UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

DIPLOMSKO DELO

BLIŽNJA REKREACIJA V OBČINI
ILIRSKA BISTRICA

Študijski program:
ZGODOVINA – D
GEOGRAFIJA – D

Mentor: doc. dr. Dejan Cigale

LJUBLJANA, 2010

TJAŠA ŠESTAN

IZJAVA
Izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Bližnja rekreacija v občini Ilirska Bistrica v celoti
moje avtorsko delo.

Podpis: ________________________

2

ZAHVALA
Iskreno se zahvaljujem mentorju doktorju Dejanu Cigaletu. Pri pisanju diplomske naloge mi
je pomagal s strokovnimi nasveti, vsebinskim usmerjanjem ter pozitivnim in spodbudnim
odnosom.
Posebno se zahvaljujem svojim staršem, da so mi omogočili študij in me podpirali na poti k
cilju. Zahvaljujem se tudi prijateljem in sošolcem. Vsi skupaj ste me bodrili in spodbujali med
študijem. Hvala tudi bratu Primožu za potrpežljivost in pomoč pri računalniškem oblikovanju.
Še enkrat iskrena hvala vsem.

3

BLIŽNJA REKREACIJA OBČANOV ILIRSKE BISTRICE
IZVLEČEK
Sodobni razvoj je spremenil značilnosti prostega časa, saj je le-ta postal pomemben del dneva
med tednom in ob koncu tedna. V diplomskem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika
ugotovili najpogostejše prostočasne dejavnosti občanov Ilirske Bistrice, ciljna območja
bližnje rekreacije ter značilnosti konectedenske bližnje rekreacije in njena cilja območja.
Najpogostejše prostočasne dejavnosti občanov Ilirske Bistrice smo podrobneje predstavili.
Ugotovljene prostočasne dejavnosti občanov smo primerjali z izbranimi demografskimi
dejavniki ter podobnimi raziskavami.
KLJUČNE BESEDE: regionalna geografija, turistična geografija, prosti čas,
rekreacija, občina Ilirska Bistrica

bližnja

RECREATION OF CITIZENS OF ILIRSKA BISTRICA

ABSTRACT
The modern way of living and its development has changed the concept of free time, making
it an important part of everyday life. In this thesis, we applied questionnaires to find out the
most frequent free time activities of the citizens of Ilirska Bistrica, their target destinations for
recreational activities in the Municipality of Ilirska Bistrica and its proximity, and features of
weekend recreation and its target destinations. The most frequent free time activities of
citizens were then compared to selected demographic factors and similar research works.
KEY WORDS: regional geography, turisim geography, free time, recreation, municipality of
Ilirska Bistrica
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1. UVOD
V agrarni dobi je bil prosti čas omejen predvsem na vikende in praznike. Po drugi svetovni
vojni je industrijski razvoj in z njim pogojene socialne spremembe spremenil prostočasne
dejavnosti agrarnega prebivalstva. Prebivalstvu, ki se je zaposlilo zunaj kmetijstva, je med
delovnim tednom in ob koncu tedna ostajal na razpolago prosti čas, ki so ga lahko namenjali
za različne dejavnosti. Prvotno so bile te dejavnosti vezane na izboljšanje življenjskih razmer,
saj so prebivalci v prostem času opravljali dejavnosti, vezane na dodatni zaslužek (npr. delo
na zemlji za lastno gospodinjstvo, pozidava ali prezidava stanovanjske hiše). Postopoma so
prostočasne dejavnosti postale predvsem namenjene sprostitvi, uživanju, obremenjevanju
telesnih ali duševnih moči ter kulturnemu in družabnemu udejstvovanju (Jeršič, 1996).
Po mnenju Lešnika (1982) je prosti čas nasprotje obveznostim. Menimo, da danes v hitrem
tempu življenja in obilici dela ter obveznosti želi posameznik prosti čas ob koncu tedna in
prav tako med tednom maksimalno izkoristiti. Prosti čas ni posvečen le branju knjig, gledanju
televizije, poležavanju, ampak so dejavnosti vezane na sprostitev, oddih, športne dejavnosti,
zabavo ... Izbira prostočasnih dejavnosti je odvisna od posameznika, od njegovih želja,
interesov in možnosti.
Z razvojem družbenoekonomskih odnosov in tehnike, komunikacijskih sredstev se je prosti
čas spremenil tudi v neprecenljiv vir izobraževalnih možnosti. Svoj prostor so našle
najrazličnejše dejavnosti, ki jih mlajši ali starejši človek razvija v konkretnih okoliščinah zato,
da dopolnjuje in nadaljuje delo, preizkusi svoje sposobnosti in bolje zadosti svojim osebnim
interesom in socialnim potrebam. Torej, prosti čas širi možnosti osebnega razvoja,
kultiviranja in socializiranja (Lešnik, 1982).
Številne prostočasne dejavnosti zahtevajo določen prostor in ustrezno pokrajino, opremljeno z
rekreacijsko infrastrukturo. Posamezne prostočasne dejavnosti potrebujejo določeno
infrastrukturo, kot npr. dovozne ceste, planinske poti, prostore za piknike, parkirišča,
smučarske žičnice, igrišča za golf, kopališča, planinske koče, gostilne, proge za hojo in tek na
smučeh … (Jeršič, 1998).
V razvitih državah se krepi težnja, da se prosti čas ne izkoristi le za obnavljanje telesnih in
duševnih moči, ampak tudi za:
• doživljanje, uživanje in razširjanje obzorja,
• nadaljnjo kvantitativno rast rekreacijskih dejavnosti ter povečanje le teh,
• naraščanje kvalitativnih zahtev v okviru bližnje rekreacije (Jeršič, 2000).
Prvotno agrarno prebivalstvo na območju občine Ilirska Bistrica z omejenim prostim časom
ob vikendih in praznikih je danes ˝sodobno˝ prebivalstvo, ki želi prosti čas zapolniti z
izbranimi prostočasnimi dejavnostmi.
»Značilnost prostega časa ni brezdelje, temveč dejavnost, ki poteka v tem času in rabi
predvsem lastnim namenom« (Lešnik, 1982, str. 14).
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1.1. Namen in cilji naloge
Glavni namen diplomskega dela z naslovom Bližnja rekreacija občanov Ilirske Bistrice je s
pomočjo literature, drugih virov in informacij ter anketnim vprašalnikom predstaviti
možnosti, priložnosti, ciljna območja prostočasnih dejavnosti med tednom in ob koncu tedna
v občini Ilirska Bistrica. Večina podobnih raziskav je preučevala prosti čas mestnega
prebivalstva. V diplomskem delu smo se osredotočili na celotno občino Ilirska Bistrica in ne
le zgolj na mesto.
Cilji diplomskega dela so naslednji:
• predstaviti temeljne prostočasne dejavnosti in navade ter območja bližnje rekreacije
občanov Ilirske Bistrice,
• ovrednotiti možnosti bližnje rekreacije v občini Ilirska Bistrica,
• predstaviti najbolj značilne prostočasne dejavnosti občanov Ilirske Bistrice,
• predstaviti prostočasne navade občanov Ilirska Bistrica v odvisnosti od izbranih
demografskih kazalcev (spol, starost, izobrazba, kraj bivanja),
• primerjati glavne ugotovitve bližnje rekreacije občanov Ilirska Bistrica s podobnimi
analizami.
1.2. Metode dela
Izdelava diplomskega dela je potekala v več korakih. Najprej smo v dogovoru z mentorjem
določili naslov diplomskega dela. Sledil je pregled in izbor literature. Pregledali smo članke
(od leta 2005 do danes) v Primorskih novicah in lokalnem časopisu Snežnik, ki se vsebinsko
nanašajo na vsebino diplomskega dela. Nato je sledil podroben pregled ostale literature, ki
smo jo poiskali na geografskem, sociološkem in psihološkem oddelku Filozofske fakultete.
Podrobnejše podatke in informacije o turizmu ali rekreaciji smo poiskali na ustanovah v
občini Ilirska Bistrica. Turistično informacijski center (TIC) v Ilirski Bistrici nam ni
posredoval želenih podatkov kljub prijaznosti in obljubam zaposlenih. Želene podatke smo
našli v diplomskem delu Martine Celin (2009).
Osrednji del diplomskega dela temelji na terenskem delu. S pomočjo anketnega vprašalnika
smo pridobili informacije o značilnostih in ciljnih območjih prostočasnih dejavnosti v občini
Ilirska Bistrica. V anketnem vprašalniku je sodelovalo 140 naključnih občanov Ilirske
Bistrice, starih od 15 let dalje.
Po obdelavi podatkov in analizi anketnega vprašalnika smo pregledali podobne slovenske
raziskave o bližnji rekreaciji ter jih primerjali med seboj.
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2. DEFINICIJA IN OPREDELITEV POJMOV

PROSTI ČAS
Opredelitev prostega časa je zahtevna, saj obstaja cela vrsta teoretičnih zapletov z vidika
filozofije, sociologije, psihologije in politike. Prav tako je težko zajeti vse vsebine prostega
časa v jasne skupne kategorije (Lešnik, 1982). Torej je prosti čas predmet preučevanja
različnih ved sociologije, psihologije, pedagogike, gozdarstva in tudi geografije. V tuji in
domači literaturi najdemo več definicij, ki se med seboj prekrivajo ali dopolnjujejo.
Definicije:
• Grušin (1970) opredeljuje prosti čas, kot »tisti čas, ki ˝rabi˝ človeku za oddih,
izobraževanje in izpopolnjevanje« (Lešnik, 1982, str. 111),
• Kraus (1984) »opredeljuje prosti čas kot tisti del posameznikovega časa, ki ni
posvečen delu ali z delom povezanim obveznostim in ostalimi oblikami nujnih
dejavnosti« (Cigale, 1998, str. 2),
• Jeršič (1985) meni, da je prosti čas »tisti del časa, ki ostaja po času za delo in osnovne
človekove funkcije, kot so spanje in prehranjevanje« (Jeršič, 1958, str. 11),
• Mathieson in Wall (1990) »označujeta prosti čas kot čas, ki ostane po delu, spanju in
po času, ki je bil namenjen nujnim osebnim in gospodinjskim opravilom« (Cigale,
1998, str. 2),
• SSKJ: »prosti čas, s katerim človek po opravljenem poklicnem delu lahko sam
razpolaga« (SSKJ, 2010).
Ločiti prosti čas in delo je težko, saj življenje poteka celostno in ni porazdeljeno po
predalčkih. Ljudje v prostem času se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi, katerih ni mogoče
natančno uvrstiti v prosti čas niti v delo, oskrbovanje, izobraževanje, družabno življenje ali
druge osnovne funkcije človekovega delovanja. Dejavnosti prostega časa so različne, preko
njih posameznik izraža sebe ter uresničuje svoje interese in cilje. Ker je prosti čas širok
pojem, je smiselna delitev na prosti čas v širšem in ožjem pomenu. V širšem pomenu je prosti
čas opredeljen kot vsakodnevno obdobje izven delovnega določenega časa. Prosti čas v ožjem
pomenu pa je razporeditev časa po volji in željah posameznika (Jeršič, 1985).
REKREACIJA
Pojem rekreacija izvira iz latinske besede recreatio ter označuje tisto, kar osveži ali okrepča.
Pravo poimenovanje rekreacije je veliko širše, saj je s pojmom označene fizične, duhovne in
družabne razsežnosti (Bogataj, 1990; Cigale, 1998). V literaturi je več definicij, kateri lahko
poiščemo skupni imenovalec.
Definicije:
• Jeršič (1985): rekreacija je »obnavljanje (regeneracija) duševnih in telesnih moči ljudi,
ogroženih ali obremenjenih zaradi enostranskih obremenitev« (Jeršič, 1985, str. 15),
• Mathieson in Wall (1990): »rekreacija zajema vrsto dejavnosti, s katerimi se
ukvarjamo v prostem času« (Cigale, 1998, str. 3),
• Clark (1993): opredeljuje rekreacijo kot »prostočasno dejavnost, s katero se ukvarjamo
zaradi osvežitve ali zabave (npr. v turizmu), v veliko primerih zunaj doma« (Cigale,
1998, str. 3),
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• SSKJ: »rekreacija je dejavnost, s katero se človek telesno, duševno sprosti in okrepi«.
Te dejavnosti so: kolesarjenje, planinarjenje …
Če povzamemo definicije rekreacije, bi lahko rekli, da je rekreacija ravnotežje med
dejavnostjo ter počitkom, vplivi različnih čutnih dražljajev, menjavo okolja in telesnimi
obremenitvami. Po mnenju številnih avtorjev je rekreacija dejavnost, ki se odvija samo na
osnovi osebne želje, zato ker to nekdo želi. Rekreacija je v primerjavi s prostim časom ožji
pomen, ker z njo označujemo dejavnosti oddiha, osvežitve, sprostitve, obremenitve, ki služijo
za sprostitev ali za nabiranje novih moči (Jeršič, 1985).
Delitev rekreacije
Jeršič (1971) deli rekreacijo v dve osnovni skupini, in sicer na pasivno in aktivno. Prva
skupina rekreacije ne terja od posameznika fizične aktivnosti, saj v to skupino uvršča
udeležbo na zabavah, kulturnih in športnih prireditvah … Pri aktivni rekreaciji pa posameznik
sodeluje s svojo fizično aktivnostjo (Jeršič, 1971).
Dejavniki, ki vplivajo na rekreacijo:
• biofizični sklop dejavnikov vključuje velikost za rekreacijo primernega območja,
relief, letni čas, vreme, rastlinstvo in živalstvo,
• tehnična komponenta dejavnikov je zmogljivost opremljenega območja, oprema
območja, vzdrževanost območja, opremljenost posameznika,
• kulturno komponento naj bi sestavljalo širše družabno okolje (dostopnost,
razpoložljivost prostega časa, izobrazba, mobilnost, oblika druženja …),
• doživljajsko-vedenjska komponenta dejavnikov vključuje občutke oziroma doživetja
in vedenjski vzorec (Anko, 1990).
BLIŽNJA REKREACIJA
Pojem bližnja rekreacija nima splošne definicije, avtorji so pri opredeljevanju pojma
upoštevali časovne kriterije. Vsi evropski jeziki nimajo svoje besede za bližnjo rekreacijo,
zato ga lahko razložimo le opisno. Prva beseda pojma da slutiti, da gre za rekreacijo blizu
stalnega bivališča. Bistven je omejen prosti čas ob koncu tedna ali med tednom (Cigale,
1998). Termin bližnja rekreacija je v slovenski jezik prišel preko nemške besede
(Naherholung) in se je uveljavil v geografski literaturi. Pojma prosti čas in rekreacija sta bila
obravnavana v drugih vedah, pojem bližnja rekreacija pa se je uveljavil v geografski literaturi,
saj že ime opozarja na prostorske značilnosti pojma, bistvene za njeno vsebino in pomen
(Jereb, 2000).
Bližnjo rekreacijo glede na časovno umeščenost in trajanje delimo na:
•
•
•
•

počitniško,
konectedensko,
poldnevno ali celodnevno,
nekajurno (Cigale, 1998).

Počitniška ali dopustniška rekreacija je vezana na dopustniški čas oziroma na počitnice. Ciljna
območja pri tej rekreaciji so praktično neomejena. Prevladujejo turistična območja s posebej
ugodnimi pogoji za določene dejavnosti. Konectedenska, poldnevna ali celodnevna rekreacija
poteka v bližini doma ali v izletniških območjih, oddaljenih le nekaj ur vožnje. Nekajurna
rekreacija poteka v kraju bivanja ali njegovi bližnji okolici (Jereb, 2000).
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Zgoraj navedeni časovni delitvi rekreacije ustreza naslednja prostorska členitev:
• rekreacija v območju dopustniškega turizma,
• rekreacija v območju izletniškega turizma (ustreza drugi in tretji od zgoraj navedenih
kategorij, in sicer ˝območje bližnje rekreacije˝),
• rekreacija v okolici doma (Cigale, 1998).
Dejavnosti bližnje rekreacije so tiste dejavnosti, ki se odvijajo zunaj doma. Te dejavnosti so
številne in raznovrstne, vendar jih lahko po Jeršiču (1998) razdelimo v štiri skupine:
1. skupina dejavnosti, kjer se rekreacijski motiv prepleta z utilitarnim (delo na vrtu ali na
kmetijskem zemljišču, zlasti v vinogradu). Gre za dejavnosti, s katerimi v prostem
času z lastnim delom pridelajo kmetijske pridelke in obenem obnavljajo fizično moč,
2. dejavnosti, pri katerih je osrednji motiv neposredno komuniciranje z drugimi ljudmi
ali družabnost (obiskovanje lokalov, obiskovanje zabav, obiski sorodnikov, prijateljev
in znancev),
3. dejavnosti, pri katerih je v ospredju nagib po telesni in duševni sprostitvi ali krepitvi
teh moči (sprehod, hoja, sončenje, kopanje, planinstvo, igre z žogo, alpsko smučanje
…). Pri nekaterih dejavnostih se prepleta telesni in duševni motiv,
4. pasivne oblike rekreacije (obisk kulturnih, zabavnih in športnih prireditev, ogled
naravnih in kulturnih znamenitosti …). Kljub temu, da pri teh dejavnostih ni telesnega
gibanja, pa vplivajo na sproščanje in obnavljanje psihičnih moči ter na socialno in
kulturno bogatitev ljudi (Jeršič, 1998).
Kakšen je odnos med turizmom in rekreacijo? Če povzamemo definicije turizma, bi pojem
opredelili takole: turizem je pojav, ki izhaja iz potovanja in bivanja ljudi v drugem kraju, torej
izven stalnega bivališča (Jeršič, 1985), zaradi oddiha, razvedrila, ogleda kulturnih in naravnih
znamenitosti, rekreacije ali poslovnih razlogov. Rekreacija je po definiciji telesna ali duševna
osvežitev po delu ali v odmoru in obenem je lahko tudi počitek, mirovanje, vrtnarjenje na
domačem vrtu, razvedrilo ob igranju kart ali biljarda. Slednje lahko počnemo doma v
stanovanju, na domačem dvorišču ali v bližnji okolici. Torej, rekreacija ne more biti turizem
oziroma turistična rekreacija. Naj definiciji podkrepimo s primerom. Če se domačin,
sprehajalec ali izletnik odloči za rekreacijo v bližnjem gozdu in se bo še isti dan vrnil domov,
potem ne moremo govoriti o turistični rekreaciji v gozdu. Ko pa je rekreacija ali obisk gozda
edini turistični motiv oziroma je rekreacija vezana na osnovni turistični motiv (npr:
zdravljenje ali oddih v zdravilišču, letovanje na turistični kmetiji), pa je rekreacija v gozdu
zelo pomemben sestavni del turistične ponudbe (Zorko, 1990). Pojma turizem in bližnja
rekreacija sta deloma ločena pojava, deloma pa se vsebinsko prekrivata.
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Shematski prikaz osnovnih pojmov:

PROSTI
ČAS

ožji
pomen

REKREACIJA

bližnja
rekreacija

širši
pomen

Časovna delitev:
- počitniško

Prostorska delitev:
- območje
dopustniškega turizma

- konectedensko
- poldnevno ali
celodnevno

- območje izletniškega
turizma
- okolica doma

- nekajurno
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3. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE ILIRSKA BISTRICA
3.1. Lega
Občina Ilirska Bistrica leži na jugozahodnem delu Slovenije. Je ena izmed večjih občin v
Sloveniji, saj njena površina meri 480 km2. Mesto Ilirska Bistrica, ki je danes središče občine,
se je razvijalo ob rečici Bistrica, kjer so v preteklosti delovali mlini in žage. Danes je občina
Ilirska Bistrica obmejna, demografsko ogrožena, s slabše razvitim gospodarstvom.
V preteklosti je današnje območje občine pripadalo Notranjski. Po regionalni pripadnosti se
imajo Bistričani za Primorce. Takšna opredelitev izhaja iz časa po prvi svetovni vojni, ker so
območje v okviru Kraljevine Italije imenovali Primorska. Ilešič (1972) je v svoji
regionalizaciji občino Ilirska Bistrica uvrstil v makroregijo Zahodna Slovenija, znotraj te
delitve pa v mezoregijo Primorsko kraško zaledje. Vrišer (1990) je oblikoval regionalizacijo
na osnovi gravitacije mest. Občino je uvrstil v mezoregijo Notranjska, s središčem IV.
stopnje v Postojni. Občina je težila k močnejšim središčem V. in VI. stopnje, kot sta Koper in
Ljubljana (Celin, 2009). Po današnji regionalizaciji Slovenije je občina Ilirska Bistrica
uvrščena v pokrajino Južna Primorska.
Karta 1: Občina Ilirska Bistrica

VIR: Atlas okolja, 2010.

Občina Ilirska Bistrica meji na štiri občine, in sicer Loška dolina, Pivka, Divača, Hrpelje in
Kozina ter na jugu na Republiko Hrvaško.
Občina obsega več naravnih enot: osrednji in zahodni del Snežniške planote, južni del
Zgornje Pivke (Koritniško kotlinico), Podgrajsko podolje, Jelšansko podolje, zgornji del
Reške doline in jugozahodni del Brkinov. Kar 2/5 občine predstavlja Reška dolina z Brkini, ki
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ločujeta zakraseli svet (Snežniško planoto, katera predstavlja prav tako 2/5 občine, ter
Koritniško kotlinico, Jelšansko podolje, Podgrajsko podolje) (Uljan, 2000).
Karta 2: Naravne enote občine Ilirska Bistrica

VIR: Uljan, M. (2000). Novejši regionalni razvoj občine Ilirska Bistrica: diplomsko delo. Ljubljana, Filozofska
fakulteta, str. 9.
(*V diplomski nalogi smo uporabili namesto izraza Velikovodska kotlina izraz Reška dolina.)

Relativna višina v občini je okrog 1400 metrov, saj je najvišja nadmorska višina 1796 metrov,
vrh Snežnika, najnižja nadmorska višina pa je 360 metrov v Reški dolini pri Ribnici. V občini
prevladuje nadmorska višina med 400 in 600 metri (Uljan, 2000).
3.2.

Naravnogeografske značilnosti

3.2.1. Geologija
Površje občine Ilirska Bistrica pokrivajo sedimentne kamine različnih starosti. Snežniško
planoto, Podgrajsko podolje in Jelšansko podolje ter Koritniško kotlinico pokrivajo najstarejše
kamnine, in sicer jurski, kredni in paleocenski apnenci ter dolomiti. Brkini so zgrajeni iz
eocenskih flišnih kamnin. Najmlajše kamnine v občni so pliocenske in kvartarne naplavine,
glina, pesek in prod, katere v občini prekrivajo depresije (Uljan, 2000).
V občino Ilirska Bistrica segajo tri tektonske enote, in sicer Snežniška gruda, Brkinska
sinklinala in Čičarijska antiklinala. Vzhodni del občine pokriva Snežniška gruda. Jugozahodni
del Čičarijske antiklinale (Podgrajsko podolje med Hrušico in Starodom) in južni del
(Jelšansko podolje med Jelšanami in Sušakom) seže v občino Ilirska Bistrica. Med obema
tektonskima enotama se nahaja Brkinska sinklinala (Buser, 1976, Uljan, 2000).
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Snežniška planota
Snežniška planota je del gorske verige Javorniki, Snežnik in Risnjak. Na vzhodni strani
prehaja v Notranjsko podolje in Zgornje Pokupje, na vzhodni strani pa v Pivško kotlino,
Reško dolino ter Podgrajsko in Jelšansko podolje. Glede na reliefno izoblikovanost in
nadmorsko višino Snežniško planoto delimo v tri enote: Javornike na severu, Risnjak na jugu
ter osrednji del Snežnika. Meja med Javorniki in Snežnikom poteka od Knežaka proti Mašunu
do Leskove doline; meja med Snežnikom in Risnjakom pa nad povirjem Reke preko
Gomancev in Police do Čabra. Snežniška planota zajema 2/5 občine Ilirska Bistrica, in sicer
večji del Snežnika in južni del Javornikov. Nadmorske višine v Snežniški planoti se gibljejo
med 600 in 1796 metri, kolikor je visok najvišji vrh Snežniške planote, to je Veliki Snežnik
(Klemenčič 1959; Melik, 1960; Uljan, 2000).
Snežniška planota je po večini prekrita s krednimi apnenci in dolomiti, zato na površju
najdemo številne kraške oblike kotliče, vrtače, dole in drage. Najvišji vrhovi Snežniške
planote so deloma ledeniško preoblikovani (Klemenčič 1959; Melik, 1960).
Brkini z Reško dolino
Območje Brkinov in Reške doline je zgrajeno iz eocenskega fliša. Brkini so hribovje na
jugovzhodu Slovenije, ki se raztezajo od Rodika do Jelšan. Jedro Brkinov predstavlja 800
metrov visoko sleme, katero poteka od naselja Tater do Harij. Slednje je edini obsežnejši
sklenjeni del hribovja, drugje je hribovje razčlenjeno z dolinami in hudourniškimi grapami. V
celotnem pogledu pa so Brkini hribovje, ki je položno in zaobljeno oblikovano. V občino
Ilirska Bistrica uvrščamo jugozahodni del Brkinov (Melik 1960; Šebenik, 1996).
Reška dolina leži na območju Brkinske flišne sinklinale, vendar ji v glavnem pripadajo robni
deli na severnozahodni strani. Na tem območju je normalno razvita in ohranjena vodna mreža.
Reka izvira na stiku fliša in mezozojskega apnenca Snežniške planote, pod Gomanci. V
povirje Reke priteka tudi kraška voda Snežniške planote. V zgornjem delu doline, do vasi
Prem, teče Reka neposredno pod robom Snežniške planote. Spodnji del doline je širok in
prostoren. Razlog je v tem, ker je zgornji del doline vezan na tektonsko prelomnico, katera
loči fliš od mezozojskega apnenca, spodnji del doline pa je običajna geomorfološka tvorba,
imenovana Vremska dolina. V občino Ilirska Bistrica sega le del Reške doline, in sicer zgornji
del doline vključno z naseljem Dolnja Bitnja. Zgornji, širši in od ostalega dela precej zaprti
del Podgore, je Kočanska kotlinica. V najširšem delu Reške doline leži mesto Ilirska Bistrica,
kjer je v času pliocenskega epirogenetskega dvigovanja prišlo do zaostajanja in tako je nastala
manjša kotlina (Melik, 1960; Uljan, 2000).
Podgrajsko podolje
Podgrajsko ali Matarsko podolje je suha dolina od Kozine do Staroda. Podolje naj bi
izoblikovala površinska reka, katera naj bi tekla od Staroda čez Podgrad proti Materiji,
Markovščini in Divači v reko Reko ali čez Hrpelje in Kozino do Bazovice v Nabrežinsko
suho dolino. Dno doline je ravno in obsežno, večinoma se nahaja na nadmorski višini 500 do
600 metrov. Podgrajsko podolje je izoblikovano v krednih apnencih, zato je v podolju obilo
vrtač, globeli, brezen in jam. Le na obrobju podolja so dobro vidne terase, ki jih je izdelala
rečna bočna erozija. Potoki, ki pritekajo iz flišnih Brkinov, ob dosegu doline poniknejo. Na
območju občine Ilirska Bistrica se nahajajo Račiške in Hrušiške ponikve. V Podgrajskem
podolju je večje število slepih dolin. Občini Ilirska Bistrica pripada le del Podgrajskega
podolja, in sicer od Staroda do Hrušice (Melik, 1960; Repolusk, 1996).
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Jelšansko podolje
Jelšansko podolje ali Brgudsko podolje je kratko, vendar široko podolje, na vzhodu in zahodu
obdano z visokimi gorami. Nahaja se med planoto Snežnik-Risnjak, Čičarijo, Kvarnerskim
zalivom in Reško dolino. Jelšansko podolje je ugreznjeno ob tektonski prelomnici. V
predkraški dobi naj bi po podolju proti Kvarnerskemu zalivu tekli dve vzporedni reki.
Osrednji del podolja je iz fliša, peščenjaka in laporja, obrobni del pa iz ozkega pasu
spodnjeeocenskih in srednjeeocenskih apnencev (Melik, 1960).
Občini Ilirska Bistrica pripada skrajni severni del Jelšanskega podolja, to sta dve slepi dolini
ob južnem robu flišnega pasu. Po legi, nastanku in značaju sta nadaljevanje slepih dolin v
Podgrajskem podolju. Na zahodnem delu podolja je slepa dolina Mržljak, kjer sta naselji
Dolenje in Jelšane, na vzhodnem robu pa je slepa dolina Sušačkega potoka z naseljema Sušak
in Novokračine (Uljan, 2000).
Koritniška kotlinica
Pivška kotlina se nahaja med visokimi dinarskimi planotami, Krasom in Brkini. V občino
Ilirska Bistrica sega zgornji del Pivke, imenovan Koritniška kotlinica, ki poteka od Zagorja
mimo Knežaka navzgor mimo Koritnic. Koritniška kotlinica je suha dolina, izoblikoval jo je
prvotni tok reke Pivke. Ponekod je Pivka ustvarila obsežne terase, pri Koritnicah je nasula
velik apniški vršaj grušča in proda. Med Knežakom in Koritnicami je aluvialna ravnica, katera
naj bi bila ostanek kvartarnega jezera. Površje je izoblikovano v krednem apnencu in je precej
zakraselo (Melik, 1960).
3.2.2. Podnebje
Na značilnosti podnebja odločilno vpliva lega občine, saj leži na prehodu med primorsko in
celinsko Slovenijo, torej se na območju prepletajo značilnosti primorskega in celinskega
podnebja. Primorske vplive podnebja omejujejo nadmorske višine (večinoma nad 400 metrov
nad morjem) ter relief, zato večina primorskih vplivov pride iz Kvarnerskega zaliva.
Kontinentalni vplivi podnebja se uveljavljajo prek vzhodnega dela Snežnika in Javornikov
(Klemenčič, 1959).
Pestrost površja v izoblikovanosti, naklonu, ekspoziciji kaže na »razbitost« podnebja ter
njegovo spreminjanje na kratke razdalje. Nižja območja v občini imajo značilnosti
mediteranskega podnebja, višji predeli občine pa značilnosti celinskega podnebja. Meja med
mediteranskim in celinskim podnebjem ni ostra (Uljan, 2000).
Temperature
Prehodnost podnebja se najbolj odraža v temperaturah. Visoke nadmorske višine, majhna
prevetrenost ter s tem precejšnja oblačnost in veliko število padavinskih dni so razlogi, da je
Snežniška planota najhladnejši del občine. Povprečne temperature se nižajo od roba do vrha
planote. Povprečna letna temperatura znaša okrog 7oC, povprečna januarska temperatura pa
okoli -1oC. Poletja so razmeroma hladna, saj povprečna julijska temperatura znaša 16oC.
Izmerjene temperature na posameznih meteoroloških postajah na planoti Snežnik prikazujejo
razlike med južnim primorskim in notranjim delom Snežnika. V velikih kraških dragah in
dolih na planoti se uveljavlja temperaturni obrat. Pojavlja se v zimskem času ter ponekod tudi
v poletnih nočeh. V najglobljih depresijah je posledica temperaturnega obrata vegetacijski
obrat (Klemenčič, 1959; Melik, 1960; Uljan, 2000).
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Najtoplejši del občine je Reška dolina z Brkini do približno 500 metrov nadmorske višine in
Jelšansko podolje. Povprečna letna temperatura se giblje med 9o in 10oC, januarska povprečna
temperatura je pozitivna, povprečna julijska temperatura pa ne presega 20oC. Pozimi so glede
na ostale predele občine izmerjene višje minimalne temperature, v poletnem času pa višje
maksimalne temperature. Mesto Ilirska Bistrica ima v povprečju 90,5 dni na leto meglo. V
hladni polovici leta prihaja ob mirnih tipih vremena v Reški dolini in depresijskih delih
Brkinov do močne temperaturne inverzije, katero spremlja megla. Temperaturna inverzija z
meglo se pojavlja tudi v slepi dolini pri Novokračinah (Šebenik, 1996, Klimatografija
Slovenije - temperature, 1995, Uljan 2000).
Povprečna letna temperatura v Podgrajskem podolju, Koritniški kotlinici in Brkini od 500 do
800 metrov nad morjem znaša 8-9oC. V jesenskem in zimskem času Koritniško kotlinico
prizadene temperaturna inverzija. Vdori hladnega zraka skozi Postojnska vrata vplivajo na
minimalne temperature. Del Brkinov, katerega smo uvrstili v to temperaturno območje,
označujemo kot termalni pas. Zaradi konkavne oblike so v Podgrajskem podolju zimske noči
izredno mrzle, poletni dnevi pa bolj vroči (Uljan, 2000).
Tabela 1: Povprečne mesečne temperature na meteorološki postaji Mašun
OBDOBJE jan.
feb.
mar.
-2,2
-1,4
0,8
71-80
-2,9
-2,8
0,5
81-90
VIR: Klimatografija Slovenije, 1995

apr.
3,6
4,5

maj
9,0
9,5

jun.
12,3
12,4

jul.
14,2
15,3

avg.
13,6
14,3

sep.
10,0
11,3

okt.
5,7
7,2

nov.
1,5
1,3

dec.
-1,4
-1,0

okt.
10,4
9,2
11,1

nov.
6,5
5,1
5,1

dec.
0,8
1,8
2,6

Tabela 2: Povprečne mesečne temperature na meteorološki postaji Ilirska Bistrica
OBDOBJE jan.
feb.
mar.
-0,1
2,0
4,5
61-70
1,6
2,9
5,2
71-80
0,8
1,5
5,4
81-90
VIR: Klimatografija Slovenije, 1995

apr.
9,2
8,1
9,3

maj
13,1
12,9
13,7

jun.
16,7
16,1
16,5

jul.
18,4
18,2
19,7

avg.
17,7
17,5
18,8

sep.
14,8
13,8
15,5

Padavine
Količina padavin v občini Ilirska Bistrica je odvisna od nadmorske višine ter izpostavljenosti
površja toplim in vlažnim zračnim masam, prihajajočim iz jugovzhoda. Občina Ilirska
Bistrica je dobro namočena. Količina padavin od Tržaškega zaliva proti notranjosti narašča in
doseže višek na planoti Snežnik. Gomanci, so poleg Julijskih Alp druga najbolj namočena
pokrajina v Sloveniji (Klemenčič, 1959; Uljan 2000).
V občini prejme Ilirskobistriška kotlinica in severna stran Brkinov najmanjšo letno količino
padavin med, 1400 in 1500 mm. Koritniška kotlinica, Podgrajsko podolje ter južna pobočja
Brkinov prejmejo 1500 do 1600 mm padavin. Količina padavin proti vzhodu narašča, tako da
na zahodnem robu Snežniške planote in v povirnem delu Reke pade 1800 mm padavin, v
osrednjem delu planote 2500 mm, na najvišjih delih Snežnika pa 3000 mm (Klimatografija
Slovenije – padavine, 1995; Uljan, 2000).
Na celotnem območju občine pade največ padavin jeseni oziroma v mesecu novembru. Prav
tako v celotni občini pade več padavin v hladni polovici leta kot v toplejšem delu leta. V
Podgrajskem podolju je najmanj padavin v mesecu juliju, v ostalih predelih občine pa
februarja. Zaradi pomanjkanja padavin, nalivov ali propustnosti tal se v Podgrajskem,
Jelšanskem podolju in Koritniški kotlinici pojavlja suša poleti ali pozimi. Fiziološko sušnost
pospešuje izhlapevanje zaradi sončne pripeke predvsem v Reški dolini, Podgrajskem podolju,
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na sončni strani Brkinov ter velike prevetrenosti v Koritniški kotlinici, Podgrajskem podolju,
Brkinih (Klimatografija Slovenije – padavine, 1995; Uljan, 2000).
Snežne padavine v občini niso redkost. Snežniška planota je s snežno odejo pokrita več kot
100 dni na leto, snegu se zagotovo izogne mesec julij. Višina snežna odeje se v glavnem
giblje med 30 in 200 cm. V nižjih predelih občine pa se sneg pojavlja od meseca novembra do
aprila. Območja v občini z nadmorsko višino okoli 500 metrov nad morjem (Reška kotlinica,
nižji deli Brkinov, Jelšansko podolje) imajo povprečno letno maksimalno debelino snežne
odeje do 20 cm. V povprečju so ta območja občine pokrita s snegom manj kot 20 dni na leto,
včasih v posameznih letih sneg sploh ne zapade. Podgrajsko podolje in Brkini med 500 in 600
metri nad morjem (severna stran, osojna pobočja) oziroma do 700 metrov (južna stran,
prisojna pobočja) imajo povprečno 20 do 30 dni v letu sneg z letno maksimalno debelino
snežne odeje 20 do 30 cm. V Koritniški kotlinici in najvišjih predelih Brkinov znaša
maksimalna debelina snežne odeje 30 do 40 cm. Število dni s snegom na tem območju pa se
giblje med 30 do 50 dni na leto (Klimatografija Slovenije – padavine, 1995; Uljan, 2000).
Karta 3: Povprečna letna količina padavin v občini Ilirska Bistrica (1971-2000)

VIR: Atlas okolja, 2010.

V Brkinih med 500 in 700 metri nad morjem, v t.i. termalnem pasu se pojavlja slana. Prva
slana se pojavi jeseni sredi oktobra, zadnja pa spomladi sredi aprila. Spomladanske slane so
neprimerno bolj škodljive, zato najbolj prizadenejo slive in sadno drevje. V Brkinih pod 500
m, v Koritniški kotlinici in Podgrajskem podolju prva slana nastopi konec meseca septembra,
zadnja pa v začetku meseca maja. V Reški dolini, Jelšanskem podolju in Brkinih nad 700
metrov se slana pojavlja še sredi maja, prvič pa zadnje dni v septembru. Sredi meseca
septembra se prvič slana pojavi na Snežniški planoti, konča pa konec maja (Šebenik, 1996;
Uljan 2000).
V občini Ilirska Bistrica prihaja do žledenja ob naglem prepletanju hladnih severovzhodnih
zračnih gmot, ki se drže pri tleh in so v veliki večini primerov v povezavi z močno burjo, ter
toplejših zračnih gmot, ki v višinah dotekajo z jugozahoda. Najbolj so prizadeta Koritniška
kotlinica, pobočja Snežniške planote in Brkini. Katastrofalen žled z debelino nad 50 mm se v
poprečju pojavlja vsakih 30 let. Zadnji hud primer žledu v Brkinih je bil novembra 1980, ko
je žled zajel višine nad 500 metri in je trajal več dni. Vsakoleten pojav žledu je po mnenju
domačinov koristen, ker uničuje drevesne škodljivce, vendar če ledena obloga traja več dni
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uničuje drevesa, električne daljnovode, zgradbe ali celo ovira promet (Šebenik, 1996; Uljan
2000).
Vetrovnost
Prehodnost podnebja med celinskim in primorskim podnebjem se prav tako odraža v
vetrovnosti. Za območje občine sta značilna dva vetrova, burja in jugo. Mrzel, sunkovit veter
burja se v zimski polovici leta spušča z visoke planote Snežnik na Pivko, v Podgoro in Reško
kotlinico ter z Brkinov v Podgrajsko podolje. Sunki burje lahko dosežejo do 100 km/h in
njena moč se ohranja še 20 km v ravnini stran od pobočij. Burja ponavadi traja 3 do 5 dni in
za seboj pusti lepo vreme. V pozni pomladi prinaša slano, kar onemogoča gojenje občutljivih
vrst sadja in kulturnih rastlin. Dobra stran burje je, da razbija temperaturno inverzijo v
kotlinah. Jugo je vlažen in topel veter, ki večinoma piha od juga ali jugovzhoda pred
prihodom fronte ali ciklona. Pogosta piha v jesenskih mesecih in prinaša padavine
(Klemenčič, 1959; Uljan 2000).
Omeniti je še potrebno maestral in pobočne vetrove. Maestral je vetrič, ki piha z juga ali
jugozahoda. Pojavlja se v poletnih mesecih in blaži poletno vročino. Posledica dnevnega
segrevanja oziroma nočnega ohlajanja in razgibanosti reliefa so šibki pobočni vetrovi.
Najintenzivnejši so v zgornjem delu Reške kotline, v Podgori (Uljan, 2000).
3.2.3. Vodovje
Dobro razvita vodna mreža je na vododržnih kamninah, katere predstavljajo 40,5 % občine.
Ostali večinski del občine, 59,5 %, pa je karbonaten, iz vodoprepustnih kamnin. Skoraj
polovica občine sodi v porečje Reke, ob kateri je skoncentrirana večina prebivalstva in
industrije. Porečje Reke se odmaka v Tržaški zaliv in prav tako zahodni del Brkinov preko
Rižane. Podgrajsko podolje, Jelšansko podolje ter jugovzhodni del Snežniške planote se
odmaka v Kvarner. Koritniška kotlinica in severovzhodni del Snežniške planote se preko
Ljubljanice odmaka v Črnomorsko povodje. Meja med jadranskim in črnomorskim povodjem
je na vodoprepustnih kamninah nejasna. Ponekod na kraškem svetu se pojavlja bifurkacija, ob
nizki vodi se določeno območje odmaka v eno porečje, ob visoki vodi pa v drugo
(Hidrometeorološki zavod RS, 1999; Uljan, 2000).
Porečje Reke
Glavna vodna žila v občini je Reka ali ˝Vj'lka voda˝, kot ji pravijo domačini. Izvira
jugovzhodno od Podgore, v gozdu Dletvo, na Hrvaški strani. Do ponora v Škocjanske jame je
reka dolga 51,6 km. Velikost porečja niha med 337 do 407 km2. Razlog je v kamninski
sestavi. Površinska vodna mreža je le na levi strani brega, ker ga sestavljajo neprepustne
flišne kamnine. Slednje je tudi razlog, da je meja porečja na levi strani brega natančno
določena. Meja porečja na desnem bregu je težje določljiva zaradi delno kraškega sveta. Večji
levi pritok Reke je Molja, sledijo pritoki Padež, Posrtev in Sušica. Najizdatnejši desni pritok
je Bistrica, najdaljši je Stržen, nato kraški izvir Pila, Podstenjšek. Pritoki Reke so najbolj
vodnati ob spomladanskem in jesenskem deževju, poleti in pozimi pa v sušnem obdobju
presahnejo. Gostota rečne mreže je 1,56 km/km2, gostota stalnih vodotokov pa znaša 0,487
km/km2 (Perko, 1998; Šebenik, 1996).
Reka ima dežno-snežni rečni režim. Največji pretok ima novembra, decembra in januarja,
najmanjšega pa avgusta. Pretoki sovpadajo z maksimumom padavin. Drugi višek je meseca
marca, ko se topi sneg na Snežniku (Perko, 1998).
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Povprečni rečni pretok pri Cerkvenikovem mlinu je 8,3 m3/s. Razmerje med največjim in
najmanjšim pretokom je 1 : 2 500, kar je značilno za kraška povirja. Posledica tako velikega
nihanja rečnega pretoka sta suha struga ali velike poplave. V poletnem času se pojavlja suha
struga in smrad. Vsakoletne poplave se pojavijo šestkrat letno in lahko prizadenejo slabo
tretjino dolinskega dna, največ v Ilirskobistriški kotlini. Značilnost poplav je nekajurno
trajanje, torej hiter dvig in spust rečne gladine tudi čez 2,5 metra dnevno. Poplave so
najpogostejše meseca decembra, novembra in oktobra, v času najvišjega povprečnega
vodostaja. V glavnem voda poplavi travnike. Zaradi slabšega čiščenja strug v Podgori
poplavljajo izgorski potoki izpod kraškega roba. Pogosto poplavna območja so tudi slepe
doline. Hitro naraščanje vode z vejevjem, listjem in blatom zamaši ponore in voda ne more
odtekati (Perko, 1998; Šebenik, 1996).
Ostalo jadransko in črnomorsko povodje
Dobra polovica občine je prekrita z vodoprepustnimi kamninami. Razvodnica je najmanj
jasno opredeljena na Snežniški planoti. Voda na planoti ponikne v tla in se pojavlja v izvirih
na znožju. Edini vodni tok na planoti je Raša, ki teče izpod Velike Milonje do Koritnic, kjer
ponikne. Ponekod na planoti voda prihaja na površje v obliki studencev. Na severnem delu
planote jih je manj in ob suši hitreje presahnejo. Na južnem delu planote pa na meji
prepustnih in neprepustnih kamnin izvirajo številni studenci, ki že po nekaj metrih svojega
toka poniknejo. Snežniški vodonosnik v svoji notranjosti shranjuje velike količine pitne vode
(Klemenčič, 1959; Uljan, 2000).
Jugovzhodni del občine ne sodi v porečje Reke, ker se odmaka v Jadransko morje. Območje
je sestavljeno iz prepustnih in neprepustnih kamnin, katere so med seboj ostro ločene in
tvorijo dva pasova dinarske smeri. Severni pas iz neprepustnih flišnih kamnin zajema južna
brkinska slemena, južni pas prepustnih apnencev pokriva Podgrajsko in Jelšansko podolje.
Kratki Brkinski tokovi, ki tečejo proti jugu, na stiku s kraško podlago poniknejo. Tu so
nastale slepe doline (Gams, 1962; Uljan, 2000).
Karta 4: Odtok vode v občini Ilirska Bistrica

VIR: Uljan, M. (2000). Novejši regionalni razvoj občine Ilirska Bistrica: diplomsko delo. Ljubljana, Filozofska
fakulteta, str. 21

20

Jezeri
V občini Ilirska Bistrica ni naravnih jezer, sta pa dve umetni jezeri Klivnik in Mola. Na
potoku Klivnik sta zgrajena dva večja vodna zadrževalnika, z razlogom, da zadržujeta visoke
vode in uravnavata strugo Reke. Jezero Mola je nastalo v letih 1973-1978 in se nahaja južno
od Harij, tik pod vasjo Soze. Prostornina jezera znaša 68 ha, z obsegom 10 km in dolžino
3000 m. V jezeru so ribolovno zanimivi krapi, linji, postrvi, smuč, mrena in ščuka. Vodna
gladina jezera precej niha, tudi do 5 m, zato so brežine jezera strme in malo porasle.
Severnovzhodni del jezera je plitvejši in porasel s trstičjem. Na severu odteka več manjših
potokov, kateri se nadaljujejo v dolino potoka Klivnik. Jezero Klivnik se nahaja jugovzhodno
od vasi Tominje in je nastalo v letih 1984-1987. Dolgo je 1800 m, s površino 35 ha in globino
14 m. Namenjeno je za namakanje ter vzrejo rib in ribolov (potočna postrv, šarenka, soška
postrv, smuč). Vodna gladina jezera prav tako niha, zato so brežine blatne in neporaščene
(Firbas, 2001; Šebenik, 1996).
3.2.4. Vegetacija in živalstvo
Razgibanost reliefa, kraški in nekraški svet v različnih nadmorskih višinah, prepletanje
sredozemskega in celinskega podnebja so pogoji za odraz raznovrstnosti vegetacijske odeje
(Klemenčič, 1959).
Snežniško planoto prekrivajo obsežni sklenjeni gozdovi. Nenaseljenost in težka dostopnost sta
ovirali izkoriščanje lesnega bogastva, zato človek ni vidneje posegal v gozd. Prevladuje
dinarski gozd bukve in jelke, ki pokriva kar tri četrtine vseh gozdnih površin in je razširjen na
nadmorski višini 700 do 1200 m. Pod tem gozdom se razprostirajo dinarski podgorski bukovi
gozdovi. Nad 1200 m nad morjem se pojavijo čisti visokogorski bukovi gozdovi (Perko,
1998). Na 1550 metrov rastje na Snežniški planoti preide v subalpski pas planinskega bora in
ruševja, na slemenu Snežnika pa je alpska trata. Skladno s temperaturnim obratom se v
velikih in globokih dolinah in dragah pojavlja vegetacijski obrat. Na obrobju dolin in drag se
pojavljajo košate smreke visokogorskega tipa, dna pa so porasla s travo (Klemenčič, 1959).
V ostalem delu občine je bila prvotna vegetacija submediteranska združba gabrovca in
ojstrice, v nižjih predelih združba črnega gabra in vilovine, v višjih predelih pa bukov gozd z
vilovino. Prvotna vegetacija se je obdržala le v težje dostopnih predelih, drugje so jo
nadomestile obdelovalne površine in pašniki. Zaradi industrializacije in migracij se je del
območja začel zaraščati s sekundarnim gozdom: združbe bukve, gabra, plemenitih listavcev,
gradna … V nekaterih delih občine so se z načrtnim pogozdovanjem pojavile pionirske vrste,
kot na primer smreka, macesen, zeleni bor, črni bor (Klemenčič, 1959, Uljan, 2000).
Obsežni gozdovi so zavetišče številnih živalskih vrst. V gozdovih najdemo številne vrste
različnih ptic, kač, plazilcev, velike parkljarje in zveri. V preteklosti je razširjena lovna
pravica zmanjšala število divjadi skoraj na minimum. Postopoma so z zakonodajo omejevali
lov. Danes prevladuje trend zraščanja površin, zato se je število jelenjadi, srnjadi in divjih
prašičev in volkov izredno povečalo. Slednji delajo veliko škodo na poljih, drugih kmetijskih
površinah in tudi v gozdu. Na drugi strani pa je število lisic in medvedov minimalno. Človek
je s svojim delovanjem porušil naravno ravnovesje in se tega zaveda šele, ko se pokažejo
negativne poledice (Zupančič, 1996).
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3.3.

Družbenogeografske značilnosti

3.3.1. Poselitev
Številna gradišča nam pričajo, da je bilo območje poseljeno pred antiko. Na starejšo
slovansko poselitev pričajo imena vasi, ki se končajo na »–ja«, »-je«, »- jane« (npr. Bitnja,
Harije, Smrje, Jelšane). Ostale vasi so mlajšega nastanka. Do 15. stoletja se je izoblikovala
mreža naselij, ki se skoraj ujema z današnjo podobo poselitve. Vse do konca 19. stoletja so
vasi konstantno rasle, še posebno tiste, ki so velik del dohodka ustvarjale izven kmetijstva.
Po letu 1890 je sledila agrarna kriza in je povzročila množično izseljevanje v tujino. V
začetku 20. stoletja se je v vaseh rahlo povečalo število hiš in prebivalstva, le brkinske vasi
začnejo stagnirati (Uljan, 2000). Sodobni razvoj je zaznamoval upad agrarnih vasi, na račun
deagrarizacije in slabljenja gospodarske povezave s Trstom. Ilirska Bistrica pa je zaradi
razvoja industrije dosegala najintenzivnejši razmah v svoji zgodovini in s tem povečala
število prebivalstva. Upadanje števila prebivalcev po naseljih se je ustavilo šele v zadnjem
desetletju, ko je industrija zašla v krizo in obenem se v zaledju mesta razširila suburbanizacija
(Šebenik, 1996; Uljan 2000).
Danes je občina demografsko ogrožena in redko poseljena, s 63 naselji, ki so zajeta v 21
krajevnih skupnostih. Večina vasi v občini ne presega 500 prebivalcev, razen mesta Ilirske
Bistrice s 4 869 prebivalci (Statistični urad RS, 2002). Gostota poselitve v občini je 29
preb./km2 in je več kot trikrat pod slovenskim povprečjem (Strategija razvoja turizma, 2005).
V najširšem delu doline, na reliefnem robu med dolino in planoto leži mesto Ilirska Bistrica.
V preteklosti so bili ključnega pomena močni kraški izviri, kateri so poganjali mline in žage
ter bližina gozdov za pridelavo lesa in trgovino. Zaradi zgostitve neagrarnih dejavnosti in lege
ob pomembnih prometnicah se je razvilo lokalno središče. Danes je Ilirska Bistrica mesto s
približno 5 000 prebivalci in predstavlja središče občine. Ostala naselja v občini ležijo izven
poplavne ravnice ter kmetijskih površin (Šebenik, 1996).
Tabela 3: Rast števila prebivalstva v mestu Ilirska Bistrica
leto
1869
1900
1931
1 308
1 455
2 172
št. preb.
VIR: Orožen, 1995; Statistični urad RS, 2010.

1961
3 720

1971
4 190

1981
4 823

1991
4 880

2002
4 869

Brkinske vasi so nastale na slemenu, kjer je ozko in strmo pobočje (Pregarje, Tominje, Smrje
…) ali na vrhu kopastih vzpetin (Podbeže, Veliko Brdo). Manjša naselja so prav tako na
slemenih ali prisojnih pobočjih (Pavlica, Fabci, Studena Gora, Janeževo Brdo). Naselja
Podgrajskega podolja in Jelšanskega podolja so v bližini slepih dolin. Skoraj vsaka slepa
dolina ima svoje naselje v neposredni bližini na robu ali na dvignjenem delu doline
(Novokračine, Sušak) oziroma so odmaknjena, da je možna kmetijska obdelava (Veliko Brdo,
Hrušica). Naselja Koritniške kotlinice Bač, Koritnice in Knežak ležijo na robu poplavne
ravnice (Šebenik, 1996; Uljan 2000).
Naselja so po večini gručasta, primorskega ali osrednjeslovenskega tipa. Nekatera naselja so
zaradi obcestne gradnje dobila obcestno gručast videz (Klemenčič, 1959).
Naravnogeografski dejavniki niso bili ugodni za naselitev Snežniške planote, zato na obsežni
planoti ni niti enega stalnega naselja. V preteklosti so tu nastala začasna gozdarska naselja,
Sviščaki, Mašun in Leskova dolina (Perko, 1996). Danes so ta območja namenjena rekreaciji
in oddihu v naravi.
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3.3.2. Značilnosti prebivalstva
Po razvrstitvi Statističnega urada Republike Slovenije spada občina Ilirska Bistrica v
Notranjsko-kraško statistično regijo. Statistična regija ima v celoti 50 911 prebivalcev, od
tega jih malo manj kot 30% živi v občini Ilirska Bistrica. Popis prebivalstva, gospodinjstev in
stanovanj za leto 2002 v okviru Statističnega urada Republike Slovenije navaja, da ima občina
14.234 prebivalcev, in sicer 51 % žensk in 49 % moških. Povprečna starost v občini je 38,9 let
(Strategija razvoja turizma, 2005).
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v občini Ilirska Bistrica leta 2009
prebivalo 13 936 prebivalcev, od tega 49,9 % moških in 50,1 % žensk. Mlado prebivalstvo
od 1 do 14 let predstavlja 12,1 % ali 1692 prebivalcev. V starosti od 15 do 64 let je 9 556 oseb
ali 68,6% prebivalcev. Starejše prebivalstvo, nad 65 let pa predstavlja 19,3% populacije (2688
prebivalcev) (Statistični urad RS, 2010).
Tabela 4: Prebivalstvo v občini Ilirska Bistrica po starostnih skupinah
do 15 let

15 - 19

20 – 29

1692
583
1774
število
12,1
4,2
12,7
delež (%)
VIR: Statistični urad, drugo polletje 2009.

30 - 39

40 - 49

50 - 59

nad 60

SKUPAJ

2107
15,2

2012
14,4

2291
16,4

3477
25

13 936
100

Iz leta v leto število prebivalstva upada. Naravni prirastek je v zadnjem desetletju negativen,
leta 2008 je po podatkih Statističnega urada Slovenije znašal – 68 promila. Indeks staranja je
leta 2002 znašal 139,5 (Statistični urad RS, 2010). V občini prevladujejo starejše generacije,
mlajše generacije se v večini selijo na obalo ali v Ljubljano.
Po Popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002 je v občini živelo 12 445 ljudi ali
87% starih 15 let in več. Brez izobrazbe ali nepopolne osnovne izobrazbe je v občini 13%
prebivalcev. Z osnovno izobrazbo je 27% prebivalcev, s srednjo izobrazbo (nižje in srednje
poklicna ali strokovna in splošna) pa 51%. Višjo izobrazbo predstavlja 4% populacije,
dodiplomsko izobrazbo ima prav tako 4% ljudi. Najvišjo podiplomsko izobrazbo predstavlja
0,3% populacije. Občina Ilirska Bistrica ima 10,2% registrirane brezposelnosti. Slednja je še
vedno pod slovenskim povprečjem, ki znaša 11,3% (Statistični urad RS, 2010; Strategija
razvoja turizma, 2005).
3.3.3. Prometna povezanost
Občina Ilirska Bistrica ima izrazito prometno tranzitno vlogo, saj leži med tremi
mednarodnimi lukami ter gospodarsko in populacijsko pomembnimi središči Reka, Trst,
Koper. V občini je 64% občinskih cest asfaltiranih, s skromnimi tehničnimi elementi, saj so
obstoječa asfaltna vozišča bolj ali manj poškodovana ter odvajanje cestnih meteornih voda je
le deloma urejeno. Skozi občino vodita dve pomembni prometni poti: magistralna cesta Reka
– Ilirska Bistrica – Postojna, katera povezuje Slovenijo in srednjo Evropo z Jadranom ter
magistralno cesto Reka – Trst. Na 67 km dolgi državni meji s Hrvaško sta dva mednarodna
mejna prehoda Jelšane in Starod, železniški mednarodni mejni prehod Ilirska Bistrica in mejni
prehod za obmejni promet Novokračine. Izgradnja avtoceste med Postojno oziroma Divačo
do Jelšan je predvidena po Nacionalnem programu izgradnje avtocest RS po letu 2013.
Občina ima ugodno lego glede na večja primorska mesta v Sloveniji in na Hrvaškem
(Strategija razvoja turizma, 2005; Uljan, 2000).
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3.3.4. Gospodarstvo
Do začetka 20. stoletja sta bili glavni gospodarski dejavnosti v občini mlinarstvo in žagarstvo.
Velik napredek za gospodarstvo je pomenila leta 1873 izgradnja Južne železnice skozi Ilirsko
Bistrico proti Reki. Po drugi svetovni vojni se je začela industrializacija občine. Vse do konca
sedemdesetih let je čas ustanavljanja industrijskih obratov. V lesni industriji so nastala
podjetja Topol, Lesonit in Mikoza, v kemični industriji TOK – Tovarna organskih kislin ter
Plama. Obstajala je še grafična, elektro, tekstilna, usnjarska industrija. Večina teh
industrijskih obratov je po zlomu Jugoslavije propadala zaradi nepravilne gospodarske
politike in menjave gospodarskega sistema (Uljan, 2000; Volk, 2008).
Danes so industrijski obrati v občini locirani v mestu Ilirska Bistrica in Podgrad. V občini
prevladuje industrijski sektor (57%). Glavne industrijske panoge so predelovalna industrija
(52,6% vseh zaposlenih), znotraj te panoge pa obdelava in predelava lesa (15,3% vseh
zaposlenih), izdelki iz gume in plastičnih mas (22,7% vseh zaposlenih) ter proizvodnja
pohištva (7,5% vseh zaposlenih). Sektor storitev je prav tako močan, saj zavzema 40,8%.
Dejavnosti znotraj tega sektorja so promet, skladiščenje in zveze (20,1% vseh zaposlenih),
trgovina, popravilo motornih vozil in izdelkov široke potrošnje (15,7% vseh zaposlenih). Oba
sektorja zaposlujeta 87,7% prebivalcev v občini (Strategija razvoja turizma, 2005).
Delež kmetijstva je v skupnem dohodku vedno manjši, narašča ekološki pomen. Glavne
značilnosti kmetijstva so podobne razmeram v Sloveniji, in sicer majhne kmetije, velika
razdrobljenost kmetijskih zemljišč, majhen delež prebivalstva, ki se ukvarja s kmetijstvom.
Glede na naravne razmere je območje primerno za živinorejo. V zadnjih desetih letih je
nazadovala govedoreja, povečala pa se je reja drobnice. Zaradi klimatskih in pedoloških
značilnostih so v Brkinih prisotni sadovnjaki jabolk in češpelj (Volk, 2008).
Območje občine Ilirska Bistrica je na področju turizma v Sloveniji poznano predvsem po
nekaterih turističnih točkah, kot so Mašun, Snežnik, grad Prem z rojstno hišo Dragotina
Ketteja. V občini je večje število kulturnih in naravnih točk, ki pa niso ustrezno označene.
Glede na prometno lego prevladuje tranzitni turizem, kateri pa je glede na potencialne
možnosti slabo razvit. Turisti v občini prespijo v povprečju 1,5 dneva, kar je pod slovenskim
povprečjem, ki znaša 3,3 dni (Strategija razvoja turizma, 2005).

24

4. MOŽNOSTI BLIŽNJE REKREACIJE V OBČINI ILIRSKA BISTRICA
Vse možnosti in priložnosti preživljanja prostega časa, ki jih ponuja občina Ilirska Bistrica, je
skoraj nemogoče predstaviti. Razgiban relief, prepletanje primorskega in celinskega podnebja,
številni vodotoki s kraškimi pojavi, stoječe vode, biotska raznovrstnost … vse te naravne
danosti občine Ilirska Bistrica nudijo domačinom, izletnikom in tujcem zelo veliko izbiro. V
občini je tudi nekaj turistično izletniških ciljev ter kulturno zgodovinskih točk. Menimo, da na
območju občine Ilirska Bistrica prebivalci in turisti lahko izkoristijo velike danosti za
rekreacijo, športne dejavnosti, oddih, izletniške cilje.
Snežniška planota
»Hiter tempo življenja, veliko stresnih situacij in utesnjujoče mestno okolje zbujajo v ljudeh
željo in potrebo po ponovnem stiku z naravo ter zdravem in aktivnem preživljanju prostega
časa v okolju, ki deluje pomirjujoče in osvežujoče. Ker prostrani in naravni snežniški gozdovi
to nudijo, privlačijo veliko obiskovalcev iz okoliških krajev,« (Habič, 1999, str. 255) pa tudi
iz oddaljenih mest.
Velik del občine zavzema Snežniška planota z Javorniki. Ponuja možnosti za planinarjenje,
hojo, nabiranje gozdnih sadežev in rastlinskih zelišč, kolesarjenje, lov, piknik … Pohodniki
lahko poleg Snežnika obiščejo kraški ledeniški globeli Črni dol, Grdo drago in Gomance,
Okroglino …
Snežniški gozdovi so prav tako pestri v biotski raznovrstnosti. Za uravnoteženo število
živalskih vrst v občini Ilirska Bistrica skrbi šest lovskih družin. Predvsem povečano število
divjadi privablja italijanske lovce. V manjši meri je prisoten lovski turizem (Novak, 2010).
V osrčju Snežniških gozdov se nahaja počitniško naselje Sviščaki (1242 m n.v.), ki nudijo v
zimskem delu leta predvsem možnosti za smučanje, v ostalih mesecih pa privabljajo
pohodnike. Na območju Sviščakov je krožna učna pot. Smučišče z dvema vlečnicama in
dolžino 600 metrov ima tri smučarske proge in tekaško progo (I feel Slovenia, 2010).
Uspešnost zimske sezone je v prvi vrsti odvisna od debeline snežne odeje, ker smučišče nima
snežnih topov. V zimski sezoni povprečno od 800 do 1000 obiskovalcev uživa zimske radosti
(Uljan, 2000). V pretekli zimski sezoni, to je 2009/10, so bile temperature in debelina snežne
odeje v prid smučarjem in ljubiteljem zimskih radosti. V času šolskih zimskih počitnic je bil
iz Ilirske Bistrice organiziran brezplačen avtobusni prevoz.
Sviščaki so tudi glavna izhodiščna točka za na najvišji vrh občine to je Snežnik, s 1796 metri
nadmorske višine. Letno ga v povprečju obišče okoli 6000 pohodnikov. Največ pohodnikov
se povzpne na vrh v mesecu avgustu in juliju. Pozimi je med 700 do 1000 obiskovalcev, v
večini so smučarji (Škobrne, 2010).
Nekdanja gozdna naselbina Mašun (1024 m n.v.) ponuja možnosti za pohodništvo,
kolesarjenje, smučanje, sankanje, tek na smučeh, lov. Dobra gostinska ponudba privablja ljudi
na številna družabna srečanja. Na posameznih družabnih srečanjih ali prireditvah je včasih
število obiskovalcev prestopilo razumno mejo in so nastopile težave v gostišču,
primanjkovalo je parkirnih mest … Na Mašunu je tudi urejena 1700 metrov dolga učna pot,
kjer obiskovalci spoznajo floro in favno tega predela snežniških gozdov (Habič, 1999; I feel
Slovenia, 2010).
Evropska pešpot E6 zaobjame tudi območje občine, in sicer se pot iz Loške doline povzpne na
Mašun in Snežnik, od tu pa se preko Okrogline in Kozleka spusti v Ilirsko Bistrico (Cortese,
2005).
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Dolina reke Reke in mesto Ilirska Bistrica
Ob zgornjem toku Reke so možnosti za sprehode v gozdu ali ob reki, kjer lahko najdemo stare
mline in domačijo pesnice Makse Samsa. Reka je primerna za vodni rating, ribolov in fotolov.
V občini deluje rafting klub Mrzla uoda, kateri organizira spust z gumijastimi čolni po reki,
enkrat letno čistilno akcijo Reke ter obenem sodeluje na različnih tekmovanjih (Rafting …,
2010). Ribolov je v večji meri prisoten na jezerih Mola ali Klivnik. Ribiška družina v občini
Bistrica skrbi za ribolov.
V starem delu mesta Ilirske Bistrice obiskovalec lahko uživa v bogati arhitekturi iz različnih
obdobij: meščanske hiše (Ličanova hiša, Vencinova hiša), ostanki vodnih mlinov in žag
(Hodnikov mlin), nekdanji tovarni furnirja in pohištva Topol, cerkvi sv. Jurija, Titovem trgu
… V starem delu mesta na stiku apnenca in dolomita se v času viška padavin pojavi
presihajoči slap Sušec. Prav tako v starem delu mesta izvira reka Bistrica, najizdatnejši pritok
Reke. Mesto nudi kar nekaj zelenih površin za sprostitev Kindlerjev park oziroma bolje
poznan kot Park Nade Žagar, hrib Svobode, manjši parki z otroškimi igrišči.
Fotografiji 1 in 2: Presihajoči slap Sušec in stari del mesta Ilirske Bistrice

VIR: http://www.freewebs.com/ilirskabistrica/index.htm (citirano 15.5. 2010)

Turistično društvo Ilirska Bistrica je ob jubileju 110 let delovanja sestavilo brošuro z
naslovom Bistriška pešpot. Obiskovalec si v krožni poti ogleda stari del mesta Ilirske Bistrice
ter nadaljuje pot čez Medenov hrib, mimo kamnoloma proti Črnim njivam. Od tu na Drago,
kjer je staro gradišče in nazaj na mestni trg v Ilirski Bistrici (Surina, 2008).
Brkini
Brkinska sadna cesta poteka na celotnem območju Brkinov in združuje vse brkinske občine.
Brkinska sadna cesta ponuja prodajo sadja na kmetijah in prikaz starega načina kuhanja
slivovke.
Turistično najbolj obiskana točka v občini Ilirska Bistrica je vas Prem. Tipična gručasta
brkinska vas obiskovalcu ponuja ogled Premskega gradu, cerkev sv. Helene s poslikavami
Toneta Kralja in rojstno hišo Dragotina Ketteja. Turistično informacijski center organizira
prvo soboto v mesecu juniju Viteški dan. Za nekaj časa se vas Prem spremeni v srednjeveški
čas, kjer poteka tržnica in viteške igre. Tri do štiri ure zmerne hoje traja Kettejeva peš pot. Pot
poteka iz brkinske vasi Prem preko Smrji do Novakovega mlina, od tu gre pot v Rečico in do
osnovne šole Dragotina Ketteja v Trnovem (Čeligoj, 2006).
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Na levem bregu Reke v bližini naselja Smrje se nahaja Novakov mlin. Do mlina je speljana
210 m dolga in 3 m široka mlinščica. Domačija nudi možnosti porok, piknikov, obletnic … (I
feel Slovenia, 2010).
Podgrajsko in Jelšansko podolje
Na Podgrajskem podolju in v Čičariji so značilni kraški pojavi (brezna, Račiška ponikva in
pečina, Hrušiške ponikve, Novokrajska jama …). Zaradi relativne nepoznanosti so ti pojavi
zanimivi za lokalne jamarje, kolesarje in pešce raziskovalce. Na tem območju je potrebno še
izpostaviti Grgov mlin v Sušaku, grad v Podgradu, gradišče Svete Katarine pri Novokračinah
(Strategija razvoja turizma, 2005).
Na območju občine Ilirske Bistrice je veliko kulturne dediščine. Zavarovana območja
kulturne dediščine so: vas Prem s cerkvijo sv. Helene in Ljudsko šolo. Izpostavili bi še
naslednje kulturno-zgodovinske znamenitosti: prazgodovinska gradišča z dobro ohranjenimi
sistemi obrambnih okopov, grad Kalec, Lazarinijeva graščina, graščina Turn, Gotnik, ostanke
lovske graščine na Mašunu, Anino skalo ter zasebno zbirko Komatov (Strategija razvoja
turizma, 2005).
Možnosti za obisk kulturnih in športnih prireditev v občini Ilirska Bistrica je veliko.
Vodilno vlogo pri organizaciji kulturnih prireditev imata mesto Ilirska Bistrica in krajevna
skupnost Knežak (Strategija …, 2005). Kulturne prireditve se večinoma odvijajo v
večnamenski dvorani na Vidmu, mestni knjižnici Makse Samsa ali po vaseh, odvisno od
namembnosti in organizatorja prireditve. Za ohranjanje ljudskih običajev, tradicije in pesmi
skrbijo kulturna društva. V občini je registriranih 31 kulturnih in umetniških društev (Društva
…, 2010). Med občinske značilne prireditev sodijo pustni običaji in navade (škoromati), vizita
(nabor, unikatno cvetje iz krep papirja), Štefanovo (žegnjanje konj), dnevi sejmov 1. in 16. v
mesecu, cerkveni shodi, miklavževanje, kmetijska tržnica, Premska srečanja pesnikov in
pisateljev … (Strategija razvoja turizma, 2005).
Športne prireditve se večinoma odvijajo v osnovnošolskih telovadnicah, gasilskih domovih ter
na prostem. Športno rekreacijska infrastruktura je večinoma v mestu Ilirska Bistrica, z izjemo
smučišč na Sviščakih in Mašunu ter večnamenskih športnih dvoran, ki se nahajajo po
osnovnih šolah v občini ter balinišč, kot značilna vaška rekreacija (Strategija razvoja turizma,
2005).
Tabela 5: Športni objekti v občini Ilirska Bistrica*
športno
igrišče
10
število
VIR: Špilar, 2010.

telovadnica

balinišče

tenis igrišče

1

11

1

fitnes
center
1

igrišče z
nogometno
umetno travo
igrišče
1
2
(*seznam ni popoln)

V občini Ilirska Bistrica je registriranih 46 športnih in rekreativnih društev, naj jih naštejemo
le nekaj: Jamarsko društvo Netopir, Nogometni klub Ilirska Bistrica, Smučarski klub Snežnik,
Športno društvo Tominje, Kegljaški klub Ilirska Bistrica, Rafting klub Mrzla uoda …
(Društva …, 2010).
Ko smo pregledali pretekle mesečne napovednike na območju Ilirske Bistrice, smo ugotovili,
da je na območju občine veliko literarnih večerov, koncertov, družinskih srečanj, otroških
predstav, potopisnih predavanj, gledaliških predstav … Le v poletnih mesecih je število
prireditev manjše, saj je to čas počitnic in dopustov. Napovednik je objavljen v mesečniku
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Bistriški odmevi, katerega brezplačno prejme vsako gospodinjstvo v občini. Menimo, da v
pestri ponudbi prireditev lahko posameznik najde njemu zanimive prireditve.
Občina je glede možnosti razvoja turizma zanimiva v vseh letnih časih, saj ponuja možnosti
za lov, ribolov, pohodništvo, kolesarstvo, učne poti, smučanje, ogled kulturnih, naravnih in
etnoloških posebnosti območja. Na področju turizma v Sloveniji je občina Ilirska Bistrica
poznana po posameznih turističnih točkah, katere so privlačne v poletnih ali zimskih mesecih,
to so Mašun, Sviščaki, kot izhodišče za na Snežnik, ter grad Prem (Strategija razvoja turizma,
2005).
Turizem v občini je tranziten. Povprečna doba bivanja turista v občini Ilirska Bistrica je dan
in pol (Strategija …, 2005), kar je pod slovenskim povprečjem. Razvojni center Ilirska
Bistrica (TIC), v okviru katerega deluje Turistično informacijski center Ilirska Bistrica, beleži
in vodi evidenco obiskovalcev vasi Prem in izletnike, katerim organizira izlet. Ostale
zanimive točke v občini so brez vstopnin in si jih obiskovalci ogledajo na lastno pest ali s
svojimi vodiči, niso vodene v evidenci (Celin, 2009).
V občini so naslednje možnosti za nočitev: sobe pri zasebnikih, planinske koče, nočitve v
gostinskem obratu …
Tabela 6: Prenočitvene zmogljivosti v občini Ilirska Bistrica v letu 2009
penzioni

gostišča

15
število sob
39
zmogljivost
ležišča
39
zmogljivost
ležišča (stalna)
VIR: Statistični urad RS, 2010.

turistične kmetije z nastanitvenimi
zmogljivostnimi

15
36

6
16

delavski
počitniški
domovi
2
9

30

16

7

SKUPAJ

92

38
100

Turizem v občini Ilirska Bistrica je še v povojih, vendar ima velike naravne in kulturne
danosti. »Razvoj turizma se kaže v usklajenem delovanju različnih družbeno-kulturnih,
socioloških in gospodarskih dejstev določenega območja in obratno: uspešno turistično
delovanje rezultira v gospodarski rasti, socialnem in kulturnem napredku v večjem ali
manjšem obsegu« (Strategija razvoja turizma, 2005, str. 9). V prvi vrsti pa je turizem odvisen
od nas vseh. Naj zaključimo s citatom, ki smo ga zasledili v enem izmed člankov v
Primorskih novicah: ˝turizem smo ljudje˝.
Menimo, da je v občini Ilirska Bistrica veliko možnosti za aktivno preživljanje prostega časa.
Zelo pogost stavek domačinov: ˝sej v Bistrici se nič ne dogaja˝ je po našem mnenju
neutemeljen. Če bi prebivalci Ilirske Bistrice dane lepote občine ter kakršnokoli ˝dogajanje˝
gledali z očmi odobritve in ne z očmi kritike in nevoščljivosti, bi bil marsikateri načrt lažje in
mogoče celo boljše izvedljiv.
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5. BLIŽNJA REKREACIJA OBČANOV ILIRSKE BISTRICE (analiza anketnega
vprašalnika)
5.1. Anketiranje prebivalcev občine Ilirska Bistrica
Podatke, informacije o bližnji rekreaciji občanov Ilirske Bistrice ne beleži, vodi ali ureja
nobena ustanova v občini. Pri raziskovanju prostega časa se lahko poslužimo naslednjih
postopkov:
• anketiranje na ciljnih območjih,
• štetje vozil in anketiranje potnikov,
• anketiranje prebivalcev v izhodiščih migracij v prostem času.
Odločili smo se za tretjo možnost, saj prvi dve terjata izjemno dobro organizacijo (velik
vzorec, ustavljati je mogoče le nekatera vozila) (Jeršič, 1998).
Podatke o prostočasnih dejavnostih občanov smo pridobili z anketnim vprašalnikom. Za to
metodo smo se odločili iz dveh razlogov, in sicer ker lahko v kratkem času pridobimo
informacije o prostem času občanov, ker je to ustaljena metoda, ki je bila uporabljena v
podobnih raziskavah.
Anketni vprašalnik smo sestavili s pomočjo anket, ki so bile uporabljene v diplomskih
nalogah (Sotler, 2005; Silič, 2000; Jereb, 2000) in v magistrskem delu (Cigale, 1998).
Anketni vprašalnik je sestavljen iz 18 vprašanj odprtega in zaprtega tipa ter je razdeljen na
dva sklopa. Vsa vprašanja se nanašajo na obdobje zadnjih dvanajst mesecev, to je od maja
2009 do maja 2010. V prvem sklopu se vprašanja nanašajo na vsakodnevno rekreacijo (med
tednom), v drugem sklopu pa se vprašanja nanašajo na rekreacijo ob koncu tedna (čez
vikende). V anketnem vprašalniku nas je izključno zanimalo preživljanje prostega časa
občanov Ilirske Bistrice, torej dopustniški prosti čas ni zajet v anketnem vprašalniku. Zadnji
del anketnega vprašalnika vsebuje osebne podatke anketiranca.
Namen anketnega vprašalnika je:
• ugotoviti dejavnosti bližnje rekreacije in območja izvajanja bližnje rekreacije
prebivalcev občine Ilirska Bistrica med tednom,
• ugotoviti dejavnosti bližnje rekreacije in območja izvajanja bližnje rekreacije
prebivalcev občine Ilirska Bistrica ob koncu tedna,
• ugotoviti značilnosti izletniških ciljev prebivalcev Ilirske Bistrice,
• primerjava dejavnosti bližnje rekreacije glede na demografske dejavnike (spol, starost,
izobrazba, kraj bivanja).
Anketiranje prebivalcev občine Ilirska Bistrica je potekalo v maju in juniju 2010. Ključni
pogoj pri izbiri anketirancev je bilo stalno prebivališče v občini Ilirska Bistrica, drugi pogoj
pa starost nad 15 let. Občane Ilirske Bistrice, mlajše od 15 let, smo izločili pri anketiranju, ker
svoj prosti čas preživljajo skupaj s starši, torej prevladujejo želje in interesi staršev. Ker
občina sodi med večje občine v Sloveniji, smo bili pozorni, da smo zajeli anketirance s
celotnega območja občine. Prav tako smo bili pozorni, da bi bil delež posameznih starostnih
skupin čim bolj podoben starostnim skupinam na občinski ravni. Izbira anketirancev je bila
naključna ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev. Anketiranih je bilo 140 občanov Ilirske
Bistrice, od tega 46 moških in 94 žensk.
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Tabela 7: Število in delež anketirancev po spolu
št. vseh
št. moških
anketirancev
anketirancev
140
46
VIR: lastno anketiranje.

delež moških
anketirancev (%)
32,8

št. ženskih
anketirank
94

delež ženskih
anketirank (%)
67,2

Glede na število prebivalstva v občini Ilirska Bistrica je anketni vprašalnik izpolnil 1%
prebivalstva. V starostni skupini od 15 do 19 let je anketni vprašalnik rešilo 5,8 %
anketiranega prebivalstva, v starostni skupini 20 do 29 let 35% anketiranega prebivalstva, v
starostni skupini 30 do 39 let 15% anketiranih občanov, v starostni skupini 40 do 49 let 19,4%
anketiranih občanov, v starostni skupini 50 do 59 let 17,9% anketiranih občanov, v starostni
skupini nad 60 let pa 6,5 % anketiranega prebivalstva.
Tabela 8: Število in delež anketirancev po starostnih skupinah
15-19 let
8
število
5,8
delež (%)
VIR: lastno anketiranje.

20-29 let
49
35

30-39 let
21
15

40-49 let
27
19,3

50-59 let
24
17,1

nad 60 let
11
7,8

SKUPAJ
140
100

Razmerje anketiranih po starostnih skupinah se popolnoma ne ujema s starostnimi skupinami
na ravni občine. Delež anketiranih v starostnih skupinah 15-19 let, 30-39 let, 50-59 let se
ujema z deležem starostnih skupin v občini. Največje odstopanje je v starostnih skupinah 2029 let in nad 60 let. Prebivalstvo nad 60 let v občini predstavlja četrtino celotne populacije,
delež anketiranih pa je le 7,8%. Starostna skupina 20-29 let v občini znaša slabih 13 %, od
vseh anketiranih pa predstavljajo kar 35 %.
Predpostavljamo, da bodo značilnosti vzorca anketirancev v občini Ilirska Bistrica vplivale na
rezultate anketiranja. Metodologija zbiranja podatkov z anketnim vprašalnikom v občini
Ilirska Bistrica se bistveno ne razlikuje od podobnih raziskav. Razlika je v izbiri anketirancev,
saj je vzorec zajel celotno populacijo občine. V podobnih raziskavah je vzorec anketirancev
obsegal le mestno prebivalstvo. Vzorec anketirancev v občini Ilirska Bistrica vključuje
prebivalstvo v mestnem okolju, suburbaniziranem in ruralnem območju, kar verjetno vpliva
na nekoliko drugačne sociodemografske značilnosti anketirane populacije.
5.2.

Prosti čas med tednom (od ponedeljka do petka)

5.2.1. Pogostost preživljanja prostega časa zunaj doma
Prosti čas med tednom (od ponedeljka do petka) je čas, ki posamezniku ostane po delovnem
času in drugih obveznostih. Glede na odgovore v anketnem vprašalniku občani Ilirske Bistrice
svoj prosti čas med tednom pogosto preživljajo zunaj lastnega doma. Vsak dan ali skoraj vsak
dan se slabih 30% anketiranih občanov v prostem času ukvarja s prostočasno dejavnostjo
izven doma. 24,3% anketiranih občanov dvakrat ali trikrat na teden preživi prosti čas zunaj
doma. Enkrat na teden se 22% anketiranih občanov v prostem času ukvarja s prostočasno
dejavnostjo. Prav tako 24,3% anketiranih občanov redko med tednom v prostem času zapusti
svoj dom. Malo več kot polovica anketiranih občanov vsaj dvakrat na teden preživi prosti čas
zunaj doma. Enak delež anketiranih občanov preživi prosti čas zunaj doma dvakrat do trikrat
tedensko in redkeje.
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Tabela 9: Pogostost preživljanja prostega časa zunaj doma med tednom
vsak dan ali skoraj vsak dan
dvakrat ali trikrat tedensko
enkrat tedensko
redkeje
skupaj
VIR: lastno anketiranje.

število anketiranih
41
34
31
34
140

delež anketiranih (%)
29.3
24.3
22.1
24.3
100 %

Grafikon 1: Pogostost preživljanja prostega časa zunaj doma med tednom

VIR: lastno anketiranje.

5.2.2. Prostočasne dejavnosti v toplejši polovici leta
Prosti čas ni le počitek, rekreacija ali zgolj zabava, temveč je del življenja, ki ga človek
preživlja sam ali skupaj z drugimi. Dejavnost prostega časa je vsaka dejavnost, s katero se
ukvarja posameznik v prostem času (Lešnik, 1982).
Anketirani občani so med navedenimi dejavnostmi izbrali največ tri, s katerimi se ukvarjajo
med tednom (od ponedeljka do petka) v toplejši polovici leta (od začetka marca do konca
oktobra). Med tednom po delovnih, gospodinjskih, šolskih obveznostih ne ostane veliko
prostega časa za preživljanje zunaj doma, zato menimo, da je prostor izvajanja prostočasnih
dejavnosti v bližini doma.
Sprehod ali hoja je med občani najbolj priljubljena (67,8% anketiranih) prostočasna dejavnost
med tednom, saj se je uvrstila na vrh lestvice. Posameznik za sprehajanje ne potrebuje
posebne športne opreme in je primerno za vse starostne skupine. Občani se sprehajajo v
bližini svojega doma (okolica domače vasi oziroma Ilirska Bistrica). Zelo priljubljen cilj
sprehajalcev so Črne njive, katere se nahajajo nad mestom Ilirska Bistrica. Anketiranci v
starostni skupini od 20 do 29 let, dijaki ali študentje so navedli kot območje sprehajanja
Ljubljano, Portorož ali Koper.
Na drugem mestu prostočasnih dejavnosti občanov Ilirske Bistrice so obiski znancev,
sorodnikov ali prijateljev. Večina anketiranih (43,6%) občanov obiskuje znance, sorodnike ali
prijatelje med tednom v bližnjih vaseh ali na celotnem območju občine Ilirska Bistrica.
Posamezniki so navedli tudi območja izven občine, kot so: Postojna, Ljubljana ter Trbovlje.
Iz občine Ilirska Bistrica potrebujemo z avtomobilom do Trbovelj dve uri vožnje. Presenetilo
nas je, da anketiranci med tednom najdejo toliko prostega časa. Gre za dva anketiranca v
starostni skupini 20 do 29 let s statusom nezaposlen in zaposlen.
Bližina hrvaškega morja privablja občane Ilirske Bistrice. Prostočasna dejavnost kopanje,
sončenje se je uvrstila na tretje mesto prostočasnih dejavnosti. Večinoma hrvaška obala
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(Mošćenička Draga, Opatija, Ika) in delno koprska plaža privabljata občane h kopanju in
sončenju. Iz anketnega vprašalnika je razvidno, da slovenske plaže privabljajo prebivalce
Brkinov. Razlog je v prometni povezavi.
Delo na vrtu ali kmetijski parceli med tednom opravlja 40,7% anketirancev. V večini gre za
obdelano vrtičkov v neposredni bližini doma. Dva anketiranca sta navedla območje Goljak in
Snežniška planota.
Športne dejavnosti so se uvrstile na peto mesto (22,1% anketirancev) prostočasnih dejavnosti
občanov. Anketiranci so navedli različne športne dejavnosti, in sicer odbojka, kolesarjenje,
nogomet, tek, košarka, rolanje. Športne dejavnosti se izvajajo na območju občine (na igriščih
oziroma kolesarjenje po občini), razen nekaterih izjem, to je kolesarjenje in odbojka, ki
poteka v Ljubljani. Gre za starostno skupino 20 do 29 let, dijake oziroma študente.
Prostočasna dejavnost obisk lokala ali gostinskega lokala se je uvrstila na šesto mesto
(21,4%). Občani obiskujejo lokale v mestu Ilirska Bistrica ter po posameznih vaseh.
Posamezniki v starostni skupini 20-29 let dijaki ali študentje obiskujejo lokale v Ljubljani.
Nekateri anketiranci pa obiskujejo lokale ali gostinske lokale v Postojni.
Sledi prostočasna dejavnost fitnes ali aerobika (9,3% anketiranih). Poteka na območju Ilirske
Bistrice (telovadnica osnove šole Antona Žnideršiča), v enem primeru pa v Ljubljani. Občani
obiskujejo (8,6% anketiranih) športne ali kulturne prireditve v Ilirski Bistrici, Podgradu,
Knežaku ter tudi izven občine v Kopru, Mengšu ter Ljubljani. Nekaj občanov (5%
anketiranih) se je med tednom odpravilo tudi planinarit. Povzpeli so se na Snežnik, Kozlek,
Tuščak pri Baču ter Slavnik. Dva anketiranca sta si med tednom ogledala naravne oz. kulturne
znamenitosti Ljubljane in Bovca. Anketiranca sta pod druge prostočasne dejavnosti navedla
igro z otroki ter zunanja hišna opravila.
Glede na zgornje odgovore ugotavljamo, da se prebivalstvo med tednom poleti ukvarja z
različnimi prostočasnimi dejavnostim, katere ponuja občina in bližja okolica.
Tabela 10: Poletne dejavnosti v prostem času med tednom
prostočasna dejavnost*

število odgovorov

delež anketiranih (%)

95
31
2

delež od vseh odgovorov
(%)
25,7
8,4
0,5

sprehod, hoja
športne dejavnosti
ogled naravnih oz.
kulturnih znamenitosti
fitnes, aerobika
kopanje, sončenje
planinarjenje
obisk znancev,
sorodnikov, prijateljev
obisk športnih,
kulturnih prireditev
delo na vrtu ali
kmetijski parceli
obisk lokala ali
gostinskega lokala
Drugo
SKUPAJ
VIR: lastno anketiranje.

13
60
7
61

3,5
16,2
1,8
16,5

9,3
42,9
5
43,6

12

3,3

8,6

57

15,4

40,7

30

8,2

21,4

2
370

67,8
22,1
1,4

0,5
1,4
100 %
(* anketiranec je lahko izbral največ tri možnosti)
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Grafikon 2: Poletne dejavnosti v prostem času med tednom

VIR: lastno anketiranje.

(* anketiranec je lahko izbral največ tri možnosti)

5.2.3. Ciljna območja bližnje rekreacije med tednom v toplejši polovici leta
Anketiranci so k vsaki izbrani prostočasni dejavnosti navedli čim bolj natančno območje
izvajanja te dejavnosti.
Med tednom je prosti čas relativno omejen, zato je večina ciljnih območij preživljanja
prostega časa blizu doma. Najpomembnejše ciljno območje je občina Ilirska Bistrica (239
navedb). Anketiranci so kot ciljno območje navedli območje stalnega bivališča, kjer se
sprehajajo, obiskujejo znance, prijatelje ali sorodnike, obdelujejo vrt, kolesarijo, igrajo
košarko, odbojko … Drugo ciljno območje v toplejši polovici leta je hrvaška obala (51
navedb), ki zaradi neposredne bližine privablja prebivalstvo občine. Med občani je najbolj
priljubljena plaža v Mošćenički Dragi. Bistričane prav tako privablja slovenska obala (26
navedb), najbolj Koper, vendar je število navedb v primerjavi s hrvaško obalo za polovico
manjše. Tretje ciljno območje je Ljubljana (20 navedb), kjer se prebivalstvo sprehaja,
obiskuje prijatelje. Širše območje Pivke (6 navedb) in Postojne (5 navedb) predstavlja
nekaterim anketiranim občanom ciljno območje bližnje rekreacije. Ostala ciljna območja
(Mengeš, Velenje, Bovec, Trbovlje, Škofja Loka, Domžale …) so navedena posamično.
Območja bližnje rekreacije med tednom v poletnem času so prikazana na spodnji karti.
Navedena ciljna območja smo razdelili v štiri skupine. Prva skupina obsega ciljna območja,
katera so anketiranci navedli več kot tridesetkrat, to sta ciljni območji hrvaške obale in občine
Ilirske Bistrice. Na karti sta ti ciljni območji prikazani z enakim premerom kroga, vendar je
med njima zelo velika razlika v številu navedb. Ciljna območja, katera so navedli le
posamični anketiranci, niso prikazana na karti.
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Karta 5: Najpogostejša ciljna območja poletnih prostočasnih dejavnosti med tednom

VIR: http://kraji.eu/MAPS/big_maps/slovenija_big.jpg (podlaga karte) ter podatki lastnega anketiranja.
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5.2.4. Prostočasne dejavnosti v hladnejši polovici
Prav tako so anketiranci izbrali največ tri možne prostočasne dejavnosti, s katerimi se
ukvarjajo med tednom (od ponedeljka do petka) v zimski polovici leta (od začetka novembra
do konca februarja). Predpostavljamo, da je izbira prostočasnih dejavnosti prav tako kot v
toplejši polovici leta pogojena z bližino doma anketiranca oziroma bližino njegove službe. K
vsaki izbrani dejavnosti so navedli območje izvajanja prostočasne dejavnosti.
Na prvo mesto prostočasnih dejavnosti med tednom so anketiranci (66,4%) izbrali obisk
znancev, sorodnikov in prijateljev. Prevladujejo obiski po bližnjih vaseh oziroma v občini
Ilirska Bistrica. V zimskem času, ko ni veliko toplih dni, se občani odpravijo na obiske tudi v
bolj oddaljene kraje, kot so Postojna, Ribnica pri Pivki, Koper, Ljubljana, Škofja Loka, Trst
ali celo Trbovlje, Jesenice, Velenje, Rimske Toplice. Kar nekaj posameznikov med tednom
obišče sorodnike, zanamce ali prijatelje v oddaljenosti nad 30 kilometrov.
Več kot polovica anketiranih (60,7%) občanov se pozimi sprehaja. Območja sprehodov so
domače vasi oziroma Ilirska Bistrica. Pozimi so Črne njive prav tako priljubljen cilj
sprehajalcev.
Po številu anketiranih odgovorov (40,7%) se prostočasna dejavnost obisk lokala ali
gostinskega lokala uvršča na tretje mesto. Občani obiščejo lokale ali gostinske lokale na
območju občine Ilirska Bistrica, razen dveh izjem, ki sta navedli Postojno in Ljubljano.
Športne dejavnosti (27,1% anketiranih) so na četrtem mestu prostočasnih dejavnosti.
Anketiranci so navedli različne športne dejavnosti nogomet, rokomet, tek, balinanje, odbojka,
telovadba, katere se izvajajo na območju občine Ilirska Bistrica. Anketiranka je navedla, da
obiskuje jogo v Postojni. Zimske športne dejavnosti (smučanje, sankanje, deskanje) potekajo
na Sviščakih, sankanje pa tudi po vaseh. Posamezniki so navedli tudi druga slovenska
(Krvavec) in tuja smučišča.
Anketirani občani (24,3%) obiskujejo športne ali kulturne dejavnosti na območju občine ter v
Postojni, Izoli, Portorožu in Bledu. Fitnes in aerobiko v Ilirski Bistrici obiskuje 13,6 %
anketiranih. V hladnejši polovici leta planinari 7,8 % anketiranih občanov. V večini se
povzpnejo na Snežnik, nekateri pa tudi na Učko in druge slovenske gore. 7,8% anketiranih si
je ogledalo naravne oz. kulturne znamenitosti občine Ilirska Bistrica, Koper in drugih
slovenskih mest (anketiranci niso navedli natančnejšega območja). Anketirani občani (3,6 %)
so pod druge prostočasne dejavnosti navedli igro z otroki, pevske vaje, zunanja hišna opravila
ter obisk likovnega krožka na Rakeku.
V primerjavi s prostočasnimi dejavnostmi v toplejši polovici leta prevladujejo v hladnejši
polovici leta bolj pasivne oblike prostočasnih dejavnosti med občani Ilirske Bistrice.
Tabela 11: Zimske dejavnosti v prostem času med tednom
prostočasne dejavnosti*

število odgovorov

delež anketiranih (%)

85
38
10

delež od vseh odgovorov
(%)
24,2
10,8
2,8

sprehod, hoja
športne dejavnosti
ogled naravnih oz.
kulturnih znamenitosti
fitnes, aerobika
Planinarjenje
obisk znancev,
sorodnikov, prijateljev

19
11
93

5,4
3,1
26,5

13,6
7,8
66,4
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60,7
27,1
7,1

obisk športnih,
kulturnih prireditev
obisk lokala ali
gostinskega lokala
Drugo
SKUPAJ
VIR: lastno anketiranje.
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9,6

24,3

57

16,2

40,7

5
352

1,4
3,6
100
(* anketiranec je lahko izbral največ tri možnosti)

Grafikon 3: Zimske dejavnosti v prostem času med tednom

(* anketiranec je lahko izbral največ tri možnosti)

VIR: lastno anketiranje.

5.2.5. Ciljna območja bližnje rekreacije med tednom v hladnejši polovici leta
Poleg relativne omejitve prostega časa med tednom, pozimi na izbiro prostočasnih dejavnosti
in s tem posledično tudi območja vplivajo vremenske razmere. Ciljna območja bližnje
rekreacije pozimi so nekoliko drugačna kot poleti. Prav tako prevladuje prostor občine Ilirska
Bistrica (240 navedb). V svoji občini anketiranci predvsem obiskujejo znance, sorodnike in
prijatelje, lokale ali gostinske lokale, se sprehajajo v bližini svojega doma ter se ukvarjajo z
zimskimi športi (Sviščaki, Mašun). Drugo ciljno območije je Ljubljana (21 navedb), sledi
slovenska obala (13 navedb). V obeh primerih ne gre za dnevne prostočasne migracije
občanov, ampak za dijake ali študente, kateri med tednom živijo v Ljubljani oziroma na
slovenski obali in se tam udeležujejo prostočasnih dejavnosti. Območje Postojne (9 navedb),
Pivke (6 navedb) ter hrvaške obale (4 navedbe) so prav tako ciljna območja bližnje
rekreacije anketiranih občanov. Ciljna območja: Trst, Dolomiti, Bled, Velenje, Gorica … so
navedli le posamezni anketiranci.
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Karta 6: Najpogostejša ciljna območja zimskih prostočasnih dejavnosti med tednom

VIR: http://kraji.eu/MAPS/big_maps/slovenija_big.jpg (podlaga karte) ter podatki lastnega anketiranja
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5.3. Prosti čas ob koncu tedna (sobota, nedelja)
5.3.1 Pogostost preživljanja prostega časa zunaj doma
Ob koncu tedna (sobota in nedelja) ima posameznik nekaj več ur prostega časa v primerjavi s
prostim časom med tednom. Predpostavljamo, da bodo izbrane prostočasne dejavnosti ob
koncu tedna raznovrstnejše in bolj oddaljene od doma.
Slabih 40% anketiranih občanov preživi prosti čas med vikendom zunaj doma vsak vikend v
mesecu. Trikrat na mesec preživi svoj prosti čas izven doma 19% anketiranih občanov. Vsak
drugi vikend preživi svoj prosti čas zunaj doma 20% anketiranih prebivalcev občine Ilirska
Bistrica. Enkrat na mesec zapusti svoj dom 13% anketiranih občanov. Redkeje zapusti svoj
dom 11% prebivalcev občine. Več kot polovica anketiranih občanov preživi svoj prosti čas
vsaj trikrat na teden zunaj doma. 23% anketiranih prebivalcev preživi svoj prosti čas zunaj
doma enkrat na mesec ali redkeje. Poglavitni razlog, zakaj niso anketirani občani svojega
prostega časa preživeli zunaj doma, je pomanjkanje časa (obilica dela, družinske obveznosti).
Drugi razlogi so: pomanjkanje denarja, slabo vreme, zdravstvene težave, ne čutijo potrebe, da
bi svoj prosti čas preživeli zunaj doma.
Tabela12: Pogostost preživljanja prostega časa zunaj doma ob koncu tedna

število
anketiranih
delež
anketiranih
(%)

štirikrat
na
mesec
52

trikrat
na
mesec
27

dvakrat
na mesec

enkrat na mesec

manj kot enkrat na
mesec

Skupaj

28

18

15

140

37,2

19,3

20

12,8

10,7

100

RAZLOGA
število
odgovorov*
pomanjkanje
časa
pomanjkanje
denarja
slabo vreme
zdravstvene
težave
ne čuti
potrebe
drugo
skupaj
VIR: lastno anketiranje.
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29

delež
odgov r v
(%)
43,9

14

21,2

11
7

1 ,6
10,6

5

7,5

0
0
66
100
(*anketiranec je izbral dva odgovora)

Grafikon 4: Pogostost preživljanja prostega časa zunaj doma ob koncu tedna

VIR: lastno anketiranje.

5.3.2. Prostočasne dejavnosti v toplejši polovici leta

Anketirani občani so prav tako izbrali največ tri prostočasne dejavnosti, s katerimi se
ukvarjajo v prostem času zunaj doma ob sobotah in nedeljah. Predpostavljamo, da so izbrali
različne dejavnosti, saj čez vikend prosti čas ni relativno omejen. K vsaki izbrani prostočasni
dejavnosti so zapisali območje izvajanja.
Na prvo mesto (68,6% anketiranih) prostočasnih dejavnosti so občani uvrstili sprehod
oziroma hojo. Območja ciljev sprehajalcev so ista kot med tednom v toplejši polovici leta,
kljub temu da ima posameznik čez vikend relativno več prostega časa. Občani se sprehajajo
po vaseh v bližini doma ali v Ilirski Bistrici. Posamezniki v starostni skupini 20 do 29 pa v
Ljubljani in v obalnih mestih.
Prostočasna dejavnost kopanje, sončenje se je uvrstila na drugo mesto (47,1% anketiranih)
prostočasnih dejavnosti občanov Ilirske Bistrice. Občani se večinoma kopajo in sončijo na
hrvaški obali (Mošćenička Draga, Opatija, Lovran, Poreč, Krk), nekateri tudi na slovenski
obali (Strunjan, Izola, Portorož, Koper).
Sledi prostočasna dejavnost obisk znancev, sorodnikov in prijateljev (43,6% anketiranih).
Lokacije obiskov so večinoma v občini Ilirska Bistrica. V primerjavi s prostim časom med
tednom malo anketirancev obišče znance, sorodnike in prijatelje v mestih izven občine.
Posamezniki so navedli naslednje kraje: Ribnica pri Pivki, Postojna, Branik, Ljubljana in
Koper.
Z delom na vrtu ali kmetijski parceli se čez vikend ukvarja 33,6% anketirancev. V večini
obdelujejo vrt v bližini svojega doma. Dva anketiranca sta navedla območje Goljaka in
Snežniške planote.
21,4 % anketiranih občanov obiskuje lokale ali gostinske lokale. Zanimivo je, da so
anketiranci izključno navedli lokale oziroma gostinske lokale v občini Ilirska Bistrica. Glede
na podane odgovore se mladi med vikendom zabavajo v občini Ilirska Bistrica.
Na šesto mesto prostočasnih dejavnosti so se uvrstile športne dejavnosti (17,8% anketiranih).
Občani so navedli naslednje športne dejavnosti: nogomet, kolesarjenje, tek, košarka, rolanje,
odbojka. Naštete športne dejavnosti se izvajajo v bližini doma, torej na območju občine Ilirska
Bistrica.
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Med vikendom gredo občani tudi planinarit (12,1% anketiranih). Povzpnejo se na najvišji vrh
v občini Snežnik in druge nižje vrhove Kozlek, Ahec, Tuščak pri Baču ter vrhove izven
občine, kot so Slavnik, Nanos, Krn.
Enak delež anketiranih (8,6%) občanov med tednom in čez vikend obiskuje športne in
kulturne prireditve, v Ilirski Bistrici in Podgradu. Nekateri prebivalci občine (4,3%
anketiranih) so si v zadnjem letu ob vikendih ogledali naravne in kulturne znamenitosti v
občini Ilirska Bistrica, Posočju, Opatiji. Fitnes in aerobiko v Ilirski Bistrici obiskuje 3,6 %
anketiranih. Pod druge prostočasne možnosti sta bili navedeni: nakupovanje v Ljubljani in
Trstu ter vožnja z motorjem v občini Ilirska Bistrica.
Primerjava prostočasnih dejavnosti med tednom in ob koncu tedna v toplejši polovici leta
kaže na približno enako hierarhijo prostočasnih dejavnosti. Tudi območja izvajanja dejavnosti
v prostem času med tednom in čez vikend se bistveno ne razlikujejo.
Tabela 13: Prostočasne dejavnosti čez vikend v toplejši polovici leta
prostočasne dejavnosti*

število odgovorov

delež anketiranih (%)

96
25
6

delež vseh odgovorov
(%)
26,2
6,8
1,6

sprehod, hoja
športne dejavnosti
ogled naravnih oz.
kulturnih znamenitosti
fitnes, aerobika
kopanje, sončenje
Planinarjenje
obisk znancev,
sorodnikov, prijateljev
obisk športnih,
kulturnih prireditev
delo na vrtu ali
kmetijski parceli
obisk lokala ali
gostinskega lokala
Drugo
SKUPAJ
VIR: lastno anketiranje.

5
66
17
61

1,4
18
4,6
16,6

3,6
47,1
12,1
43,6

12

3,3

8,6

47

12,8

33,6

30

8,2

21,4

2
367

68,6
17,8
4,3

0,5
1,4
100
(* anketiranec je lahko izbral največ tri možnosti)
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Grafikon 5: Prostočasne dejavnosti čez vikend v toplejši polovici leta

VIR: lastno anketiranje.

(* anketiranec je lahko izbral največ tri možnosti)

5.3.3. Ciljna območja bližnje rekreacije ob vikendih v toplejši polovici leta
Prebivalstvo se v večini med tednom in čez vikend ukvarja z enakimi prostočasnimi
dejavnostmi. Ciljna območja v poletnem času med tednom in čez vikend se bistveno ne
razlikujejo. Slednje nas je presenetilo, saj je ob vikendih relativno več prostega časa in bi bila
lahko ciljna območja bolj oddaljena od kraja bivanja. Prevladuje območje občine Ilirska
Bistrica (229 navedb), kjer se izvajajo poletne prostočasne dejavnosti, kot so: sprehajanje,
obisk prijateljev, znancev in sorodnikov, obisk lokalov in gostinskih lokalov, delo na vrtu …
Na drugo mesto ciljnih območij se uvršča hrvaška obala (62 navedb), prav tako izstopa plaža
v Mošćenički Dragi. Sledi ciljno območje na slovenski obali (21 navedb). Območje Pivke (6
navedb) in Postojne (6 navedb) je za nekatere anketirance ciljno območje prostočasnih
dejavnosti. Ostala ciljna območja (Trbovlje, Velenje, Hrpelje, Branik …) niso bila omenjena
več kot enkrat.
Na spodnji karti sta ciljni območji občine Ilirske Bistrice in hrvaške obale prikazani z enakim
premerom kroga, vendar je med njima zelo velika razlika v številu navedb.
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Karta 7: Najpogostejša ciljna območja poletnih prostočasnih dejavnosti ob koncu tedna

VIR: http://kraji.eu/MAPS/big_maps/slovenija_big.jpg (podlaga karte) ter podatki lastnega anketiranja.
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5.3.3. Prostočasne dejavnosti v hladni polovici leta
Anketiranec je izbral največ tri prostočasne dejavnosti, s katerimi ukvarja čez vikend v
hladnejši polovici leta. K vsaki izbrani prostočasni dejavnosti je navedel območje.
V prostem času med tednom in prav tako ob vikendih večina anketiranih občanov Ilirske
Bistrice obiskuje znance, sorodnike in prijatelje. Kar 70% anketiranih občanov obiskuje
znance, sorodnike in prijatelje v občini. V primerjavi s toplejšo polovico leta se v hladnejši
polovici leta več občanov odpravi na obisk v naselja izven občine: Ljubljana, Trbovlje, Škofja
Loka, Pivka, Portorož, Rimske Toplice, Koper, Ptuj, Jesenice. Relativno več prostega časa ob
vikendih ter hladnejše vreme so naklonjeni obiskom v bolj oddaljenih mestih.
Drugo mesto zavzema prostočasna dejavnost sprehod, hoja (64,3 % anketiranih). Območja so
enaka kot med tednom, torej okolica doma.
Na tretje mesto prostočasnih dejavnosti so anketirani občani izbrali obisk lokalov in
gostinskih lokalov. 45% anketiranih prebivalcev občine je navedlo lokale ali gostinske lokale
na območju občine Ilirska Bistrica. Ob vikendih v hladnejši polovici leta nekaj več
anketirancev obišče lokale in gostinske lokale v Kopru, Postojni in Ljubljani.
22,8% anketiranih občanov si ob vikendih ogleda športne ali kulturne prireditve v Ilirski
Bistrici, nekateri pa tudi v Postojni, Velenju, Cerknem, Ljubljani.
Športne dejavnosti (19,3% anketiranih) so se uvrstile na peto mesto prostočasnih dejavnosti
prebivalcev Ilirske Bistrice. V večini so občani navedli zimske športne dejavnosti (smučanje,
sankanje, deskanje) ter nogomet, tek, telovadbo in jogo. Zimske športne dejavnosti potekajo
na smučiščih na Sviščakih, Mašunu, Rogli, Krvavcu. Ostale športne dejavnosti potekajo na
igriščih v občini, razen joge, ki poteka v Postojni.
Na šesto mesto prostočasnih dejavnosti so anketirani občani izbrali planinarjenje (10,7%
anketiranih). Cilja območja so različna, in sicer Snežniški gozd s Snežnikom, Kozlek,
Slavnik, vrhovi v Goriških Brdih, Posavju in Julijskih Alpah (anketiranci niso navedli
natančnejših območij).
Sledi prostočasna dejavnost ogled naravnih in kulturnih znamenitosti (7,1% anketiranih) v
občini Ilirska Bistrica, Kopru ter v tujini Toskana in Rim. 6,4% anketiranih občanov obiskuje
fitnes ali aerobiko v Ilirski Bistrici. Anketiranci so pod druge prostočasne dejavnosti navedli
zunanja hišna opravila, nakupovanje v Ljubljani in Trstu, obisk kino predstave v Ljubljani,
pevske vaje ter lov in vožnjo z motorjem v občini Ilirska Bistrica.
Vrh hierarhije prostočasnih dejavnosti v toplejši in hladnejši polovici leta ob vikendih je enak.
Območja izvajanja prostočasnih dejavnosti se v toplejši ali hladnejši polovici leta bistveno ne
razlikujejo.
Tabela 14: Prostočasne dejavnosti čez vikend v hladnejši polovici leta
prostočasne dejavnosti*

število odgovorov

sprehod, hoja
športne dejavnosti
ogled naravnih oz.
kulturnih znamenitosti
fitnes, aerobika
Planinarjenje

90
27
10

delež od vseh odgovorov
(%)
25,7
7,7
2,9

9
15

2,6
4,3
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delež anketiranih (%)
64,3
19,3
7,1
6,4
10,7

obisk znancev,
sorodnikov, prijateljev
obisk športnih,
kulturnih prireditev
obisk lokala ali
gostinskega lokala
Drugo
SKUPAJ
VIR: lastno anketiranje.

98

28

70

32

9,1

22,8

63

18

45

6
350

1,7
4,3
100
(* anketiranec je lahko izbral največ tri možnosti)

Grafikon 6: Prostočasne dejavnosti čez vikend v hladnejši polovici leta

VIR: lastno anketiranje.

(* anketiranec je lahko izbral največ tri možnosti)

5.3.4. Ciljna območja bližnje rekreacije ob vikendih v hladnejši polovici leta
Glavno ciljno območje v zimskem času ob vikendih je občina Ilirska Bistrica (258 navedb).
Večina prostočasnih dejavnosti se odvija na vaseh, saj gre za obiske znancev, prijateljev in
sorodnikov ali hojo, sprehod. Sviščaki in delno Mašun sta priljubljeni občinski smučišči.
Drugo ciljno območje v hladnejši polovici leta je slovenska obala (15 navedb). Toplejša
obmorska klima privablja Bistričane na sprehode ali obiske sorodnikov, znancev in
prijateljev. Tretje ciljno območje ob vikendih je širše območje Postojne (10 navedb),
Ljubljane (9 navedb), Pivke (8 navedb) ter hrvaške obale (4 navedbe). Ciljna območja Ptuj,
Rogla, Rimske Toplice, Ajdovščina … so navedli le posamični anketiranci in niso prikazana
na spodnji karti.
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Karta 8: Najpogostejša ciljna območja zimskih prostočasnih dejavnosti ob koncu tedna

VIR: http://kraji.eu/MAPS/big_maps/slovenija_big.jpg (podlaga karte) ter podatki lastnega anketiranja.
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5.4. Mnenje anketirancev o preživljanju prostega časa v občini Ilirska Bistrica
Zgornje ugotovitve preživljanja prostega časa občanov Ilirske Bistrice so pokazale hierarhijo
prostočasnih dejavnosti in območja izvajanja. Vendar nas je zanimalo mnenje anketiranih
občanov o ustreznosti preživljanja prostega časa in pomanjkljivosti prostočasne infrastrukture
v občini Ilirska Bistrica.
5.4.1. Možnosti za preživljanje prostega časa
Z anketnim vprašalnikom smo želeli pridobiti informacijo, ali so Bistričani zadovoljni z
možnostmi prostočasnih dejavnosti oziroma kaj jih najbolj moti v občini. Več kot polovica
oziroma 53,6% anketiranih je s preživljanjem prostega časa v občini nezadovoljna. Iz zgornjih
ugotovitev je najpogostejše območje prostočasnih dejavnosti in izletniških območij občina
Ilirska Bistrica. Pričakovali bi, da so občani zadovoljni s prostočasnimi možnostmi v občini
oziroma bi bila v nasprotnem primeru večina ciljnih območij zunaj občine. Predpostavljamo,
da se večina anketiranih občanov ne želi ukvarjati s prostočasnimi dejavnostmi izven občine,
saj vožnja vzame nekaj prostega časa. 40,7% anketiranih občanov je z možnostmi preživljanja
prostega časa v občini zadovoljna. 5,7% anketiranih pa ni odgovorilo na vprašanje.
Tabela 15: Mnenje anketirancev o možnosti preživljanja prostega časa v občini Ilirska Bistrica
število odgovorov
delež odgovorov (%)
VIR: lastno anketiranje.

zadovoljni
57
40,7

nezadovoljni
75
53,6

brez odgovora
8
5,7

SKUPAJ
140
100

Občani so v anketnem vprašalniku pohvalili prostočasne možnosti. Odgovore anketirancev
smo združili v širše skupine. Največji delež anketirancev (26,3%) je pohvalil naravo
(pokrajino) in kulturne (stari del mesta) znamenitosti občine. 10,5% anketiranih občanov so
pohvalili kulturne prireditve, med njimi izstopa kot organizator Javni sklad RS za kulturne
ustanove v Ilirski Bistrici. Nekatera društva v občini so bila s strani anketirancev pohvaljena.
Posamezna društva v občini tudi skrbijo za kulturne prireditve in srečanja. Anketiranci so
izpostavili Klub študentov Ilirska Bistrica (7% anketirancev) in Društvo invalidov (1,7%).
Klub študentov (KŠIB) želi z različnimi dejavnostmi in prireditvami pritegniti k sodelovanju
mladino ter mlade po srcu. Društvo invalidov nudi svojim članom rehabilitacijo, brezplačne
pravne nasvete, telovadbo, obiske … 5,4% anketiranih je mnenja, da je v občini veliko dobrih
športnih igrišč. Prav tako 5,4% anketiranih meni, da so prostočasne dejavnosti v občini na
meji zadovoljivega. Enak delež (5,4%) pohvali vedno več ˝dogajanja˝ v občini Ilirska
Bistrica. Manjši delež anketiranih je pohvalil veliko ponudbo trgovin, lahek dostop do cilja,
mestno knjižnico Makse Samsa, dobro organizacijo in vse v občini Ilirska Bistrica. Skoraj
30% anketiranih ni pohvalilo dobrih prostočasnih možnosti v občini.
Tabela 16: Pohvale anketiranih občanov o možnostih preživljanja prostega časa v občini
razlogi zadovoljstva preživljanja prostega
časa

število odgovorov

naravne in kulturne znamenitosti
občine
kulturne prireditve
KŠIB
športna igrišča
vedno več se dogaja
na meji zadovoljivega
velika ponudba trgovin
lahek dostop do cilja

15

delež vseh
odgovorov (%)
26,3

delež anketiranih
(%)
10,7

6
4
3
3
3
1
1

10,5
7
5,4
5,4
5,4
1,7
1,7

4,3
2,8
2,1
2,1
2,1
0,7
0,7
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mestna knjižnica
Društvo invalidov
dobra organizacija
vse
ni komentarja
SKUPAJ
VIR: lastno anketiranje.

1
1
1
1
17
57

1,7
1,7
1,7
1,7
29,8
100

0,7
0,7
0,7
0,7
12,1

Kot že zgoraj omenjeno, je več kot polovica anketiranih občanov nezadovoljna z možnostmi
preživljanja prostega časa v občini. V anketnem vprašalniku smo občane prosili, da navedejo
razloge. Ker je odgovor prost (odprtega tipa) smo navedene razloge združili v širše skupine,
vendar ker so odgovori subjektivni, so skupine še vedno razpršene. Največji delež (18,6%
anketiranih) meni, da ni dovolj aktivnosti tako za mladino, kot za otroke in starejše. 24%
anketiranih občanov trdi, da v občini ni možnosti za zabavo ter da je dogajanje dolgočasno,
nezanimivo. Da je v občini premalo izbire in ponudb, meni 5% anketiranih. Turizem na
Sviščakih in Snežniku je komentiralo 5,4% anketiranih. Menijo, da je turizem neurejen ter
koča na Snežniku pogosto zaprta. Prav tako 5,4% anketiranih meni, da v občini primanjkuje
športnih in kulturnih prireditev. 4% anketiranih občanov je mnenja, da so naravne danosti v
občini premalo izkoriščene. Prav tako 4% anketirancev pogreša kinodvorano. Kar 4%
občanov pa moti vse dogajanje v občini. Manjši delež anketiranih pogreša bazen v občini,
boljšo organiziranost, urejena igrišča, boljšo promocijo … 6% anketiranih ni navedlo razloga.
Tabela 17: Pohvale anketiranih občanov o možnostih preživljanja prostega časa v občini
razlogi nezadovoljstva preživljanja
prostega čas
ni aktivnosti
dolgčas, nezanimivo
ni možnosti za zabavo
premalo izbire in ponudb
turizem na Sviščakih in Snežniku
premalo športnih in kulturnih prireditev
premalo izkoriščene naravne danosti
ni kinodvorane
vse me moti
zaostalo vodstvo občine
ni bazena
ni organiziranih izletov za občane
vlaganje samo v športna igrišča
neurejena igrišča
premalo promocije
ni območja za preživljanje prostega časa
neorganiziranost
lokali ob cesti
nevoščljivost
ni komentarja
SKUPAJ
VIR: lastno anketiranje.

število odgovorov
14
9
9
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
6
75
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delež vseh
odgovorov (%)
18,6
12
12
6,6
5,4
5,4
4
4
4
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
8
100

delež
anketiranih (%)
10
6,4
6,4
3,6
2,8
2,8
2,1
2,1
2,1
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
4,3

5.4.2. Katere prostočasne možnosti v občini Ilirska Bistrica prebivalstvo pogreša
Med naštetimi odgovori smo anketirance prosili, da izberejo dve prostočasni možnosti, kateri
v občini najbolj pogrešajo. Glede na podane odgovore anketirani občani najbolj pogrešajo
(31,4%) kulturne ustanove. Slednje sovpada z zgornjimi ugotovitvami, saj prostočasna
dejavnost obisk športnih in kulturnih prireditev med občani ni najbolj priljubljena. 20,7%
anketiranih v občini pogreša boljše možnosti za zabavo. Desetina anketiranih občanov
(10,7%) bi v občini želela bolj urejene in markirane pešpoti. Slaba desetina oziroma 8,2%
anketiranih občanov pogreša več možnosti za ukvarjanje s športom. Športne dejavnosti se
med občani niso uvrstile na vrh prostočasnih dejavnost. 7,5% anketiranih občanov pogreša v
občini več otroških igrišč. Približno enak delež anketiranih pogreša prijetne lokale (6,8%) in
zelene površine (6,4%) v občini. Bolj urejene kolesarske steze pogreša 4% anketiranih. Slabe
3% anketiranih občanov je pod druge pomanjkljivosti prostočasne infrastrukture navedla:
vodne športe v bazenu, likovni in jezikovni tečaji, več dejavnosti za starejše ter večja ponudba
prenočišč. Na vprašanje ni odgovorilo 1,4% anketiranih občanov.
Tabela 18: Pomanjkljivosti prostočasne infrastrukture po mnenju občanov
kaj anketiranci pogrešajo v občini*
kulturne ustanove
zelene površine
otroška igrišča
kolesarske steze
urejene in markirane peš poti
prijetne lokale
boljše možnosti za zabavo
več možnosti za ukvarjanje s športom
drugo
brez odgovora
SKUPAJ
VIR: lastno anketiranje.

število odgovorov
delež odgovorov (%)
88
31,4
18
6,4
21
7,5
11
4
30
10,7
19
6,8
58
20,7
23
8,2
8
2,9
4
1,4
280
100
(* anketiranec je izbral dva odgovora)

Grafikon 7: Pomanjkljivosti prostočasne infrastrukture po mnenju občanov

VIR: lastno anketiranje.

(* anketiranec je izbral dva odgovora)
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5.5. Značilnosti preživljanja prostega časa ob koncu tedna
5.5.1. Pogostost izletov
Vikendi so zaradi relativno več prostega časa primernejši za izlete. Slovar slovenskega
knjižnega jezika opredeljuje izlet kot krajše potovanje, pogosto za razvedrilo ali zabavo
(SSKJ, 2010). Vendar so razlike o dojemanju pojma v vsakdanjem življenju. Izlet je lahko
potovanje v tujino, ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, smučanje na tujih smučiščih,
daljši sprehod …V anketnem vprašalniku smo namenili nekaj vprašanj, katera se nanašajo na
organizacijo in izvedbo krajših ali daljših izletov.
V anketnem vprašalniku nas ni zanimal podatek o pogostosti izletov ob vikendih tekom leta.
Nekatere prostočasne dejavnosti se odvijajo v okviru izletov (npr. smučanje). Zato
predpostavljamo, da se občani v prostem času ob vikendih ukvarjajo s prostočasnimi
dejavnostmi in izleti. Že iz zgornjih podatkov smo ugotovili, da več kot polovica anketiranih
občanov (56,5%) preživi vsaj trikrat na mesec svoj prosti čas zunaj doma. Nekateri med njimi
se odpravijo na izlet.
Več kot polovica (76,7 %) anketiranih prebivalcev Ilirske Bistrice gre na izlete bolj pogosto v
toplejši polovici leta, ker so dnevi daljši in vreme toplejše. Vse leto hodi na izlete 21,7 %
anketirancev občanov. Manjšina (1,6 %) anketirancev pa gre rajši na izlet pozimi.
Tabela 19: Razmerje med preživljanjem prostega časa v toplejši in hladnejši polovici leta.
razmerje med toplejšo in
hladnejšo polovico leta
število odgovorov
delež odgovorov (%)
VIR: lastno anketiranje.

enako pogosto

manj pogosto

bolj pogosto

SKUPAJ

30
21,7

107
76,7

2
1,6

140
100

5.5.2. Razlogi za izbiro izletniških ciljev
»Na izbiro določenega prostočasnega cilja vpliva več dejavnikov. Poleg razpoložljivega časa
in sredstev je treba upoštevati tudi značilnosti ciljnih območji, ki jih posameznik vrednoti v
odvisnosti od svojih nagibov in želja. Neposredno spraševanje po razlogih, ki posameznika
privedejo k izbiri določenega cilja, je sicer lahko problematično, predstavlja pa enega od
načinov, ki pripomorejo k pojasnitvi razlogov za različno obiskanost posameznih ciljnih
območij« (Cigale, 1999, str. 82).
Razlogi za izbiro izletniškega cilja so različni, vendar je bil med navedenimi najbolj pogost
razlog privlačna pokrajina (29,7% anketiranih). Drugi razlog je lahek in kratek dostop (19,6%
anketiranih), kar nakazuje, da občani Ilirske Bistrice izbirajo izletniške cilje v bližini svojega
doma. Skoraj enak delež anketirancev se odloči za izlet, kjer je priložnost za srečanje z
drugimi ljudmi (15,4% anketiranih) ali prevladuje mirna in tiha okolica (15% anketiranih).
Možnost ukvarjanja s priljubljeno dejavnostjo ni odločujoč razlog (10% anketiranih) pri izbiri
izletniškega cilja. Najbolj pogosta prostočasna dejavnost občanov Ilirske Bistrice je hoja
oziroma sprehod ali obisk znancev, sorodnikov in prijateljev, kar pa ne potrebuje posebne
rekreacijske ponudbe in infrastrukture. Prijetni lokali (7,8% anketirancev) niso primarni
razlog pri izbiri izletniškega cilja, kljub temu da je prostočasna dejavnost obisk lokala ali
gostinskega lokala pozimi na vrhu pri izbiri prostočasnih dejavnosti. Posamezniki (2,5%
anketiranih) so pod druge razloge navedli svež zrak, možnosti za otroške dejavnosti, lasten
interes, športne prireditve, obisk prijateljev.
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Tabela 20: Razlogi za izbiro izletniških ciljev
razlogi za
lahek
privlačna
izbiro
in
pokrajina
izletniških kratek
ciljev
dostop
55
83
število*
19,6
29,7
delež (%)
VIR: lastno anketiranje.

možnost
ukvarjanja s
priljubljeno
dejavnostjo
28
10

mirna
in tiha
okolica

prijetni
lokali

42
15

22
7,8

priložnost za
srečanje
drugih ljudi

drugo

SKUPAJ

43
7
280
15,4
2,5
100
(* anketiranec je izbral dva odgovora)

Grafikon 8: Razlogi za izbiro izletniških ciljev

VIR: lastno anketiranje.

(* anketiranec je izbral dva odgovora)

5.5.3. Vrsta druženja na izletih
Izletniški cilji so zabavnejši, zanimivejši in prijetnejši, če jih preživljamo v družbi. Kar 65%
anketiranih občanov se odpravi na izlet skupaj s partnerjem ali družino. Skupaj s prijatelji,
znanci in sorodniki se odpravi na izlet 27,8% anketiranih občanov. Brez družbe se na izlet
odpravi 5% anketiranih. Trije anketirani oziroma 2,1% anketiranih pa gredo na izlet skupaj z
društvom.
Grafikon 9: Vrsta druženja na izletih

VIR: lastno anketiranje.
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Tabela 21: Vrsta druženja na izletih
s partnerjem
48
število
34,4
delež (%)
VIR: lastno anketiranje.

z družino
43
30,7

s prijatelji, znanci, sorodniki
39
27,8

sam
7
5

drugo
3
2,1

SKUPAJ
140
100

5.5.4. Prevozna sredstva uporabljena na izletih
Pri večini prebivalstva prevladuje mnenje, da se na izlet odpeljemo z avtomobilom. Anketni
vprašalnik je potrdil domnevo, saj se večina anketirancev (92,3%) na izlet zapelje z
avtomobilom kot voznik ali kot sopotnik v avtomobilu. Povezave javnih prevozov iz Ilirske
Bistrice so zelo slabe. Slednje potrjuje tudi anketni vprašalnik, saj z vlakom na izlete ne
potuje noben anketiran občan, le 2,8% anketiranih občanov pa se na izlete vozi z avtobusom.
Predpostavljamo, da gre v večini primerov za organizirane izlete. Na potovanje s kolesom ali
motorjem močno vplivajo vremenske razmere, v zimskem času pa je skoraj nemogoče
potovati. Vendar se s kolesom na izlete vozi 2,1% anketiranih, z motorjem pa nihče. Slabih
3% anketirancev gre pogosto na izlet peš.
Tabela 22: Prometna sredstva uporabljena na izletih
z
avtomobilom
76
število
54,4
delež
(%)
VIR: lastno anketiranje.

kot
sopotnik v
avtomobilu
53
37,9

z
avtobusom

z
vlakom

s
kolesom

z
motorjem

drugo

SKUPAJ

4
2,8

0
0

3
2,1

0
0

4
2,8

140
100

Grafikon 10: Prometna sredstva uporabljena na izletih

VIR: lastno anektiranje.

5.5.5. Trajanje izletov
Poleg pogostosti izletov je pomembno tudi trajanje izletov. Nekdo lahko v celoti porabi več
časa, čeprav gre samo enkrat na mesec na dvodnevni izlet, kot pa tisti, ki gre bolj pogosto na
nekajurne izlete (Cigale, 1998).
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Izleti lahko trajajo le nekaj ur, cel dan ali več dni. Pri več kot polovici anketirancev (60,7%)
trajajo izleti nekaj ur ali pol dneva. Na celodnevne izlete se odpravi 33,6% anketiranih
občanov Ilirske Bistrice. Na večdnevne izlete pa hodi 5,7% anketiranih.
Tabela 23: Trajanje izletov
število
delež (%)
VIR: lastno anketiranje.

nekaj ur ali pol dneva
85
60,7

cel dan
47
33,6

dva dni ali več
8
5,7

SKUPAJ
140
100

Grafikon 11: Trajanje izletov

VIR: lastno anketiranje.

5.5.6. Prenočevanje na izletih
Tabela 24: Prenočevanje na izletih
število

delež
(%)

nikoli
64
45, 7

redko
69
49,3

pogosto
7
5

NOČITVE

NOČITVE

število
odgovorov
sorodniki,
prijatelji

14

delež
odgovorov
(%)
20,2

počitniška
hiša

20

29

hotel
planinska
koča
ribiška
koča
počitniški
apartma
kamp
brez
odgovora
vikend
SKUPAJ

12
9

17,4
13

2

3

3

4,3

2
6

3
8,7

1
69

1,4
100

VIR: lastno anketiranje.
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število
odgovorov
sorodniki
počitniška
hiša
hotel
SKUPAJ

SKUPAJ
140
100

2
2

delež
odgovorov
(%)
28,6
28,6

3
7

42,8
100

Na večdnevnih izletih se prenočuje. Zanimal nas je podatek o najbolj pogostem načinu
prenočevanja. Le manjši delež (5,7% anketiranih) občanov v Ilirski Bistrici gre pogosto na
izlete za več dni. Od tega jih 5% anektiranih pogosto prespi v hotelu, pri sorodnikih ali v
počitniški hiši. Dobra polovica ali natančneje 49,3% anketiranih na izletih redko prespi. Izbira
nočitev je pestra, od hotelov, kampov, počitniške hiše, planinske hiše … Slaba polovica
anketiranih oziroma 45,7% nikoli ne prespi na izletih, kar potrjuje, da izleti trajajo nekaj ur do
pol dneva.
5.5.7. Oddaljenost izletniških ciljev
»Za geografijo so še posebej zanimive tiste značilnosti izletov, ki neposredno vključujejo
prostorski vidik. Sem sodijo tudi na izletih prepotovane poti do cilja oziroma oddaljenost
izletniških ciljev. Večina ljudi si izbira različne in različno oddaljene cilje, o čemer priča tudi
naša anketa, kljub temu pa si običajno le izbirajo izletniške cilje, ki ne presegajo določene
razdalje od izvornega območja. Oddaljenost ciljev izletov je pogojena tako s ponudbo
potencialnih izletniških območij, z mobilnostjo prebivalstva, z njegovimi motivi, z
razpoložljivim časom kot tudi z obstoječimi prometnimi povezavami« (Cigale, 1998, str. 82).
Oddaljenost izletniških ciljev v občini bi glede na podane odgovore anketirancev v grobem
razdelili v dve skupini, in sicer do 60 km oddaljenosti in od 60 do 100 km oddaljenosti.
Večina anketirancev (70,7%) si izbere izletniški cilj v oddaljenosti do 60 km. Radij
oddaljenosti iz Ilirske Bistrice obsega območja občine in bližje kraje izven občine. Tretjina
anketirancev (29,3%) si je v preteklem letu izbrala izletniške cilje v oddaljenosti 60 do 100
km.
Tabela 25: Oddaljenost izletniških ciljev
do 30 km
49
število
35
delež (%)
VIR: lastno anketiranje.

30 – 60 km
50
35,7

60 – 100 km
21
15

nad 100 km
20
14,3

SKUPAJ
140
100

Grafikon 13: Oddaljenost izletniških ciljev

VIR: lastno anketiranje.

5.5.8. Ciljna območja izletov ob koncu tedna
Poskušali smo ugotoviti, katera območja so anketirani občani obiskali na izletih. Anketiranci
so navedli dva kraja oziroma dve območji, ki sta bila najpogostejša izbira izletov v preteklem
letu. Časovno obdobje enega leta je dolgo in mogoče so nekateri anketiranci navedli izletniške
cilje, katere so obiskali pred nekaj meseci.
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Prvi najpogostejši izletniški cilj
Anketirane občane smo prosili, da navedejo dva kraja ali območji, ki sta bila najpogostejša
izletniška cilja ob koncu tedna. Ker so bili odgovori odprtega tipa, smo jih združili v širša
izletniška območja. Prvo najpogostejše ciljno območje izletov (52,2% anketiranih občanov) je
občina Ilirska Bistrica. Ciljno območje večine prostočasnih dejavnosti je prav tako območje
občine. Najpogostejša izletniška območja v občini so posamezne vasi ali mesto Ilirska
Bistrica (povezava s prostočasno dejavnostjo hojo, obisk na domu ali obiski lokalov),
Snežniška planota s Sviščaki in Snežnikom (povezava s prostočasnimi dejavnostmi
planinarjenje, kolesarjenje, hoja, smučanje) ter Črne njive (povezava s prostočasnimi
dejavnostmi hoja, obisk lokala). Izletniški cilji v občini so še: Kozlek, jezero Mola, Mašun ter
Sveta Katarina. Navedeni izletniški cilji so v radiju 30 kilometrov, zato izleti trajajo nekaj ur
do pol dneva, do nekaterih ciljnih območij se lahko odpravimo peš. Drugo ciljno območje
izletov je hrvaška obala (14,3% anketiranih občanov), ki je od občine oddaljena do 30
kilometrov ali več. Izleti lahko trajajo nekaj ur ali cel dan. Tretji izletniški cilj je slovenska
obala (6,4% anketiranih). Postojna (3,6% anketiranih) in Ljubljana (2,1 % anketiranih) sta
manj pogosta izletniška cilja, skupno 2,8% anketiranih gre na izlet v Ribnico pri Pivki in
Dolenjsko (ni navedenega bolj natančnega območja). Ostala izletniška območja (Bovec,
Logarska dolina, Narin, Vremščica, Julijske Alpe, Trst) so zastopana posamično. Navedeni
izletniški cilji sovpadajo z območji prostočasnih dejavnosti. Desetina anketiranih oziroma
13,7% anketiranih ni navedla ciljnega območja.
Fotografija 3: Plaža v Mošćeniški Dragi

VIR: Šestan, 2010.
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Karta 9: Ciljna območja izletov ob koncu tedna

VIR: (podlaga karte): http://kraji.eu/MAPS/big_maps/slovenija_big.jpg (citirano 14.8. 2010) ter podatki
lastnega anketiranja.
(*Dolenjska ni označena na karti, ker anketiranec ni navedel natančnejšega območja)
13,7% anketirancev ni odgovorilo na vprašanje.
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Drugi najpogostejši izletniški cilj
Anketirani občani so navedli drugi najpogostejši izletniški cilj ob koncu tedna. Odgovori so
bili prav tako odprtega tipa, zato smo jih združili v širša območja. Anketirani prebivalci so
navedli različna območja v Sloveniji ter v tujini, ki predstavljajo drugi najpogostejši izletniški
cilj. Ti cilji so prostorsko bolj razpršeni kot prvi najpogostejši cilji. Prvo ciljno območje je
občina Ilirska Bistrica (40% anketirancev). V primerjavi s prvim najpogostejšim izletniškim
ciljem je delež manjši. Izletniška območja v občini so bila naslednja: posamezne vasi, Ilirska
Bistrica ter v manjšem številu ali posamično Sveta Katarina, jezeri Kivnik in Mola, Sviščaki s
Snežnikom, Dletvo, Črne njive, Mašun. Navedeni izletniški cilji se povezujejo s
prostočasnimi dejavnostmi ter izleti trajajo nekaj ur ali poldneva. Drugo ciljno območje je
slovenska obala (11,4% anketirancev), sledi hrvaška obala (7,8% anketiranih). Izleti lahko
trajajo nekaj ur ali cel dan. Posamezniki (skupno 1,4% anketiranih) so si izbrali naslednja
ciljna območja: Nanos, Jesenice, Plitvićka jezera, Trbovlje, Ljubljana, Rodik, Novo mesto,
Bled, Narin, Bohinj, Slavnik, Tržič ter širše območje slovenskih gor, Kamniških Alp,
Gorenjske, Štajerske. Drugi najpogostejši izletniški cilji anketiranih občanov se v večini
nahajajo izven občine. Sklepamo, da občani, ko imajo tekom leta relativno več prostega časa,
obiščejo bolj oddaljene izletniške cilje. Kar 26% anketiranih ni navedlo drugega izletniškega
cilja.
Fotografija 4: Črne njive nad Ilirsko Bistrico

VIR: Komen, 2010.
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5.6. Najbolj zanimive izletniške točke in kraji v občini po mnenju anketirancev
Kraji, ki jih anketiranci obiskujejo, so raznovrstni, nahajajo se v občini Ilirska Bistrica ali
zunaj občine, vendar ni nujno, da so ti kraji anketirancem najbolj zanimivi. Pogosto
rekreacijska dejavnost narekuje obisk kraja, ki nima večje turistične privlačnosti. V enem
izmed poglavij diplomskega dela smo predstavili pomembnejše turistične kraje in območja v
občini. Anketirane občane smo vprašali, kateri izletniški cilji v občini Ilirska Bistrica se jim
zdijo zanimivi in bi jih priporočili obiskovalcem drugih območij ali celo tujcem. Večina
navedenih ciljnih območij sovpada s turističnimi točkami.
Anketirani občani so navedli vsaj en zanimiv izletniški cilj. Pri analizi vprašanja smo
upoštevali vse navedene zanimivejše izletniške točke v občini.
Na vrh lestvice zanimivih ciljev v občini Ilirska Bistrica so anketiranci (61 navedb) uvrstili
najvišji vrh v občini Snežnik. Na drugo mesto (45 navedb) so uvrstili nekdanjo lovsko
postojanka Mašun, sledijo Sviščaki (44 navedb), nato Premski grad (20 navedb). Tujce
oziroma obiskovalce iz drugih območij bi anketirani občani peljali na 997 metrov nadmorske
višine na Kozlek (17 navedb) ali k slapu Sušec (17 navedb) v starem delu mesta. Občanom so
prav tako zanimivi Brkini (12 navedb), stari del mesta Ilirske Bistrice (7 navedb) ter jezero
Mola z ribiško kočo (7 navedb). Priljubljen sprehajalni cilj Črne njive (6 navedb) z gostinsko
ponudbo je po mnenju anketiranih občanov prav tako zanimiv za tuje obiskovalce kakor tudi
bližnji hrib Ahec (6 navedb). Zgornji tok Reke po dolini Dletvo (4 navedbe) je zanimiv za tuje
obiskovalce po mnenju štirih anketirancev, prav tako Novakov mlin (4 navedbe). Jezero
Klivnik, domačija Bubec, Sveta Katarina pri Novokračinah, Kettejeva pot, grad Turn,
razvaline Jablaniškega gradu so bili kot zanimive izletniške točke za obiskovalce od drugod
omenjeni le po enkrat.
Fotografija 5: Snežnik – po mnenju anketirancev najbolj zanimiv izletniški cilj v občini

VIR: http://hribi.net/slike1/P41500830.jpg (citirano 25.8. 2010)
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Karta 10: Najbolj zanimive izletniške točke v občini Ilirska Bistrica

VIR: Atlas okolja, 2010 (podlaga karte) in podatki lastnega anketiranja.
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6. ZNAČILNOSTI NEKATERIH POMEMBNEJŠIH PROSTOČASNIH
DEJAVNOSTI
Glede na analizo anketnega vprašalnika je razvidno, da se prebivalstvo Ilirske Bistrice v
prostem času ukvarja z različnimi prostočasnimi dejavnostmi. V poglavju bomo predstavili
značilnosti najpogostejših prostočasnih dejavnosti prebivalcev občine Ilirska Bistrica. V
primerjavi z drugimi podobnimi raziskavami se večina anketiranih občanov v prostem času
ukvarja s pasivnimi oblikami dejavnosti, ker prevladujejo naslednje prostočasne oblike
sprehod ali hoja, obisk znancev, prijateljev in sorodnikov, kopanje, sončenje ter obisk lokala
ali gostinskega lokala.
Izbira prostočasnih dejavnosti je odvisna od starosti posameznika in njegovega interesa,
letnega časa (nekatere dejavnosti so vezane na vremenske pogoje) in prostora (rekreacijska
infrastruktura).
6.1. Sprehod, hoja
Sprehod ali hoja je ena najpomembnejših prostočasnih dejavnosti, ki lahko predstavlja
prostočasno obliko v domačem kraju, na podeželju, v naravi, v mestu ... Povezuje se lahko z
obiskom lokalov, ogledom kulturnih znamenitosti. Osebe, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, ne
potrebujejo dodatnega znanja, opreme in fizične kondicije. S to prostočasno dejavnostjo se
lahko ukvarjajo vse starostne skupine (Cigale, 1998).
V podobnih drugih raziskavah je prostočasna dejavnost sprehod oziroma hoja najpogostejša
dejavnost v prostem času. Anketirani občani Ilirske Bistrice niso izjema, saj se več kot
polovica anketirancev sprehaja celo leto (v hladnejši in toplejši polovici leta). Razlike med
toplejšo in hladnejšo polovico leta so zelo majhne, vendar nekoliko izstopa toplejša polovica
leta. Slednje je pogojeno z ugodnejšimi vremenskimi razmerami, saj dejavnost poteka na
prostem. Dejavnost je približno enako zastopana med tednom ter ob vikendih, ker sprehajanje
ne zahteva veliko časa in je izvedljivo tudi po končanih delovnih obveznostih med tednom.
Tabela 26: Ukvarjanje s prostočasno dejavnostjo – sprehod, hoja

število odgovorov
delež (%)
delež anketiranih
(%)
VIR: lastno anketiranje.

prosti čas med tednom
poleti
pozimi
95
85
52,7
47,3
67,8 %
60,7 %

prosti čas ob koncu tedna
poleti
Pozimi
96
90
51,6
48,4
68,6 %
64,3 %

Kot smo že večkrat omenili se sprehajajo vse anketirane starostne skupine v občini Ilirska
Bistrica. Vendar izstopa starostna skupina 20-29 let, kateri sledi srednja generacija (40-49 let
in 50-59 let). Najmanj se sprehajajo najstniki (do 19 let) ter starejše prebivalstvo, staro nad
60 let. Glede na letni čas oziroma teden ali vikend prav tako ni večjega odstopanja. Razlike
sekažejo tudi med spoloma. Glede na podane odgovore v anketnem vprašalniku se v večini
sprehaja nežnejši spol.
Sprehajanje ali hoja ni prostočasna dejavnost le mladih in žensk, ampak vsega prebivalstva,
saj je kljub posameznim demografskim dejavnikom (starost, spol) najbolj zastopana
prostočasna dejavnost. Menimo, da so anketiranci hojo povezali z drugimi dejavnostmi, obisk
sorodnikov, delo na vrtu ali kmetijski parceli, ki so le nekaj minut oddaljene od stalnega
bivališča. Pomen sprehoda oziroma hoje v rekreacijskem pogledu je verjetno vendarle
nekoliko manjši, kot prikazujejo zgornji rezultati.
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Prostor sprehajanja se ne razlikuje glede na letni čas, niti glede na teden oziroma vikend.
Prostor sprehodov je v večini v okolici doma, torej na vasi oziroma v mestu Ilirska Bistrica,
izstopa sprehajalni cilj Črne njive. Posamezniki so navedli tudi Ljubljano in obalna mesta.
6.2. Obisk znancev, prijateljev in sorodnikov
Obisk znancev, prijateljev in sorodnikov je tista prostočasna dejavnost, ki je tako rekoč vse
povsod prisotna, saj jo vodi želja po družabnih stikih, komunikaciji, izmenjavi novic ter
ohranjanju prijateljskih vezi. Lahko trajajo nekaj ur ali celo cel dan. Pri tem gre za obiske
oddaljenih sorodnikov, prijateljev, kar vpliva na mobilnost med posameznimi kraji (Cigale,
1998).
Prostočasna dejavnost obisk znancev, prijateljev in sorodnikov je med občani zelo
priljubljena, saj so jo anketiranci v zimskem času uvrstili na prvo mesto, v poletnem času pa
na drugo (med tednom) oziroma tretje mesto (ob vikendih). Obiski potekajo celo leto, med
tednom in ob vikendih, vendar izstopa zimski čas (60,4% med tednom oziroma 61,6% ob
vikendih). Zima je primernejša za obiske, ker so dnevi krajši ter vreme hladnejše, kar
onemogoča dejavnosti na prostem.
Tabela 27: Ukvarjanje s prostočasno dejavnostjo – obisk znancev, prijateljev in sorodnikov

število odgovorov
delež (%)
delež anketiranih
(%)
VIR: lastno anketiranje.

prosti čas med tednom
poleti
pozimi
61
93
39,6
60,4
43,6
66,4

prosti čas ob koncu tedna
poleti
Pozimi
61
98
38,4
61,6
43,6
70

Obiske je navajal večji delež žensk, tako med tednom kot čez vikend ter prav tako ne glede na
letni čas. Starost anketirancev ne vpliva veliko na izbiro te prostočasne dejavnosti.
Območja obiskov so zelo različna, vendar prevladuje občina Ilirska Bistrica. »Ljudje pač
najlažje navezujejo stike s tistimi, s katerimi se srečujejo v vsakodnevnem življenju, pri bolj
oddaljenih znanstvih pa gre v veliki meri za sorodstvene vezi ali prijatelje iz krajev, od koder
so se anketiranci preselili ali kamor so se ti prijatelji odselili« (Cigale, 1998, str. 119). Med
tednom v zimskem času ter ob vikendih je radij obiskov bolj oddaljen in sega do Velenja,
Jesenic, Trbovelj, Rimskih Toplic …
6.3. Kopanje, sončenje
Kopanje in sončenje sta prostočasni dejavnosti, ki se navezujeta ena na drugo in sta
najpomembnejši poletni rekreaciji. Dejavnost zajema tako pasivno sončenje in poležavanje,
kot tudi aktivno plavanje in igre v vodi (Cigale, 1998). V občini ni pokritega prostora za
plavanje, zato večino prebivalstva privlači morska obala.
Kopanje in sončenje je izključno omejeno na poletni čas, vendar nekoliko izstopa prosti čas
med vikendi (47,1%). Dejavnost je privlačna in zanimiva za vse starostne skupine in oba
spola, saj so jo anketirani občani uvrstili na drugo (čez vikend) oziroma tretje (med tednom)
mesto.
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Tabela 28: Ukvarjanje s prostočasno dejavnostjo – kopanje, sončenje

število odgovorov
delež anketiranih
(%)
VIR: lastno anketiranje.

prosti čas med tednom
poleti
pozimi
60
/
42,9
/

prosti čas ob koncu tedna
poleti
Pozimi
66
/
47,1
/

Območje kopanja in sončenja je hrvaška obala, izstopa plaža v Mošćenički Dragi ter plaže na
slovenski obali.
6.4. Obisk lokala ali gostinskega lokala
Obiskovanje gostinskih lokalov je v prostem času dokaj razširjen način preživljanja prostega
časa. Motivi so različni od obedovanja, pitja, srečanja ljudi, plesa. Obisk gostinskih lokalov je
le deloma povezan z zadovoljevanjem človekovih fizioloških potreb in obenem z družabnimi
motivi (Cigale, 1998). Na primeru občine Ilirska Bistrica je dejavnost pomembna v zimski
polovici leta, saj zaseda vrh hierarhije prostočasnih dejavnosti. Konec tedna pozimi
anketirano prebivalstvo bolj pogosto obišče lokale ali gostinske lokale.
Če primerjamo spola, opazimo, da v poletnem času nekoliko več žensk obiskuje lokale
oziroma gostinske lokale. Po pogovoru z anketirankami smo ugotovili, da poleti obiskujejo
lokale skupaj s prijateljicami in ob kavi klepetajo. Če primerjamo samo prostočasne
dejavnosti moških, je razvidno, da je pozimi ob vikendih obisk lokala ali gostinskega lokala
najbolj priljubljena dejavnost (23,3% anketiranih moških). Ob vikendih je dejavnost
priljubljena med mlajšimi generacijami, kar je pogojeno z druženjem in zabavo.
Tabela 29: Ukvarjanje s prostočasno dejavnostjo – obisk lokala ali gostinskega lokala

anketirani
delež (%)
delež anketiranih
(%)
VIR: lastno anketiranje.

prosti čas med tednom
poleti
pozimi
30
57
34,5
65,5
21,4
40,7

prosti čas ob koncu tedna
poleti
Pozimi
30
63
32,3
67,7
21,4
45

Večina lokacij med tednom in ob vikendih so lokali ali gostinski lokali v Ilirski Bistrici.
Posamezniki obiskujejo lokale ali gostinske lokale v Postojni, slovenski obali, Ljubljani.
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7. POVEZANOST
REKREACIJSKIH
NAVAD
Z
NEKATERIMI
DEMOGRAFSKIMI DEJAVNIKI
Jeršič v svojem delu navaja, da v strokovni literaturi (Kemper, 1980; Doupona, 1996; Sila,
1997) obstajajo številni empirično ugotovljeni dokazi o pomenu demografskih značilnosti
prebivalstva za njegovo preživljanje prostega časa (Jeršič, 1998). Glede na slednjo trditev smo
želeli ugotoviti povezanost nekaterih demografskih dejavnikov anketiranih občanov Ilirske
Bistrice z njihovimi prostočasnimi dejavnostmi. Želeli smo ugotoviti, kako spol, starost,
izobrazba ter kraj bivanja vplivajo na izbiro prostočasnih dejavnosti občanov Ilirske Bistrice.
Prav tako smo želeli ugotoviti, kako izbrani demografski dejavniki vplivajo na nekatere
značilnosti preživljanja prostega časa ob vikendih.
7.1. Spol
Razlike med spoloma se kažejo predvsem v ukvarjanju z različnimi prostočasnimi
dejavnostmi (Jeršič, 1998). Športno-rekreativna raziskava Slovencev potrjuje, da se ženske
raje ukvarjajo s prostočasnimi dejavnostmi, katere ne zahtevajo drage opreme in se obenem
lahko ukvarjajo z njimi skupaj z drugimi družinskimi člani, predvsem z otroki. Ženskam so
ljubši športi, kjer gre za občutenje lastnega telesa in njegovo oblikovanje (aerobika, ples,
jutranja gimnastika) ter aktivnosti v naravi (sprehodi, planinarjenje, smučanje). Moški pa se
raje ukvarjajo s športi, kjer prevladuje tekmovalnost, premagovanje nasprotnika in zmaga
(nogomet, rokomet, košarka odbojka) (Jereb, 2000).
Nekatere prostočasne dejavnosti so enako zanimive za oba spola, druge prostočasne
dejavnosti privabljajo bolj moške oziroma ženske. Nekatere prostočasne dejavnosti pa veljajo
izključno za ˝moške˝ oziroma ˝ženske˝. V spodnjih grafih so prikazane prostočasne dejavnosti
za oba spola v toplejši in hladnejši polovici leta med tednom in ob vikendih.
Pogostost preživljanja prostega časa zunaj doma med tednom
Grafikon 14: Pogostost preživljanja prostega časa zunaj doma med tednom v povezavi s spolom

VIR: lastno anketiranje.

Zgornji grafikon nam prikazuje, kako pogosto spola preživljata prosti čas med tednom zunaj
doma. Iz grafikona razberemo, da pri moški populaciji izstopata dve časovni kategoriji, in
sicer vsakodnevno (32,6% moških anketirancev) ukvarjanje s prostočasno dejavnostjo ali
redkeje (28,3% moških anketirancev) udeleževanje prostočasnih dejavnosti. Delež žensk, ki
preživljajo prosti čas med tednom zunaj doma, je glede na izbrane časovne kategorije
približno enako razporejen, vendar nekoliko izstopa časovna kategorija vsak dan.
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Prostočasne dejavnosti
Prostočasne dejavnosti v povezavi s spolom se med tednom nekoliko razlikujejo. Glede na
spodnja grafikona bi težko ovrednotili ˝moške˝ in ˝ženske˝ prostočasne dejavnosti. Športne
dejavnosti, ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, planinarjenje so prostočasne dejavnosti,
ki so med spoloma enako zastopane. Fitnes pogosteje obiskujejo moški, v ostalih prostočasnih
dejavnostih pa prevladujejo ženske. V poletnem času več žensk obiskuje lokale oziroma
gostinske lokale. Razlog je v druženju. Največja razlika med spoloma se kaže pri sprehodu
(poleti: 79,8% žensk, 20,2% moških; pozimi: 77,7% žensk, 22,3% moških) in obisku
prijateljev, znancev in sorodnikov (poleti: 78,7% žensk, 21,3%, moški; pozimi: 73,1% žensk,
26,9% moških).
Grafikon 15: Prostočasne dejavnosti med tednom v toplejši polovici leta v povezavi s spolom

VIR: lastno anketiranje.

(* anketiranec je lahko izbral največ tri možnosti)
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Grafikon 16: Prostočasne dejavnosti med tednom v hladnejši polovici leta v povezavi s spolom

VIR: lastno anketiranje.

(* anketiranec je lahko izbral največ tri možnosti)

Pogostost preživljanja prostega časa zunaj doma ob vikendih
Večina anketiranih moških (43,5% anketirancev) in žensk (35,2% anketirank) preživlja prosti
čas zunaj doma vsak vikend v mesecu. Tretjina (28,3%) moške populacije preživlja prosti čas
zunaj doma vsak drugi vikend v mesecu. Večina ženske anketirane populacije preživlja prosti
čas zunaj doma vsak vikend v mesecu (35,2%), nato se delež anketirank zmanjšuje s številom
vikendov v mesecu (trikrat na mesec 20,2%, manj kot enkrat na mesec 13,8%).
Grafikon 17: Pogostost preživljanja prostega časa čez vikend v povezavi s spolom

VIR: lastno anketiranje.
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Prostočasne dejavnosti
Pri večini prostočasnih dejavnosti ob vikendih v poletnem in zimskem času je večja prisotnost
žensk. Poleti si več moških ogleduje naravne in kulturne znamenitosti, pozimi pa ženska
populacija. Prav tako več žensk obiskuje lokale oziroma gostinske lokale. Največje
odstopanje med moškimi in ženskami se prav tako kaže pri sprehodu oziroma hoji (poleti:
78,2% žensk, 21,8% moških; pozimi: 75,5% žensk, 24,5% moških) in obisku prijateljev,
znancev in sorodnikov (poleti: 70,5% žensk, 29,5%; pozimi: 72,5% ženske, 27,5% moških).
Grafikon 18: Prostočasne dejavnosti čez vikend v toplejši polovici leta v povezavi s spolom

VIR: lastno anketiranje.

(* anketiranec je lahko izbral največ tri možnosti)
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Grafikon 19: Prostočasne dejavnosti čez teden v hladnejši polovici leta v povezavi s spolom

VIR: lastno anketiranje.

(* anketiranec je lahko izbral največ tri možnosti)

Kot smo že omenili, se največja razlika med spoloma kaže pri prostočasni dejavnosti sprehod,
hoja ter obisk znancev sorodnikov in prijateljev. Spodnja tabela nam prikazuje, da se ženske
poleti in pozimi pogostokrat udeležujejo zgoraj omenjenih prostočasnih dejavnosti. Hoja
oziroma sprehod je aktivnost v naravi ali v urbanem okolju, ki ne zahteva drage oprema in
lahko poteka v družbi z otroki. Navedeni razlogi so značilni za nežnejši spol pri izbiri
prostočasnih dejavnosti. Pri obisku znancev, sorodnikov in prijateljev je v ospredju družabni
motiv. Ženske se raje srečujejo na domovih prijateljev, znancev, sorodnikov in klepetajo.
Tabela 30: Ukvarjanje s prostočasnima dejavnostma sprehod, hoja in obisk znancev, prijateljev in
sorodnikov v povezavi s spolom
sprehod, hoja (delež v %)
MED TEDNOM
ženske
moški
OB VIKENDIH
ženske
moški
VIR: lastno anketiranje.

poleti
79,8
20,2

Pozimi
77,7
22,3

78,2
21,8

75,5
24,5
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obisk znancev, prijateljev in sorodnikov
(delež v %)
poleti
Pozimi
78,7
73,1
21,3
26,9
70,5
29,5

75,5
27,5

7.2.

Starost

Pogostost preživljanja prostega časa zunaj doma
Starost močno vpliva na izbiro prostočasnih dejavnosti in prav tako na pogostost preživljanja
prostega časa zunaj doma. Analiza anketnega vprašalnika prikazuje, da do neke mere
udeležba bližnje rekreacije upada s starostjo. Večina anketirancev do 20 let preživlja prosti
čas zunaj doma vsak dan (37,5%) ali vsaj trikrat na teden (37,5%). Gre za starostno skupino,
ki je v določeni meri še vedno vezana na starše. Pri anketirancih, starih 20-29 let, preživljanje
prostega časa zunaj doma pada od najbolj pogosto (vsak dan 42,8%) do redkeje (8,2%). Po
večini so to dijaki, študentje ali samske osebe (nimajo svoje družine) in jim po opravljenih
šolskih oziroma delovnih zadolžitvah ostane relativno več prostega časa. Starostna skupina
30-39 v večini preživlja prosti čas zunaj doma vsak dan (42,8%). Pri tej starostni skupini je
opaziti večji delež anketirancev, ki redkeje (28,6%) preživljajo prosti čas zunaj doma.
Starostni skupini 40 do 49 let in 50 do 59 let preživljajta prosti čas zunaj doma manj pogosto
(enkrat na teden ali redkeje). To sta delovno aktivni starostni skupini, ki po delovnih
obveznostih opravljata še družinske in gospodinjske naloge. Starejši del anketiranega
prebivalstva (nad 60 let) se manj pogosto udeležuje bližnje rekreacije. Razlogi so različni:
zdravstveno stanje, premalo zanimanja in motivacije.
Grafikon 20: Pogostost preživljanja prostega časa zunaj doma med tednom v povezavi s starostjo

VIR: lastno anketiranje.

Ob koncu tedna pogostost ukvarjanja z bližnjo rekreacijo prav tako upada s starostjo. Iz
grafikona je razvidno, da v prostem času vse vikende v mesecu preživljajo zunaj doma mlajše
generacije, in sicer starostni skupini 15-19 let ter 20-29. Starostna skupina 30-39 let prav tako
preživi v večini vse vikende zunaj doma, medtem ko starostna skupina 40-49 let vsak drugi
vikend, starostna skupina 50-59 let trikrat na mesec, starejša starostna skupina pa prav tako
vsak drugi vikend.
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Grafikon 21: Pogostost preživljanja prostega časa zunaj doma ob koncu tedna v povezavi s starostjo

VIR: lastno anketiranje.

Dejavnosti v prostem času med tednom
Starost prav tako vpliva na izbiro prostočasnih dejavnosti, saj s starostjo upada zanimanje in
ukvarjanje s prostočasnimi dejavnostmi. Nekatere prostočasne dejavnosti so relativno
primernejše za določeno starostno skupino. Glede na spodnje grafikone pa razberemo
nekatere značilnosti. Tekom celega leta se starostna skupina 20-29 let množično udeležuje
vseh prostočasnih dejavnosti.
Sprehod oziroma hoja je med tednom priljubljena prostočasna dejavnost vseh generacij,
vendar izstopa starostna skupina 20-29 let, kateri sledi srednja generacija (40-49 let in 50-59
let). Glede na spodnje podatke je zanimivo, da v toplejši polovici leta predvsem mlajše
generacije obiskujejo naravne in kulturne znamenitosti, pozimi pa skoraj vse starostne
skupine. Med starejšo populacijo med tednom prevladujejo naslednje prostočasne dejavnosti:
delo na vrtu ali kmetijski parceli, obisk prijateljev, znancev in sorodnikov ter pozimi sprehod.
Mlajše generacije se v prostem času ukvarjajo s športnimi dejavnostmi in obiskom lokalov ali
gostinskih lokalov.
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Grafikon 22: Prostočasne dejavnosti med tednom v toplejši polovici leta v povezavi s starostjo

VIR: lastno anketiranje.

(* anketiranec je lahko izbral največ tri možnosti)
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Grafikon 23: Prostočasne dejavnosti med tednom v hladnejši polovici leta v povezavi s starostjo

VIR: lastno anketiranje.

(* anketiranec je lahko izbral največ tri možnosti)

Dejavnosti v prostem času ob koncu tedna
Prostočasne dejavnosti med vikendi se v primerjavi s prostočasnimi dejavnostmi čez teden kaj
bistveno ne razlikujejo. Sprehod oziroma hoja ter obisk znancev sorodnikov in prijateljev je
enako zanimiv za vse starostne skupine. Starejši (nad 60 let) se ne ukvarjajo s športnimi
dejavnostmi in fitnesom ali aerobiko. V teh prostočasnih dejavnostih prevladujejo mlajše
generacije.
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Grafikon 24: Prostočasne dejavnosti čez vikend v toplejši polovici leta v povezavi s starostjo

VIR: lastno anketiranje.

(* anketiranec je lahko izbral največ tri možnosti)
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Grafikon 25: Prostočasne dejavnosti čez vikend v hladnejši polovici leta v povezavi s starostjo

VIR: lastno anketiranje.

(* anketiranec je lahko izbral največ tri možnosti)

Družba na izletih
Večina ljudi preživlja prosti čas v družbi, le redki posamezniki to počnejo sami. Na izletih je
družba prav tako pomembna. V določeni meri je izbira družbe odvisna od starosti. Anketirano
prebivalstvo staro, do 20 let, gre na izlete skupaj s starši (50%) ali prijatelji, znanci in
sorodniki (50%). Anketiranci, stari 20-29 let, obiskujejo izlete s partnerjem (40,8%), v družbi
prijateljev in znancev (40,8%) ter v manjši meri (16,4%) z družino (s svojimi otroki). V večini
gre za generacije, ki se želijo osamosvojiti od staršev in še nimajo svoje družine. Srednje
generacije (30-39 let, 40-49 let, 50-59 let) gredo na izlete z družino ali partnerjem. V tem
starostnem obdobju je družina pomembnejša od prijateljev, znancev in sorodnikov. Starejše
generacije (nad 60 let) pa hodijo na izlete v večji meri s partnerjem, prijatelji, sorodniki in
znanci, družina je v ozadju, saj so otroci zapustili dom in osnovali svojo družino. Pogosteje se
od doma odpravijo sami (27,3%) ali pa v organizaciji društev (18,1%).
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Grafikon 26: Družba na izletih v povezavi s starostjo

VIR: lastno anketiranje.

Trajanje izletov
Predvsem mlajše generacije imajo relativno več prostega časa, saj po delovnih ali šolskih
obveznostih ne opravljajo še družinskih in gospodinjskih opravil. Predpostavljali smo da bodo
njihovi izleti trajali več dni, vendar spodnji grafikon prikazuje drugačno stanje. Na večdnevne
izlete se pogosto odpravi prebivalstvo staro, 50-59 let (12,5%) in 40-49 let (7,4%).
Predvidevamo, da je razlog v finančnem stanju starostne skupine. Mlajše generacije imajo
relativno več prostega časa, vendar relativno omejeno finančno stanje. Vse generacije se
udeležujejo nekajurnih ali poldnevnih izletov ter v manjši meri celodnevnih.
Grafikon 27: Trajanje izletov v povezavi s starostjo

VIR: lastno anketiranje.
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Razlogi za izbiro izletniških ciljev
Razlogi za izbiro izletniških ciljev se glede na starost razlikujejo in so odvisni od
posameznikovih želja (nekateri želijo mir, drugi pa druženje z ljudmi) ter raznolikosti
ravnanja (Jereb, 2000).
Vsem starostnim skupinam je najpomembnejši razlog pri izbiri izletniškega cilja privlačna
pokrajina. Pomen zgoraj navedenega razloga se s starostjo še povečuje (30-39 let 30,9% vseh
odgovorov v tej starostni skupini; 40-49 let 31,5% vseh odgovorov v tej starostni skupini; 5059 let 35,4% vseh odgovorov v tej starostni skupini). Lahek in kratek dostop do cilja je drugi
najpomembnejši razlog pri izbiri izletniškega cilja. Vendar pomen tega razloga s starostjo
upada (30-39 let 28,6% vseh odgovorov v tej starostni skupini; 40-49 let in 50-59 let 16,6%
vseh odgovorov v tej starostni skupini; nad 60 let 18,2% vseh odgovorov v tej starostni
skupini ). Razlog mirna in tiha okolica je odločujoč pri izbiri izletniškega cilja za srednje
generacije (40-49 let 22,3% vseh odgovorov v tej starostni skupini; 50-59 let 18,7% vseh
odgovorov v tej starostni skupini) ter za starejšo generacijo (nad 60 let 18,7% vseh odgovorov
v tej starostni skupini). Pričakovali bi, da bo mlajšim generacijam odločujoč razlog za izbiro
izletniškega cilja možnost ukvarjanja s priljubljeno aktivnostjo, vendar je to odločujoč razlog
za generacijo 50-59 let (16,6% vseh odgovorov v tej starostni skupini).
Grafikon 28: Razlogi za izbiro izletniških ciljev v povezavi s starostjo

VIR: lastno anketiranje.

(* anketiranec je izbral dva odgovora)
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7.3. Izobrazba
Višja izobrazba se načeloma kaže v bogatejšem prostočasnem življenju ter v pestrejši in
raznoliki izbiri prostočasnih dejavnosti in izletniških ciljev. Res pa je, da imajo višje
izobraženi ljudje pogosto daljši urnik in posledično s tem krajši prosti čas (Sotler, 2005). V
tem poglavju bomo prikazati, kako izobrazba vpliva na pogostost preživljanja prostega časa
zunaj doma.
V anketi je sodelovalo 9,3% prebivalcev z nedokončano ali dokončano osnovno šolo.
Poudariti moramo, da anketiranci, stari 15 let (5,7%) dokončujejo osnovno šolo. Večina
anketiranih (63,6%) ima dokončano srednjo šolo, ostali delež (27,1%) anektirane populacije
pa višjo ali visoko šolo. Izobrazbena struktura anketiranih občanov ni enaka izobrazbeni
strukturi prebivalstva občine Ilirska Bistrica.
Tabela 31: Število in delež anketirancev glede na izobrazbo

število anketirancev
delež anketirancev (%)
VIR: lastno anketiranje.

nedokončana ali dokončana osnovna
šola
13
9,3

srednja šola

višja ali visoka šola

89
63,6

38
27,1

Iz spodnjega grafikona lahko razberemo naslednje značilnosti preživljanja prostega časa med
tednom v povezavi z izobrazbo. Višje izobraženi anketiranci preživljajo prosti čas zunaj doma
vsak dan (31,6%) ali vsaj enkrat na teden (26,4%). Manj izobraženi anketiranci pa preživljajo
prosti čas zunaj doma enkrat na teden (30,7%) ali redkeje (30,7%). Večina občanov s srednjo
šolsko izobrazbo v prostem času zapustijo svoj dom vsak dan (29,3%).
Grafikon 29: Pogostost preživljanja prostega časa zunaj doma med tednom v povezavi z izobrazbo
anketirancev

VIR: lastno anketiranje.

Spodnji grafikon nam prikazuje preživljanje prostega časa ob vikendih glede na izobrazbo
anketirancev. Opazimo, da najbolj pogosto med vikendi zapusti svoj dom prebivalstvo s
srednješolsko izobrazbo (40,4%). Manj izobraženo prebivalstvo pa redkeje zapusti svoj dom v
prostem času ob vikendih. Večina višje ali visoko izobraženega prebivalstva preživi prosti čas
zunaj doma vsak vikend v mesecu (34,2%) ali vsak drugi vikend (34,2%).
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Grafikon 30: Pogostost preživljanja prostega časa ob vikendih zunaj doma glede na izobrazbo
anketirancev

VIR: lastno anketiranje.

Če povzamemo: višje izobraženo anketirano prebivalstvo bolj pogosto preživlja prosti čas
zunaj doma med tednom in ob vikendih v primerjavi z manj izobraženim anketiranim
prebivalstvom.
Strinjamo se z mnenjem Jereb (2000), ker meni, da je izobrazba povezana s starostjo.
Dejanski vpliv izobrazbe na pogostost preživljanja prostega časa bi lahko preučevali, če bi
upoštevali le starejše, ki so že zaključili svoje šolanje (dijake in študente bi izločili). Slednje
mnenje želimo preveriti na primeru anketiranega prebivalstva v občini Ilirska Bistrica. V
spodnjih grafikonih smo ponovno prikazali preživljanje prostega časa zunaj doma med
tednom in ob vikendih v povezavi z izobrazbo, vendar smo izločili dijake in študente.
Grafikon 31: Pogostost preživljanja prostega časa zunaj doma med tednom v povezavi z izobrazbo
anketirance (brez dijakov in študentov)

VIR: lastno anketiranje.
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Grafikon 32: Pogostost preživljanja prostega časa ob vikendih zunaj doma glede na izobrazbo
anketirancev (brez dijakov in študentov)

VIR: lastno anketiranje.

Zgornja grafikona (izločili smo dijake in študente) ne prikazujeta večjih sprememb v
ugotovitvah o preživljanju prostega časa zunaj doma v povezavi z izobrazbo. Opazimo le
manjše spremembe, kot na primer večina anketiranega prebivalstva s srednješolsko izobrazbo
med tednom redkeje kot enkrat na teden preživlja prosti čas zunaj doma.
7.4 Bivališče
V anketni je sodeloval večji delež (83,6%) anketirancev, ki prebivajo na vasi. Ostali
anketiranci (16,4%) prebivajo v mestu Ilirska Bistrica, od tega 10,7% v blokovskem naselju
ter 5,7% v hiši. Vzorca ne moremo primerjati s celotno populacijo v občini Ilirska Bistrica,
vendar nas je zanimalo, kako vrsta bivališča vpliva na pogostost preživljanja prostega časa
zunaj doma.
Tabela 32: Anketirano prebivalstvo glede na bivališče
število anketirancev
delež anketirancev
(%)

na vasi
117
83,6

v mestu Ilirska Bistrica
23
16,4

število
anketirancev
delež
anketirancev
(%)
delež vseh
anketirancev
(%)

VIR: lastno anketiranje.
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SKUPAJ
140
100

v
bloku
15

v
hiši
8

SKUPAJ

65,2

34,8

100

10,7

5,7

23

Načeloma obstaja razlika med prebivalstvom, ki živi v blokovskih naseljih in prebivalstvom
na vasi. Mestno prebivalstvo naj bi pogosteje med tednom in predvsem ob koncu tedna
zapustilo mesto in se odpeljalo na izlete v naravo. Prebivalstvo na vasi ima dovolj zelenih
površin in ˝pobegne˝ v naravo že zelo blizu doma (Sotler, 2005). Na primeru občine Ilirska
Bistrica je ˝pobeg˝ v naravo iz mesta hiter.
Iz grafikona razberemo, da mestno prebivalstvo pogosteje preživlja prosti času zunaj doma v
primerjavi s prebivalstvom na vasi. Skoraj polovica (43,5%) mestnega prebivalstva med
tednom zapusti svoj dom vsak dan, nato delež upada (dvakrat na teden 30,4%, enkrat na teden
ali redkeje 13%). Enak delež prebivalstva (26,5%) na vasi v prostem času zapusti svoj dom
vsak dan ali redkeje.
Preživljanje prostega časa glede na bivališče med vikendom je nekoliko drugačno. Večina
(65,2%) mestnega prebivalstva preživlja prosti čas zunaj doma vsak vikend v mesecu. Nato
delež anketiranega mestnega prebivalstva upada glede na izbrane časovne kategorije (tri
vikende v mesecu 21,7%, vsak drugi vikend 8,7%). Pri anketiranem prebivalstvu stanujočem
na vasi, izstopata dve časovni kategoriji, in sicer štirikrat na mesec (32,5%) ter dvakrat na
mesec (22,2%).
Grafikon 33: Pogostost preživljanja prostega časa zunaj doma med tednom glede na bivanje v mesten
ali vaškem naselju

VIR: lastno anketiranje.
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Grafikon 34: Pogostost preživljanja prostega časa zunaj doma ob koncu tedna glede na bivanje v
mesten ali vaškem naselju

VIR: lastno anketiranje.

Glede na zgornja grafikona lahko potrdimo, da mestno prebivalstvo ˝bolje˝ izkoristi prosti čas
zunaj doma tako čez teden kot ob vikendih.
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8. PRIMERJAVA UGOTOVITEV O BLIŽNJI REKREACIJI S PODOBNIMI
RAZISKAVAMI
Do leta 1965 v Sloveniji nimamo raziskav o prostem času in bližnji rekreaciji. Opiramo se le
na pisne vire, ker ni na razpolago empiričnih raziskav. Takrat sta izstopali rekreacijski
dejavnosti hoja ter kopanje, sončenje ob rekah. Območja bližnje rekreacije so bila
osredotočena na obmestna kolesarska območja, tramvajska območja oziroma območja
obmestnega avtobusnega prometa bližnjih železniških postaj. V začetku osemdesetih let so se
začeli procesi urbanizacije, hitrega poklicnega preslojevanja ter s tem dviga življenjskega
standarda. Vsi ti procesi so vplivali k uveljavljanju novih rekreacijskih oblik in območij. Prve
raziskave, izvedene s pomočjo anketnega vprašalnika, v začetku 80. let so pokazale, da ob
koncu tedna ob lepem vremenu odhaja na izlete izven Ljubljane, Maribora, Kranja in Murske
Sobote do 25% mestnega prebivalstva. Glavni motivi bližnje rekreacije so bili: želja po stikih
z znanci in sorodniki na podeželju, želja po ukvarjanju z rekreacijsko dejavnostjo (predvsem
hoja), kopanje, sončenje ter alpsko smučanje. Rekreacijske dejavnosti so zahtevale tudi
infrastrukturo, kot na primer smučišča, planinske koče … (Jeršič, 1992).
V slovenski literaturi se je z bližnjo rekreacijo veliko ukvarjal Matjaž Jeršič. V začetku 70-ih
let je izdal delo Izletniška rekreacija mestnega prebivalstva in njeni prostorski učniki.
Raziskovanje je nadaljeval in tekom let izdal naslednje raziskave: Bližnja rekreacija
prebivalcev mesta Ljubljana (1995), Bližnja rekreacija prebivalcev mesta Ptuj (1996), Bližnja
rekreacija prebivalcev Slovenije (1998). Z bližnjo rekreacijo v drugih mestih in njihovi
okolici so se ukvarjali študentje v diplomskih nalogah na Oddelku za geografijo. Naj
navedemo nekaj diplomskih nalog: Kavčič (1999) Bližnja rekreacija prebivalcev Črnuč, Kirn
(1999) Bližnja rekreacija prebivalcev mesta Hrastnik, Dečman (1999) Bližnja rekreacija
prebivalcev mesta Jesenic, Silič (2000) Bližnja rekreacija prebivalcev Bleda, Jereb (2000)
Bližnja rekreacija prebivalcev mesta Kranj, Sotler (2005) Bližnja rekreacija prebivalcev Celja.
Cigale (1998) je napisal magistrsko delo o bližnji rekreaciji na primeru Domžal.
Bližnja rekreacija v mestu Ilirska Bistrica ali v občini ni, še bila zajeta v nobeno podobno
raziskavo. Dobljene rezultate s pomočjo anketnega vprašalnika bomo primerjali s podobnimi
raziskavami. Poudariti moramo, da pridobljeni podatki veljajo za celotno občino, medtem ko
primerjalni podatki za posamezna mesta. Nekatere značilnosti prostega časa v občini Ilirska
Bistrica bomo primerjali s prostočasnimi navadami prebivalcev v Ljubljani, Mariboru,
Kranju, Kopru, Ptuju in Celju. Za primerjavo smo se odločili, ker so raziskave metodološko
podobno izvedene ter ker nas zanimajo značilnosti prostega časa občanov v primerjavi z
večjimi slovenskimi mesti.
Pogostost preživljanja prostega časa zunaj doma
Za občane Ilirske Bistrice je značilno, da ob vikendih preživijo veliko časa izven doma, saj le
10,7% anketirancev preživi prosti čas manj kot enkrat na mesec izven doma. V primerjavi z
ostalimi izbranimi mesti razen Kranja (4,6%) je delež najnižji. Razlog bi bil lahko v tem, da
smo anketiranje izvedli v poletnem času, ko se večina ljudi zadržuje na prostem. Anketiranci
so lahko slednje posplošili na celo leto.
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Tabela 33: Primerjava pogostosti preživljanja prostega časa ob koncu tedna izven doma v izbranih
slovenskih mestih (delež prebivalstva v %)
LJUBLJANA

MARIBOR

KOPER

PTUJ

KRANJ

CELJE

OBČINA IL.
BISTRICA
37,2
19,3
20,0
12,8
10,7

21,7
15,7
10,4
12,9
19,7
29
štirikrat na mesec
17,2
14,3
8,8
13,0
29,6
21
trikrat na mesec
22,2
25,5
24,9
32,8
34,2
21,5
dvakrat na mesec
18,7
18,6
21,8
20,9
11,9
17,0
enkrat na mesec
20,3
26,1
34,1
20,3
4,6
11,5
manj kot enkrat
na mesec
VIR: za Ljubljano – Jeršič, 1995; za Maribor, Koper, Ptuj – Jeršič, 1998; Kranj – Jereb, 2000; Celje – Sotler
2005 in lastno anketiranje.

Dejavnosti v prostem času
Najpogostejše prostočasne dejavnosti občanov Ilirske Bistrice smo primerjali z izbranimi
mesti. Anketirani občani v izbranih mestih (Ljubljana, Maribor, Koper, Ptuj, Kranj, Celje) in
anketiranci v občini Ilirska Bistrica so na vrh lestvice prostočasnih dejavnosti uvrstili sprehod
ali obisk znancev, prijateljev in sorodnikov. Med anketiranimi občani Ilirske Bistrice najbolj
izstopa obisk lokala ali gostinskega lokala ter prav tako kopanje in sončenje v poletnem času.
Slednje je primerljivo s prebivalstvom v Kopru. Razlog je v legi območja, v bližini morja.
Pozimi se manjši delež občanov ukvarja s športnimi aktivnostmi v primerjavi z izbranimi
mesti.
Tabela 34: Primerjava rekreacijskih navad med izbranimi slovenskimi mesti – poletne prostočasne
dejavnosti ob koncu tedna (delež prebivalstva v %).
LJUBLJANA

MARIBOR

61,4
sprehod
37,3
kopanje, sončenje
51,8
obisk znancev,
prijateljev,
sorodnikov
16,9
delo na vrtu ali
kmetijski parceli
9,3
obisk lokala ali
gostinskega lokala
VIR: za Ljubljano, Maribor, Koper, Ptuj
anketiranje.

KOPER

PTUJ

KRANJ

CELJE

53,1
39,7
70,0

36,0
54,8
56,7

55,4
47,5
67,2

54,6
37,5
44,1

72,5
26,5
69,0

OBČINA IL.
BISTRICA
68,6
47,1
43,6

16,0

16,9

17,1

40,0

33,6

9,5

12,6

11,2

14,5

17,8

19,2
19,2

– Jeršič, 1998; Kranj – Jereb, 2000; Celje – Sotler 2005 in lastno

Tabela 35: Primerjava rekreacijskih navad med izbranimi slovenskimi mesti – zimske prostočasne
dejavnosti ob koncu tedna (delež prebivalstva v %)

obisk znancev,
prijateljev,
sorodnikov
sprehod, hoja
obisk lokala ali
gostinskega lokala
športne dejavnosti
planinarjenje

LJUBLJANA

MARIBOR

KOPER

PTUJ

KRANJ

CELJE

54,3

81,1

65,0

84,2

63,8

68,5

OBČINA IL.
BISTRICA
70

50,8
13,4

55,6
9,7

43,0
18,0

55,9
21,5

67,8
18,4

57,0
19,0

64,3
45

32,9*
7,1

43,1*
4,7

44,0*
7,0

31,2*
7,3

40,1
12,5

35,0*
-

22,8
19,3
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VIR: za Ljubljano – Jeršič, 1995; za Maribor, Koper, Ptuj – Jeršič, 1998; Kranj – Jereb, 2000; Celje – Sotler
2005 in lastno anketiranje.
(*seštevek posameznih športnih dejavnosti) Posamezni anketiranci se ukvarjajo z več kot eno športno
dejavnostjo. V seštevek so bili isti anketiranci zajeti večkrat. Predpostavljamo, da je dejanski delež športnih
dejavnosti v izbranih mestih nižji.

Trajanje izletov
Večina izletov občanov Ilirske Bistrice traja do pol dneva, medtem ko v izbranih naseljih več
kot polovica anketirancev gre na celodnevne izlete. Večdnevni izleti so med vsemi
anketiranci zastopani v manjšini.
Tabela 36: Primerjava trajanja izletov med izbranimi slovenskimi mesti (delež prebivalstva v %)
nekaj ur ali pol dneva
cel dan
dva dni ali vel
30,9
55,9
13,2
KRANJ
63,2
56,0
8,5
CELJE
23,5
63,2
13,4
DOMŽALE
OBČINA IL. BISTRICA
60,7
33,6
5,7
VIR: Kranj – Jereb, 2000; Celje – Sotler 2005; Domžale – Cigale, 1998 in lastno anketiranje.

Oddaljenost izletniških ciljev
Med izbranimi naselji in občino Ilirska Bistrica prevladuje oddaljenost izletniških ciljev do 30
kilometrov. Večina anketirancev občane Ilirska Bistrica gre na izlete v oddaljenosti do 60
kilometrov. V izbranih naseljih je ta delež nižji. V vseh primerih se najmanjši delež
anketirancev v prostem času odloči za izlete v oddaljenosti nad 100 kilometrov.
Tabela 37: Oddaljenost izletniških ciljev (delež prebivalstva v %)
do 30 km
36,8
45,5
31,2
35

30-60 km
30,3
29,5
25,1
35,7

60-100 km
15,8
15,5
22,3
15

KRANJ
CELJE
DOMŽALE
OBČINA IL.
BISTRICA
VIR: Kranj – Jereb, 2000; Celje – Sotler 2005; Domžale – Cigale, 1998 in lastno anketiranje.
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nad 100 km
17,1
9,5
21,5
14,3

9. ZAKLJUČEK
Z industrializacijo so nastale tudi socialne spremembe, saj so se spremenile prostočasne
dejavnosti takratnega agrarnega prebivalstva. Prosti čas je postal za posameznika pomemben
del vsakdanjega življenja ne le med vikendi in prazniki, ampak tudi med tednom. V
diplomskem delu z naslovom Bližnja rekreacija občanov Ilirske Bistrice smo želeli
ovrednotiti prosti čas prebivalstva občine. Že v uvodnem delu diplomske naloge smo bližnjo
rekreacijo razdelili glede na časovno umeščenost in trajanje v več skupin (počitniško,
konectedensko, poldnevno ali celodnevno, nekajurno). Značilnosti počitniške rekreacije
prebivalcev občine nismo zajeli v raziskavo. Naključni anketirani občani so nam podali
informacije o preživljanju prostega časa zunaj doma med tednom in ob koncu tedna.
Ugotovili smo, da so sprehod ali hoja, obisk znancev, sorodnikov in prijateljev ter kopanje in
sončenje najpogostejše poletne prostočasne dejavnosti. Priljubljene poletne dejavnosti ne
zahtevajo večjega telesnega napora. V ospredju je družabni motiv, ki se prepleta z »lažjo«
rekreacijo. Zimske prostočasne dejavnosti so sprehod ali hoja, obisk znancev, sorodnikov in
prijateljev ter obisk lokala ali gostinskega lokala. Športne dejavnosti so med občani manj
priljubljene, saj se s to dejavnostjo ukvarja približno petina anketirancev. Poleti izstopa
kolesarjenje, odbojka, pozimi pa smučanje in sankanje.
S pomočjo anketne raziskave smo ugotovili, da je območje občine Ilirska Bistrica
najpogostejše območje bližnje rekreacije. Slednje potrjuje, da občina nudi možnosti za poletne
in zimske prostočasne dejavnosti. V zimskem času (med tednom in čez vikend) so območja
bližnje rekreacije bolj razpršena v primerjavi s poletnim časom. Slabše vreme in krajši dnevi
so namenjeni daljšim obiskom znancev ter obiskom lokalov in gostinskih lokalov. Hrvaška
obala se je v poletnem času uvrstila na drugo mesto prostočasnih ciljnih območij. V podobnih
raziskavah (npr. Jeršič 1998 v Ljubljani, Kopru, Mariboru) »tujina« ni pomembnejše
vsakodnevno ali konectedensko ciljno območje. Razlog je v legi občine, saj na južni strani
meji na Republiko Hrvaško.
Geografske značilnosti občine vplivajo na značilnosti preživljanja prostega časa. Razgiban
relief je pomembnejši pri izbiri nekaterih prostočasnih dejavnosti, kot na primer hoja ali
sprehod, planinarjenje, športne dejavnosti (kolesarjenje). Ločnica med sprehodom in
planinarjenjem je odvisna od interpretacije anketirancev. Za nekatere anketirance predstavlja
vzpon na Sv. Katarino (691m n.v.), Ahec (779 m n.v.), Tuščak pri Baču (788 m n.v.) hojo, za
druge pa planinarjenje. Vzpona na Snežnik (1697 m n.v.) predstavlja vsem anketirancem
planinarjenje. Glede na razgiban relief in višje nadmorske višine v občini smo predpostavljali,
da bo večji delež anketirancev planinaril.
Nizke temperature v zimskem času so pogoj za snežne padavine. Debelina in trajanje snežne
odeje na Snežniški planoti je omogočila nastanek smučišč na Sviščakih in Mašunu. Smučišči
delujeta le, ko zapade dovolj snega, saj snežnih topov ni. Smučanje, sankanje, deskanje na
snegu so pogoste športne dejavnosti anketiranih občanov v zimskem času.
Občina na jugu meji na Republiko Hrvaško. Hitrejša cestna povezava s kvarnersko obalo
omogoča občanom obisk morja in s tem povezano prostočasno dejavnost kopanje in sončenje.
V poletnem času je iz Ilirske Bistrice trikrat na teden organiziran avtobusni prevoz do
Mošćeničke Drage.
Z anketnim vprašalnikom smo želeli izvedeti mnenje anketirancev o možnostih preživljanja
prostega časa v občini Ilirska Bistrica. Presenetil nas je delež anketirancev (53,6% vseh
anketiranih), ki z možnostmi preživljanja prostega časa v občini Ilirska Bistrica ni zadovoljen.
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Anketirano prebivalstvo meni, da v občini ni aktivnosti, prevladuje dolgčas ter nezanimanje,
občina ne nudi možnosti za zabavo in ne stori veliko pri izbiri in ponudbi prostočasnih
dejavnosti. Sprašujemo se, koliko so občani Ilirske Bistrice pripravljeni vložiti in prispevati za
boljše možnosti preživljanja prostega časa? Nekateri anketiranci (40,7%) pa so z možnostmi
preživljanja prostega časa v občini Ilirska Bistrica zadovoljni. Anketiranci so izpostavili
naravne in kulturne znamenitosti, kulturne prireditve, delovanje Kluba študentov Ilirska
Bistrica, športna igrišča v občini. Kako bodo te možnosti izkoristili oziroma vključili v prosti
čas, je odvisno od posameznika ter delno od vodstva občine, koliko bo pripomoglo k še boljši
in izpopolnjeni prostočasni infrastrukturi in ponudbi.
Menimo, da so možnosti za preživljanje prostega časa v občini Ilirska Bistrica zadovoljive.
Naravne danosti nudijo veliko možnosti za bližnjo rekreacijo, kot na primer: sprehod oziroma
hoja, planinarjenje, kolesarjenje, tek, sankanje … Vendar danost oziroma možnost ni dovolj
za kakovostno preživljanje prostega časa zunaj doma. Potrebna je učinkovita in pokrajinsko
prilagojena rekreacijska infrastruktura. Mnenja smo, da bi lahko vodstvo občine ter druge
organizacije vključile v svoje načrte tudi izboljšave za rekreacijsko infrastrukturo.
V občini bi bilo potrebno veliko postoriti za boljšo rekreacijsko infrastrukturo. Navajamo le
nekatere primere za izboljšanje rekreacijske infrastrukture ter izletniške cilje:
• označitev nekaterih pešpoti (Bistriška pešpot),
• večja ponudba prostočasnih dejavnosti (joga, nogomet za srednjo generacijo …),
• označitev kolesarskih poti v občini Ilirska Bistrica,
• ponovno registriranje in delovanje Športne zveze Ilirska Bistrica,
• ureditev otroških igrišč in zelenih površin v občini (npr. park Nade Žagar),
• boljša promocija občinskih prireditev (vizita, Štefanovo, pustni običaji),
• označitev manj poznanih turističnih točk (npr. slap Sušec, Novakov mlin, domačija
Makse Samsa … ) ter postavitev turističnih tabel,
• obnova bazena,
• na jezerih Klivnik in Mola izkoristiti potencial ribolova,
• izkoristiti potencial lovskega turizma …
Značilnosti prostočasnih dejavnosti občanov smo primerjali z nekaterimi izbranimi
demografskimi dejavniki. Med anketiranimi občani bi težje našteli »moške« oziroma
»ženske« prostočasne dejavnosti, saj so prostočasne dejavnosti tekom leta različno
razporejene med spoloma. Analiza anketnega vprašalnika je pokazala, da se ženske, tako
poleti kot pozimi, pogosteje udeležujejo prostočasnih dejavnosti sprehod ali hoja ter obisk
znancev prijateljev in sorodnikov. Presenetilo nas je, da ženske, predvsem v poletnem času,
pogosteje obiskujejo lokale oziroma gostinske lokale. Razlog je predvsem v druženju.
Starost vpliva na izbiro in zanimanje prostočasnih dejavnosti. V podobnih raziskavah je bilo
ugotovljeno, da je hoja oziroma sprehod zanimiv za vse generacije. Občani Ilirske Bistrice
temu niso izjema. Športne dejavnosti so primernejše za mlajše generacije, medtem ko starejše
generacije privablja delo na vrtu ali kmetijski parceli, obiski znancev, sorodnikov in
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prijateljev. Ugotovili smo tudi, da anketirano prebivalstvo, ki stanuje v blokovskih naseljih,
pogosteje preživlja prosti čas zunaj doma v primerjavi s prebivalstvom, stanujočim na vasi.
Po končani analizi anketnega vprašalnika smo dobljene podatke občanov Ilirske Bistrice
primerjali s podobnimi raziskavami v izbranih naseljih. Ugotovili smo, da se podatki kaj
bistveno od primerjalnih naselij ne razlikujejo. Menimo, da občani izkoristijo svoj prost čas
zunaj doma prav tako učinkovito, kot na primer prebivalstvo Ljubljane, Kopra, Kranja in
Ptuja.
Naravne in kulturne lepote občine privabljajo občane, prebivalce drugih občin in tujce na
izletniške cilje. Najbolj zanimiva izletniška točka občine po mnenju anketirancev je na 1796
metrih nad morjem - Snežnik. Anketirani prebivalci občine imajo rajši krajše izlete, ki trajajo
par ur do pol dneva (85% anketiranih) ali celo dnevne izlete (47% anketiranih) v oddaljenosti
do 60 km (70,7% anketiranih). Glede na podane podatke o trajanju izletov in oddaljenosti
izletniških ciljev ni potrebno dolgo premišljevati, da sta občina in njena bližina (hrvaška
obala, slovenska obala, Postojna, Pivka) pogosta izletniška cilja. Najpogostejša izletniška
območja v občini so posamezne vasi ali mesto Ilirska Bistrica. Izletniški cilji se pogostokrat
prepletajo s prostočasnimi dejavnostmi.
Analiza anketnega vprašalnika je pokazala, da večina prebivalstva občine preživlja prosti čas
zunaj doma. Kakšne so posledice bližnje rekreacije v pokrajini oziroma v naravi? Menimo, da
je v občini malo negativnih posledic bližnje rekreacije. Že redka poseljenost občine in
demografska ogroženost potrjujeta manjše onesnaževanja pokrajine. Večji posegi v naravno
okolje so le na posameznih točkah (smučišča, parkirni prostori v snežniških gozdovih,
počitniško naselje na Sviščakih). V občini je prav tako manjše število izletniških ciljev, ki
privabljajo obiskovalce iz drugih pokrajin in tujce. Ker občina ni turistično in izletniško
prepoznavna, se izogne nekaterim posledicam poseganja v naravo (prometno onesnaževanje,
večje nastanitvene kapacitete ...) V občini predvsem prevladujejo izletniške točke, katere so
zanimive lokalnemu prebivalstvu (Ahec, Sv. Katarina, Brkini, jezero Mola in Klivnik …),
zato obisk teh izletniških ciljev ni množičen.
Če povzamemo, anketirani občani Ilirske Bistrice v večini svoj prosti čas tako med tednom
kot ob koncu tedna preživljajo na območju občine, kjer poskušajo izkoristiti dane možnosti.
Vendar bi bilo potrebno na območju občine še veliko postoriti, da bi bilo preživljanje prostega
časa aktivnejše, zanimivejše, atraktivnejše.
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10. SUMMARY
The process of industrialization introduced several social changes causing also spare time
activities of once mainly agricultural society to change. The spare time activities have become
an important part of everyday life, not only on weekends and holidays, but also during
weekdays. In the thesis Recreation of Ilirska Bistrica citizens, we wanted to evaluate spare
time of Municipality population. Already in the introduction, we divided recreational
activities into groups according to time and duration (holiday, weekend, half-daily or daily,
few hours). The characteristics of holiday recreation of the citizens were not included in the
study. Randomly selected respondents gave us information about spending spare time outside
their homes during the weekdays and weekends.
We found out that strolling or walking, visiting acquaintances, relatives, and friends,
swimming and sunbathing are the most frequent spare time activities. Popular summer
activities are not physically demanding. It is the sociable motive that prevails and intertwines
with “easy” recreation. Winter spare time activities are strolling or walking, visiting
acquaintances, relatives, and friends, and also bars or restaurants. Sport activities are less
popular, since only a fifth of respondents do sports. Cycling and volleyball prevail in summer
time, whereas skiing and sledding are the most popular winter time activities.
The results of questionnaires show that the area of Municipality of Ilirska Bistrica is the most
frequent area of recreation. This also confirms that Municipality offers options for summer as
well as winter spare time activities. In winter (on weekdays and weekends) the areas of
recreation are more dispersed compared to summer. Due to worse weather conditions and
short winter days citizens decide to visit acquaintances, bars and restaurants. The Croatian
coast is in the second place among the spare time target destinations in summer. In similar
studies (e.g. Jeršič 1998 in Ljubljana, Koper, Maribor), “foreign country” is not regarded as
important weekday or weekend destination. The reason for this lies in the location of
Municipality that borders the Republic of Croatia in the south.
Geographical features of Municipality influence on the characteristics of spare time spending.
Dynamic relief is regarded as important in some spare time activities, e.g. walking or
strolling, hiking, sport activities (cycling). The difference between strolling and hiking
depends on personal interpretation. Some of respondents see the ascent to Sv. Katarina (691
m AMSL), Ahec (779 m AMSL), Tuščak pri Baču (788 m AMSL) as a stroll while the others
regard it as a hike. The ascent to Snežnik (1697 m AMSL) is regarded as a hike by all
respondents. According to dynamic relief and higher AMSL of the Municipality, we deducted
that the higher percentage of citizens would hike.
Low winter temperatures are needed to snow. Depth and duration of snow cover on the
Snežnik plateau enabled the construction of ski resorts on Sviščaki and Mašun. Ski resorts
operate only if there is enough snow, since they do not have snow cannons. Skiing, sledding,
and snowboarding are frequently mentioned sport activities during wintertime.
The Municipality borders the Republic of Croatia in the south. Better road connection with
Kvarner coast provides trips to seaside, where citizens spend their spare time by swimming
and sunbathing. In summer time, the Municipality organizes a bus from Ilirska Bistrica to
Mošćenička Draga three times a week.
By applying questionnaires we tried to find out the opinion of the respondents about options
of spending spare time in the Municipality of Ilirska Bistrica. The share of respondents, who
are not satisfied with options of spare time spending in the Municipality of Ilirska Bistrica,
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was surprisingly high (53.6 %). The respondents believe that there are no activities in the
Municipality, boredom and disinterest prevail, the Municipality does not provide options for
entertainment and insufficiently deals with the problem of choice and offer of spare time
activities. We ask ourselves how much work and effort are citizens of Ilirska Bistrica prepared
to invest and contribute to improve options of spare time spending. However, some of them
(40.7 %) are satisfied with these options. The respondents emphasised the importance of
natural and cultural attractions, cultural events, activities of Ilirska Bistrica Student Club, and
sport facilities in the Municipality. It is the matter of individual choice, how will they use and
include these options in their spare time. However, also municipal government influences on
spare time spending by improving and upgrading spare time infrastructure and offer.
We think that options for spending spare time in Ilirska Bistrica are satisfactory. Natural
features offer plenty of possibilities for recreation, e.g. strolling or walking, hiking, cycling,
running, sledding, etc. However, the feature or option alone is not enough for quality
spending spare time outside your home. The quality depends on efficient recreational
infrastructure that is adjusted to landscape features.
The municipal recreational infrastructure needs improvement. We list some examples for
improving recreational infrastructure and destinations:
• trail marking of some footpaths (Bistrica footpath),
• additional spare time activities (yoga, football fields, etc.),
• marking of bicycle routes in the Municipality of Ilirska Bistrica,
• re-registration and activation of Ilirska Bistrica Sport Association,
• organization of playgrounds and green areas in the Municipality (e.g. Nada Žagar
Park),
• better advertising of municipal events (visit, St. Stephen’s, carnival),
• marking of less known touristic points (Sušec waterfall, Novak mill, Maksa Samsa
home, etc.) and placement of tourist boards,
• swimming pool restoration,
• organize fishing on Klivnik and Mola lakes,
• hunting tourism, etc.
The characteristics of citizens’ spare time activities were compared to selected demographic
factors. It is hard to define strictly “male” or “female” spare time activities because these
activities differ between sexes according to the season. The analysis of questionnaire shows
that women frequently opt for strolling or walking and visiting acquaintances, friend, and
relatives in summer and winter time as well. Surprisingly, women often visit bars or
restaurants especially in summer time. The reason is mainly a sociable one.
Age influences on choice of and interest in spare time activities. Similar studies show that
walking or strolling is interesting for all generations. Citizens of Ilirska Bistrica are no
exception. Sport activities are more suitable for younger generations, whereas older
generations spend more time in garden or agricultural land, visit acquaintances, relatives, and
87

friends. We also found out that the respondents living in block of flats more often spend their
time outside their homes compared to those living in villages.
After the analysis was conducted, the collected data was compared to similar studies in
selected cities. We found out that the data does not significantly differ among different cities.
We think that citizens spend their spare time outside their homes as efficient as for example
citizens of Ljubljana, Koper, Kranj, and Ptuj.
Natural and cultural beauties of the Municipality attract its citizens, people from other
municipalities, and tourists to visit destinations. Respondents regard Snežnik (1796m ) as the
most interesting destination in the Municipality. They prefer shorter trips lasting from several
hours to half a day (85 %), or even daily excursions (47 %) in the radius of 60 km (70.7 %).
According to the data on excursion duration and distance of destination points, it is evident
that the Municipality and its proximity (Croatian coast, Slovenian coast, Postojna, Pivka) are
frequent destination points. The most frequent destination points in the Municipality are
specific villages or the city of Ilirska Bistrica. Destination points are often connected with
spare time activities.
The analysis indicates that the majority of citizens spend their spare time outside their homes.
What are the consequences of recreation in the nearby countryside or nature? We think that
the Municipality is not significantly affected by recreation in its area. The low density of
population in the Municipality and demographic threats alone confirm low level of
countryside pollution. Greater interventions in nature and environment are noted only at
certain locations (ski resorts, parking lots in Snežnik forest, holiday resort in Sviščak). The
Municipality also has a low number of destination points that attract visitors from other
regions and countries. With its low tourism recognition, the Municipality avoids certain
effects of intervention in nature (traffic pollution, bigger accommodation capacities, etc).
Mostly, there prevail destination points which are interesting for local population (Ahec, Sv.
Katarina, Brkini, Mola and Klivnik lakes, etc.). Therefore, the number of visits to these points
is not high.
To summarize, the respondents mainly spend their spare time (on weekdays and weekends) in
the Municipality, where they use the given options. However, a lot work needs to be done in
the area of Municipality to make spare time more active, interesting, and attractive.
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12.1. PRILOGA
ANKETNI VPRAŠALNIK
Spoštovani.
Vljudno vas prosimo, da nam odgovorite na vprašanja, ki se nanašajo na preživljanje
vašega prostega časa. Anketa je anonimnega tipa, odgovori pa bodo uporabljeni za
namen diplomskega dela. Vprašanja se nanašajo na preteklih dvanajst mesecev. Za
sodelovanje se vam zahvaljujemo.
VSAKODNEVNA REKREACIJA (od ponedeljka do petka)
1. Kako pogosto ste svoj prosti čas med tednom preživljali izven lastnega doma (na sprehodu,
koncertu, kratkem izletu …)?
a) vsak dan ali skoraj vsak dan
c) enkrat tedensko
b) dvakrat ali trikrat tedensko
d) redkeje
2. S katerimi dejavnostmi ste se v prostem času med tednom najpogosteje ukvarjali? Izberite in
obkrožite tri dejavnosti v hladnejši in toplejši polovici leta.

TOPLEJŠA POLOVICA LETA

HLADNEJŠA POLOVICA LETA

(od začetka marca do konca oktobra)

(od začetka novembra do konca februarja)

a) sprehod, hoja

a) sprehod, hoja

b) športne dejavnosti (kolesarjenje, košarka)

b) športne dejavnosti (smučanje, sankanje)

katere?____________________________

katere? _________________________

c) ogled naravnih oz. kulturnih znamenitosti

c) ogled naravnih oz. kulturnih znamenitosti

d) fitnes, aerobika

d) fitnes, aerobika

e) kopanje, sončenje

e) planinarjenje

f) planinarjenje

f) obisk znancev, prijateljev, sorodnikov

g) obisk znancev, prijateljev, sorodnikov

g) obisk športnih, kulturnih prireditev

h) obisk športnih, kulturnih prireditev

h) obisk lokala ali gostinskega lokala

i) delo na vrtu ali kmetijski parceli

i) drugo

j) obisk lokala ali gostinskega lokala

kaj? ______________________________

k) drugo
kaj? ______________________________
3. Kje ste se običajno ukvarjali z zgoraj obkroženimi dejavnostmi? Prosim, navedite čim bolj
natančna območja (npr: Ilirska Bistrica – kje? ali zunaj občine – kje?).
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TOPLEJŠA POLOVICA LETA

HLADNEJŠA POLOVICA LETA

(od začetka marca do konca oktobra)

(od začetka novembra do konca februarja)

a) _______________________________

a) _________________________________

b) _______________________________

b) _________________________________

c) _______________________________

c)_________________________________

REKREACIJA OB KONCU TEDNA (sobota, nedelja)
4. S katerimi dejavnostmi ste se v prostem času ob koncu tedna najpogosteje ukvarjali? Izberite
in obkrožite tri dejavnosti v hladnejši in toplejši polovici leta.

TOPLEJŠA POLOVICA LETA

HLADNEJŠA POLOVICA LETA

(od začetka marca do konca oktobra)

(od začetka novembra do konca februarja)

a) sprehod, hoja

a) sprehod, hoja

b) športne dejavnosti (kolesarjenje, košarka)

b) športne dejavnosti (smučanje, sankanje)

katere?____________________________

katere? _________________________

c) ogled naravnih oz. kulturnih znamenitosti

c) ogled naravnih oz. kulturnih znamenitosti

d) fitnes, aerobika

d) fitnes, aerobika

e) kopanje, sončenje

e) planinarjenje

f) planinarjenje

f) obisk znancev, prijateljev, sorodnikov

g) obisk znancev, prijateljev, sorodnikov

g) obisk športnih, kulturnih prireditev

h) obisk športnih, kulturnih prireditev

h) obisk lokala ali gostinskega lokala

i) delo na vrtu ali kmetijski parceli

i) drugo

j) obisk lokala ali gostinskega lokala

kaj? ______________________________

k) drugo
kaj? ______________________________
5. Kje ste se običajno ukvarjali z zgoraj navedenimi dejavnostmi? Prosim, navedite čim bolj
natančna območja (npr: Ilirska Bistrica – kje? ali zunaj občine – kje?).

TOPLEJŠA POLOVICA LETA

HLADNEJŠA POLOVICA LETA

(od začetka marca do konca oktobra)

(od začetka novembra do konca februarja)

a) _______________________________

a) _________________________________

b) _______________________________

b) ________________________________

c) _______________________________

c)_________________________________
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6. Kako pogosto ste svoj prosti čas ob koncu tedna preživljali izven lastnega doma (na sprehodu,
koncertu, izletu …)?
a) štirikrat na mesec
d) enkrat na mesec
b) trikrat na mesec
e) manj kot enkrat na mesec
c) dvakrat ne mesec
7. (Na to vprašanje odgovorite, če ste pri šestem vprašanju obkrožili črko d ali e.) Zakaj niste
večkrat preživeli prostega časa zunaj lastnega doma? Izberite in obkrožite dva odgovora.
a) zaradi pomanjkanja časa (obilica dela,
d) zaradi zdravstvenih težav
družinske obveznosti …)
e) ker ne čutim potrebe
b) zaradi pomanjkanja denarja
f) drugo: ____________________
c) zaradi slabega vremena
8. Navedite dva kraja oz. območji, ki sta bila najpogostejša cilja vaših izletov ob koncu tedna.
I. ______________________________________________________________________
II. ____________________________________________________________________
9. Ali greste v hladni polovici leta enako pogosto na izlet kot v poletni polovici leta?
a)DA, enako pogosto
b) NE, manj pogosto
c) NE, bolj pogosto
10. S kom ste šli najpogosteje na izlet?
a) s partnerjem
b) z družino
c) s prijatelji, znanci , sorodniki

d) sam
e) drugo (društvo, organizacija):________
_______________________________

11. Kako ste najpogosteje šli na izlet?
a)z avtomobilom
b)kot sopotnik v avtomobilu
c)z avtobusom
d) z vlakom

e) s kolesom
f) z motorjem
g) drugo: _________________________

12. Koliko oddaljeni so najpogosteje cilji vaših izletov?
a) do 30 km
b) 30-60 km
c) 60-100 km
13. Koliko časa ponavadi trajajo vaši izleti?
a) nekaj ur ali pol dneva
b) cel dan

d) nad 100 km

c) dva dni ali več

14. Ali ste na izletih ob koncu tedna tudi prenočevali izven doma?
a)NE nikoli
b)DA redko (dvakrat, trikrat)

c) DA pogosto

če DA kje ste prenočevali (planinska koča, počitniška hišica, hotel, pri prijateljih …)
____________________________________________________________________________
15. Kateri razlogi so bili običajno najbolj pomembni pri izbiri cilja vaših izletov? Izberite in
obkrožite dva odgovora.
a) lahek in kratek dostop
e) prijetni lokali
b) privlačna pokrajina
f) priložnosti za srečanja drugih ljudi
c) možnost ukvarjanja s priljubljeno aktivnostjo
g) drugo: _______________________
d) mirna, tiha okolica
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16. Ali se vam zdijo možnosti za preživljanje prostega časa v občini Ilirska Bistrica ustrezne,
zadovoljive?
a) Da. Kaj bi posebej pohvalili?
________________________________________________________________________
b) Ne. Kaj vas moti?
________________________________________________________________________
17. Kateri izletniški cilji v občini Ilirska Bistrica se vam zdijo zanimivi in bi jih priporočili
obiskovalcu iz drugih območij Slovenije ali tujcem. Prosim navedite vsaj en cilj.
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
18. Katere od spodaj navedenih stvari najbolj pogrešate v občini Ilirska Bistrica? Izberite in
obkrožite dva odgovora.
a) kulturne ustanove (gledališče, kino, muzej …)

f) več prijetnih lokalov

b) več zelenih površin

g) boljše možnosti za zabavo

c) več otroških igrišč

h) več možnosti za ukvarjanje s športom

d) več kolesarskih stez

i) drugo: __________________________

e) več urejenih in markiranih peš poti

Na koncu vas še prosimo za nekaj osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za statistične
namene.
1. Spol: M

Ž (obkrožite)

2. Starost: a) 15-19 let

b) 20-29 let

c) 30-39 let

d) 40-49 let

e) 50-59 let

f) nad 60

3. Izobrazba:
a) nedokončana ali dokončana osnovna šola

b) srednja šola

c) višja ali visoka šola

4. Status:
a) dijak/študent

b) zaposlen

5. Živite a) v mestu Ilirska Bistrica
6. Stanujete: a) v hiši

c) nezaposlen

d) upokojenec

e) drugo

b) na vasi (kateri? _________________________)

b) v bloku

Za sodelovanje v anketni raziskavi se vam še enkrat zahvaljujemo.
Tjaša Šestan
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