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SPRS (2004) Poselitev

TURISTIČNO NASELJE = ima razvito turistično infrastrukturo in druge vsebine, 
pomembne za oblikovanje turistične ponudbe. = naselje, v katerem število 
turistov za 50 % presega število stalnih prebivalcev naselja v času enega meseca 
v obdobju največjega turističnega obiska.

leta 2010: Banovci, Čatež ob Savi, Moravske Toplice, Podčetrtek, Portorož, 
Strunjan, Kamniška Bistrica, Kranjska Gora, Pokljuka, Soča, Trenta, Lipica (Pogačnik, 

2010, str. 218).  



OBMOČJA POČITNIŠKIH HIŠ = Objekti za občasno ali prostočasno bivanje.

• skladna z regionalno in lokalno arhitekturno, naselbinsko in krajinsko 
tipiko



SPRS (2004) Krajina:

Razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti

JEDRNA OBMOČJA ZA REKREACIJO / ZALEDJE. Usmeritve:

• Zagotavljanje dolgoročne optimalne izrabe primerjalnih prednosti

• Vključevanje lokalnega prebivalstva/skupnosti 

• Programska povezanost in dopolnjevanje tur. ponudbe

• Koriščenje razvojnih možnosti kulturne dediščine in krajine

• Preprečevanje pretiranih zgostitev programov in infrastrukture 



• Enakomerna razporeditev po prostoru => približevanje ponudbe 
prebivalcem 

• Spodbujanje za prestrukturiranje tur. območij na Obali in v Julijskih Alpah 
v smeri okoljske, programske in storitvene kakovosti



Območja nacionalne prepoznavnosti  - 67 krajinskih območij



demografske spremembe

zmanjševanje energetske odvisnosti

čezmejno in makroregionalno povezovanje

podnebne spremembe

nova vloga mest

globalizacija

poselitev in vloga mest

povezanost in dostopnost

kakovost in razpoložljivost virov Racionalen in učinkovit prostorski razvoj.

prepoznavnost Slovenije, identiteta Večja konkurenčnost slovenskih mest.

upravljanje Kvaliteta življ. v mestih in na podeželju.

Zagotavljanje pros. identitete Slovenije.

Prožnost in prilagodljivost na spr. raz.
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Prenova Strategije prostorskega razvoja Slovenije



Vrednotenje modelov prostorskega razvoja Slovenije - povzetek

Cilji SPRS2050

Normativni model 

(SPRS2004)

Deskriptivni model (trend)
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Zasnova modela prostorskega razvoja Slovenije
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Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021

Cilj: 3.7 – 4 mrd evrov

Vizija: »Slovenija je zelena butična globalna destinacija za zahtevnega 

obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi«

Ukrepi (razvoja prostora, naravnih in kulturnih virov)

Opredelitev posebnih območij za razvoj turizma znotraj območij s prepoznavnimi

značilnostmi na nacionalni ravni v SPRS2050 (razvoj turizma usklajen s temi

značilnostmi)

Vzpostavitev trajnostnega modela upravljanja z obiskom: opredelitev nosilnih

zmogljivosti destinacij

Spremljanje zadovoljstva prebivalcev

Valorizacija zavarovanih območij (izdelava načrta razvoja turizma)

Vključevanje kulturne dediščine v turistično ponudbo (izdelava načrta) 



Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021

Ukrepi

Identifikacija in vzpostavitev novih panoramskih točk, izboljšanje javnih plaž, 

ureditev javnih prostrov, outdoor infrastruktura – financiranje in enotno

označevanje

Prilagoditev javnega transporta potrebam turistov, umirjanje prometa

Formalno priznanje glampinga in drugih inovativnih oblik (standardizacija)

Sprememba zakonodaje za omogočanje gorskega kolesarjenja

Identifikacija 15-20 ključnih projektov za razvoj hotelov in letovišč



Ali turistična strategija prispeva k prostorski koheziji?

• Turizem je proizvodna dejavnost, s posebnostmi. Strategija usmerjena

predvsem v trženje produkta.

• (manjkajoče) vrednotenje dosedanjih in pričakovanih učinkov turizma 

na G, F, S (emisije, neenakomerna obremenjenost infrastrukture, 

sprememba krajinske slike, dvig cen, spremenjena ponudba)

• Produkti in destinacije opredeljeni po regijah, ne pa tudi učinki; manjka

izpostavitev najbolj ranljivih (preobremenjenih) območij in strategije, 

kako turiste preusmeriti iz teh območij.

• Različna časovna dimenzija in interventna logika


