
DOLOČANJE 
STIČNIH NASELIJ 
ZA VREDNOTENJE 
OPREMLJENOSTI 
NASELIJ S 
STORITVAMI 
SPLOŠNEGA IN 
SPLOŠNEGA 
GOSPODARSKEGA 
POMENA dr. Janez Nared 

dr. David Bole 

dr. Rok Ciglič 

Geografski inštitut Antona Melika 



 

Uvod 
 
 
 
Prenova strategije prostorskega razvoja Slovenije 
 
Projekt Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva 
do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena 

 
- Ministrstvo za okolje in prostor 
- Študija temelji na storitvah splošnega pomena (šolstvo, javna 

uprava, zdravstvo, sodstvo) 
- Kohezivnost vs. konkurenčnost 

 
 
 
 



 

Namen 
 
 
… preučiti možnosti oblikovanja stičnih naselij za vrednotenje 
opremljenosti naselij s storitvami splošnega in splošnega 
gospodarskega pomena. 
 
 
 
Stična naselja so skupek morfološko povezanih naselij, ki kljub 
administrativni razčlenjenosti na več naselij delujejo kot 
funkcijsko povezana celota. 
 
 
 



 

Raziskovalna vprašanja 
 
 
 
- Kako lahko opredelimo stična naselja? 

 
- Kakšne težave nastanejo pri opredeljevanju stičnih naselij in 

kako jih lahko odpravimo? 
 

- Kakšna je uporabnost geografskih informacijskih sistemov za 
opredeljevanje stičnih naselij? 

 
 



 

Koncept in metode 
 
 
Podobne raziskave že obstajajo, vendar na ravni urbanih območij 
(npr. Pavlin in sodelavci 2003; Drobne in sodelavci 2014). 
 
Merila: 
 50 % prebivalcev v območju večje zgostitve hišnih številk – 1,5 

hišne številke na ha v polmeru 800 metrov, pri čemer mora biti 
tovrstna zgostitev povezana z vsaj še enim tovrstnim 
območjem drugega naselja. 
 

- podatki o hišnih številkah in območjih naselij (GURS) 
- Centralni register prebivalstva (MNZ) 



 

Shematski prikaz 
 
 



Rezultati 
 

 

Tako je bilo opredeljenih 56 stičnih naselij. 

 

Sledil je še vizualni pregled z upoštevanjem storitev splošnega 
pomena: 

- potrjenih 51 naselij, 

- 4 stičnim naseljem smo dodali še dodatna naselja 

- 1 primer (Gradišče) smo izločili, saj ni imel storitev splošnega 
pomena 

- dodatna opredelitev 29 naselij na podlagi vizualnega pregleda 

 

 



Primer ročno dodanega stičnega 
naselja 
 
 

 



Stična naselja v Sloveniji 

 

 

 

 

 



Stična naselja z vidika centralnosti 



Prednosti in pomanjkljivosti 

 

 

+ poveča natančnost določanja centralnih naselij 

 

 

- Subjektivnost pri določanju parametrov 

- Težko uporabiti enotno metodologijo za celotno državo 

- Problem uporabe hišnih številk (poslovne cone) 



Hvala za pozornost! 
 

 

 

 
- janez.nared@zrc-sazu.si 

- david.bole@zrc-sazu.si 

- rok.ciglič@zrc-sazu.si 
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