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1

UVOD

Magistrska naloga obravnava območje v Luciji, občina Piran, ki je ena najbolj obiskanih
turističnih občin v Sloveniji. Geografsko leži v mediteranskem pasu, katerega specifični
klimatski pogoji vplivajo na floro in favno.

Slika 1: Občina Piran z lokacijo območja obdelave

Za Lucijo je značilno t. i. »podnebje oljke«, kar pomeni, da v njej uspevajo le tiste rastline,
ki ne prezimijo, če se temperatura spusti pod ledišče in tiste, ki so prilagojene še ostalim
naravnim razmeram – vročim poletjem, pomanjkanju vode, zimskemu dežju, vetru in
slanosti v zraku (Ogrin, 1996: 48).
Območje obravnave v Luciji leži neposredno ob delu slovenske obale, ki služi kot pristanišče
za Marino Portorož. Lokacija obsega površino pred Marino Portorož in začasno ureditev
Parka Sonce ter zeleni obcestni pas, ki poteka skozi celotno območje.
Parkovna ureditev, ki je planirana za območje obdelave bo zaradi raznolikosti mediteranske
vegetacije botaničnega značaja. Botanični vrtovi so po besedah mednarodnega združenja
botaničnih vrtov za ohranjanje vrst (ang. Botanic Garden Conservation International –
BGCI) ustanova, ki hrani dokumentacijo vseh zbirk živih rastlin za namene raziskovanja,
konzerviranja, razstavljanja in izobraževanja. Leta 2018 so dopolnili merila za kvalifikacijo
botaničnega vrta in dodali, da imajo večji poudarek pri ohranjanju redkih in ogroženih vrst
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v skladnosti z mednarodnimi politikami ter trajnostnimi in etičnimi pobudami. Splošne
definicije botaničnega vrta ni, je pa vsem definicijam skupno to, da je to prostor, namenjen
zbiranju, gojenju in prikazu ogromnega števila rastlin, označenih z botaničnim imenom
(BGCI, 2020).
Trenutno je na svetu po podatkih BGCI zabeleženih več kot 3.664 botaničnih vrtov, kjer se
goji najmanj 6 milijonov rastlin od 80.000 do 100.000 vrst, kar pa je skoraj četrtina vseh
trenutno znanih (živih) svetovnih rastlin, od tega jih je vsaj 10.000 redkih in ogroženih
rastlinskih taksonov, v njih pa se v herbarijih hrani tudi več kot 140 milijonov posušenih
primerkov (BGCI, 2020).
Z obzirom na to, da na Obali ni botaničnega parka, ki bi predstavljal pestrost mediteranske
vegetacije in bi bil namenjen tudi rekreaciji in drugim prostočasnim dejavnostim, ima Lucija
v tem primeru priložnost, da to območje postane koristna prostorska intervencija. Naloga bo
zato obravnavala mediteranske parkovne ureditve na temo botaničnih vrtov in bo na koncu
predstavljena kot obalna parkovna ureditev z botanično izbiro vegetacije, ki se programsko
deli na dva parka.

1.1

OPREDELITEV PROBLEMA IN HIPOTEZ

Obravnavano območje v Luciji obsega večjo degradirano površino, ki deluje kot vizualni
problem med obalo in preostalimi območji Lucije.

Slika 2: Prikazana je neprimerna raba prostora: 1a), 1b) obcestni panoji zakrivajo poglede 2) nevzdrževane in
degradirane površine, 3) površine namenjene športu in rekreaciji ter turizmu so neurejene brez določene rabe.

Stanje obravnavanega območja je rezultat rabe, ki je izrazito prilagojena sezonskemu
turizmu. Na območju ob kanalu se nahaja makadamsko parkirišče, s katerim upravlja Marina
Portorož, namembnosti le-tega se v polni razsežnosti koristi le ob dogodkih, ki jih organizira
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Marina Portorož (npr. internacionalni navtični sejem Internautica). Peščena površina se
počasi zarašča s samoniklimi mediteranskimi travami in halofitnimi rastlinami.
Dostop do kanala Fazan, ki je del marine in je namenjen komunalnim privezom, je na
nekaterih odsekih omejen in otežen. Ob kanalu do komunalnih privezov vodi neurejena
brežina, po kateri so si ljudje sami utrli poti do čolnov. Edini urejen dostop na območje je
preko brvi na severni strani kanala.
Ostali problemi v tem prostoru:
območje je namenjeno komunalnim privezom na obeh brežinah kanala, s katerim
upravlja Marina Portorož,
za kanal Fazan je značilno to, da se v njem izmenjujeta slana (morska) in sladka voda,
ki v kanalu povzročata cvetenje alg ter s tem neprijeten vonj,
gibanje morja oz. morski tokovi, ki nastanejo zaradi sprememb v temperaturi, slanosti
vode, vetrov in sprememb v zračnem tlaku ter zaradi plimovanja, in
onesnaženost zaradi akvatorija marine in drugih umetnih ter bioloških odpadkov, ki so
speljani v kanal.
Najbližja urejena zelena površina, kjer se obiskovalci v vročih poletnih dneh lahko ohladijo
in zavarujejo pred vročimi sončnimi žarki pod krošnjami dreves, je slabih 700 m stran, na
zelenem polotoku rta Seča, kjer je tematski park Forma Viva z razstavljenimi kamnitimi
plastikami. Zaradi oddaljenosti od centralnih dejavnosti je park redkeje obiskan. Ostale
zelene površine so začasno urejene in prav tako ne nudijo obiskovalcem ničesar tako
atraktivnega, da bi se obiskovalci v njih zadrževali (Park Sonce, ki je del obravnavanega
območja pri glavni avtobusni postaji Piran) ali pa so težje dostopne oziroma so v zasebni
lasti.
Magistrsko delo skuša na primeru Lucije pokazati, kako je možno z ustreznim krajinskim
oblikovanjem urediti prepoznaven prostor, ki bo z izbranim programom (botanična
ponudba) izboljšal mikroklimo in prispeval k boljši turistični rabi prostora skozi celotno leto.
Območje obdelave bi moralo predstavljati kombinacijo komercialnih, kulturnih in
rekreativnih dejavnosti in biti javno dostopno ter prehodno skozi celo leto.
1.2

NAMEN IN CILJI NALOGE

Magistrsko delo obravnava botanične parke mediteranskega podnebja kot posebne oblike
prostorskih ureditev na način, da preuči njihove oblikovne zasnove, ki temeljijo na izboru
rastlinskega gradiva.
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Z oblikovanjem prostora v obalni park, ki se tematsko navezuje na rastlinsko gradivo
mediteranskega podnebja, se izoblikuje urejena zelena površina, s katero lahko prebivalcem
in obiskovalcem Lucije omogočimo stik s pestro mediteransko vegetacijo iz območij z
mediteranskim oziroma sredozemskim podnebjem celotnega sveta. Novonastala zelena
površina služi tudi kot dopolnitev Obalne poti, ki poteka od rta Piran in do rta Seča.
Cilji naloge so:
izdelati predlog prenove in revitalizacije degradiranega urbanega območja,
predstaviti izbor rastlin mediteranskega in subtropskega podnebnega pasu, ki so
navezane na nove pešpoti z že obstoječimi povezavami v bližini in s tem narediti
območje bolj turistično prepoznavno.
1.3

METODA DELA

Delo se začne s pregledom literature in s preučitvijo podobnih projektov za izbrano območje
občine Piran. Nadaljuje se s preučitvijo pisnega in grafičnega dela, kot so študije in
prostorski akti. Sledi terenski ogled in vrednotenje prostora. Izdelane bodo različne
prostorske analize, ki so v pomoč pri razumevanju prostora in s katerimi se začne
raziskovanje že izvedenih podobnih prostorskih ureditev botaničnih parkov s poudarkom na
izbiri vegetacije, ki se nahajajo na območju mediteranskega podnebja. Na podlagi vsega tega
sledi predlog ureditve z izdelavo celotnega načrta in predlog smernic pri razvoju in ureditvi
prostora.
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2

LUCIJA – PREDSTAVITEV OBMOČJA

Za Lucijo je značilno obalno submediteransko podnebje (podnebje oljke), kar pomeni, da so
zime večinoma mile in vlažne ter poletja vroča in soparna. Največ padavin pade v
poznojesenskem času.

Slika 3: Obalno submediteransko podnebje (podnebje oljke) (Ogrin, 1996: 51)

Povprečne januarske temperature so nad 4 °C in julijske nad 22 °C. Po podatkih Cegnarjeve
(2018), je bilo v letu 2018 na merilni postaji Portorož – letališče zabeleženo 49 vročih dni
(Tmax ≥ 30 °C).

Slika 4: Klimogram za Portorož v letih 1981-2010 (ARSO, 2019)

Povprečna temperatura zraka v Portorožu je bila v letu 2018 (v izbranem časovnem obdobju
1. 1. 2018–31. 12. 2018) 14,8 °C, povprečna maksimalna 20,1 °C in povprečna minimalna
10,4 °C (Cegnar, 2018).
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Slika 5: Klimatski diagram za merilno postajo Portorož – letališče. Najnižja dnevna (modra), povprečna
dnevna (črna) in najvišja dnevna (rdeča) temperatura v letu 2018 (tanka črta) in povprečja obdobja 1981 –2010
(debela črta) (Cegnar, 2018)

Povprečna dnevna temperatura zraka je prestopila spomladanski vegetacijski prag 5 °C v
prvi dekadi marca (drugje po Sloveniji konec marca). Prag 10 °C je bil dosežen le nekaj dni
za pragom 5 °C. Temperaturni prag 15 °C, ki daje »zeleno luč« za razvoj toplotno
zahtevnejših rastlin, je bil presežen mesec dni prej kot običajno (Cegnar, 2018), iz česar
lahko sklepamo, da se podnebje v Luciji segreva.
Povprečna letna višina korigiranih padavin v Portorožu je bila v letu 2018 (v izbranem
časovnem obdobju 1. 1. 2018–31. 12. 2018) 808,1 mm. Največ padavin pade jeseni (30 %),
v ostalih letnih časih pa okoli 20 % (Cegnar, 2018).
Območje leži v zaščitenem vzhodnem delu Pirana in je varno pred vetrovi iz vseh smeri.
Občasno se pojavlja še burja, ki je značilna za submediteransko klimo in ni več tako pogosta,
vseeno pa občasno sunki lahko dosežejo hitrosti tudi več kot 100 km/h.
Pojava tramontane in juga v povezavi z visoko plimo sta prav tako značilna, vendar se zaradi
zaščitene lege območja ne pojavljata pogosto. V letu 2018 so tako na ARSU izdali 7 opozoril
za močno burjo ali tramontano s sunki nad 100 km/h in 3 opozorila za močan veter – nad
70 km/h, tudi jugo ob morju (Cegnar, 2018).
Obalni predeli imajo čez celo leto, razen v zimskih mesecih, največ sončnega obsevanja.
Trajanje v letu 2018 na območju merilnega mesta Portorož – letališče (v izbranem časovnem
obdobju 1. 1. 2018–31. 12. 2018) je bilo 2412,7 h. V mesecu avgustu je bilo zabeleženih
332 h, kar je za desetino več kot običajno (Cegnar, 2018).
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Slika 6: Lucija – relief (kartografska podlaga: LiDAR posnetek, cit. po Atlas okolja, 2020)

Geografsko gledano leži Lucija v delu Tržaškega zaliva »Slovenske Istre« (Ogrin in sod.,
2012: 11), ki sodi med »reliefno odprte proti morju« (Ogrin, 2012: 11). Relief Lucije je ob
obalnem pasu sorazmerno raven in se počasi dviguje proti severu in vzhodu. Povprečna
nadmorska višina Lucije je 16 m (Aladin, 2020).

Slika 7: Vegetacija – Lucija (kartografska podlaga Atlas okolja, 2018)

Zaradi toplejšega in bolj suhega sredozemskega podnebja ter zaradi evtrično rjave prsti, je
skoraj vso rastlinstvo bazifilno in nevtralno, kjer prevladuje listopadno submediteransko
rastlinstvo. Na vzhodnem in jugozahodnem delu gričevja prevladujejo njivske površine v
kulturnih terasah (paradižnik, krompir, solata in druge), v zavetrnih legah pa vinogradi ter
sadovnjaki (vinska trta, oljke, murve, fige, marelice itd.). Na severnih legah prevladujejo
zimzeleni gozdni sestoji.
Ob obalnem pasu prevladujejo predvsem samonikle, toplo in svetloljubne ter sušovzdržne
rastline, ki so po večini odporne tudi na sol v zraku in v tleh (halofitne oziroma slanoljubne
vrste).
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2.1

POVOJNI RAZVOJ SLOVENSKE OBALE

V obdobju po 2. svetovni vojni je prišlo do velikih urbanističnih sprememb obalnega
območja takratne Jugoslavije, kamor sodijo tudi Koper, Izola in Piran, del katerega je tudi
Lucija. Zatorej se bomo v tem poglavju sprva seznanili z urbanističnim razvojem Portoroža
in Lucije v zadnjih nekaj desetletjih.
V povojnem času so se v slovenskem prostoru pojavile nove smernice pri oblikovanju
prostora in arhitekture, kjer so umetniki oblikovali prostor po principih moderne. »V
moderni so zaradi intenzivne gradnje stanovanjskih sosesk, industrijskih četrti ter
megalomanskih prometnih potez znotraj in zunaj naselij izginjali obrisi mestnih središč,
konture modernega mesta pa se so stapljale s predmestnimi naselji« (Košir, 1993, cit. po
Kralj-Pavlovec, 2010: 1). Začelo se je obdobje načrtovanja in oblikovanja naselij in sosesk
za delavce. Kakor Kralj-Pavlovec (2010) navaja Koširja, so se začele pojavljati »programsko
idealne regionalne rešitve, ki niso slonele toliko na oblikovanju, temveč so poudarjale
socialno noto bivanja, dela, počitka in rekreacije« (Košir, 1993, cit. po Kralj-Pavlovec, 2010:
1).
Arhitekt Edo Mihevc, ki je bil predstavnik modernizma in je po besedah Kralj-Pavlovčeve
(2010) »med prvimi arhitekti v takratni Sloveniji«, ki je »sprejel modernizem« in je
»izgradnjo povojne socialistične družbe na konkretnem primeru izpraznjenega območja
severozahodne Istre vzel kot izziv za celovit razvoj regije, ki bi moral temeljiti na naravnih,
kulturnih značilnostih in potencialih prostora« Kralj-Pavlovec, 2010: 9). V povojnem
oblikovanju Slovenske obale je leta 1959 izdelal osnutek regionalnega načrta Obale, na
podlagi katerega je bil leta 1960 izdelan načrt Slovenske obale, leta 1961 urbanistični načrt
za Piran in Lucijo, ter leta 1963 še urbanistični načrt za Koper in Izolo.
Kakor nadaljuje Jasna Kralj-Pavlovec (2010): »Radikalnost utopije je skušal ozemljiti prav
z naslonom na specifični regionalni, to je obmorski, sredozemski značaj severozahodne Istre.
/.../ S poudarkom na mediteranskih tlorisnih zasnovah, kamnitih detajlih, sredozemski
vegetaciji, morju, izraziti razliki med starim in novim, predvsem pa v spletanju vseh teh
pobud v celovit in organski načrt za celotno regijo je skušal opuščeni regiji postaviti staronovo ogrodje identitete« (Kralj-Pavlovec, 2010: 9).
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Slika 8: Urbanistični načrti Slovenske obale arhitekta Edvarda Mihevca (Kralj-Pavlovec, 1999: 60, 62)

Eden izmed njegovih urbanističnih motivov je tudi Mihevčev zeleni koridor z mediteransko
vegetacijo, ki po besedah prof. arh. Janeza Kresala: » /.../ povezuje tudi vse preostale zelenice
in parke. Podobno kot učinkuje zelenje, ki spreminja vodotoke« (Mihelič, 2017).
Mihevc je kot urbanist deloval po celi Sloveniji. Njegova najbolj znana dela so v Ljubljani
(Figovec, Metalka blagovnica, Kozolec ...) in urbanistične ureditve na Obali (hoteli Riviera,
Grand hotel Metropol, Avditorij v Portorožu ...), kjer je med drugimi zasnoval tudi turistična
naselja (Simonov zaliv in Belveder v Izoli, Sv. Nikolaj v Ankaranu), kamor spada tudi
Lucija.
Tako so se v drugi polovici 20. stoletja začeli intenzivno ukvarjati s preoblikovanjem
Slovenske obale, zelenih, vodnih in obvodnih površin in na takšen način so se izoblikovala
območja, ki so sestava komercialnih, kulturnih in rekreativnih dejavnosti za lokalno
prebivalstvo in turizem.
2.1.1 Razvoj Lucije
Na območju obdelave in na območju današnje Marine Portorož so bile včasih 32 hektarjev
velike soline, ki so jih zgradili v 13. stoletju (Škornik in Gogala, 2008: 31).
Vzdolž potoka Fazan je bilo strnjeno solinarsko in kmečko naselje, ki se je razprostiralo na
prisojnih pobočjih, ki se dvigajo proti severu in vzhodu do flišnega slemena. Tamkajšnji
prebivalci so poleg soli pridelovali zgodnjo zelenjavo (grah, paradižnik, bučke, krompir),
sadno drevje, vinsko trto in grozdje ter oljke in olivno olje.
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Slika 9: Prikaz območja obdelave na podlagi Franciscejskega katastra iz leta 1784, kjer je s svetlo barvo
nakazano območje nekdanjih lucijskih solin (Register nepremične kulturne dediščine, 2018)

Od leta 1902 ter vse do leta 1935 je skozi Lucijo vozila ozkotirna železnica Trst–Poreč,
Porečanka, znana tudi kot proga La Parenzana, ki je bila dolga 123 km ter imela 35 postaj,
ena izmed pomembnih je bila tudi v Luciji. Leta 1935 je Mussolini dal del proge podreti, da
bi lahko Italija zgradila svojo progo v Abesiniji v Afriki.
Kljub zaprtju proge Trst–Poreč je od Pirana do Lucije še vedno vozil tramvaj, ki so ga ukinili
šele leta 1956. Danes je celotna pot (Trst–Poreč) imenovana Pot zdravja in prijateljstva –
Porečanka – Parenzana, ki je urejena kot kolesarska pot.
V povojnem času velikih gradenj so soline v šestdesetih letih zasuli in pridobljene površine
namenili turističnim objektom, kjer je svoj pečat pustil že prej omenjeni arhitekt in urbanist
Edo Mihevc, ki je v času modernizma zasnoval tudi turistično naselje Lucija.
Lucijo, ki je do takrat sodila med podeželski predel Portoroža, je zasnoval kot naselje nizke
in goste zazidave apartmajskih hiš v zelenju, za industrijo in delavce oz. kot stanovanja za
tisti čas najbolj ogrožene stanovalce, kot so skupnosti mladih in starih ljudi. Na takšen način
je oblikoval tudi v prejšnjem poglavju omenjena naselja na Obali. Njegov cilj je bil združiti
kakovosti podeželja in mesta, v našem primeru: podeželje – Lucija, mesto – Portorož.
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Danes je Lucija največje bivalno in turistično naselje ob Piranskem zalivu in se s Portorožem
zrašča v somestje.

Slika 10: Arhitektonska urbanistična rešitev turističnega naselja Lucija (nekoč in danes), delo arhitekta in
urbanista Edvarda Mihevca, za katero je leta 1969 prejel Prešernovo nagrado (Stare fotografije …, 2020)

2.2

OŽJE OBMOČJE OBDELAVE

Območje obdelave se deli na dve območji. Prvo območje, ki je degradirano in se uporablja
kot makadamsko parkirišče, leži na robu obalne poteze Portoroža, ki na zahodni strani meji
na Marino Portorož in z južne strani na kanal Fazan.
Drugo območje leži na vzhodni strani in je urejeno kot začasna parkovna ureditev – Park
Sonce, ki leži med Zdravstvenim domom Piran – Lucija (v nadaljevanju ZD Lucija in
Trgovsko poslovnem centrom (v nadaljevanju TPC), del katerega je tudi glavna avtobusna
postaja za celotno Obalo.
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Slika 11: Shematski prikaz območja obdelave

2.2.1 Gramozno parkirišče pred Marino Portorož
Na območju trenutnega parkirišča so v preteklosti stale že prej omenjene Lucijske soline, ki
so jih z leti zasuli z gramozom. Prostor je dolga leta služil kot brezplačno parkirišče za
lokalno prebivalstvo ter obiskovalce tega območja.
Zemljišče je v lasti občine Piran, ki je območje dala v brezplačen najem gospodarski družbi
Marina Portorož, ki je trenutni upravljavec prostora. Slednja je leta 2015 spremenila
prometno ureditev parkirišča iz brezplačnega v plačljivega. Parkirišče je večino časa
neizkoriščeno, razen ob večjih dogodkih na lokaciji akvatorija Marine Portorož.
Do danes je bilo narejenih že kar nekaj projektov preureditve tega območja – od City centra,
do Termalne riviera Lucija, kongresne dvorane in hotela. Predlagani projekti med prebivalci
Lucije niso bili sprejeti, saj ti menijo, da si želijo središča v Luciji in da »občinska uprava
skozi rine v sistem služenja kapitalu, ki ga v bistvu ni« (Širok, 2015).
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Slika 12: Obstoječe stanje območja pred Marino Portorož, ki se uporablja kot parkirišče

2.2.2 Začasna parkovna ureditev, Park Sonce
Parkovna površina (nekdanja karting steza) je od leta 2014 začasna ureditev občine Piran
pred TPC. Ureditev območja je bil nekakšen eksperiment v nizkocenovnem oblikovanju
javnega prostora in je med lokalnimi prebivalci požel veliko zadovoljstva.
Na približno 4 ha velikem in nepozidanem območju se trenutno nahajajo: nekdanja karting
steza, ki danes služi kot poligon za učenje varne vožnje s kolesom in krožna pešpot ter
kolesarska steza v dolžini 400 m, manjše otroško igrišče, skate park in manjša ploščad,
namenjena tržnici.
V samem začetku je bilo v parku prisotnih tudi več skulptur s Forma Vive in fontana, katerih
prisotnost (razen ene skulpture) je danes nakazana le z betonskimi ploskvami sredi travne
površine s krožno potjo. Ob otvoritvi je bilo na novo zasajenih 60 mandljevih dreves –
Prunus dulcis in rožni vrt, ki so zaradi neprimernega vzdrževanja v slabem stanju.
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Slika 13: Začasna ureditev Park Sonce je med prebivalci Lucije zelo zaželena in obiskana površina. Koristijo
jo predvsem družine z otroki, skejterji in starostniki. V poletnih mesecih je najbolj obiskana v popoldanskih in
večernih urah, ko se ozračje ohladi, saj je na območju malo dreves, ki bi jim nudile senco in prijetno klimo.
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3

KONCEPT ZA OBLIKOVANJE OBALNEGA PARKA

Slovenska obala je zaradi prostorske omejenosti predragocena, da bi dopuščala degradirana
območja, kakršno je območje pri Marini Portorož v Luciji, ki že leta stagnira kot neurejena
peščena površina in negativno vpliva tudi na programe v okolici.
Občina Piran je med obalnimi občinami največja, njena obmorska naselja pa povezuje
Obalna pešpot, ki vodi tudi skozi območje obdelave. Glede na to, da ob obali od piranskega
do sečoveljskega polotoka ni parkovne površine, se na območju obdelave, ki je sicer
kategorizirano kot območje mešane rabe turizma, oskrbnih in turističnih ter športnih in
rekreacijskih dejavnosti, spremeni namenska raba, na kateri se načrtuje javni mestni park, ki
bo kot zanimivost Obalne pešpoti povezoval zelena polotoka Piran in Seča.
Parkovna ureditev se tematsko navezuje na rastlinsko gradivo mediteranskega podnebja, ki
bo povezoval prej omenjenje okoliške dejavnosti in nudil skupni prostor domačinom in
turistom.

Slika 14: Koncept rešitve z Obalno pešpotjo povezuje zelena polotoka Piran in Sečo (Javni prostorski podatki
Občina Piran, 2018)

Ker želimo na območju obdelave izdelati predlog za obalni park, ki se bo tematsko navezoval
na pestro rastlinsko gradivo mediteranskega podnebja, v nadaljevanju sledijo opisi
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botaničnih vrtov mediteranskega podnebja, ki imajo poleg pestre izbire vegetacije med
drugimi tudi socialno funkcijo.
Po besedah Dušana Ogrina je park: »praviloma z naravnim gradivom, travnatim zemljiščem,
nasadi, vodnimi motivi in potmi, ploščadmi, napravami za sedenje, igro in šport ter drugimi,
urejen odprt prostor namenjen vsem vrsta m prebivalstva za oddih in doživljanje krajinskih
in tudi drugih prizorišč« (Ogrin, 2010: 146). Parki se med seboj programsko razlikujejo in
predstavljajo odprte prostore, ki mestom s svojo reprezentativnostjo dajejo povsem drugačno
podobo.
Na območju Mediterana izhajajo parki predvsem iz renesančnega obdobja. Ti so se ohranili
v mestih in pred vilami, večina njih je obnovljenih in zaščitenih kot kulturna dediščina. »Ob
preučevanju vrtne umetnosti niso pomembni le vrtna zasnova, zgodovina oblikovanja vrtov,
vrtni arhitekti in naročniki ali družbene spremembe, ki so narekovale nov vrtni slog, ampak
je pomembno tudi, katere rastline so zanimale lastnike oblikovanih vrtov« (Unetič, 2015:
60). V zgodovini je bil park v mestih pomemben predvsem zaradi estetskega videza,
osenčenosti, medtem ko je v današnjih časih znano, da ima tudi druge pomembne funkcije,
kot so vpliv na mikroklimo, saj z izbiro vegetacije blaži temperaturo in vlago v okolju,
blaženje hrupa, zadrževanje voda, čiščenje onesnaženosti zraka in ne nazadnje nudi
življenjski prostor živim bitjem. Zelene površine imajo v mestih pomembno vlogo, saj le te
strukturno in ekološko prispevajo pri podobi in pri kvaliteti življenja prebivalcev.
Na svetu je več območij z mediteranskim podnebjem, ne samo pri nas. Znanih je le 20 %
rastlinskih vrst mediteranskega habitata (Marinelli in sod., 2014), večina njih je
vednozelenih (lovor, bor, oljka, pušpan, rožmarin).

Slika 15: Biodiverziteta mediteranske vegetacije (kartografska podlaga: Noce, Santini, 2018: 8). Območja z
mediteranskim podnebjem se nahajajo med 30° in 40° severne in južne zemljepisne širine, in sicer na zahodnih
obalah celin oziroma vzhodno od oceanskih tokov, ki v zimskem času povzročajo deževje.
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Glavni gradnik pri oblikovanju zelenih površin Mediterana so v veliki meri vednozelene
rastline, kamor sodijo tudi aromatične, cvetoče, zeliščne rastline, ki so lahko prostorastoče
in rezane. V času osvajanj ozemelj se je razširilo tudi navdušenje nad eksotičnimi vrstami
subtropskega podnebja, ki so zaradi ugodne klime omogočale njihovo rast (citrusi,
limonovci, pomarančevci, palme in druge) ter tako postale nekakšen simbol bogastva.
Poleg rastlin so v ureditvah prisotni tudi vodni motivi (fontane, vodnjaki, bližina vodne
površine), motivi iz kamna (tlak, objekti, stopnice, skulpture v klasičnem stilu pergole,
prekrite s strešniki, in uporaba lokalnega materiala (kamen, les).
Z obzirom na to naloga obravnava botanično pestrost mediteranskega podnebja, v
nadaljevanju sledijo primeri parkovnih botaničnih ureditev z enako klimo, na podlagi katerih
je v končni rešitvi izbrana vegetacija in dodatna infrastruktura.
3.1

PRIMERI MEDITERANSKIH BOTANIČNIH VRTOV

V tem poglavju so predstavljeni primeri botaničnih vrtov, ki ležijo na območju mediteranske
klime in imajo bogato zbirko rastlin, ki bo na koncu v kočni rešitvi tudi predstavljena in
uporabljena v nalogi.
3.1.1 Botanični vrt Sežana ob vili Mirasasso
V Sežani, za katero je značilno sredozemsko podnebje, že od leta 1848 stoji približno 2
hektarja velik in ohranjen vrt ob nekdanji poletni rezidenci vili Mirasasso, ki je bila v lasti
grške trgovske družine Scargamangá iz Trsta. V njem uspeva več kot 170 različnih
rastlinskih vrst iz različnih koncev sveta.

Slika 16: Razglednici s podobo sežanskega vrta Scaramangá iz obdobja 1910 – 1912 (cit. po Digitalizirana …,
2020)

Botanični park, ki krasi vhod v mesto Sežana, je zaščiten kot hortikulturni spomenik, saj ima
veliko estetsko, kulturno in zgodovinsko vrednost. Park se prav tako uvršča v slovensko
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mrežo botaničnih vrtov in arboretumov in je povezan tudi v mrežo mednarodnih botaničnih
parkov. Od leta 1957 je v lasti Občine Sežana, z njim pa upravlja Komunalno stanovanjsko
podjetje (KSP) d.d. Sežana (Botanični vrt Sežana ..., 2020).
Do leta 1948 je bil park v zasebni lasti in je bil vse do nacionalizacije nedostopen očem
javnosti. Sprva je bil park obsežnejši in je meril 2,5 ha, vendar ga je leta 1949 prepolovila
izgradnja železniške proge Sežana – Nova Gorica, sproti pa se je spreminjala tudi njegova
podoba.

Slika 17: Trikotna zasnova Botaničnega parka v Sežani (Botanični vrt Sežana ..., 2020)

Ploščad pred vilo Mirasasso centralno deli geometrijsko oblikovan in z vseh strani kamnito
ograjen park v renesančnem stilu. Predstavljeni so rondoji, stezice, ribnik, cvetoče pergole
in eksotična drevesa ter grmovnice in drevesa iz subtropskih krajev, ki so jih trgovski družini
Scargamangá prinašali mornarji iz različnih koncev sveta in rastejo še danes. V parku so
našli prostor listavci s severne Japonske, iglavci iz Azije in Evrope ter vednozelene rastline
sredozemskega podnebnega pasu.
Najstarejši del parka je vhodni del, ki ga od leta 1890 krasi pomanjšana verzija
schönbrunskega steklenjaka iz Dunaja, oziroma palmarij, ki so ga zgradili za potrebe po
zaščiti eksotičnih rastlin pred ostrimi vremenskimi razmerami (temperatura, veter,
padavine). V palmariju rastejo dateljnova palma, kavovec, pistacija, bromelije, orhideje,
aralije, kaktusi, ... V paviljonu se nahaja tudi majhen naravoslovni muzej s tremi muzejskimi
zbirkami in galerija, kjer so razstavljene stalne fotografske zbirke podobe in rastline parka v
času upravljanja družine Scargamangá.
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Slika 18: Pogled na palmarij v Botaničnem vrtu Sežana (KSP Sežana, 2020)

Drugi del parka je urejen manj formalno. Skozi območje polno dreves poteka mreža poti, ki
vodijo do različnih razglednih točk in programskih sklopov parka, ki ga sestavljajo:
sadovnjak, v katerem rastejo sadna drevesa iz južne Italije, vinograd grškega in
borgognejskega grozdja, jama in trije razgledni stolpi (jamo, razgledne stolpe in del
vegetacije so med gradnjo železnice uničili).

Slika 19: Pogled na rondo in parter. V ozadju libanonska cedra (Cedrus libani) (KSP Sežana, 2020)

V sklopu parka je včasih delovala tudi drevesnica, kjer so gojili eksotične rastline za potrebe
po obnovi rastlin v vrtu in za prodajo, vendar so jo v 70-ih letih opustili. Zanimivo je dejstvo,
da so tudi pozabljene sadike drevesnice spremenile in oblikovale park do stanja, v katerem
je danes (kavkaška jelka, pančičeva omorika, velecvetna magnolija, bela murva,
mamutovec ...).
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Slika 20: Botanični vrt Sežana ob vili Mirasasso (KSP Sežana, 2020)

3.1.2 Park Miramare, Trst – Italija
Zgodovinski muzej in grajski park Miramare leži na vrhu 50 m visoke pečine Grignana s
panoramskim razgledom na Tržaški zaliv in je ena najbolj obiskanih turističnih destinacij v
Trstu in njegovi okolici. Njegova zgodovina se je pričela leta 1856, ko je začel avstrijski
nadvodja Maksimilijan Hasburški z ženo Carlotto na več kot 22 hektarjih graditi grad
Miramare v stilu srednjeveške trdnjave z romantičnim pridihom v simbiozi z razkošnim
parkom, ki ga obdaja. Celotna ureditev posestva se je končala leta 1860 (Museo Storico …,
2019).

Slika 21: Grad Miramare je dostopen tudi z morske strani (Museo storico …, 2020)

Habsburški nadvodja Maksimilijan je bil po srcu strasten botanik in poznavalec evropskih
parkov, zato si je želel na območju brez vegetacije, ob pomoči arhitekta Carla Junkerja in
vrtnarja Josefa Laubeja (Baratta, 2019), zasnovati bujen park v angleško krajinskem in
renesančnem slogu, z gosto vegetacijo mediteranskih in eksotičnih vrst, ki jih je zbiral med
svojimi političnimi pohodi po svetu. Tujerodne vrste je bilo v tistem obdobju težko dobiti
zato je še toliko bolj tvegal z eksperimentom njihove aklimatizacije v mediteranskem
podnebju, ki mu je glede na današnjo podobo parka, uspel.
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Z vidika krajinske arhitekture je celotna parkovna ureditev rezultat mešanice krajinskega
sloga in italijanske renesanse, ki je zasnovana z značilnimi elementi teh dveh krajinsko
arhitekturnih slogov, ki se kažejo s kombinacijo naravnih in umetnih prvin.
Na jugozahodni strani parka, ki je zaradi lege zaščiten pred vetrom, se razprostirajo vrtovi v
pravilnih geometrijskih oblikah po vzoru renesanse. Parterje, ki so tektonsko vrezani v teren
in skupaj presegajo 2000 m2, krasi pestra izbira nizke zimzelene vegetacije (rezana živa
meja, posodovke s citrusi), ki s temnim kontrastom poudarjajo cvetoče in aromatične rastline
v gredicah, znotraj katerih vertikalno izstopajo skulpture na podstavkih v družbi palm. Med
glavne elemente sodijo tudi fontane, ribniki, jame in cvetoče pergole.

Slika 22: Tektonsko vrezan parter s cvetočimi rastlinami in stopnice s kipi v ozadju (levo: Ggeocaching, 2010,
desno: Johnson, 2016)

Vzhodni del parka je oblikovan v angleško krajinskem slogu, ker se kaže s prepletenimi,
mehko izoblikovanimi potmi, ki potekajo skozi prostorastoče zasaditve in obiskovalca
vodijo do umetno načrtovanih vodnih površin (ribniki s fontanami), gozdnih jas, sredi
katerih stojijo gruče mogočnih dreves. Del parka tvori tudi gosto zasajen gozd redkih
botaničnih vrst, kot so libanonska cedra, španska smreka, kalifornijska in mehiška cipresa
ter kot posebno izstopajoča soliterja, ginko biloba in mamutovec.

Slika 23: V parku Miramare rastejo številne tujerodne rastline, ki so se uspešno aklimatizirale in še vedno
uspešno rastejo in navdušujejo obiskovalce (Patrimonio Culturale, 2020)

V sklopu parka je tudi manjši tropski park, kjer si obiskovalci lahko poleg rastlinskih vrst
ogledajo tudi živali (ptice, mravlje, žabe, paličnjake, plazilce ...) v prilagojenih objektih
(paviljoni, šotori), nekatere izmed njih pa se po parku tudi prosto sprehajajo. Večina živali
je v parku le začasno in jih oskrbujejo le do določene starosti oz. dokler niso sposobne same
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preživeti, kasneje jih vrnejo v njihovo naravno okolje. Na takšen način oskrbujejo in ščitijo
tiste živalske vrste, ki jim grozi izumrtje. Največ primerkov je iz družine ptic, med njimi so
tudi kolibriji, ki živijo le v Ameriki in Karibih (Settemuse.it, 2020).

Slika 24: Poleg redkih tujerodnih rastlin v parku skrbijo tudi za redke živalske vrste (Settemuse.it, 2020)

Posebnost posestva je tudi ta, da se parkovna površina spušča proti zalivu in se zaključi z
manjšim pomolom, na koncu katerega stoji granitni kip sfinge iz 2. stoletja pr. n. št., ki je
del najdbe iz egipčanske zbirke, ki je pripadala Maksimilijanu (Baratta, 2019).
Park je bil v tistih časih ponos Maksimilijanu Habsburškemu in ga je celo dvakrat na teden
odprl za plemiče in uradnike, ki so obiskovali Trst, da so lahko občudovali drevesa in
rastline, ki jih do takrat še niso niti videli, niti poznali (Museo Storico ..., 2019). Po njegovi
smrti (1867) je bil park v lasti mnogih, zato se je čez stoletja spreminjal. S svojo zgodovino
in oblikovanjem je grad s parkom Miramare leta 1955 postal državni spomenik in kulturna
dediščina mednarodnega interesa in je danes simbol mesta Trst.

Slika 25: Shematski prikaz območja Miramare z botanično zasaditvijo tujerodnih rastlin, ki jih je zbiral
Maksimilijan Habsbourški na potovanjih po svetu (Picea orientalis, Taxus baccata, Quercus ilex, Cupressus
sempervirens, Phillyrea latifolia, Cedrus atlantica, Arbutus unedo, Pinus sabiniana, Calocedrus decurrens,
Sequoiadendron giganteum, Abies pinsapo, Cupressus macrocarpa, Pinus halepensis, Ostrya carpinifolia,
Acer campestre, Ginko biloba, Picea smithiana, Araucaria araucana, Magnolia grandiflora, Abies
cephalonica, Pinus nigra, Quercus petraea, Sequoia sempervirens, Tsuga heterophylla) (Schede ..., 2020)
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3.1.3 Botanični vrt, Barcelona
Ideja za botanični vrt v Barceloni je nastala leta 1988, ko je bil razpisan mednarodni natečaj
za botanično ureditev mestnega parka na degradiranem območju nekdanjega odlagališča.
Barcelonski botanični park, Jardí Botánic, se razprostira na 14 hektarjih pobočja in leži med
Castell de Montjüic1 in olimpijskim stadionom. V njem je predstavljena vegetacija petih
različnih con mediteranskega podnebja s celega sveta.
Park obsega tipične gozdove in grmičevje iz južne Avstralije, Južne Afrike, Čila, Kalifornije,
Kanarskih otokov in treh sredozemskih con. Cilj parka, ki se je odprl leta 1999, je med
drugim predvsem ohranjanje in predstavljanje javnosti več kot 1500 redkih in različnih
rastlinskih vrst Mediterana.

Slika 26: Mediteranski botanični park v Barceloni, Španija (Landezine, 2009)

Vrt je zasnovan v fraktalnih oblikah, ki tvorijo neenakomerno velike parterje, ki sledijo
terenu. Hodne površine so skozi prostor speljane po cik-cak vzorcu in oblikujejo parterje. V
parku je zaznati igro med kontrasti (naravno – umetno, pisano – monotono, mehke linije –
ravne, stroge linije ...), ki ustvarjajo dinamično napetost skozi celoten park.

1

Stara vojaška trdnjava (1640) na vrhu hriba Montjuïc. Trenutno služi kot občinski objekt v Barceloni.
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Slika 27: Kontrast mediteranske vegetacije in arhitekture (Landezine, 2009)

Poti v parku vodijo obiskovalce skozi ti. labirint poti, mimo 87 različnih območij zasaditev
iz petih sredozemskih con, v katerih rastejo geografsko in klimatsko sredozemske rastline,
ki so združene po ekoloških značilnostih.
Sredozemske cone v parku:
-

Sredozemska klima v južni Avstraliji
Hladnejša sredozemska klima ob obali Čila
Kalifornija
V Južni Afriki, kjer so skozi celo leto homogene padavine
Sredozemska kotlina

Slika 28: Pogled na raznoliko mediteransko zasaditev (Landezine, 2009)
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V botaničnem parku je tudi objekt botaničnega inštituta – paviljon, ki ga je arhitekt Carlos
Ferrater zasnoval kot preprosto strukturo, z zapleteno linearno geometrijo v kontrastu z
okoliško hribovito krajino. Nahaja se na najvišji točki Botaničnega vrta, ima 3 predele in se
razprostira na 3.300 m2 (Landezine, 2009).
V prvem predelu, ki je pod zemljo, so prikazane rastline, ki za svojo rast potrebujejo stalno
temperaturo in malo svetlobe. Drugi predel, ki je prav tako dostopen javnosti, nudi gostinske
storitve – bar in restavracijo, avditorij, dvorano in naravoslovni kabinet, kjer nudijo
izobraževalne dejavnosti, s katerimi spodbujajo ozaveščenost javnosti o varovanju narave.
Tretji predel je ločen od ostalih dveh in je namenjen inštitutu. V njem se nahajajo knjižnica,
raziskovalni laboratoriji in vzdrževalni prostori.

Slika 29: Botanični inštitut v Barceloni delo arhitekta Carlosa Ferratera (Designlabworkshop, 2020)

3.2

IZBIRA VEGETACIJE

Na svetu je poznanih samo pet območij z mediteranskim oziroma sredozemskim podnebjem,
ki zavzemajo komaj 1–2 % celotnega zemeljskega kopnega, če ne upoštevamo območja
Antarktike (Marinelli in sod., 2014: 78). Ta območja se nahajajo med 30° in 40° severne in
južne zemljepisne širine, in sicer na zahodnih obalah celin oziroma vzhodno od oceanskih
tokov, ki v zimskem času povzročajo deževje. »Več kot 2/3 biomov je na območju
Sredozemlja, podobne značilnosti rastlinskega sveta pa se zazna tudi v čilskem matoralu,
južnoafriškem finbosu, avstralskem maleju in kalifornijskem čaparalu« (Marinelli in sod.,
2014: 78).
Glede na to, da je znanih le 20 % vseh rastlinskih vrst mediteranskega podnebja, bi se
pestrost biomov lahko celo primerjala s tropskim deževnim gozdom. Na mnogovrstnost
rastlinskih vrst mediteranske klime imajo vpliv:
-

morje zaradi (slanih) vetrov je v zraku povečana koncentracija soli, zaradi katere so
se razvile rastline, ki prenašajo sol, t.i. halofitne oz. slanoljubne rastline;
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-

lega: skoraj vsi predeli mediteranskega podnebja ležijo med morjem in med gorskimi
verigami, kar ima izjemen vpliv na vreme. Nad kopnim se v zimskih mesecih
zadržujejo oblaki, ki povzročajo deževje;

-

tla: značilna so plitka in hitro odcedna tla, ki prekrivajo skalno podlago. Rastline se s
širokim in gostim koreninskim sistemom oprimejo skalne podlage in na takšen način
iz večje (skalne) površine srkajo vodo. Vzporedno pa s tem preprečujejo erodiranje
(odnašanje) prsti zaradi vetra in dežja;

-

rastlinstvo: zaradi vlažne in mile zime proti koncu pomladi zacveti ogromno rastlin,
enoletnic, ki poletje preživijo v obliki semen. Trajnice pa na začetku sušnega obdobja
preidejo v dobo mirovanja. Številne značilne rastline mediteranskih predelov so
močno aromatične in priljubljene tudi kot kuhinjska zelišča (žajbelj, rožmarin, timijan,
origano ...).

3.2.1 Mediteranska in submediteranska vegetacija
Mediteransko rastje je prilagojeno na poletno sušo, vročino, veter in na močno izhlapevanje
vode. Sestavljajo ga zimzeleni gozdovi z zimzelenimi listavci (hrast, lovor, oljka, bodika,
...), iglavci (bor, pinja, cedra, ciprese, ...), podrast je pretežno iz grmičevja in vzpenjavk
(pušpan, brin, bršljan, jasmin, ...) ter zeliščnih rastlin, ki vsebujejo eterične in aromatične
snovi (sivka, žajbelj, rožmarin, timijan, origano ...).

Slika 30: Makija na otoku Vis, Hrvaška

Zaradi potreb po kmetijskih površinah, potreb po širjenju urbanih območij in zaradi naravnih
nesreč (požari, suša, veter), se je naravno rastlinstvo (zimzeleni gozdovi) do danes močno
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skrčilo. Tako imenovana sekundarna vegetacija takšnih območij je danes zaraščena z
manjšimi grmovnimi sestoji s posameznimi drevesi.

Slika 31: Posamezne faze degradacije sredozemskega zimzelenega gozda (Geografija 1, 2019)

Na območju Sredozemlja kot tako imenovano sekundarno vegetacijo razlikujemo dva tipa
grmišč:
-

Makija je glavni pokazatelj mediteranske klime, kjer uspevajo nizke zložbe (do 5 m)
in združbe zimzelenih grmov, med katerimi rastejo tudi posamezni toploljubni iglavci,
listnata in zimzelena drevesa, aromatične rastline in citrusi. V primeru, da v okolici ne
rastejo tipični predstavniki, kot so hrast, sliva, mirta in oljka, je izbira rastlin
mediteranskega podnebja bistveno manjša.

-

Gariga, je habitat, ki ga »zaznamuje prepletanje travne vegetacije in nižjega
grmičevja« (Konte in sod., 2006), ki je porasel z mešanico grmičastih in aromatičnih
grmov (timijan, sivka, rožmarin, žajbelj, lovor) do višine 2 m in se nahaja tudi pri nas.

Kljub temu, da makija in gargia, ki ju gradijo bodljikave in zimzelene rastline, zaraščata
območja nekdanjih sredozemskih gozdov, je treba poudariti to, da so tudi takšna območja
danes prepuščena degradaciji, njihovemu izginjanju, naravnim ujmam, itd., kar lahko
privede do tega, da bo sredozemsko vegetacijo nadomestila le gola skala.
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Slika 32: Primer izginjanja mediteranske vegetacije – Goli otok, Hrvaška

3.2.2 Tropska in subtropska vegetacija
»Preseljevanje rastlin in živali iz drugih okolij ni novodoben pojav. Ljudje že stoletja iz tujih
krajev prinašajo uporabne vrste. Tako tudi večina naših kulturnih rastlin in domačih živali
izvira iz drugih območij, predvsem iz Azije ter Severne in Južne Amerike« (De Groot in
sod., 2017: 6). Sprva se je v času velikih osvajanj začelo trgovanje z začimbami, ki so imele
veliko vrednost (transport, trgovanje) in niso bile dostopne vsem (ingver, kavovec, žafran,
poper, muškatni orešček, klinčki, vanilja in druge). Zaradi povečanega povpraševanja in
posledično višje cene le-teh, se je razširilo tudi zanimanje za samopridelavo na drugih
kontinentih. Vzporedno s trgovanjem začimb so priložnost za rast dobile tudi eksotične
okrasne rastlinske vrste (palme, bananovci, pasijonka, mandarine, pomarančevci, limonovci,
mandljevec, mango, kivi in druge), ki so si jih zaradi njihovega posebnega habitusa in plodov
za ureditev vrtov okoli rezidenc in vil privoščili le višji sloji ter z njimi še dodatno
reprezentativno sporočali statusni simbol bogastva.
Za rastline tropskega in subtropskega pasu je v nekem novem okolju lahko usoden prehiter
padec temperature, saj so zanje lahko usodne že temperature med 0–10 °C, vendar so v
primeru počasnega padanja temperature njihovi procesi upočasnjeni ali pa se celo
popolnoma ustavijo, zato se relativno dobro in hitro prilagodijo. Odpornost takšnih rastlin v
»sekundarnem območju« je v prvi meri seveda odvisna od podnebnih značilnosti primarnega
območja iz katerega rastlina prihaja (Sušnik, 2019). Ključni dejavniki, ki vplivajo na rastline,
so svetloba, voda, zrak, podlaga in toplota oziroma klima.
Ker geografsko gledano ležimo v subtropskem podnebnem pasu mediteranskega podnebja
in ker se podnebje še dodatno spreminja, so pri nas prisotna različna mikroklimatska
območja, ki omogočajo rast tropskih in subtropskih predstavnikov na prostem. Tako so se
nekatere tujerodne rastline prilagodile oz. aklimatizirale in skozi stoletja postale »ubežnice
vrtov« in posledično s tem tudi »sestavni del« kulturne mediteranske vegetacije (bambus,
glicinija, japonska nešplja, rožičevec, robinija, vrtni oslez, ...).
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3.3

INVENTARIZACIJA IN ANALIZE OBRAVNAVANEGA OBMOČJA

3.3.1 Raba prostora
Območje obdelave leži na območju mešane rabe, kjer se prepletajo turistične, oskrbne in
storitvene ter športno rekreacijske dejavnosti, okoli katerih so nanizane različne vsebine
centralnih dejavnosti.

Slika 33: Namenska raba prostora na območju OP (Portorož, Lucija, Seča) (Javni prostorski podatki ..., 2018)
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Okrog območja je nanizanih veliko različnih vsebin od stanovanjskih sklopov, trgovsko
poslovnih in servisnih dejavnosti in izrazito turističen program, ki v marini predstavlja sivo
cono in omejuje povsem prost prehod ob obali.
V ožjem območju obdelave Lucije lahko rabo razdelimo v pet prevladujočih skupin:
-

Območja zelenih površin, ki so namenjena preživljanju prostega časa – športne in
rekreacijske površine, kamor zaradi mešanja rab uvrščamo tudi turizem. Obalni pas je
v večini urbaniziran in ravno zaradi zgostitve urbanizacije je večina odprtih površin
ob obalnem pasu povezanih prav s turizmom. Nanj se navezujejo kopališča kot ena
izmed značilnosti območja, manjši lokalni zeleni predeli in prostori, ki so v sklopu
turističnih objektov.

Predel Lucije je ob obalnem pasu skorajda v celoti športno-rekreacijski, saj dopušča gibanje
po obalnem pasu po poteh, razen v nekaterih predelih, kjer prevladujejo druge rabe (del
območja marine). Čeprav je prostor kategoriziran kot območje zelenih površin, se del ob
kanalu kljub temu koristi kot makadamsko parkirišče.
Severna stran Kanala Fazan, ki sodi pod predel Portoroža, zaznamujejo športni in rekreacijski
objekti Tenis Kluba Portorož (13 zunanjih peščenih igrišč za tenis in pod balonom še 2 pokriti
igrišči, večja igrišča s trdo podlago), del območja omogoča tudi igranje mini golfa,
namiznega tenisa, košarke, odbojke in malega nogometa ter plavanje v bazenu.
Na južni strani Lucije se nahaja Avtokamp Lucija, kjer se na otoku in skrajnemu rtu polotoka
nahajajo igrišča za igranje odbojke na mivki in urejeno območje za fitnes na prostem.
-

Območja centralnih dejavnosti, so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim
dejavnostim, kamor zaradi prepletanja rab štejemo tudi turizem; 70 % obalne črte
zavzema območje marine ter preostalih 30 % Kanal Fazan.

Na območju se tako pretežno prepletajo trgovske, upravne, socialne, zdravstvene, kulturne,
verske, poslovne, pisarniške stavbe in gostinske dejavnosti.
-

Površine, namenjene pristanišču na in ob obali, za privezovanje, za sidranje in
varstvo ladij z objekti pomožnih služb za neposredno oskrbo plovil.

Skoraj celotni obalni pas Lucije zajemajo površine Marine Portorož, od tega polovica odpade
na makadamsko parkirišče.
-

Območja stanovanj
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V pasu 50–100 m od obalne črte je na severni strani območje večstanovanjskih gradenj, ki
se zajedajo v območje centralnih dejavnosti na zahodni strani.

Slika 34: Dejanska raba prostora s spremljajočimi obstoječimi programi v ožjem območju obdelave: Lucija–
Seča–Portorož (Javni prostorski podatki Občina Piran, 2018, Google maps, 2018)

Iz analize je razvidno, da je dejanska raba prostora v večini del prometnih površin
(makadamsko parkirišče) in zelenih površin (začasna ureditev Park Sonce), okoli katerih so
centralne dejavnosti. Ker se na območju načrtuje obalni park, se zato predlaga sprememba
OPN, in sicer se območje obdelave v celoti (z izjemo glavne ceste Lucija, ki poteka skozi
območje) prekvalificira v zeleno površino. Območje bi s tem postalo razširjen parkovni del
zelenega koridorja Obalne pešpoti, ki se navezuje na zeleni sistem med rtoma Piran in Seča.
Najpomembnejše dejavnosti, ki vplivajo na zasnovo parka so:
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-

Marina Portorož – turistično podjetje d.d. – s svojo lokacijo (zaščita pred vetrovi
in bližina Trst–Istra) in s pripadajočim programom (marina, servisne storitve,
Apartmaji Marina Resort, restavraciji Marina in Laguna, otok s športnimi aktivnostmi
in gostinsko ponudbo, konferenčna dvorana) ima velik pretok ljudi vse leto (stalni in
nestalni gosti/turisti). (Marina Portorož d.d., 2020)

-

Center šolskih in obšolskih dejavnosti Burja (CŠOD) – umeščen je na polotoku
Seča nasproti parkovne površine Forma Viva. Izvajajo aktivnosti in programe za
predšolske in šolske otroke, za društva, klube, družine in individualne goste. Poleg
objekta se nahajata še dve zunanji igrišči.

-

Center za starejše občane Lucija – sodi med novejše objekte v Luciji, postavljen je
bil leta 2008 in sprejme do 164 oseb.

-

TPC in glavna avtobusna postaja – v sklopu objekta, ki je umeščen nasproti Parka
Sonce, se nahajajo zdravstvene storitve, banke in menjalnice, tržnica, knjižnica,
restavracije, lokali, trgovine, papirnice, foto studijo, frizer, zavarovalnica, odvetniške
storitve ter glavna avtobusna postaja Lucija.

-

Zdravstveni dom Piran – Lucija – umeščen je na križišču obalne ceste, med ceste,
po katerih je včasih vozil tramvaj Parenzana, Lucijo in Sončni park. V sklopu
zdravstvenega doma je tudi lekarna.

Uporabniki zgoraj naštetih storitev lahko obiskujejo in koristijo park skozi vse leto, za
rekreativne in druge prostočasne dejavnosti, npr. za sprostitev, počitek, meditacijo, čakanje
na potniški promet (TPC Lucija) in zdravniške preglede (ZD Lucija), razne prireditve,
razstave, igro, spoznavanje območja, krajine in regije.
3.3.2 Obstoječe prometne povezave
Za vpetost novega parka v širši prostor se pomembni trije prometni vidiki:
-

cestno omrežje poti in njihova kategorizacija ter raven obremenitve,
tematske poti, ki so vezane na širše območje Obale, in
pomorski promet, kot potencial Lucije za razširitev ponudbe navtičnega turizma.

Cestno omrežje
Glavna cesta II. reda Lucija-Seča vodi proti mejnima prehodoma s Hrvaško (mejna
prehoda Plovanija in Dragonja) in ne poteka ob obali, v času poletne turistične sezone
je zelo obremenjena, zato se cestni promet razbremeni na njeni vzporedni mestni in
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krajevni cesti Obala, ki vodi mimo območja obdelave in za nas predstavlja velik
potencial.
-

Cesta Obala poteka ob obalnem pasu in povezuje turistično zelo obiskan Portorož z
Lucijo. Čeprav fizično preprečuje stik z obalnim robom (kar je značilno skoraj za
celotno slovensko obalo), je v našem primeru lahko velik potencial ravno zato, ker
poteka mimo našega območja.

-

Cesta Lucija, ki je kategorizirana kot zbirna mestna in krajevna cesta, poteka skozi
naše območje in ga tudi fizično deli na dve območji. Po njej poteka dvosmerni promet
z javnim potniškim prometom s pripadajočo infrastrukturo (avtobusne postaje) in vodi
do TPC-ja, kjer se nahaja glavna avtobusna postaja.

-

Cesta Solinarjev se priključuje pravokotno na cesto Lucija in je edini omogočen
kopenski dostop do marine. V našem primeru tvori rob na južni strani območja
ureditve pri kanalu Fazan.

-

Javni potniški promet na območju deluje v dveh sklopih: mestni avtobusi in ostali
avtobusni prevozi kot so primestni, medmestni, regionalni in mednarodni. Prevozi so
prilagojeni turistični sezoni, kar pomeni, da so v poletnih mesecih prevozi bolj pogosti.
Mestni avtobusni prevozi povezujejo med seboj turistično zelo obiskana naselja Piran,
Portorož in Lucijo, skozi območje pa potekata progi Piran (Tartinijev trg)–Portorož–
Lucija ter Piran (Tartinijev trg)–Beli Križ–Portorož–Lucija. Proga Piran (Tartinijev
trg)–Portorož–Lucija obratuje vse dni v letu, intervali avtobusov so razporejeni v času
15–20 minut. Končna oziroma glavna avtobusna postaja je pred TPC-jem, ki leži na
vzhodni strani začasne parkovne ureditve Park sonce in je z vidika priložnosti prevoza
za turiste za obisk parkovne ureditve tudi potencial.

Tematske poti
Na Obali je zabeleženih 12 tematskih poti, največ jih poteka skozi Piran, Portorož, Lucijo,
Sečo, Strunjan in skozi zaledje obalnih mest, ki so vpeta v mrežo poti, ki vodijo do našega
območja. Izmed njih je najbolj prepoznavna in obiskana pot Parenzana ali Pot zdravja in
prijateljstva, ki skupaj z Obalno potjo poteka skozi naše območje.
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Slika 35: Shema pešpoti med občino Izola in občino Piran. Glede na oddaljenost od obale so povezave ugodne,
saj dopuščajo hojo v bližini morja, po večini celo ob obalni črti, in večinoma potekajo ob prometnicah. Najbolj
problematičen del z vidika urejanja krajine in varnosti je del pri Portorožu, kjer so glavne poti umeščene med
prometnico in objekte. (podlaga: Google maps, 2018; informativna tabla občine Piran – Piranske pešpoti)

Pomorski promet
Pomorski promet je v Sloveniji vezan na tri glavna pristanišča: Koper, Izola, Piran, pod
katerega spada tudi Marina Portorož v Luciji. Mednarodni in širši pomen za jadranski in
sredozemski pomorski promet ima le pristanišče Luka Koper v Kopru. Na Obali imamo
zabeleženih 6 marin, to so Bernardin, Izola, Koper, Portorož, Piran in Sveta Katarina v
Ankaranu. Marina Portorož je največja izmed naštetih marin in ima tudi večjo kapaciteto
obiska morjeplovcev, kar pomeni, da bi njeni uporabniki lahko obiskovali in uporabljali
prihodnjo parkovno ureditev.
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Slika 36: Analiza prometa in povezav za pešce v ožjem območju obdelave: Portorož–Lucija–Seča.
(Metapodatki karte: Javni prostorski podatki Občina Piran, 2018)

3.3.3 Dostopnost
Analiza dostopnosti prikazuje fizične povezave območja obdelave z okolico in ovire, ki
preprečujejo dostopnost. Območje obdelave leži med prometnicami in servisnimi
površinami in vodno površino (kanal Fazan) na severni strani.
Na severni strani (območje pri kanalu) je območje dostopno le preko mostu in je tudi glavna
vstopna točka območja. Območje ob kanalu je sicer dostopno tudi s severozahodne strani
kanala, vendar je vstopna točka uhojena pot, ki vodi do kanala Fazan, kjer se nahajajo
komunalni privezi. Vzhodni del istega območja je urejen s pločnikom in kolesarsko potjo
Parenzana, fluiden prehod skozi celotno območje na vzhodni strani otežujejo ostanki
nekdanjega vodnega jarka, ki se kažejo kot razgiban in nepredvidljiv teren, in delom
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makadamskega parkirišča. Južni del območja meji na cesto, ki vodi proti marini. Prehod je
s celotne strani otežen, saj ga prekinja drevored pinij in nekdanji oz. zapuščeni kanal. Prehod
na makadamsko parkirišče južne strani je s strani marine dostopen tako za pešce kot za
motorna vozila. Urejena pot (Obalna pot), ki vodi preko mostu na severni strani preko kanala
Fazan, je tudi edina pot, ki vodi skozi območje. Vstop za motorna vozila na območje je
omogočen na južni strani z dveh dostopov. Vzhodni del območja je ograjen in meji na
območje marine.
Sončni park je v celoti ograjen, vendar ima urejene prehode z vseh smeri, največ jih je na
vzhodni strani pri avtobusni postaji, vendar je prehod med parkom in postajo otežen zaradi
prometa in bočno parkiranih avtomobilov.
Večina poti je v slabem stanju. Na večini poteh se pojavljajo številne ovire za pešce
(poškodovane poti, uhojene poti, neustrezen material, ograje ...), ki otežujejo in
onemogočajo prehode. Poti so slabo označene in urbane opreme je malo. Nova ureditev mora
zato temeljiti na boljših povezavah za pešce.

Slika 37: Neprimerni in slabo vzdrževani dostopi
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Slika 38: Analiza dostopnosti (Javni prostorski podatki Občina Piran, 2018)

3.3.4 Turistična ponudba
Lucija, ki tvori somestje z izredno znanim in obiskanim turističnim krajem Portorož, ima ob
obalnem pasu, katerega del je območje obdelave, dobro razvito turistično ponudbo. Iz
analize je razvidno, da Lucijo zaznamuje predvsem pomorski turizem (Marina Portorož) in
kampiranje v naravi (Kamp Lucija), ki sta v zadnjih desetletjih v nenehnem naraščanju. Med
enodnevnimi turisti naj bi še vedno prevladovali slovenski gostje, ki koristijo dodatno
ponudbo marine (gostinstvo, plavajoče hiške, apartmaji, športna ponudba) (Primorske
novice, 2019).
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Na podlagi analize lahko razberemo, da je na območju Lucije in v njeni bližnji okolici dovolj
turistične ponudbe. Ta je predvsem skoncentrirana na predel Portoroža (Centralna plaža
Portorož, Tenis klub Portorož, hoteli in ostali nastanitveni objekti), medtem ko se na predelu
Lucije zadržujejo predvsem gostje marine – gostje hišk na vodi in apartmajev, ki pa v svoji
neposredni okolici nimajo zadostne turistične ponudbe, ki bi jih na predelu Lucije zadržala
dlje časa. Na polotoku Seča se ob obalnem pasu sicer nahaja kamp ter nad njim Forma Viva,
vendar sta od centralnega in spalnega dela Lucije že oddaljena in za nekatere tudi težje
dostopna (Forma Viva). Prav tako pa kamp poleg kampiranja nudi le rekreacijske površine
za odbojko na mivki, zato bi lahko nova parkovna ureditev z izbranim botaničnim
programom razširila turistično ponudbo in s tem pozitivno vplivala tudi na turistični obisk.

Slika 39: Nastanitveni objekti v bližnji okolici obdelave območja Portorož–Lucija–Seča (Google maps, 2018,
Booking, 2020)

3.3.5 Vegetacija
Čeprav je za slovenski obalni pas značilno, da ga sestavlja bujno rastje, je predel
obravnavanega območja zaradi rabe prostora in nerednega vzdrževanja v večji meri po
pestrosti vegetacije skromno ozelenjen.
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Na območju parkirišča pri kanalu Fazan, prevladujejo predvsem halofitne rastline. Njihovo
območje presega skoraj polovico območja. Ob Cesti Solinarjev, ki vodi do vhoda v marino,
je bil načrtno zasajen drevored alepskega bora (Pinus halepensis Mill), nekaj dreves je
zasajenih tudi na vzhodni strani ob poti, ki vodi proti kanalu Fazan.
Sončni park je bil ob otvoritvi zasajen z mandljevimi drevesi (Prunus dulcis), ki se zaradi
slabega vzdrževanja niso vsa ohranila. Številno najbolj pestra vegetacija se nahaja na severni
strani začasne parkovne ureditve, ki meji na Zdravstveni dom Lucija, na južni strani območja
obdelave pa meji na ekološko pomembno območje Sečoveljske soline s Sečo (Atlas okolja,
2018), kjer raste gozdni sestoj sredozemske vegetacije.
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Slika 40: Obstoječa vegetacija na območju obdelave (kartografska podlaga: Atlas okolja, 2018)

3.3.6 Termalna voda
Območje Portoroža je znano predvsem po portoroških termah, ki jih oskrbujejo z vrtinami
termalne vode, po katerih črpajo zdravilno in mineralno vodo (LifeClass ..., 2020). Tudi na
območju obdelave, na parkirišču pred marino, so leta 1994 izvrtali vrtino, kjer so na 801
metru globine prišli do izvira termalne vode, ki naj bi imela 25 °C (Brenčič, 2009) in je do
danes še niso koristili.
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Glede na to, da se na območju obdelave nahaja vrtina, se lahko za potrebe prihodnjega
botaničnega vrta načrtuje postavitev steklenjaka, ki se lahko direktno ogreva z geotermalno
energijo iz vrtine.

Slika 41: Vrtina termalne vode na območju obdelave
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3.3.7 Zaključek analitičnega dela
Sintezna analitična karta pokaže več predelov na območju obdelave, ki imajo dobre in slabe
lastnosti in jih razvrsti po njihovih kakovostih in prednostih.
Območje pri kanalu (2) je neporaslo zaradi rabe parkirišča. Ker se okoli območja nahajajo
različne centralne dejavnosti in programski sklopi, ki gravitirajo na celotno območje
obdelave, je smiselno območje prekvalificirati v zeleno parkovno površino, ki bi kot
razširjen del Obalne poti (11) postal vezni člen zelenega koridorja od rta Piran do rta Seča.
Območje pri kanalu Fazan (2) z vzhodne strani meji na sivo cono marine ter na njene
servisne programe. Potencial v območju obdelave pri kanalu Fazan je tudi izvir termalne
vode.
Drugi del parkovne površine (10) je trenutno urejen kot začasna parkovna površina, zato se
ga preuredi v mestni park, ki bi nudil več različnih sklopov za preživljanje in premostitev
prostega časa zaradi okoliških programov (zdravstvene storitve, glavna avtobusna postaja,
dom upokojencev).
Po analizi dostopnosti je bilo ugotovljeno, da je celotno območje dobro dostopno. Najbolj
primeren dostop po kopnem ostane že obstoječ dostop s severne strani preko brvi kanala
Fazan (1), ki se navezuje na Obalno pešpot. Potencialen je tudi pomorski dostop po kanalu
Fazan. Drugo območje ima zaradi ograje bolj omejen dostop. Največ dostopov je z vzhodne
strani (zaradi avtobusne postaje), medtem ko je z vzhodne strani in severne strani omogočen
le en vhod.
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Slika 42: Sintezna analitična karta (kartografska podlaga: DTK, 2014)
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4

IDEJNA ZASNOVA ZA OBALNI PARK LUCIJA

V tem delu je predstavljen predlog rešitve z novimi dejavnostmi in programi na območju
obdelave.

Slika 43: Tloris idejne zasnove za obalni park Lucija (glej PRILOGA A)
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Slika 44: Prerezi rešitve (glej PRILOGA A)
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4.1 PROGRAM
Zasnova obalnega parka v Luciji je sestavljena iz dveh sklopov: značilno mediteranski del
in del s subtropsko in tropsko vegetacijo.

Slika 45: Shema programske delitve Obalnega parka Lucija

Obalni park v ospredje postavlja gibanje pešcev in kolesarjev ter omogoča povezavo na že
prej omenjeno staro pot ozkotirne železnice Parenzana, ki je danes opredeljena kot Pot
zdravja in prijateljstva. Park je dostopen tudi z morske strani, saj ima urejeno brežino in
dostop do komunalnih vezov s pomoli, kjer pristajajo turistične ladjice, ki pripeljejo goste
na ogled mediteranskega botaničnega parka in tropskega paviljona.
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4.1.1 Tropski in subtropski del
Podnebje dopušča rast subtropskih rastlin, zato je ta predel parka namenjen subtropskim
vrstam, ki so že prilagojene oz. aklimatizirane v obalnem pasu Slovenije, in tistih okrasnih
vrst, ki bi pri nas še lahko uspevale, ob predpostavki, da niso strupene ali invazivne.

Slika 46: Programska shema tropskega dela Obalnega parka Lucija

Območje je dostopno s šestih vhodov/izhodov, od tega je eden namenjen vzdrževalcem. S
severne strani se pride po že obstoječem mostu z glavne prometnice Obala, ki vodi naprej
do Portoroža ali Lucije, ter po novi brvi, ki vodi neposredno do osrednjega motiva –
tropskega steklenjaka.
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Glavna pot, ki poteka ob portoroški plaži mimo bivše Taverne, obiskovalca popelje po že
obstoječem mostu čez kanal Fazan, kjer je že na daleč viden drevored pinij, za katerimi stoji
tropski steklenjak. Pot se takoj po prehodu čez most razcepi na dva dela. Del poti, ki poteka
proti vzhodni strani parka, vodi obiskovalca pod stebri in krošnjami pinij vse do tropskega
steklenjaka.
Drugi del poti obiskovalca popelje skozi vzhodni del parka mimo subtropskih nizkih in
cvetočih rastlin, obdanih s palmami in obstoječo mediteransko zimzeleno vegetacijo. Ker je
za obalna mesta značilno, da se v času sezone soočajo s pomanjkanjem vode, se za
vzdrževanje celotnega parka skupaj s steklenjakom, koristi voda iz termalne vrtine.
Poti se spojita pri steklenjaku, ki izstopa v bujni vegetaciji. V njem so predstavljene rastline,
ki niso prilagojene submediteranski klimi. To so redke, barvite tropske rastline.
Predstavljene različne vrste, kot na primer orhideje, vanilja, papaja, banane, kokosi,
kavovec, kakavovec, ilang taro, flamingovci, različne vzpenjalke, poper, mesojede rastline,
vodne rastline in številne druge. V sklopu steklenjaka so še prostor za metulje in gostinski
vrt ter gospodarski del objekta.

Slika 47: Pogled iz smeri ZD Lucija proti tropskemu paviljonu z obalne poti s komunalnimi vezi

Pred njim se na senčni, severni strani ortogonalna vstopna ploščad objekta razširi v gostinski
vrt z manjšim pomožnim paviljonom, ki je prav tako obdan z nizkimi subtropskimi
rastlinami in palmami. Z vzhodne strani steklenjaka se razprostira tratni parter, ki še dodatno
poudari steklenjak, odsev pa optično poveča park.
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Glavna pot se nadaljuje ob kanalu proti izhodu na južni strani. Tu je poteza iz pinij, ki s
svojimi debli okvirjajo in vodijo poglede do privezov, kjer lahko pristajajo turistične ladjice.
Pot vodi skozi labirint cvetočih subtropskih okrasnih grmovnic.

Slika 48: Pogled z območja labirinta proti kanalu Fazan

4.1.2 Mediteranski del
Parkovna površina ustvarja atmosfero mediteranskega prostora, ki obiskovalcem ponuja
sproščeno sprehajanje med nasadi oljk, agrumov, gosto senco pod mediteransko drevnino in
opazovanje ter zaznavanje aromatičnih vonjav zelišč in mediteranske vegetacije.
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Slika 49: Programska shema mediteranskega predela Obalnega parka Lucija
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Slika 50: Pogled iz tropskega parka proti ureditvi obcestnega pasu (levo mediteranski park)

Drugi del razcepa pa obiskovalca vodi ob drugi strani v rahlem rastru nasada oljk in ostalih
agrumov (kakiji, limonovci, pomarančevci, mandarinovci), ki zaradi rastra zasaditve in
odmaknjenosti med seboj odpirajo in zapirajo poglede med sprehajanjem po parku.
Pot se kmalu približa vzhodnemu delu parka, ki meji na cesto Lucija, kjer se nahaja TPC z
glavno avtobusno postajo Piran.

Slika 51: Pogled na oljčnik

Vzhodni del ima tri dostope, severni del obiskovalca pripelje iz glavne prometnice Obala in
od Zdravstvenega doma Lucija, kjer se v bližini avtobusne postaje nahaja otroško igrišče z
razgibanim objektom, ki poleg funkcije igrala služi kot klop, zasajena z aromatičnimi
rastlinami in drevesi, ki jim dajejo senco. Prostor nudi senčen predel za vse tiste, ki v
neposredni bližini čakajo na avtobusni prevoz (glavna avtobusna postaja Lucija).
Vzhodni vstopni del ob poteh spremlja nasad aromatičnih rastlin, vodi do osrednjega
prostora z gostinskim objektom s pergolo in teraso na vzhodni strani, ki nudi senčno stran v
popoldanskem in večernem času. Kot osrednji prostor omogoča pogled skozi linijo pinij
proti avtobusni postaji, pred katerimi so nizke aromatične rastline in nasad agrumov in teraso
na zahodni strani, kjer lahko opazujemo sadovnjak, oljke v oddaljenem kadru ter osrednjo
jaso, ki jo z južne strani ob glavni poti zopet spremlja aleja pinij.
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Z južne strani se med vstopno in glavno potjo nahaja ograjen pasji park s polkrožno pergolo
in krožno tlakovano površino s fontano.
Glavna pot se tako zaključi na jugozahodnem delu parka ob cesti Lucija, ki obiskovalca vodi
naprej po poti Parenzana.

Slika 52: Pogled na pasji park

Obstoječa dvosmerna cesta Lucija poteka neposredno ob mediteranskem parku na vzhodni
strani, na zahodni strani pa meji na območje Marine Portorož, kjer se nahajajo suhi vezi in
servisne površine ter apartmaji.
Teren proti servisnemu delu marine je razgiban in zasajen z mediteransko vegetacijo, ki je
odporna proti suši, soncu in soli. Z izbiro rastlinskega gradiva (visoka in nizka vegetacija)
se prepeči poglede na suhe veze in servisni del marine po celotni dolžini le te.
4.1.3 Izbrano rastlinsko gradivo
4.1.3.1 Mediteranska drevnina
V končni rešitvi so predstavljeni sklopi zasaditev, kot so: mešana gosta mediteranska
zasaditev, oljčnik, sadovnjak agrumov, aromatične rastline in zelišča, ki jih gradijo možne
rastlinske vrste, ki so predstavljene v tem delu.
-

DREVESA
a) Listopadna drevesa:
Črni gaber (Ostrya carpinipolia), črni oreh (Juglans nigra), mali jesen (Fraxinus ornus),
navadni gaber (Carpinus betulus), gledičja (Gleditsia tricanthos), jadikovec, judeževo drevo
(Cercis siliquastrum), javorolistna platana (Platanus hispanica), črna murva (Morus nigra),
bela murva (Morus alba), žižola, žižula (Jujube), marelica (Prunus armeniaca), mandljevec
(Prunus dulcis).
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b) Zimzelena drevesa:
- Listavci: Hrast plutovec (Quercus suber), črnika, hrast črnika, črničevje (Quercus
ilex), navadna oljka (Olea europaea sativa),), limonovec (Citrus limon), mandarina
(Citrus reticulata), klementina (Citrus x Clementina), figa (Ficus carica), kaki
(Diospyros kaki).
- Iglavci: Alepski bor (Pinus halepensis Mill), pinja (Pinus Pinea), vednozelena cipresa
(Cupressus sempervirens L.), črni bor (Pinus nigra), pančičeva omorka (Picea
omorika), mamutovec ali orjaška sekvoja (Sequoiadendron giganteum).
-

GRMI
a) Listopadni grmi:
Mirta (Myrtus communis), brogovita (Viburnum opulus), žuka ali brnistra (Spartium
junceum).
b) Zimzeleni grmi:
- Listavci: Lovor (Laurus nobilis L.), navadni pušpan (Buxus sempervirens), širokolistna
zelenika (Phillyrea latifolia).
OVIJALKE
Bršljan (Hedera helix »Golden Colibri«), zvezdasti jasmin, nepravi jasmin (Rhyncospermum
Jasminoides), navadni srobot (Clematis vitalba L.).
-

ZELNATE RASTLINE
a) Zelišča in aromatične rastline:
Bazilika (Ocimum basilicum). ognjič (Calendula officinalis), kraški šetraj (Satureja
montana), meta (Mentha sp.), žajbelj (Salvia officinalis), navadni rožmarin (Rosmarinus
officinalis), timijan (Thymus vulgaris), navadna dobra misel, divji majaron ali origano
(Origanum vulgare), prava sivka (Lavandula angustifolia).
4.1.3.2 Subtropska drevnina
-

DREVESA in GRMI
a) Zimzelena drevesa in grmi:
- Listavci: Pravi rožičevec (Ceratonia siliqua), robinija (Robinia pseudoacacia),
pahljačasti javor (Acer palmatum), srebrna akacija, mimoza (Acacia dealbata),
navadna juka (Yucca variegata), velecvetna magnolija (Magnolia grandiflora),
japonska nešplja, lokvat (Eriobotrya japonica), vrtni oslez, hibiskus (Hibiscus
syriacus), feijoa ali aka (Acca sellowiana), veličastna juka (Yucca gloriosa).
- Iglavci: Kavkaška jelka (Abies nordmanniana).
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- Palme: V parku so kljub škodljivcu rilčkarju uporabljene posamezne palme, ki se jih
redno pregleduje iz strani upravljavca botaničnega parka s sodelovanjem KGZS GO
(Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica).
Zmajevka, zmajevo drevo (Dracena draco)
OVIJALKE
Gola bungenvileja (Bougainvillea glabra), navadna vinika,
(Parthenocissus quinquefolia), pasijonka (Passiflora incarnata L.).

peterolistna

vinika

TRAJNICE
Agava kraljice Viktorije (Agave victoriae reginae), hibridna aloja (Aloe vera 'barbadensis'),
avokado (Avocado persea americana), velecvetni portulak (Portulaca grandiflora).
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5

SKLEP IN ZAKLJUČEK

Prostor slovenske obale je zaradi prostorske omejenosti predragocen, da bi lahko v njem
obstajala degradirana območja, kakršno je že desetletje in več neurejena peščena površina
ob portoroški marini v Luciji. Okrog nje je nanizanih veliko različnih vsebin od
stanovanjskih sklopov, trgovsko poslovnih in servisnih dejavnosti do izrazito turističnega
programa, ki v marini predstavlja sivo cono in omejuje povsem prost prehod ob obali.
Predlog ureditve javnega mestnega parka je na nek način samoumeven, saj povezuje
omenjene okoliške dejavnosti in ponuja skupen prostor tako domačinom kot turistom.
Poudarek novega mestnega parka je na bogati zasaditvi, saj je park zasnovan kot manjši
botanični vrt, v katerem prevladujeta mediteranska in subtropska vegetacija, v steklenjaku
pa tudi tropske rastline. V njem je cela vrsta elementov, ki so značilni za botanične vrtove:
zasajeni parterji, krožne poti, steklenjak, fontana, skulptura, labirint iz rastlin, drevored,
gostinski objekt ipd. Celoten prostorski ansambel nudi obiskovalcem različne prostore za
preživljanje prostega časa.
Programsko se celota parkovna ureditev deli na dva dela:
Prvi del parka je, vsaj kar se tiče rastlinskega izbora, oblikovan bolj ambiciozno. V njem so
predstavljene neavtohtone subtropske rastline, ki uspevajo tudi pri nas. Organizacija parka
je preprosta. Osrednji motiv parka je steklenjak v katerem se poleg pestre izbire tropske
vegetacije (3.000 m2) nahaja tudi servisni del (1.000 m2). Park je dostopen tudi z morske
strani s turističnimi ladjicami. Privlačen je za lokalne prebivalce, obenem pa predstavlja
zanimivo dodatno turistično ponudbo za dnevne in sezonske obiskovalce. Pomembna je tudi
njegova pedagoška funkcija, saj kot botanični vrt ponuja dodatne učne vsebine iz botanike
šolam na vseh stopnjah izobraževanja.
Drugi del parka se nahaja med Zdravstvenim domom Lucija in glavno avtobusno postajo
Piran. Ta del parka je zato veliko bolj frekventen, v njem se zadržujejo druge skupine
uporabnikov, ki so jim prilagojene posamezne rešitve v parku: prostor ob avtobusni postaji
z otroškim igriščem, gostinski objekt in »pasji park«. Preostali del parkovne površine je
zasajen z značilno mediteransko vegetacijo.
Podobno kot večino mestnih parkov, je tudi novi obalni park mogoče uporabljati za različne
prireditve, gledališke predstave, koncerte, razstave in druge tematske dogodke, kar
omogočajo raznovrstna krajinska prizorišča v parku.
Park lahko postane kakovostna dopolnitev Občini Piran, in Lucijo tako uvrsti med ostale
turistično prepoznavne kraje na slovenski obali.
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6

POVZETEK

Magistrsko delo obravnava botanične parke mediteranskega podnebja kot posebne oblike
prostorskih ureditev na način, da preuči njihove oblikovne zasnove, ki temeljijo na izboru
rastlinskega gradiva. Cilj naloge je izdelava idejne zasnove mestnega parka, ki sloni na ideji
manjšega botaničnega vrta.
Slovenska obala se je začela urbanistično razvijati šele po 2. svetovni vojni, ko so se v
slovenskem prostoru pojavile nove smernice pri oblikovanju prostora in arhitekture, kjer so
umetniki oblikovali prostor po principih moderne. Arhitekt Edo Mihevc je eden izmed tistih
urbanistov, ki je tudi na slovenski Obali pustil svoj pečat. Eden izmed njegovih urbanističnih
motivov je tudi t.i. zeleni koridor z mediteransko vegetacijo, ki bi povezoval zelene površine
ob slovenski obali.
Z obzirom na to, da na Obali ni botaničnega parka, ki bi predstavljal pestrost mediteranske
vegetacije in bi bil namenjen tudi rekreaciji in drugim prostočasnim dejavnostim, ima
območje obdelave, ki je že več kot desetletje degradirana površina tik ob obali v tem primeru
priložnost, da to območje postane koristna prostorska intervencija.
Predlog ureditve je javni mestni park, ki povezuje okoliške dejavnosti in nudi skupen prostor
lokalnemu prebivalstvu in turistom. Naloga zato v prvem delu preučuje botanične parkovne
ureditve ter prepozna nekaj koristnih lastnosti in jih uporabi kot smernice pri oblikovanju
zasnove.
Z oblikovanjem prostora v obalni park, ki se tematsko navezuje na rastlinsko gradivo
mediteranskega podnebja, se izoblikuje urejena zelena površina, s katero lahko prebivalcem
in obiskovalcem Lucije omogočimo stik s pestro mediteransko, subtropsko in tropsko
vegetacijo iz območij z mediteranskim oziroma sredozemskim podnebjem celotnega sveta.
Novonastala zelena površina, ki sloni na zasnovi manjšega botaničnega vrta, služi tudi kot
dopolnitev Obalne poti kot del zelenega koridorja, ki poteka od rta Piran in do rta Seča.
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