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Turizem, prostor, načrtovanje

Tourism, space, planning

Ker je domače literature malo, delo 
pomembno zapolnjuje vrzel pri obrav‑
navi turizma v slovenskem prostoru in 
tudi v svetovnem merilu. Večina knjig, 
člankov in študij v splošnem obravnava 
posebne vidike turizma, kot so gospo‑
darski, socialni ekološki, marketinški, 
športnorekreacijski, okoljevarstveni in 
drugi, literature, ki se ukvarja z načr‑
tovanjem prostorskih ureditev turizma, 
skladno z drugimi rabami prostora, pa 
je malo. Knjigo vsebinsko in vizualno 
bogatijo številne avtorjeve skice in foto‑
grafije, zaradi česar je zanimiva vsebina 
še lažje razumljiva.

Knjiga je koristen strokovni pripomo‑
ček za prostorske načrtovalce, razisko‑
valce in pedagoge ter tudi za vse druge 
strokovnjake, ki se srečujejo s problema‑
tiko turizma – arhitekte, ekonomiste, 
okoljevarstvenike, sociologe, geografe, 
kulturologe, etnologe, strokovnjake 
na področjih športa in rekreacije, za 
načrtovalce prometa, infrastrukturnih 
oskrbnih sistemov, urejanja voda in ti‑
ste, ki delujejo v turističnem gospodar‑
stvu. In ne nazadnje tudi za vse laike, 
ki jih zanimajo prostorske razsežnosti 
turističnih pojavov. 
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Knjiga Prostorsko načrtovanje turizma 
obravnava pojav turizma z vidika pro‑
storskega načrtovanja. Knjiga ponuja 
obsežen in celovit prikaz prostorskih 
razsežnosti turizma. Poudarek je na 
novejšem dogajanju v prostorskem 
urejanju turizma v globalizaciji, novih, 
spreminjajočih se političnih razmerah 
in podnebnih spremembah. Pisana je 
zlasti kot pregled in opomnik, na kaj vse 
morajo misliti prostorski načrtovalci pri 
snovanju prostorskih ureditev turizma. 
Pozornost je namenjena tudi morebi‑
tnim napakam, do katerih lahko pride 
pri razvoju turizma, in njihovemu pre‑
prečevanju ob ustreznem načrtovanju. 
V knjigi se prepleta znanje, ki izhaja iz 
avtorjevega strokovnega delovanja na 
področju prostorskega načrtovanja in 
njegovih bogatih popotniških izkušenj.

Knjiga se deli na dva dela. V prvem 
delu (od prvega do devetega poglav‑
ja) so osnovni pregledi in napotki za 
prostorsko načrtovanje turizma. Uvo‑
dnemu poglavju sledijo poglavja, ki 
obravnavajo: 
•	 zgodovinski oris razvoja turizma, 
•	 osnovne značilnosti turizma glede na 

prostor in okolje, 
•	 metodologijo prostorskega načrtova‑

nja turizma, 
•	 turizem in varstvo okolja, 
•	 gospodarski pomen turizma,
•	 sociološke, kulturološke in politolo‑

ške vidike turizma ter njegovo spre‑
jemljivost v družbenem okolju, 

•	 prednosti, priložnosti, slabosti in ne‑
varnosti različnih okoliščin, s kateri‑
mi se srečujejo prostorski načrtovalci.

V drugem delu knjige (deseto poglavje) 
obravnava avtor prostorsko načrtovanje 
24‑ih vrst turizma oziroma značilnih 
oblik in prostorov turističnega razvoja:
•	 ekološki turizem in turizem v narav‑

nih parkih,
•	 športni turizem,
•	 gorski in zimskošportni turizem,
•	 kmečki turizem
•	 lovski in ribolovni turizem, 
•	 poletni kopališki turizem,
•	 motorizirani turizem,
•	 navtični turizem,
•	 zdraviliški turizem,
•	 urbani turizem,
•	 kulturni turizem,
•	 kongresni in poslovni turizem,
•	 nakupovalni turizem,
•	 verski turizem,
•	 gastronomski in enološki turizem,
•	 igralniški turizem,
•	 zabavni in erotični turizem,
•	 avanturistični turizem,
•	 potovalni turizem,
•	 ekskluzivni, mondeni, visokocenovni 

turizem,
•	 mladinski turizem,
•	 družinski turizem,
•	 turizem starejših,
•	 vikendaštvo kot turizem.

Avtor se naslanja predvsem na tuje vire 
(Inskeep, Marinović Uzelac …) in pu‑
blikacije Svetovne turistične organiza‑
cije, ter tudi na domačo literaturo, ki 
obravnava preučevano problematiko 
(Planina, Jeršič, Leskovec in podobno). 


