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POGLED IZ KOLESARSKE POTI

V A B I L O

Vabimo Vas na ogled razstave rezultatov urbanistično - arhitekturne delavnice

»Tipologija objektov za namen kratkotrajnih nastanitev oz. »glampingov« 
v Mestni občini Nova Gorica«,

na kateri so sodelovali študentje magistrskega enovitega študija arhitekture  
Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani 

in kataloga  urbane opreme, ki ga je pripravila Mestna občina Nova Gorica.

Kataloga sta na vpogled v digitalni obliki na spletni strani mestne občine.

Razstava bo na ogled v pritličju Mestne občine Nova Gorica od 1. do 16.12. decembra 2021.



TIPOLOGIJA OBJEKTOV ZA NAMEN KRATKOTRAJNIH NASTANITEV
 OZ. GLAMPING-OV V MESTNI OBČINI NOVA GORICA

Študijsko leto:   2020/2021, zimski semester
Mentorji:    prof. dr. Alenka Fikfak, asist. Janez P. Grom, asist. Kristijan Lavtižar.
Zunanja sodelavca:  Marko Lazić, Aleš Švigelj.
Študentje:   študenti 3., 4. in 5. letnika Magistrskega enovitega študija arhitekture
Strokovna pomoč:  Nataša Ipavec, Irena Balantič (mestna občina Nova Gorica)

V okviru sodelovanja med Univerzo v Ljubljani Fakulteto za arhitekturo (UL FA) in Mestno občino Nova Gorica (MONG), smo 
v zimskem semestru 2020/2021 pilotno razvijali ideje, vizije in možnosti za razvoj kratkotrajnih nastanitev z »glamping-i« 
v različnih naseljih MONG. V tej prvi pilotni delavnici so bila izbrana naslednja naselja: Lokovec, Ravnica, Grgarske ravne, 
Grgar, Šempas, branik, Ozeljan, Solkan, Ajševica, Tabor, Nemci,  Trnovo, Bate, Prvačina. 

V okviru delavnice je delo potekalo v več korakih. Na predstavitvenem dnevu delavnice – smo skupine seznanili z 
glavnimi izzivi, dogajanji, smernicami, želenimi programi, oblikovali smo cilje in namen delavnice. Študentje so iz izbora 
predlaganih naselij lokacije izbrali sami. Delo je potekalo v 17ih malih skupinah (od 1 do 3 študentje). Vsaka skupina je 
individualno sestavljala tako »zgodbo« razvoja ideje »glamping-a« kot tudi razvoja naselja v odnosu do programa. Zaradi 
onemogočenega pravega terenskega dela, delavnica je namreč potekala v obdobju večjih omejitev zaradi covid-19, smo 
se spopadali s težavo ogleda terena, ki je prvi in ključni korak tako za študente, kot tudi za mentorje. Delo smo si nekoliko 
olajšali s pomočjo občine in študentov, ki bivajo v občini MONG.  
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