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glámping -a m

1. taborjenje v razkošno urejenem, vnaprej pripravljenem šo-
toru ali premični hišici

2. prostor za razkošno taborjenje

PRIM.: prostor za glamping

ang.: place for glamping

glámpinški

1. pridevnik, ki se nanaša na glamping; tak, ki ima lastnosti 
razkošnega taborjenja v vnaprej pripravljenem šotoru ali 
premični hišici

PRIM.: glampinški turizem, glampinške hiške, glampinške na-
stanitve

ang.: glamping tourism, glamping house, glamping  
accommodation

méstna podóba -e -e ž

1. bistvene, na zunaj vidne značilnosti mesta, npr. silhueta, 
gabariti, barve, strešine, fasade, oblikovanost grajenega in 
odprtega prostora

S: méstna slíka

ang.: townscape, cityscape

2. spoznavni zemljevid mesta

S: méstna slíka

ang.: image of a city

nasélje -a s

1. trajna ali začasna, strnjena ali nestrnjena skupina stavb in 
drugih objektov s pripadajočimi zemljišči in javnimi površi-
nami, ki upravno in gospodarsko tvorijo temeljno naselbin-
sko enoto z lastnim imenom in sistemom oštevilčenja stavb

ang.: settlement

2. po Odloku o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, 2004 
skupina najmanj desetih stanovanjskih stavb

ang.: settlement

krajína -e ž

  prostor, v katerem prevladujejo naravne prvine in je rezultat 
medsebojnega delovanja in vplivanja naravnih in človeških 
dejavnikov

ang.: landscape

krajínska zasnôva -e -e ž K: KZ

  po Zakonu o urejanju prostora, 2003, do 2007 dokument, 
s katerim se določi strategija prostorskega razvoja zavaro-
vanih in drugih območij s predvidenimi vplivi na krajino, 
kulturno dediščino, ohranjanje narave ali na trajnostno rabo 
naravnih dobrin in vključuje zasnovo namenske rabe pro-
stora, usmeritve za razvoj dejavnosti in njihovo prostorsko 
razporeditev

PRIM.: načŕt krajínske arhitektúre

ang.: landscape layout

prostórska identitéta -e -e ž

1. krajevne značilnosti, naravne, zgodovinske, oblikovne in dru-
ge lastnosti, ki razpoznavno določajo prostor

PRIM.: identitéta mésta, občútek krája (2)

ang.: place identity

2. predstava nekega prostora v zavesti ljudi, ki izhaja iz njihove 
povezanosti in istovetenja z njim

PRIM.: občútek krája (1)

ang.: place identity

objékt za oglaševánje -a -- -- m

  element ulične opreme, namenjen nameščanju oglasnih 
sporočil, npr. samostoječa tabla, stenska tabla, svetlobna 
vitrina, plakatni steber, svetlobni prikazovalnik

ang.: advertising equipment

zelêni sistém -ega -a m

  funkcionalno in ekološko povezane naravne, polnaravne in 
ustvarjene zelene površine določenega območja, ki tvorijo 
smiselno in razpoznavno prostorsko celoto za zagotavljanje 
kakovostnega življenjskega okolja za ljudi, živali in rastline

S: sistém zelênih površín

ang.: green system, green network

urbanístična zasnôva -e -e ž K: UZ, UZ

1. po Zakonu o urejanju prostora, 1984, do 2003 sestavni del 
prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana, v 
katerem so podrobno opredeljeni prostorska organizacija 
dejavnosti in namenska raba prostora, obseg in dinamika 
gradnje, širitve, zgostitve in prenove naselja in določene 
usmeritve za urbanistično urejanje

PRIM.: urbanístični načŕt

ang.: urban-development concept
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2. po Zakonu o urejanju prostora, 2003, do 2007 strateški 
prostorski dokument, ki določa prostorski razvoj mesta, 
ureditveno območje, njegovo členitev v posamezne funk-
cionalne enote, zasnovo širitve in/ali prenove, razporedi-
tve dejavnosti v prostoru, zelenih in športnorekreacijskih 
površin, infrastrukturnih sistemov, prostorskih ureditev za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, usmeritve za 
varstvo okolja in kulturne dediščine

PRIM.: urbanístični načŕt

ang.: urban-development concept

vílska četŕt -e -i ž

  mestna četrt ali območje mesta, zazidano pretežno s pro-
stostoječimi eno- ali dvodružinskimi vilami v vrtovih

ang.: city quarter of residential villas

načêlo trájnostnega razvôja -a -- -- s

  po Zakonu o prostorskem načrtovanju, 2007 načelo, po ka-
terem je s prostorskim načrtovanjem potrebno zagotoviti 
takšno rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega va-
rovanja okolja, ohranjanja narave, trajnostne rabe naravnih 
dobrin in drugih virov ter celostnega ohranjanja kulturne 
dediščine omogoča zadovoljevanje potreb sedanje genera-
cije in ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij

S: načêlo vzdŕžnega razvôja

ang.: principle of sustainable development

vŕtno mésto -ega -a s

1. po zamisli Ebenezerja Howarda leta 1898 samooskrbno me-
sto, ki z zadostnim številom zelenih površin in površin za 
pridelavo zelenjave, večjim zelenim pasom in sorazmerno 
razporejenimi stanovanjskimi, industrijskimi in kmetijskimi 
površinami združuje prednosti življenja v mestu in na po-
deželju

ang.: garden city

2. stanovanjsko območje s krajinsko urejenimi vrtovi, parki in 
drugimi odprtimi površinami

ang.: garden city

obmóčje poslôvnih dejávnosti -a -- -- s

  območje, na katerem so skoncentrirani poslovni in trgovski 
objekti, navadno v predmestju, na dobro dostopni lokaciji

S: poslôvna côna

ang.: business zone, business area

kultúrna krajína -e -e ž

1. krajina, na katere nastanek in podobo je vplival človek s 
povezovanjem kmetijskih površin, gozda in poselitvene 
strukture

ang.: cultural landscape

2. po Zakonu o varstvu kulturne dediščine, 2008 nepremična 
dediščina, odprti prostor z naravnimi in ustvarjenimi se-
stavinami, katerega strukturo, razvoj in uporabo pretežno 
določajo človekovi posegi in dejavnosti

ang.: cultural landscape

zgoščevánje nasélja -a -- s

  proces povečevanja izrabe obstoječega prostora naselja v 
višino in širino znotraj njegove meje, npr. zaradi učinkovi-
tejše rabe neobnovljivih virov energije, izboljšanja pogojev 
za razvoj, zaposlitvenih, oskrbnih in terciarnih dejavnosti, 
razvoja trajnostnih oblik mobilnosti

ang.: settlement densification
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