju Slovenije. K razvoju sekundarnih bivališč je pomembno prispevala izgradnja odseka
avtoceste A1 Dramlje–Celje v 70-ih letih 20. stoletja in povečana mobilnost. Sprva so bila
sekundarna bivališča locirana na vrhu slemen in na južnih pobočjih zaradi vinogradništva. V
90-ih letih 20. stoletja je bilo zgrajenih največ sekundarnih bivališč predvsem na
severovzhodnem delu naselja, kjer je nastala soseska sekundarnih bivališč. V tem času ni bilo
zgrajeno nobeno stalno bivališče. Sprva so se sekundarna bivališča locirala ob cesti, nato pa so
se zaradi prostorske stiske razširila tudi na reliefno manj ugodna območja. Nenadzorovana
gradnja je ustvarila urbanistično anarhičen tloris naselja. Vsa sekundarna bivališča so v
enostanovanjskih stavbah in so glede na namen opredeljena kot zidanice. Vendar pa glede na
izgled in dimenzije pogosto presegajo določila, ki so določena v izvedbenem prostorskem
načrtu občine Šentjur. Ta določa, da naj bi bila maksimalna velikost objekta 55 m2 (Odlok o
izvedbenem .., 2013).
Po letu 2000 je sledil manjši porast sekundarnih bivališč. »Razprodaja« kmečke zemlje je bila
zaključena in število sekundarnih bivališč se je glede na naravnogeografske pogoje približalo
maksimumu. Namesto novogradenj je začelo prihajati do menjave lastnikov: drugega lastnika
ima tako že 27 % sekundarnih bivališč (Terensko delo 2011–2014).
Ob popisu leta 2002 so bile Grušce edino naselje v občini Šentjur, kjer je število sekundarnih
bivališč preseglo število stalnih bivališč. Visok delež sekundarnih bivališč v občini imajo še
naselja Pletovarje (48 %), Straža na Gori (43 %) in Zagaj pri Ponikvi (30 %, Popis prebivalstva
2002, 2002b). Stanje sekundarnih bivališč leta 2002 težko primerjamo z registrskim popisom
leta 2011, saj so izvzete zidanice, ki so značilne za to območje. Razlika v številu sekundarnih
bivališč med letoma 2002 in 2011 nastopa zaradi različne metodologije pridobivanja podatkov.
Podatki iz leta 2002 so pridobljeni iz SURS-a, v letu 2011 pa s terenskim delom. Podatek iz
leta 2011 vključuje vsa sekundarna bivališča, tudi prikolice in manjše brunarice, ki niso uradno
registrirane.
Preglednica 4: Število stalnih in občasnih bivališč leta 2002 in 2011 v občini Šentjur in Grušcah.
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Vir: Popis prebivalstva 2002, 2002b; Naseljena in nenaseljena ..., 2011; Terensko delo 2011–2014.
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Vir: Prebivalstvo-izbrani kazalniki ..., 2013; Terensko delo 2011–2014.
Avtorica: Mirja Bobnar.
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Slika 5: Družbena razvojna obdobja v Grušcah.
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Karta 3: Prostorska razporeditev bivališč v Grušcah glede na starost.

Glavni razlog za nastanek sekundarnih bivališč v Grušcah v 70-ih in 80-ih letih 20. stoletja je
bilo dedovanje zemljišča. Modernizacija podeželja v 20. stoletju je povzročila deagrarizacijo in
odseljevanje prebivalstva v mesto. Odseljeni v mesto so pogosto podedovali zemljo, ki je
predstavljala ponovni stik z domačim naseljem, družino in prijatelji ter tedenski umik iz mesta.
Večina teh lastnikov je imela tudi željo po vinogradu, sadovnjaku ali vrtu. Nekateri so v
sekundarnem bivališču videli kapitalsko naložbo.
»Žena izhaja iz tega območja in je podedovala zemljo. Odločila sva se, da zgradiva vikend in
imava vinograd. Bila sva prva, ki sva gradila vikend tukaj. Vikend je včasih predstavljal pravi
statusni simbol, kamor si pripeljal prijatelje iz mesta in jim ponosno pokazal svoje imetje, danes
pa temu ni več tako« (moški, 86 let, iz Maribora).
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Grafikon 10: Razlogi za izgradnjo/ nakup sekundarnega bivališča.
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Vir: Terensko delo, 2011–2014.

V 90-tih letih 20. stoletja je območje zajela suburbanizacija. Ljudje iz bližnjih mest (Celje,
Šentjur) so zaradi hitre dostopnosti v Grušcah zaznali priložnost, kjer lahko uresničujejo svoje
rekreativne potrebe. Vinogradništvo je nadomestila potreba po miru, počitku, psihični
sprostitvi ter želja po bivanju v naravi. Pri nakupu je imela vedno pomembnejšo vlogo tudi
možnost pridelave hrane, ki nudi lastnikom samooskrbo z živili. Za nakup že zgrajenih
sekundarnih bivališč so se vse pogosteje odločale mlade družine, ki so v okviru omejenih
finančnih zmožnosti reševale stanovanjski problem. Redkeje so se lastniki sekundarnih bivališč
odločili za nakup, da bi imeli zagotovljeno stanovanje v času upokojitve.
»Iskala sva hišo, kamor bi se lahko naselili za stalno. Za nakup vikenda sva se odločila, ker je
bil poceni in blizu služb. Hkrati sva želela, da najin otrok odrašča na podeželju v naravi in ne
v mestu, v bloku« (ženska, 30 let, priseljena iz Šmarja pri Jelšah).
Primarni razlog nakupa se razlikuje glede na prvotno okolje iz katerega prihajajo lastniki
sekundarnih bivališč. Lastniki, ki prihajajo iz večjih mest (Ljubljane ali Maribora) iščejo
idilično podobo podeželja in jih pri nakupu prepriča vizualna podoba podeželja, drugotnega
pomena je cena zemljišča ali nepremičnine. Dojemanje podeželja in njegove idiličnosti lahko
pride še bolj do izraza pri drugačni nacionalnosti lastnikov. Družini iz Avstralije je bila pri
nakupu najpomembnejša vizualna privlačnost podeželja, saj se le-ta zelo razlikuje od njihove
doma.
»Edini pogoj, ki sem ga imel pri nakupu vikenda, je bil, da se nahaja v vinorodnem predelu
Slovenije. Gledali smo tudi na Primorskem, vendar je bilo prevroče in narava premalo
gozdnata. Iskali smo zeleno naravo, gozd. Ko smo videli vinograde in razgled, smo vedeli, da
je to to. Všeč nam je, ker se lahko otroka prosto igrata zunaj in naju ne skrbi, da bi ju pičila
kakšna strupena kača ali pajek. Tukaj je zelo varno in tudi zelo dobro vino« (ženska in moški,
33, 35 let, iz Avstralije).
Ne glede na lokacijo sekundarnih bivališč so push in pull dejavniki povsod podobni. Push
dejavniki so pogosto čustveno-psihološke narave (potreba po miru, sprostitvi itd.), ki jih človek
želi uresničiti v rekreacijsko privlačnem okolju. Zelo pomembni so pull dejavniki (naravne in
družbene privlačnosti), ki odločajo o izbiri lokacije za sekundarno bivališče. Dejavniki se skozi

42

Vloga sekundarnih bivališč pri ohranjanju poseljenosti podeželja
različna obdobja spreminjajo in se prilagajajo življenjskemu načinu ljudi, se med sabo
prepletajo in dopolnjujejo.
Grafikon 11: Občina stalnega bivališča lastnikov sekundarnih bivališč.
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Kot je ugotavljal Gosar (1987, str. 19), je lastništvo sekundarnih bivališč praviloma povsod
vezano na bližnjo populacijsko aglomeracijo in na večja mestna središča v izvorni regiji. Tako
je popolnoma pričakovano, da večina lastnikov sekundarnih bivališč v Grušcah prihaja s širšega
območja občine Šentjur, v kateri se samo naselje tudi nahaja, ter iz bližnjih občin (grafikon 14).
Globalizacija in novi migracijski tokovi so vplivali, da je slovensko podeželje postalo privlačno
tudi za tujce. V Grušcah ne moremo govoriti o velikem porastu števila tujcev, v primerjavi s
Prekmurjem, kjer so nepremičnine kupovali predvsem Angleži (Kranjc, 2010) ali o množični
invaziji Nemcev na Švedskem, ki ga Müller (1999) označuje kot kolonizacijo švedskega
podeželja s strani sekundarnih bivališč. Večina lastnikov sekundarnih bivališč v Grušcah je
intraregionalnega ali ekstraregionalnega porekla (znotraj Slovenije). Poseben primer je družina
iz Avstralije, ki ima korenine v Sloveniji. Zaradi oddaljenosti in dragih letalskih vozovnic
sekundarnega bivališča ne obiskujejo pogosto, temveč ciklično. V Sloveniji preživijo
povprečno 3 mesece in hkrati izkoristijo obisk za potovanja po Evropi.
Oddaljenost od primarnega bivališča je eden izmed pomembnejših dejavnikov nakupa
zemljišča ali sekundarnega bivališča. Čas, ki so ga ljudje pripravljeni nameniti vožnji do
svojega sekundarnega bivališča, je približno pol ure. Pogačnik (2008) ugotavlja, da so zaželeni
potovalni časi do sekundarnega bivališča do 1 ure, sprejemljivo pa tudi do 2 uri (100150 km),
nato interes upada. Glede na to, da ima večina lastnikov primarno bivališče v isti ali v sosednji
občini, je to omogočeno večini. K temu veliko pripomore tudi avtocesta A1, ki zmanjša
potovalni čas iz Celja, Velenja, Slovenskih Konjic, Maribora in Ljubljane. Največ lastnikov
sekundarnih bivališč prihaja iz Šentjurja ali Celja, od koder potujejo 20 min.
»Včasih, ko še ni bilo avtoceste, sem potreboval skoraj 1 uro in pol, da sem prišel iz Maribora.
Dokler ni bilo vinjet, sem se večinoma še vedno vozil po regionalni cesti, le občasno po
avtocesti, kadar se mi je mudilo, saj je bila cestnina predraga. Sploh, če sem prišel na vikend
dvakrat tedensko« (moški, 86, iz Maribora).
Zaradi ugodnih prometnih povezav kar 65 % anketirancev obišče svoje sekundarno bivališče
tedensko, nekateri tudi večkrat na teden. V svojem sekundarnem bivališču preživijo nekaj ur
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(65 %) in se nato vrnejo v stalno bivališče. Tisti, ki prihajajo ob koncu tedna, so bolj oddaljeni
ali pa jim zaradi službenih in družinskih obveznosti ne uspe obiskati sekundarnega bivališča
med tednom. Ti ostanejo običajno več kot en dan (32 %). Največ lastnikov (59 %) obišče
sekundarno bivališče skupaj s partnerjem, večinoma so to upokojeni lastniki (40 %).
Obisk sekundarnega bivališča pa pogosto sovpada z delom na obdelovalnih površinah. Svoj
obisk prilagajajo delu v vinogradu in na vrtu. Nekateri izmed njih svoje sekundarno bivališče
pogosto smatrajo kot obveznost in ne kot oddih.
»Včasih smo prihajali vsi, sedaj se je to spremenilo in prihajava sama. Otroci so odrasli imajo
svoje družine in ne prihajajo več tako pogosto. Midva, odkar sva v pokoju, preživiva več časa
na vikendu« (moški, 63 let, iz Šentjurja).
Velika razlika v obisku nastopa tudi glede na letni čas. Pozimi lastniki sekundarnih bivališč
prihajajo redkeje oziroma po potrebi. Redko se zadržijo več ur ali več dni. Med letom pogostost
obiska prilagajajo delu v vinogradu ali vrtu, ker tega pozimi ni, je posledično tudi manj obiska.
Drug pomemben razlog za manjši obisk je ogrevanje v času zime. Večina sekundarnih bivališč
nima napeljanega centralnega ogrevanja. Pogosto imajo v največjem prostoru peč na drva, ki
ne zadostuje za ogrevanje celotnega objekta. Lastniki so dejali, da bi jim ogrevanje primarnega
in sekundarnega bivališča hkrati predstavljalo prevelik strošek. Pozimi pripomorejo k
manjšemu obisku še neočiščene zasebne dovozne poti, medtem ko je zadnjih deset let s strani
občine poskrbljeno za redno čiščenje glavne ceste, ki vodi do sekundarnih bivališč.
»Večinoma prihajam na vikend vsak dan, razen pozimi, ko prihajam redkeje. Pridem po vino
in preverim, če je v vikendu vse v redu. Kadar je sneg, avto pustim v dolini in se raje odpravim
peš« (moški, 84, iz Celja).
V dveh primerih smo zasledili izrazito sezonskost obiskovanja. Sekundarno bivališče se od
pozne pomladi pa do začetka jeseni spremeni v primarno bivališče. Preostanek leta živijo v
primarnem bivališču predvsem zaradi stroškov ogrevanja v sekundarnem bivališču in negotovih
cestnih razmer pozimi. Oba lastnika razmišljata, da se bosta v času upokojitve v sekundarno
bivališče preselila za stalno.
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Slika 6: Mobilnost lastnikov sekundarnih bivališč glede na oddaljenost od sekundarnega bivališča.
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3.3 Spremenjene funkcije sekundarnih bivališč
Sekundarna bivališča se v bližini velikih mest sčasoma pogosto spremenijo v stalna bivališča,
kar zlasti velja za upokojene lastnike sekundarnih bivališč. V zadnjih desetih letih v Grušcah
ne prihaja več do gradnje novih sekundarnih bivališč, ampak do menjave listnikov. Novi
lastniki sekundarno bivališče pogosto kupijo z namenom, da bo le-to postalo njihovo stalno
bivališče. Skoraj polovica vseh anketiranih (21) je v zadnjih desetih letih svoje sekundarno
bivališče spremenila v stalno. Največ sprememb bivalne funkcije je bilo po letu 2006. 13 %
vprašanih pa o tej možnosti še razmišlja in dopušča, da se bo to zgodilo, ko se bodo upokojili.
Sekundarna bivališča imajo večinoma urejene vse osnovne bivalne prostore (kopalnica,
stranišče, kuhinja) in so primerna za naselitev. Velikokrat pa je potrebno urediti centralno
ogrevanje. Nekateri se odločijo tudi za porušitev obstoječega sekundarnega bivališča in
zgraditev novega. Preselitev v sekundarno bivališče ni samo težnja upokojencev (33 %), temveč
tudi mladih v starosti od 31 do 45 let (39 %). Večina teh ljudi je prej živela v mestu v
večstanovanjski stavbi. Upokojenci so to stanovanje zapustili svojim otrokom, sami pa so se
preselili v sekundarno bivališče. Pomembna jim je predvsem mirna okolica, rekreacija v
vinogradu in na vrtu. Ključni dejavnik pri nakupu sekundarnega bivališča za mlade je bivanje
na podeželju, poceni nepremičnina ter bližina zaposlitvenih in storitvenih središč (Šentjur,
Celje).
Slika 7, 8: Morfološke spremembe sekundarnih bivališč.

Avtor: Bobnar, 2014.

Sprememba sekundarnih bivališč v stalna vpliva tudi na spremembo oblike objekta. Na sliki 7
je levo prikazano sekundarno bivališče v začetni fazi obnove, desno pa sekundarno bivališče,
ki je že končalo prenovo in so lastniki že stalno naseljeni. Sekundarna bivališča, predvsem
zidanice, dobijo izgled stanovanjskih hiš, s tem pa se spreminjata izgled in struktura naselja.
Pogosto lastniki sekundarnih bivališč ne upoštevajo lokalne arhitekturne tradicije z obliko
objekta in barvami fasad.
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Karta 4: Razporeditev bivališč v naselju Grušce.

»Ko je mož odšel v pokoj, sva se odločila, da se preseliva na vikend, kljub temu da jaz še vedno
delam v Velenju. Z odločitvijo sva nekoliko pohitela, ker je sin z družino iskal stanovanje. Že
prej sva bila tukaj skoraj vsak dan« (ženska, 54 let, preseljena iz Velenja).
Preostalih del anketiranih (40 %) o preselitvi ne razmišlja, bodisi zaradi bližine stalnega
bivališča ali ker jim sekundarno bivališče ne bi nudilo udobja, ki si ga želijo. V tem se
sekundarna bivališča v Sloveniji bistveno razlikujejo od sekundarnih bivališč v Skandinaviji ali
na Češkem, ki so skromna in pogosto brez osnovne infrastrukture (Kadlecová, Fialová, 2010;
Pitkänen, Vepsäläinen, 2010). Velika večina slovenskih lastnikov sekundarnih bivališč teži k
perfekcionizmu, udobju in se potem želijo približati primarnemu bivališču.
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»Ne razmišljava, da bi se preselila na vikend, ker potrebujeva le 20 minut, da prideva sem.
Hkrati bi morala urediti ogrevanje« (moški, 58 let, iz Šentjurja).
Grafikon 12: Delež sprememb sekundarnih bivališč iz občasnih v stalna v različnih obdobjih.
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Vir: Terensko delo, 2011–2014.
Karta 5: Razporeditev sekundarnih bivališč glede na obdobje spremembe v stalna bivališča.
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V naselju lahko predvidimo več možnosti vpliva sekundarnih bivališč na poselitev v naselju.
Prva možnost je, da se bo naraščanje prebivalstva nadaljevalo na podlagi dodatnega
priseljevanja in pozitivnega naravnega prirastka. Število stalnih pa bo preseglo število
sekundarnih bivališč. To bi imelo ugodne posledice predvsem za rabo tal in razvoj
infrastrukture. Hkrati se s tem pojavi problem prostorske umeščenosti novih objektov, kajti v
naselju je vedno manj površin, ki so potencialno primerne za gradnjo novih bivališč. Nove
parcele lahko nastanejo izključno s prodajo reliefno ugodnih kmetijskih zemljišč. Povečanje
števila prebivalcev prinaša tudi večje pritiske na okolje in medsebojne odnose, kar lahko
privede do konfliktnih situacij.
V nasprotnem primeru lahko razvoj naselja vodi v negativno smer. Veliko lastnikov
sekundarnih bivališč je v zreli dobi. Z menjavo generacij lahko pride do prodaje sekundarnih
bivališč ali njihovega propadanja. Število začasnega in stalnega prebivalstva pa upade. V
pokrajini se bo začel proces zaraščanja, s čimer bo izgubila svojo privlačnost za poselitev.
Postavi se tudi vprašanje finančne zmožnosti preostalih prebivalcev za vzdrževanje obstoječe
infrastrukture.
Grafikon 13: Zadovoljstvo lastnikov sekundarnih bivališč z infrastrukturo v Grušcah.
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Vir: Terensko delo, 2011–2014.

Sekundarna bivališča so imela in še vedno imajo velik vpliv na infrastrukturo v Grušcah.
Lastniki sekundarnih bivališč so skupaj z domačini omogočili preureditev makadamskih cest v
asfaltirane. V severovzhodnem delu naselja, kjer so bila do pred nekaj leti izključno samo
sekundarna bivališča, se je s spremembo le-teh v stalna izboljšala tudi infrastruktura. Lastniki
so z opozarjanjem na nujnost ureditve infrastrukture dosegli asfaltiranje ceste, ureditev javnega
vodovoda, čiščenje cest pozimi ter odvoz smeti. Podoben primer je Kremenjak v bližini Novega
mesta, ki iz vinogradniškega območja prerašča v stanovanjsko naselje. Kljub odmaknjenosti je
vseeno blizu zaposlitvenemu in storitvenemu središču, ima ugodno cestno povezavo in je
posledično zelo privlačen za bivanje. Občina se je odločila, da bo omogočila le nadaljnjo
gradnjo v okviru prostih zazidljiv površin, posodobila električno in cestno omrežje ter
vzpostavila zunanje družbene površine (manjši park z otroških igriščem, ulica, Občinski
podrobni prostorski načrt Kremenjak, 2013).
Domačini so v intervjujih poudarili, da se zavedajo pomembnosti sekundarnih bivališč v naselju
ter njihovega vpliva na izboljšanje javne infrastrukture. Domačini zaradi maloštevilnosti ne bi
zmogli tako velikih investicij. Lastniki sekundarnih bivališč so bili pobudniki za ureditev cestne
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infrastrukture. S preureditvijo makadamskih cest v asfaltirane je območje postalo še
privlačnejše za graditev sekundarnih bivališč. Za naselje je bila bistvenega pomena tudi
vzpostavitev javnega vodovoda (leta 2003). Danes je urejena infrastruktura zelo pomembna pri
nakupu sekundarnega bivališča in pripomore k odločitvi o preselitvi za stalno.
»Če ne bi bilo »vikendašev« in njihove finančne pomoči, bi asfalt dobili veliko kasneje« (moški,
62 let, domačin).
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3.4 Spremembe rabe tal s pojavom sekundarnih bivališč
Poklicna preslojitev kmečkega prebivalstva po letu 1965 je zajela tudi Grušce. Kmetijske
površine, ki so bile na manj rodovitnih in reliefno neugodnih predelih, so se začele zaraščati.
Začela se je prodaja posameznih zemljišč, ki niso bila več življenjskega pomena za kmetijo. Če
primerjamo današnjo rabo tal in rabo tal iz franciscejskega katastra lahko ugotovimo, da so se
na celotnem območju naselja zmanjšale obdelovalne površine. Najbolj se je zmanjšal delež njiv,
ki so postale travniki ali gozd. Raba tal se je spremenila predvsem v severnem delu naselja, kjer
so bile v 19. stoletju večinoma samooskrbne kmetije, zaradi česar je bila raba tal mozaično
strukturirana. Razdrobljeno prodajanje kmetij in kmetijskih zemljišč je povzročilo gradnjo
številnih sekundarnih bivališč. S tem je proizvodno funkcijo kmetijskih zemljišč nadomestila
rekreativna funkcija. Danes je na tem območju le še ena kmetija.
Lastnikom sekundarnih bivališč, ki so kupili zemljišče v 80-ih in 90-ih letih 20. stoletja, je bil
pomemben dejavnik pri nakupu zemljišča možnost ukvarjanja z vinogradništvom. Površine, ki
so bile prej v funkciji travnikov ali njiv, so bile spremenjene v vinograde ali sadovnjake. Tiste
z velikim naklonom pa so prepustili zaraščanju. Skoraj vsi lastniki imajo poleg sekundarnega
bivališča še obdelovalne površine (96 %). Območje je namreč zaradi svoje lege v termalnem
pasu posebej ugodno za pridelovanje vina. Večinoma se lastniki z vinogradništvom ukvarjajo
ljubiteljsko. Dva izmed vprašanih svoje vino tudi prodajata, kar jima prinaša dodaten vir
zaslužka. Odnos do obdelovalnih površin se je tekom let spremenil. V 70-ih in 80-ih 20. stoletja
je bila primarna raba tal vinograd. Pridelava vina je bila tudi prestižnega pomena.
»Imeti vinograd v tistih časih je bil pravi statusni simbol. Danes pa je drugače. Glede na mojo
starost je postalo vinogradništvo težavnejše« (moški, 86, iz Maribora).
Slika 9: Izsek iz franciscejskega katastra k. o. Pletovarje

Vir: Mape franciscejskega katastra, 1825.
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Karta 6: Raba tal v Grušcah leta 2013.

Obdelava kmetijskih zemljišč je za številne lastnike sekundarnih bivališč pomembna dejavnost,
kar potrjuje obdelava na manj ugodnih reliefnih območjih. Na vrhu slemen se nahajajo
sekundarna bivališča (predvsem zidanice), prisojna pobočja so porasla z vinsko trto in sadnim
drevjem. Na vinogradniško rabo tal kaže tudi parcelacija območja. Parcele so dolge in ozke. V
severovzhodnem delu naselja parcelacija odstopa od tipične vinogradniške, tam prevladujejo
večinoma sadovnjaki, zelenjavni ali okrasni vrtovi.
Na eni strani bi prav zaradi poselitve gričevij lahko govorili o razvrednotenju pajsažne
vrednosti, po drugi strani pa lastniki sekundarnih bivališč pripomorejo k oživljanju in
vzdrževanju kulturne vinogradniške pokrajine. Kulturna pokrajina ima večjo vrednost in je
privlačnejša od zaraščene in neobdelane tudi za prihodnje lastnike sekundarnih bivališč.
Konec 90-ih let 20. stoletja so začela nastajati sekundarna bivališča, katerih lastniki na svojih
kmetijskih zemljiščih niso zasadili vinske trte, ampak le posamezno sadno ali okrasno drevje.
Sekundarno bivališče dojemajo kot prostor sprostitve in počitka.
V zadnjih desetih letih lahko opazimo, da se lastniki odločajo za krčenje vinogradov predvsem
na strmejših površinah. Najpogostejši razlog je presežek vina in zahtevno delo, ki ga s starostjo
težje opravljajo. Lastniki, ki so upokojeni, so dejali, da se bodo ukvarjali z vinogradništvom,
dokler bodo fizično sposobni. Prihodnost ljubiteljskega vinogradništva je tako negotova.
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Nekateri lastniki sekundarnih bivališč predvidevajo, da bodo njihovi otroci vinogradništvo
opustili, večja verjetnost je, da bodo ohranili sadno drevje in vrt.
»Jaz bom obdeloval vinograd, dokler bom lahko, to je moje veselje, sprostitev. Ko ne bom več
mogel, bomo pa videli, kaj bo. Otroci posebnega interesa za vinogradništvo nimajo, saj je to
velika skrb. Poleti je potrebno škropiti vsakih 14 dni in si zelo vezan. V interesu jim je obdržati
le vikend« (moški, 69 let, iz Vojnika).
Slika 10: Opustitev vinogradništva na strmejših površinah.

Avtor: Bobnar, 2014.

Razlog za opuščanje vinogradov je tudi naselitev za stalno v sekundarna bivališča. Predvsem
mladim družinam vinogradništvo ni več v interesu. Nekateri se odločijo za ovce kot preventivo
zaraščanju.

število SB

Grafikon 14: Obdelovalne površine lastnikov sekundarnih bivališč.
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Vir: Terensko delo, 2011–2014.

Večina obisk svojega sekundarnega bivališča prilagaja delu v vinogradu, sadovnjaku ali na vrtu
(82 %). Več kot polovici (52 %) pomeni delo obliko psihične sprostitve, saj jim predstavlja
odmik od vsakodnevne rutine. Z delom hkrati obnavljajo fizično moč in poskrbijo za rekreacijo.
30 % vprašanih dela ne smatra kot fizično in psihično sprostitev, temveč prej kot obvezo. Jeršič
(1998) govori o skupini dejavnosti, kjer se prepleta rekreacijski motiv z utilitarnim. Lastniki
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sekundarnih bivališč želijo z lastnim delom pridelati nekatere kmetijske pridelke, pomembno
jim je, da so samooskrbni s sadjem, zelenjavo in vinom. Med priljubljenimi dejavnostmi za
telesno in duševno sprostitev ali krepitev moči so sprehod, hoja, kolesarjenje in gobarjenje.
Obisk sekundarnega bivališča je za marsikoga že sam po sebi način preživljanja prostega časa.
Pomeni spremembo vsakodnevnega okolja, ritma in možnost ukvarjanja s priljubljeno
dejavnostjo (obdelovanje vinograda, vrta, sprehajanje ipd.). Lastnikom sekundarnih bivališč
predstavlja sekundarno bivališče tudi prostor, kjer preživijo svoj prosti čas z družino in
prijatelji.
Razvoj sekundarnih bivališč (zidanic), ki vključuje vinograde, je v Grušcah podoben razvoju,
ki ga je opredelil Jeršič (1987, str. 79) za sekundarna bivališča v vinogradniški pokrajini.
Dinamiko sprememb je razčlenil v tri faze.
Prva faza pred razvojem sekundarnih bivališč.
V rabi tal so bili očitni vinogradi s tradicionalnim načinom obdelovanja (koli) in majhnim
deležem žlahtnih sort vinske trte. Zidanice so bile le na redkih vinogradniških parcelah in so
imele le gospodarsko funkcijo.
Iz tega obdobja sta se v Grušcah ohranili dve zidanici (kleti). Ena izmed njih ima še vedno
tradicionalen način obdelovanja, druga pa se je modernizirala in ohranila primarno bivalno
funkcijo.
Druga faza obdobje razvoja sekundarnih bivališč.
Vinogradi so se v tem času posodobili za načine novega obdelovanja (žice); stare vinske trte so
zamenjale nove, žlahtnejše. Število vinogradniških parcel se je povečalo z delitvijo oziroma
zaradi prodaje zemljišč. Zidanice so se razširile na večino vinogradniških parcel in dobile poleg
gospodarske tudi občasno stanovanjsko funkcijo. Preoblikovale so se v udobna sekundarna
bivališča. Naselje je pridobilo komunalno infrastrukturo (voda, elektrika) in ceste.
Tradicionalni gradbeni elementi so se vse manj upoštevali, uvajal se je slog gradnje, ki je bil
neodvisen od arhitekturnega izročila.
Druga faza je Grušce zajela v 80-ih in 90-ih letih 20. stoletja. Opazen je porast števila manjših
vinogradov in sekundarnih bivališč. Bivališča so vse bolj pridobivala rekreativno funkcijo.
Slika 11, 12: Tradicionalen in sodoben vinograd.

Avtor: Bobnar, 2014.

54

Vloga sekundarnih bivališč pri ohranjanju poseljenosti podeželja
V tretji fazi je Jeršič (1987) predvideval možen razvoj sekundarnih bivališč v prihodnosti.
Predvideval je, da se bodo vinogradi še bolj posodobili in da se bodo okrog hiš oblikovali vrtovi.
Del zidanic naj bi se preoblikoval v stalna bivališča. Vzporedno naj bi se pojavile še stalne
stanovanjske hiše. V primeru, da je naselje blizu mesta in komunalno ustrezno opremljeno,
lahko oblikuje stalno poseljeno stanovanjsko sosesko urbanega videza.
V Grušcah lahko opažamo, da se površina vinogradov manjša. Povečala se je površina
zelenjavnih in okrasnih vrtov. Nekatera sekundarna bivališča pa se spreminjajo v stalna
bivališča.
Preglednica 5: Pregled razvoja sekundarnih bivališč v Grušcah.
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Vir: Terensko delo, 2011–2014.
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3.5 Vključenost lastnikov sekundarnih bivališč v lokalno skupnost
Tri četrtine lastnikov sekundarnih bivališč ni vključenih v dogajanje lokalne skupnosti. Le
četrtina je vključena bodisi v planinsko, gasilsko društvo bodisi v društvo upokojencev.
Posamezni lastniki in njihovi bližnji sorodniki niso člani nobenega društva, vendar se občasno
udeležujejo prireditev. Mlajši lastniki se odmikajo od kakršnega koli dogajanja v lokalni
skupnosti. Ne iščejo družbe, dogajanja, temveč mir in počitek po vsakodnevnem delu. Nekateri
so aktivni v naselju, kjer bivajo in jim za dodatne aktivnosti zmanjkuje časa ali motivacije.
Upokojeni lastniki se med seboj razlikujejo: nekateri se z veseljem udeležujejo izletov društva
upokojencev in ostalih prireditev ali pa so še vedno aktivni v naselju stalnega bivališča.
Nekateri so imeli v preteklosti pestro socialno življenje in ne čutijo več potrebe po vključevanju
v društva in po druženju.
»Ko sem še živel v Velenju, sem bil zelo aktiven na kulturnem področju, igral sem tudi v pihalni
godbi. Sedaj nimam nobene potrebe več po druženju in udejstvovanju v društvih« (moški, 60
let, priseljen iz Velenja).
Grafikon 15: Vključenost lastnikov sekundarnih bivališč v lokalno skupnost.
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Vir: Terensko delo, 2011–2014.

Pri mladih družinah, ki so se za stalno naselile v sekundarno bivališče, je bilo razbrati željo po
spoznavanju in vključevanju v društva, vendar ne vedo, kako, saj nikogar ne poznajo. Po drugi
strani pa v socialno mreženje ne vložijo veliko truda, saj se zadržujejo le v svojem bivališču.
Vsi anketirani so mnenja, da jih domačini dobro sprejemajo. Odnosi med lastniki sekundarnih
bivališč in domačini so se v toku časa spreminjali. V intervjujih z domačini smo izvedeli, da so
veliko bolj povezani z lastniki sekundarnih bivališč, ki so prišli v 80-ih in 90-ih letih 20. stoletja.
Domačini so pomagali pri gradnji sekundarnih bivališč, posojali orodja, prodali ali podarili les
za gradnjo.
»Na domačine se lahko vedno obrneš, kadar kaj potrebuješ ali ko gre kaj narobe. Če ti zmajska
škropiva ali če se ti pokvari avto, greš k najbližjemu domačinu. Veliko so nam pomagali, ko
smo gradili vikend« (moški, 83 let, iz Celja).
Velik povezovalni člen med domačini in lastniki sekundarnih bivališč je vinogradništvo, kjer
izmenjujejo izkušnje in znanje. Vsako leto lastniki sekundarnih bivališč organizirajo postavitev
klopotca, kamor povabijo tudi domačine.
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V povezanosti med domačini in lastniki sekundarnih bivališč je opazna razlika med spodnjim
in zgornjim delom naselja Grušce, saj gre za dva ločena dela. Spodnji del je bil zgrajen
večinoma v 80-ih in začetku 90-ih let 20. stoletja. Lastniki so bili pri sami gradnji bolj odvisni
od domačinov. V spodnjem delu živi večina domačinov. Na slemenu so nastala prva sekundarna
bivališča. V zgornjem delu Grušc se je začela gradnja sekundarnih bivališč proti koncu 90-tih
let 20. stoletja. Domačini pravijo zgornjemu delu »novo naselje«. Do leta 1998 sta bila oba dela
povezana s cesto, ki pa jo je uničil zemeljski plaz. Zdaj sta dela povezana z gozdno cesto, ki pa
ni primerna za osebna vozila. Verjetno je to tudi eden izmed razlogov, zakaj ne prihaja med
njimi do tesnejših stikov.
»Sploh ne poznamo ljudi, ki imajo vikend v zgornjih Grušcah. Včasih se pripelje kdo in išče
koga, ki bi naj živel v Grušcah, vendar smo zanj prvič slišali. Sploh pa so se začeli lastniki
menjavati. Eden izmed razlogov je zagotovo tudi to, da se vozijo po drugi cesti kot mi in jih ne
videvamo« (ženska, 54 let, domačinka).
Pri anketiranju lastnikov sekundarnih bivališč smo ugotovili, da tudi oni ne poznajo domačinov.
Poznajo le bližje sosede, ki so tako kot oni priseljeni. Izkazalo se je tudi, da slabo poznajo
okolico svojega bivališča. Ko smo jim povedali, da Grušce niso samo naselje sekundarnih
bivališč, ampak da se naselje razteza tudi ob vznožju hriba, so bili presenečeni in dejali, da tega
niso vedeli. Prebivalci in lastniki skrajnega severovzhodnega dela naselja so med sabo
povezani, nekateri izmed njih le z najbližjimi sosedi.
»Vi prihajate iz Grušc, kje pa živite? ... tega dela pa ne poznam, sem mislila, da se s temi vikendi
konča. Še nikoli nisem šla tako daleč na sprehod« (ženska, 38 let, priseljena iz Celja).
Družbena samozadostnost lastnikov sekundarnih bivališč se nakazuje tudi v zunanjem izgledu
bivališč. Ta so ograjena oziroma obrasla z živo mejo. S tem dajejo vtis, da si želijo zasebnosti
in miru. Bivališča, zgrajena pred letom 2000, so težila k praktičnosti in funkcionalnosti, ki sta
bili pomembnejši od estetske komponente. Novejše gradnje so bolj modernistično orientirane,
kar kažejo s svojimi sodobnimi oblikami in barvami fasad, ki se ne prilagajajo lokalni tradiciji.
V intervjujih nas je zanimalo, kdo je za njih »domačin«. Dejali so, da za »domačine« ne
smatrajo ljudi, ki so se za stalno preselili v svoja sekundarna bivališč pred nekaj leti. Drugače
gledajo na tiste lastnike, ki so se preselili že pred dvajsetimi leti in so jih »vzeli za svoje«. Hkrati
bolj sprejemajo tiste, s katerimi imajo več medsebojnih stikov.
Različni življenjski načini lastnikov sekundarnih bivališč in domačinov so odraz njihovega
habitusa, ki se odraža v odnosih med njimi (Drozg, Pelc, 2008). Občasno prihaja tudi do
konfliktov, največkrat nesoglasja povzroča vprašanje meje, vendar so oboji kljub manjšim
občasnim nesporazumom odnose označili kot »dobre«. Kriteriji za dobre odnose so
medsosedska pomoč, prijaznost in sproščeni neformalni klepeti.
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Slika 13: Pomen sekundarnih bivališč za posamezne družbene skupine.
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Vir: Terensko delo, 2011–2014.

Pomen sekundarnega bivališč se razlikuje gleda na družbeno skupino in njegovo neposredno
vpletenost v lokalno skupnost. Pomen za posameznika je predvsem subjektiven, medtem ko je
njegov lokalni in regionalni pomen objektiven in je manj čustveno obarvan. Posamezniki in
njegova družina se pogosto odmaknejo od dogajanja v svoji okolici, saj želijo mir in sprostitev.
Pomen sekundarnega bivališča je za njih velik, če so vanj vložili veliko truda in denarja.
Navidezna izoliranost sedanjih lastnikov sekundarnih bivališč za lokalno skupnost in občino ni
brez posledic. S svojo prisotnostjo prispevajo predvsem k ohranjanju poseljenosti in
preprečevanju zaraščanja. Z aktivnim vključevanjem pripomorejo k razvoju naselja in
ohranjanju družabnega življenja. Občine pogosto, razen v turističnih območjih, ne vidijo
velikega potenciala in pomena sekundarnih bivališč, prej jim predstavlja breme zaradi novih
finančnih vložkov v infrastrukturo. Nenazadnje pa prav lastniki sekundarnih bivališč
pripomorejo pri vzdrževanju infrastrukture, prepoznavnosti naselja in lahko s svojimi
kakovostmi prispevajo h gospodarskemu razvoju, ki ima pozitivne posledice za širše območje.
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4 SKLEPI IN KOMENTAR
V diplomskem delu je bil proučevan vpliv sekundarnih bivališč na rabo tal, medsebojne stike z
domačini in njihov vpliv na ohranjanje poseljenosti v naselju. Na podlagi terenskega dela so
bili pridobljeni podatki o razvoju sekundarnih bivališč, vplivih na okolje, morfologijo in
strukturo naselja ter na odnose znotraj lokalne skupnosti. S statističnimi podatki smo dobili
pomembne podatke o spreminjanju števila prebivalstva, iz katerega smo lahko razbrali ali ima
sprememba sekundarnih bivališč v stalna, vpliv na ohranjenost poseljenosti v Grušcah.
Prva hipoteza: Število sekundarnih bivališč se je v Grušcah v tridesetih letih močno
povečalo zaradi zadovoljevanja rekreacijskih in doživljajskih potreb bližnjega mestnega
prebivalstva na podeželju.
Rezultati ankete so pokazali, da je bil osnovni motiv gradnje sekundarnih bivališč dedovanje
zemljišč. Navezanost na naselje je močna pri lastnikih sekundarnih bivališč, ki so prišli v naselje
v 80-ih letih 20. stoletja. Posledično jim je sekundarno bivališče začelo postajati prostor za
prosti čas, rekreacijo in druženje z bližnjimi sorodniki in prijatelji. Motivi gradnje oziroma
nakupa sekundarnega bivališča so se skozi čas spreminjali. Lastniki so v 90-ih letih 20. stoletja
in kasneje iskali predvsem prostor za sprostitev in prostor z naravnimi privlačnostmi.
Pomemben motiv je bil tudi vinogradništvo, ki postaja vedno bolj obroben dejavnik nastajanja
sekundarnih bivališč. Z menjavo generacij prihaja do upada zanimanja za ljubiteljsko
vinogradništvo. V nekateri primerih že prihaja do opuščanja, predvsem na območjih, ki so
zaradi svojih velikih naklonov težja za obdelovanje. Morda se bo zanimanje za vinogradništvo
ali drugo obliko rabe tal spet pojavilo z naslednjimi generacijami. Želja po vinogradništvu je
vplivala na velikost in lokacijo parcele, zato so sekundarna bivališča v 80-ih in v začetku 90-ih
let 20. stoletja nastajala na vrhu slemen, obdelovalne površine pa so imele južno ekspozicijo.
Statusni simbol vinogradništva je z leti zbledel, danes je v ospredju skrb za okrasne in
zelenjavne vrtove. Sekundarnim bivališčem se je zmanjšala površina pripadajočih obdelovalnih
površin, kar je povzročilo zgoščenejšo gradnjo. Takšen primer razvoja sekundarnih bivališč je
v severovzhodnem delu naselja.
Zastavljeno hipotezo lahko potrdimo.
Druga hipoteza: Število prebivalcev se v Grušcah ni povečalo zaradi naravnega prirastka,
temveč zaradi doseljevanja mestnega prebivalstva v sekundarna bivališča.
V zadnjem desetletju se je gradnja sekundarnih bivališč umirila. Zaznati je spremembo funkcije
zasedenosti sekundarnih bivališč (iz občasne v stalno poselitev). Opazna je tudi menjava
lastnikov. Sekundarno bivališče novi lastniki kupijo z namenom, da se bodo vanj preselili. Leta
1991 je v naselju prebivalo 26 ljudi, v letu 2013 pa 70. V večini primerov so to mlade družine,
ki jih prepriča cena nepremičnine, ugodna prometna dostopnost in privlačno naravno okolje.
Druga skupina ljudi, ki se odloča za nakup, so upokojenci. Glede na starostni profil lastnikov
lahko pričakujemo, da se bo še kakšen upokojeni par odločil za stalno naselitev v sekundarno
bivališče. Naselje bo s tem pridobilo na številčnosti prebivalstva. Vendar pa je za razliko od
priseljevanja mladih družin priseljevanje starejših manj ugodno za naselje in občino. Starejši
ljudje potrebujejo z leti več pomoči in drugačne storitve. Zaradi oddaljenosti bližnjih
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sorodnikov in njihovega hitrega načina življenja se skrb za starostnike prenese na bližnje sosede
in ostale domačine v naselju. Poleg pozitivnih vplivov na prebivalstveno strukturo in
preprečevanja zaraščanja ima povečanje prebivalstva tudi negativne vplive. Veliko
obremenitev za okolje so neurejene greznice ter obremenjevanje vodovoda z zalivanjem,
pranjem vozil in polnjenjem bazenov. Lastnike sekundarnih bivališč bi bilo potrebno spodbuditi
k uporabi meteorne vode in pozivati k razmisleku o skupni čistilni napravi. Večina
infrastrukture (ceste, vodovod) je bila zgrajena s pobudo in pomočjo lastnikov sekundarnih
bivališč. Njena zmogljivost lahko postane nezadostna, saj je bila načrtovana za potrebe
občasnega prebivalstva in majhnega deleža stalnega. Nadaljnja prodaja kmetijskih zemljišč
lahko povzroči dodatno gradnjo sekundarnih bivališč in s tem povečano možnost priseljevanja
začasnega in stalnega prebivalstva. V tem primeru bo morala bolj odgovorno vlogo prevzeti
občina, ki bo morala poskrbeti za nov prostorski načrt naselja in s tem preprečiti nadaljnjo
stihijsko gradnjo. V preteklosti naselje zaradi svoje obrobne lege ni bilo deležno posebne
pozornosti s strani občine. Aktivno vključevanje občine v razvoj naselja prinaša zanjo tudi večje
finančno breme.
Drugo hipotezo potrjujejo tako statistični podatki kot terensko delo.
Tretja hipoteza: Stiki med domačini in lastniki sekundarnih bivališč so spontani in
neformalni ter temeljijo na medsosedski pomoči, njihova intenziteta pa postaja vedno
šibkejša.
Hipotezo težko v celoti zavržemo ali sprejmemo, saj so medsebojni stiki med domačini in
lastniki sekundarnih bivališč zapleten proces, ki je vseskozi pod vplivom družbenih sprememb.
Analiza anket in intervjujev je pokazala, da je intenzivnost odnosov odvisna od trajanje
lastništva sekundarnih bivališč. Domačini občasne prebivalce pogosto delijo na »stare« in
»nove«. Lastniki sekundarnih bivališč z daljšim stažem začasnega bivanja v naselju imajo več
prijateljev med domačini in se vključujejo v društva in dogajanje v lokalni skupnosti, k temu
pripomorejo tudi sorodstvene vezi med domačini. V preteklosti je bilo prisotne več
medsosedske pomoči pri gradnji sekundarnih bivališč.
»Novi« lastniki sekundarnih bivališč so pogosto odmaknjeni in ne poznajo svoje okolice. Na
socialne vezi vpliva tudi čas, ki ga preživijo lastniki sekundarnih bivališč v svojem bivališču.
Večina lastnikov sekundarnih bivališč prihaja tedensko oziroma svoj prihod prilagajajo delu v
vinogradu, sadovnjaku in vrtu. Na primeru Grušc je intenzivnost medsebojnih stikov večja pri
»starih« lastnikih sekundarnih bivališč, medtem ko pri »novih« občasnih priseljencih ni
pogojena z njihovim pogostejšim prihajanjem.
V primeru naraščanja števila stalnega prebivalstva je pričakovati, da se bo lokalna skupnost
okrepila, vendar smo glede tega skeptični. Lastniki sekundarnih prebivalcev še vedno ohranjajo
vlogo začasnih prebivalcev in se ne vključujejo v lokalno skupnost. Le majhen odstotek
anketiranih, ki so se preselili za stalno, ima željo po medsebojnem druženju in udejstvovanju v
lokalni skupnosti. Površinski odnosi so rezultat atomizacije odnosov, kjer se ljudje osredotočajo
na ožje družinske in prijateljske kroge. Seveda ima pri tem pomembno vlogo tudi lokalna
skupnost, ki mora tudi sama poskrbeti za vključenost novih priseljencev in lastnikov
sekundarnih bivališč ter v njih prepoznati priložnost za razvoj socialnega in gospodarskega
kapitala.
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Med lastniki sekundarnih bivališč in domačini prihaja zaradi različnih interesov in same
zgoščenosti bivališč (spori glede meja) tudi do konfliktov, ki se lahko v primeru povečanja
števila stalnih in začasnih prebivalcev še povečajo. Tako domačini kot lastniki sekundarnih
bivališč sprejemajo spremembe v naselju, dokler le-te niso neposredno vezane na njih in njihov
življenjski prostor. Tukaj se pogosto odraža ozko individualno razmišljanje (NIMBY »not in
my backyard«). Takšen primer je poskus postavitve sončne elektrarne enega izmed novih
doseljencev, ki je spodletela zaradi neodobravanja domačinov in lastnikov sekundarnih
bivališč. Ti pogosto želijo ohraniti pokrajino v takšnem stanju, kot je bila ob njihovem prihodu,
zato so do sprememb še manj tolerantni kot domačini.
Četrta hipoteza: Spreminjanje funkcije sekundarnih bivališč iz rekreativne v stalna
pripomore pri ohranjanju in stabiliziranju poseljenosti podeželja.
Po pregledu literature in virov smo ugotovili, da proces stalne naselitve v sekundarna bivališča
ni prisoten zgolj v Sloveniji, temveč tudi drugje po svetu. V tem procesu se pogosto omenjajo
upokojenci, redkeje je pozornost namenjena priseljevanju drugih generacij. S priseljevanjem na
demografsko ogrožena območja pripomorejo k stabiliziranju poseljenosti, ohranjanju kulturne
pokrajine in arhitekturne dediščine. Podeželje s tem ohranja svojo pokrajinsko privlačnost in
ostaja zanimivo za doseljevanje novih ljudi. Z veliko gotovostjo lahko zaključimo, da so
sekundarna bivališča poleg rekreativne in prostočasne funkcije pridobila tudi bivalno in
pripomogla pri stabiliziranju poseljenosti na podeželju.
Četrto hipotezo lahko potrdimo.
Naše ugotovitve služijo predvsem kot prispevek k novejšim raziskavam sekundarnih bivališč v
Sloveniji in njihovega vpliva na ohranjanje poseljenosti podeželja ter predstavljajo izhodišče
za nadaljnje raziskave. Pri posploševanju je potrebna kritičnost, saj so lahko dejavniki
spremembe začasnega bivališča v stalno drugačni glede na območje sekundarnih bivališč.
Posledice na lokalno skupnost pa so odraz posameznikovega življenjskega stila, značajev in
vrednot.
Potrebno je poudariti, da niso izkoriščeni vsi potenciali sekundarnih bivališč. Večje razvojne
učinke na podeželju bi lahko dosegli z aktivnejšim povezovanjem in sodelovanjem lastnikov
sekundarnih bivališč in lokalne ter regionalne skupnosti. S svojim znanjem in izkušnjami bi
lahko prispevali k razvoju svojega lokalnega okolja. Za celovito dojemanje pomena
sekundarnih bivališč na podeželje, bi bila potrebna vključenost politike, ki bi jih morala
vključiti v trajnostni razvoj podeželja. To bi pomenilo konkretne konceptualne premike v
vsebini programa za razvoj podeželja, vendar bi prispevalo k ohranjenosti poseljenosti na
podeželju v Sloveniji.
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Slika 14: Model procesov povezanih s sekundarnimi bivališči

MOTIVI

• psihološki-čustveni
• rekreacijski
• gospodarski
• doživljajski

DEJAVNIKI
PRIVLAČNOSTI

• naravne danosti
• urejena infrastruktura
• poceni zemljišče/nepremičnina
• prijatelji, družina

VPLIVI

• morfologija in
struktrura naselja
• okolje in raba tal
• družbeni

PROSTORSKA
REGULATIVA OBČIN

PRIHODNOST

SCENARIJ RAZVOJA 1:
naraščanje števila
sekundarnih bivališč,
sprememba v stalna
bivališča,
ohranjanje poseljenosti,
potreba po novih storitvah
izboljšanju infrastrukture,
spremenjena (hibridna)
lokalna identiteta.

Avtorica: Mirja Bobnar.
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SCENARIJ RAZVOJA 2:
prodaja in opuščanje
sekundarnih bivališč,
nazadovanje začasnega ter
stalnega prebivalstva,
zaraščanje,
zmanjšana privlačnost okolja
za bivanje,
zamrtje družabnega življenja,
propadanje infrastrukture.
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Preglednica 6: Potencialni razvojni scenariji naselja Grušce.
ŠTEVILO
SEKUNDARNIH
BIVALIŠČ

ŠTEVILO
PREBIVALCEV

OBDOBJE
NARAŠČANJA
ŠTEVILA
PREBIVALCEV
(2014-2030)

narašča,
stalna poselitev,
prodaja in
menjava lastnikov

naraščanje,
pozitivni
naravni
prirastek,
priseljevanje

OBDOBJE
UPADANJA
ŠTEVILA
PREBIVALCEV
(od
leta
2030
naprej)

prodaja in
menjava
lastnikov,
propadanje
bivališč

upadanje,
negativen
naravni
prirastek,
izseljevanje

Vir: Terensko delo, 2011–2014.
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RABA
TAL

živahna
kultivirana
pokrajina,
opuščanje
reliefno
manj
ugodnih
površin
zaraščanje,
pokrajina
izgublja
estetsko
privlačnost

VKLJUČENOST
V LOKALNO
SKUPNOST IN
MEDSEBOJNI
ODNOSI

INFRASTRUKTURA

dvotirnost:
vključevanje v
lokalno skupnost
in socialna
izoliranost
posameznikov

vzdrževanje
obstoječe,
rekonstrukcija,
modernizacija
cestnega
omrežja

odsotnost
medsebojnih
stikov oz. so le-ti
šibki in redki

stagnacija in
propadanje
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5 SUMMARY
The village Grušce is located on the northern edge of the Šentjur municipality near Celje, at the
transition between the subalpine and the subpanonian parts of Slovenia. The number of
inhabitants has been changing over different periods of time. The highest number of inhabitants
was recorded in 1948 (101) and then began to decline to only 26 inhabitants in 1991. Since
2002, the number of inhabitants started rising again. The population growth since 2002 is not
only the result of natural growth, but more than that it is the result of moving into secondary
homes. The development of second homes in Grušce began in the 1970s and has seen its peek
at the end of 1980s and in the 1990s. After 2000, the construction slowed down and the process
of altering the second homes into permanent residences has started.
In the thesis we studied the impact of the second homes on land use, interactions between locals
and second home owners and their impact on preservation of the settlements. Based on the
fieldwork we obtained the data on second homes development, the environmental impact,
morphology and structure of the village and the relationships within the local community. From
the statistical data we got important information on how the number of inhabitants was
changing. Based on that information, we were able to determine whether the changes from
second homes into permanent residences impacted the settlement in Grušce.
The results of the survey have shown that the basic factors for building the second homes was
the inheritance of the land. Attachment to the village is strong among second home owners who
came into the village in the 1980s. As a result, the second homes started to become their place
for leisure, recreation and socializing with close relatives and friends. Factors of second home
ownerhip have been changing over time. The owners from the 1990s on have been mostly
looking for a place to relax and a place with natural amenities. An important motive used to be
the wine growing, which affected the location of the second homes and the parcel size, but is
today losing its influence on emergence of second homes.
In the last decade, the construction of second homes has slowed down. A change in the function
of second homes (from temporary to permanent settlement) can be noticed. The change of
owners can also be noticed. New owners are buying second homes with an intention of moving
to this residence. In most cases, those are young families who decide to move because of the
favourable property price, good transport accessibility and natural amenities. The other group
of people who decide for purchase are the retired. Besides the positive effects to population
structure, the population increase has also negative impacts. Unregulated septic tanks and
increased usage of water for watering, car washing and filling swimming pools represent great
burden for the environment. The second home owners should be encouraged to use the rain
water and should consider a joint wastewater treatment plant. Most of the infrastructure (roads,
water supply) was built based on the initiative and with help of the second home owners. Its
performance can become insufficient since it was planned for the needs of occasional
inhabitants and a small share of permanent inhabitants.
Second homes affect also the interpersonal relations between the locals and the second home
owners. The analysis of surveys and interviews showed that the intensity of the relationships
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depends on the duration of the ownership of the second homes. Locals often distinguish
between “old” and “new” owners of second homes. The second home owners who have been
temporarily staying in the village for a longer period of time have more friends among locals
and join the associations and events in the local community, also due to family ties to the locals.
“New” owners are often distanced and unfamiliar with their surroundings. They have less
interactions with neighbors ang other people in community.
When the number of permanent residents is increasing, it is expected that the local community
will strengthen but we are sceptical about this. Second home owners still retain the role of
temporary residents and do not engage in the local community. Only a small percentage of the
interviewed who have moved permanently to the second homes have a desire for socializing
and participating in the local community. Superficial relationships are the result of
relationships’ atomization where people focus on close family and friendship circles. Of course
an important role is played also by the local community which should ensure the inclusion of
new inhabitants and owners of the second homes and recognize in them an opportunity to
develop social and economic capital.
There are some conflicts between the second home owners and the locals due to various
interests and conflicts over borders, which can even increase if the process of permanently or
occasionally inhabiting second homes continues. Both locals and second home owners alike
generally welcome new activities only when they do not take place in their own vicinity. As
such, both categories’ interests reflect a “Not in my backyard”(NIMBY) line of logic. The
second home owners often wish to maintain the landscape in such condition as it was upon their
arrival, therefore they are even less tolerant for changes as the locals.
We can conclude that second homes in addition to their recreational and leisure function have
also acquired a living function and helped to stabilize the countryside settlement in Slovenia
and abroad. With moving to demographically endangered areas the second homes help to
stabilize the settlement incountryside, preserve the cultural landscapes and architectural
heritage. Thereby the countryside maintain its scenic attraction and remain interesting for
repopulation by new inhabitants.
Our findings serve primarily as a contribution to recent research on second homes in Slovenia
and their influence on preservation of countryside settlements and represent a starting point for
further research. For generalization it is necessary to remain critical because the factors of
transition of second homes into permanent residence can differ depending on the studied area.
The impact on local community is also a reflection of individual’s lifestyle, character and
values.
It needs to be emphasised that all potentials of second homes are not exploited. Greater
development effects in countryside could be achieved through more active integration and
cooperation among Second home owners and local and regional communities. They could
contribute to the development of their local environment with their knowledge and experience.
For a comprehensive understanding of the importance of second homes in countryside, a
sustainable inclusion strategy would be required. That would mean specific conceptual shifts
in the content of the rural development programme but would contribute to the countryside
settlement preservation in Slovenia.
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7 PRILOGE
a) Anketni vprašalnik
ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljeni! Sem Mirja Bobnar, študentka Filozofske fakultete, Oddelka za geografijo v
Ljubljani in opravljam diplomo na temo sekundarnih bivališč (vikendov). Vljudno Vas prosim
za Vaše odgovore. Pridobljene podatke bom hranila v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov. Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem.
Naselje: ____________
Datum: ____________
1. Katerega leta ste zgradili sekundarno bivališče?
a) pred 1960 b) 1960-1970 c) 1970-1980 d) 1980-1990 e) 1990-2000 f) po letu 2000
2. Katerega leta ste se naselili?
a) pred 1980 b) 1980-1990 c)1990-2000 d) 2000-2005 e) po letu 2005
3. Razlogi za gradnjo/nakup sekundarnega bivališča? (možnih več odgovor)
a) poceni zemljišče/nepremičnina
b) želja po ukvarjanju z vinogradništvom/delo na vrtu
c) želja po zagotovitvi stanovanja v času upokojitve
d) dedovanje
e) drugo _________________
4. Ali ste z naseljem povezani (družina, prijatelji)?
a) da
b) ne
5. Kako pogosto obiskujete sekundarno bivališče?
a) vsak dan
b) nekajkrat tedensko
c) ob vikendih
d) nekajkrat mesečno
e) v času del na obdelovalnih površinah
6. S kom običajno obiščete sekundarno bivališče?
a) največkrat sam
b) skupaj s partnerjem
c) z družino (partner, otroci)
d) drugo _________________
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7. Koliko časa običajno preživite v sekundarnem bivališču?
a) nekaj ur
b) dan
c) več kot en dan
8. Razlika v obiskovanju sekundarnega bivališča med letnimi časi?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Imate poleg tudi obdelovalne površine?
a) da (navedite kaj) ___________________________________________________________
b) ne
10. Ali vam obdelovalne površine, oziroma njihov pridelek prinašajo zaslužek?
a) da
b) ne
11. Ste v preteklosti opustili ali razširili obdelovalne površine? Načrti za prihodnost?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12. Kaj največkrat počnete, ko obiščete sekundarno bivališče? (možnih več odgovor)
a) delam v vinogradu/na vrtu
b) se sprostim in odpočijem
c) družim s prijatelji
d) drugo _________________
13. Kaj vam pomeni sekundarno bivališče?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. Kakšen je odnos z domačini?
a) nas dobro sprejemajo
b) nas zavračajo
c) z domačini nimamo nikakršnega stika
d) drugo _________________
14. Ali ste vključeni v lokalno skupnost (društva, obiskovanje športnih, kulturnih
prireditev….)?
a) da (Kaj)
b) ne
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

15. Ste zadovoljni s prometno in ostalo infrastrukturo?
a) da
b) ne
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
16. Kje se oskrbujete?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
17. Ste razmišljali, o oddajanju sekundarnega bivališča turistom (Turizem v zidanicah)?
a) da
b) ne
18. Ali imate v namen obdržati sekundarno bivališče?
a) da
b) ne
19. Ali razmišljate, da bi se naselili za stalno v sekundarno bivališče?
a) da (Zakaj)
b) ne
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Opombe:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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SPLOŠNI DEL
Spol

M

Ž

Starost a) 18-25 b) 26-45 c) 46-60 č) 61 in več
Izobrazba
a) Osnovna šola
b) Srednja šola/gimnazija
c) Višja/visoka/univerzitetna
d) Magisterij/doktorat
Kakšna je vaša zaposlitev
a) Zaposlitev s polnim delovnim časom
b) brezposeln
c) upokojenec
d) drugo _________________
Kraj stalnega bivališča?
___________________________________________________________________________

Hvala za sodelovanje!
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