
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ  

ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОГРАФИЈУ  

 

 

 

ТУРИЗАМ СЛОВЕНАЧКОГ ПРИМОРЈА  

 

МАСТЕР РАД 

 

 

 

 

 

ментор:                                                                                     кандридат: 

др. Селим Шаћировић                                                            Андријана Стргулц 

                                                                                                  број индекса: 357 

 

Ниш, 2017. 



1 
 

Редни број, РБР:  

Идентификациони број, ИБР:  

Тип документације, ТД: монографска 

Тип записа, ТЗ: текстуални  /  графички 

Врста рада, ВР: мастер рад 

Аутор, АУ: Андријана Стргулц 

Ментор, МН: Селим Шаћировић 

Наслов рада, НР: 

ТУРИЗАМ СЛОВЕНАЧКОГ ПРИМОРЈА 

Језик публикације, ЈП: српски 

Језик извода, ЈИ: енглески 

Земља публиковања, ЗП: Р. Србија 

Уже географско подручје, УГП: Р. Србија 

Година, ГО: 2017. 

Издавач, ИЗ: ауторски репринт 

Место и адреса, МА: Ниш, Вишеградска 33. 

Физички опис рада, ФО: 
(поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога) 

63 стр., 19 слика, 11 табела 

Научна област, НО: Географија 

Научна дисциплина, НД: Основи туризма 

Предметна одредница/Кључне речи, ПО: Словенија, приморје, туризам 

УДК 338.48-42(497.12) 

Чува се, ЧУ: библиотека 

Важна напомена, ВН:  

Извод, ИЗ: Рад садржи основне податке о словеначком приморју. 

Представљене су физичко - географске и друштвено - 

географске карактеристике овог подручја. Нарочито су 

представљене туристичке карактеристике и подаци 

словеначког приморја. Облици туризма, материјална база, 

туристички промет, а на крају рада урађена је и SWOT. 

анализа. Датум прихватања теме, ДП: 
 

Датум одбране, ДО: 

 
 Чланови комисије, КО: Председник:  

 Члан:  

 Члан, ментор:  

 

ПРИРОДНO - MАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

НИШ 

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА 



2 
 

 

ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

НИШ 

KEY WORDS DOCUMENTATION 

Accession number, ANO:  

Identification number, INO:  

Document type, DT: monograph 

Type of record, TR: textual / graphic 

Contents code, CC: university degree thesis 

Author, AU: Andrijana Strgulc 

Mentor, MN: Selim Šaćirović 

Title, TI: 

TOURISM OF THE SLOVENINAN SEASIDE 

Language of text, LT: Serbian 

Language of abstract, LA: English 

Country of publication, CP: Republic of Serbia 

Locality of publication, LP: Serbia 

Publication year, PY: 2017 

Publisher, PB: author’s reprint 

Publication place, PP: Niš, Višegradska 33. 

Physical description, PD: 
(chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes) 

63 p.; 19 photos, 11 tables  

Scientific field, SF: Geography 

Scientific discipline, SD: Basics of tourism 

Subject/Key words, S/KW: Slovenia, tourism, seaside 

UC 338.48-42(497.12) 

Holding data, HD: library 

Note, N:  

Abstract, AB: The paper contains basic information about the Slovenian seaside. 

Physical - geographical and socio - geographical characteristics of 

this area are presented. In particular, the tourist characteristics and 

data of the Slovenian seaside are presented. Forms of tourism, 

material base, tourist traffic, and at the end of the work, SWOT 

analysis was done. 

Accepted by the Scientific Board on, ASB:  

Defended on, DE:  

Defended Board, DB: President:  

 Member:  

 Member, Mentor:  



3 
 

САДРЖАЈ 

 

1. УВОД...........................................................................................................................5 

2. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ............................................................................6 

3. ФИЗИЧКО – ГЕГОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ.........................8 

3.1. Геолошка грађа.........................................................................................8 

3.2. Рељеф...............................................................................................................9 

3.3. Клима............................................................................................................14 

3.3.1. Температура.............................................................................................14 

3.3.2. Падавина...................................................................................................14 

3.3.3. Облачност и осунчање...........................................................................15 

3.3.4. Ветрови.....................................................................................................16 

3.4. Хидрографија............................................................................................17 

3.4.1. Река Драгоња...........................................................................................17 

3.4.2. Јадранско море........................................................................................18 

3.5. Биогеографија...........................................................................................21 

3.6. Педолошка подлога................................................................................23 

4. ДРУШТВЕНО – ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ...................24 

4.1. Историја...................................................................................................... 24 

4.2. Становништво..........................................................................................25 

4.3. Насеља..........................................................................................................26 

4.3.1. Порторож..................................................................................................26 

4.3.2. Изола..........................................................................................................27 

4.3.3. Шкоцјан....................................................................................................28 

4.3.4. Пиран.........................................................................................................28 

4.3.5. Копер.........................................................................................................28 

4.3.6. Анкаран....................................................................................................29 

4.4. Привреда.....................................................................................................30 

4.4.1. Индустрија................................................................................................30 

4.4.2. Рударство..................................................................................................31 

4.4.3. Саобраћај..................................................................................................33 

4.4.4. Трговина...................................................................................................35 

5. КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИЗМА................................................................38 

5.1. Карактеристике развоја туризма у свету.....................................39 

5.2. Карактеристике развоја туризма у ЕУ..........................................40 

5.3. Учешће туризма у привредном  развоjу.......................................41 

5.4. Облици туризма у словеначком приморју..................................42 

5.4.1. Здравствено – лечилишни туризам.....................................................42 

5.4.2. Културно историјски туризма..............................................................45 



4 
 

5.4.3. Приморскo – купалишни туризам.......................................................48 

5.5. Материјална база....................................................................................52 

5.6. Туристички промет................................................................................55 

5.7. SWOT анализа..........................................................................................59 

6. ЗАКЉУЧАК.......................................................................................................... 60 

7. ЛИТЕРАТУРА......................................................................................................61 

8. БИОГРАФИЈА.....................................................................................................63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. УВОД 

 

 Од свих балканских земаља Словенија је најмање балканска. Сва словеначка 

територија се географски налази у Средњој Европи, осим морске обале и нешто залеђа. 

На њеној територији додирују се четири важна географска простора: панонски, алпски, 

динарски и медитерански простор, а својим положајем налази се на Балканском 

полуострву (део јужно од реке Саве). Своју државу Словенци најрадије називају 

алпском или државом на сунчаној страни Алпа. 

 Ова мала земља има површину 20.254 km² и по величини је 153. држава на свету. 

У Словенији живи око 2 милиона становника. Етнички је изразито хомогена држава. 

Љубљана је главни и највећи град.  

 Словенија је подељена на неколико историјских региона који више немају 

никакву адинистративну функцију: Штајерска, Корушка, Долењска, Приморска, 

Нотрањска и Прекмурска. Настале су услед вишевековне поделе земаља унутар 

Хабзбуршке монархије и Аустроугарске. Данас је подељена на три регије: Посочје са 

Приморјем, Подравина са Прекмурјем и Посавина са Љубљанском и Цељском 

котлином. Приморска регија као најсложенија по морфолошком, историјском, 

хидролошко, туристичком смислу је и најинтересантнија за истраживање.  

 Природни ресурси као што су: геолошка грађа, педолошки супстрат, повољна 

клима, водени ресурси и богат биљни и животињски свет, пружају широку основу за 

развој различитих типова туризма у Совеначком приморју. Адекватно искоришћавање 

природних ресурса омогућава становништво кроз образовану радну снагу, коришћење 

и унаређење технологије и науке. Несређени друштвени односи, након распада СФРЈ, 

као и светска економска криза, негативно су утицали на све сфере друштвеног живота у 

Словенији. Бројни конкретни појединачни пројекти могу Словенији донети економски 

раст и развој усмерен на побољшање услова рада и привређивања, а тиме и виши 

животни стандард. Туризам у многим државама има врло значајну улогу за развој 

привреде па тако и у Словенији спада у скуп стратешких циљева привредног развоја. 

Многе земље, па и Словенија, уочиле су значај девизног прихода, а посебно прихода од 

туризма за целокупни развој привреде, преко утицаја на платни биланс, предузимајући 

све потребне мере за што бољи развој иностраног туризма. Туризам у Словенији има 

значајан утицај на активну страну платног биланса. Из овог произилази да је туризам 

једна од важнијих привредних делатности Словеније. Да би се остварио развој туризма, 

он мора да се темељи на планском развоју. 
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2. ПОЛОЖАЈ 

 

Према Речнику савремене српске географске терминологије саобраћајно – 

географски положај представља положај неке тачке или ареала на Земљиној површини 

у односу на главне путне правце, како друмске, тако водене и ваздушне. Саобраћајно – 

географски положај  приморске регије је изузетно повољан. Близина високо развијених 

земљама као што су Италија, Швајцарска, Мађарска, Аустрија и на добрм нивоу 

развијена путна и железничка мрежа, авио превоз и водени путеви су најбољи услови за 

развој туризма ове регије а тиме и целе државе. (Давидовић П., 1999) 

 Приморје као трећа географска регија Словеније налази се у југозападном делу 

Словеније. Граничи се на југоистоку са Нотрањском регијом, на североистоку са 

Горењском регијом, на западу са Италијом, а на југу са Хрватском, на југозападу излази 

на Јадранско море на дужини од 44,4 km, односно Тршћански залив. Приморје је 

подручје између Фурланске долине, Јадранске обале и Крањске, где широко 

распрострањени дијалекти припадају приобалној дијалектној групи. Приморје, која 

данас не представља једну економску или административну регију, некада је 

обухватила Трст, Горишку, словеначки део Истре, Крас и источни дио Фриули-

Венеције Ђулије. Управо та, како је Словенци називају обална регија покрива северни 

део Истарског полуострва где копнена лука чини везу ове републике са светом. Сам 

такав положај целе државе, а нарочито излазак на море баш у овом делу Јадрана био је 

од пресудног значаја за привредни развој Словеније. (Марковић Ј., 1970) 

 

Слика 1: Положај Приморске регије Словеније  

Извор: http://www.orbe.com/slovenija/slomap/map.jpg 
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 Модерна Приморска настала је током борбе против фашизма и обухвата читаву 

словеначку територију. Дужина морске обале Републике Словеније је 43.157 m. 

Почетна мерна тачка је била у заливу Св. Јернеј, на Лазарету (45°59'47'' северне 

географске ширине, 13°72'29'' источне географске дужине), а крајња мерна тачка је 

била на десној обали реке Драгоње (45°47'64'' северне географске ширине, 13°58'18'' 

источне географске дужине). Од стицања независности Словенија и Хрватска су водиле 

спор око територијалних вода у Пиранском заливу, тј границе на мору. Спор решен 

2009. године договором по којем 80% Пиранског залива припада Словенији а око 20% 

Хрватској. 
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3. ФИЗИЧКО – ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

1.1. Геолошка грађа 

 

 У физиономији регије свуда преовлађују крашке површине. Претежно је 

изграђена од кречњака и доломита, а уз флишно подручје северне Истре, једна од зона 

плодног тла Средоземља. То је углавном безводно, раседнуто подручје са развојеним 

кршем. Заступљене су глине, гипс, шљунак, песак, цементни лапорац и друге стене.  

 Простор приморја показује петролошку једноличност. У њему преовладава 

кречњак. Простране кречњачке зоне прекинуте су појасевима флишних стена. Стене 

које изграђују ову регију настајале су у некадашњем океану Тетис током дугог 

геолошког времена од раздобља креде (пре 140 милиона година), па све до средине 

терцијара (пре 30 милиона година). Таложењем минералних скелетних остатака 

водених организама током милионима година, настајали су дебели слојеви талога који 

су, постепеним процесима компакције и цементације, на крају претворени у чврсту 

стену – кречњак. О томе сведоче бројни фосили које налазимо у таложеним 

кречњачким стенама. Обилујући карактеристичним елементима карстног рељефа, и 

налазећи се вековима на раскрсници цивилизованог света, област Крас је постала место 

где су вршена прва научна истраживања карстне морфологије и хидрологије. То је 

разлог због ког је Крас (Carso на италијанском, односно Karst на немачком) постала 

област која је дала научни назив свим другим карстовима на свету. Област је 

ограничена потезом Монфалконе – Трст – Пивка – Постојна – Випава – Горица. Тако и 

само приморје спада територијално управу у крашки предео. (Петровић Д., Манојловић 

П., 2003) 
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1.2. Рељеф 

 

 Словеначко приморје обухвата веома мали део обале од Анкарана до 

Порторожа. Лековито морско блато и пријатна медитеранска клима су условиле  развој 

лечилишта у овој област и пар ведећих туристичких места. Познат по 80 m високом 

клифу са стрмим литицама где се виде хоризонтални слојеви кредних пешчара и 

лапораца, налази се природни парк Струњан. Испод те литице (клифа) је најлепши 

залив на словеначкој обали – Месечев залив. Лагуна Стјужа је једина морска лагуна, а 

повезана је са морем преко насипа и врло је плитка. Идући према Пирану пружа се 

равница Фиеса. Овде се налази једно веће и једно мање језеро, настала као последица 

ископавања глине за потребе некадашње циглане. (Плавша Ј., 2008) 

 

Слика 2: Рељеф Словеније 

Извор : https://sr.wikipedia.org/wiki/ map_of_Slovenia 

 

 Фиеса је мала равница између два дела флишне литице на северној страни 

полуострва Пиран, која се налази на пола пута између језера у Струњану и реке у 

Пирану. Језера која леже близу обале су била прекривена трском. Оба језера имају 

укупну површину од око 2 ha. Они су створени као резултат ископавања глине за 

потребе бивше цигле. Мало језеро, које се налази на надморској висини од око 10 m 

испод падина, је слатководно и дубоко до 6,5 m. Веће је дубље, достижући дубину до 9 

m. Упркос непосредној близини мора због глине, подземне воде нису продрле у језеро. 

Од 1963. године постоји веће језеро са каналом, нарочито ради спречавања развоја 

комараца.  
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Због посебних природних услова, језера и околина постали су занимљиво 

станиште различитих биљних и животињских врста, а посебно око двадесетак ретких и 

угрожених врста. Године 1989. језера су укључена у попис најважнијег природног 

наслеђа у Словенији и проглашена "природним спомеником". Последњих деценија, 

залив се претворио у прави одмор са хотелима, камповима, кућама за одмор и вилом. 

Поред обале налази се обновљено шеталиште дуж мора до Пирана. Најједноставнији 

приступ Фиеси је путом из Пирана, али пут уз обалу је интересантнији и пријатнији за 

људе и природу. Падине околних равница биле су у прошлости, делимично засађене 

стаблима бора. Данас, међу растућим аутохтоним биљним врстама, често можемо 

пронаћи напуштене маслине и разна воћа. Дрво и грмље расте у неким местима до 

ивице малог језера. Уз велико језеро, равница са појединачним дрвећем протеже се до 

мора. Језера су створена као резултат копања глине за потребе цигле. Мало језеро лежи  

тик испод падина, дубоко до 6,5 m. Веће језеро је дубље и од 1963. године је повезано 

са морем, тако да се меша слатка и слана вода. Оба језера, али насип, зарасли са 

широким појасом трске и друге приобалном вегетација дају рибу, птица мочварица, а 

посебно ретке и угрожене врсте коњица уточиште. Фиеса, укључујући море и флишне 

литице, еколошки значајна језера  непосредне околине атрактивним за туристе и 

рекреативне активности.   

Стјужа је једина словеначка морска лагуна. Њено име потиче од италијанске 

речи "chiusa" што значи затворено. Залив је створила Струњанска река депоновањем 

седимената на ушћу. Након изградње насипа, са којим је залив вештачки затворен пре 

више од 400 година, лагуна је остала повезана са морем само са каналом протока. У њој 

нема водених струја или главних таласа, па ток воде зависи искључиво од плиме и 

осеке. У просеку је само пола метра дубока, због чега се вода у лагуни брзо загрева и 

охлади. Данашња област лагуна је важан део резервата природе Струњан - Стјужа, који 

је укључен у мрежу Натура 2000, чија је главна намена очување биодиверзитета 

заштитом природних станишта угрожених биљних и животињских врста, који су важни 

не само за Словенију већ и за читаву Европску унију. 

 

Слика 3: Лагуна Стјужа  

Извор: www.terme-krka.com 
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 Између Струњанског и Ронеског рта налази се Месечев залив (залив св. Крижа 

односно Крста), обзиром да је изнад залива литица на којој се налази велики бели крст. 

На литици се  отвара прекрасан поглед на тиркизно зелени залив у облику Месеца. На 

дну литице је дивља плажа, која ће узбудити оне који воле да се освеже у природном, 

нетакнутом окружењу. Део обале Струњан, припада парку пејзажа, који има изузетан 

географски, ботанички и животињски значај. Залив Св. Крст је важан због подводних 

ливада два цвета (морска трава). 

 

Слика 4: Месечев залив 

Извор: http://kraji.eu/slovenija/mesecev_zaliv/slo 

 

 Шкоцјански залив је природни резерват који се налази у непосредној близини 

Копра и представља остатак мора који је опколио град. Овде су соли и слатке воде 

помешане. окружене сланим биљкама, плићама и пољима, где расте разне врсте соли и 

слатководне мочваре са мочварним ливадама и површином отворене воде, окружене 

трском и полуразвијеним грмовима. Ово је највећа топла мочвара у Словенији. 

Резерват је од велике важности због разноврсности биљних и животињских врста. 

  

 Осапска долина је прелазна област између крашке и флишне прморске 

Словеније, коју је формирала Осапска река. Налази се у унутруашњости, најближе 

Копру. Спушта се према мору са висине 32 m. Долина је доста посећена због стрме 

литице, која је популарна локација за пењање. Због мале надморске висине, близине 

мора и отворености према мору и локацији, долина је изразито климатски регион 

транзиције. 
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Брдо Тињан се налази на надморској висини од 374 m, изнад Копра. Брдо нуди 

изузетне погледе у свим правцима, ка Миљском заливу у јужном регину Трста, односно 

десно на Крас. 

Дебели ртич је у северном Јадранском мору на граници између Словеније и 

Италије. Налази се северозападно од словенског града Анкаран, а западно од 

италијанског града Муђиа. Име  буквално значи "дебели мали капетан". Дебели Ртич се 

налази на западном крају полуострва Миље, према северозападу добија висину од 70 m 

надморске висине. Њен врх на западном крају карактеришу флишне литице висине од 

12 до 21 m, а испод њих су уске абразивне терасе. Постепена ерозија клифа еродира око 

1-2 cm сваке године. Због релативно плитке воде око рта и разних природних препрека 

у мору било је немогуће изградити луку било где на рту, тако да је врло мало људи 

одлучено да тамо живи, али се место касније користило као поље за производњу хране, 

што остаје до данашњег дана. У унутрашњој страни рта доминирају виногради.  Парк 

се показао погодним за виноградарство јер је количина производа знатно већа него у 

оближњим регионима. Од 1991. године, део рта је заштићен као природни споменик, 

који је такође дом једине ливаде на обали Средоземног мора. Простор природног 

споменика простире се на 23,8 ha. Покрива око 800 m обале око западне ивице, 

укључујући и литице и абразивне терасе. Подручје обухвата и морско подручје појасом 

од 200 m дуж обале и малу шуму од око 50 стабала. 

 

Тршћански залив је плитка увала у северном делу Јадранског мора, део је 

Венецијанског залива који деле Италија, Словенија и Хрватска. Око две трећине залива 

припадају Италији, једна трећина припада Словенији и Хрватској. Име је добио по 

граду Трсту који се налази на његовој обали на територјии Италије. Линија обале 

Тршћанског залива почиње код полуострва уз Градо, пролази поред Трста, Копра, 

Изоле, Пирана и Порторожа, да би завршио на крају код Пунте Салворе. Укупна 

површина Тршћанског залива је око 550 km², док му просечна дубина износи око 16 m. 

Најдубље место је управо у близини Пирана, око 37 m. Са изузетком ниских острвца 

који затварају лагуну на италијанској страни, у њему нема острва и стена. Источна 

обала, на којој се налази Трст и словеначко приморје, разбијена је Пиранским, 

Миљским и Коперским заливом. Морски ток у Тршћанском заливу је оријентисан у 

обрнутом правцу сата. Просечна брзина је 0,8 km/h. Плиме и осеке у заливу су иначе 

једне од највећих у Јадранском мору, међутим, разлика између плиме и осеке обично 

није већа од 60 cm у екстремним условима, али може да потраје дуже. Просечан 

салинитет је 37-38 ‰. Температура мора се креће од 26°C током лета до 9°C током 

зиме. Дно мора је мање-више равно и прекривено слојем густих седимената, а понекад 

и обрасло бродским васкуларним биљкама, на пример, морским краставцем. Море је 

богато хранљивим и високо продуктивним материјама, нарочито мањи заливи, који су 

важна стајаћа станишта неколико занимљивих врста рибе. Локације Соче, Идријце и 

Тршћанског залива спадају међу највећа загађена подручја у Европи.  
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Због отицања рудног отпада из затвореног рудника живе у Идрији, сваке године 

у Идријици и Сочи пролази око 1,5 m живе. Мерење живе у води одвија се на неколико 

начина. 1998. године су наступали мерења узимањем узорака у различитим слојевима 

мора и седименту. Највећи допринос у мерењима дали су Јапански научници на 

универзитету у Љубљани. Према неким проценама, у заливу има око 35.000 до 40.000 t 

живе. 

 Пирански залив (Савудријска вала) је залив површине 19 km², на северном 

делу Јадранског мора и део је Тршћанског залива. Северно је рт Мадона, а јужно 

Савудријски рт. Залив је дуго био предмет спора између република Словеније и 

Хрватске након распада Југославије. На словеначком делу налазе се Пиран, Порторож и 

Луција, а на хрватском Црвени врх. Спор је решен 2009. године договором по којем 

80% Пиранског залива припада Словенији а око 20% Хрватској. Суд у Хагу донео је 

одлуку да Словенија добија 3/4 Пиранског залива, као и коридор кроз хрватско море до 

међународних вода, док копнена граница следи реку Драгоњу. Света Гера, највиши врх 

Жумберачке горе остаје Хрватској. Хрвати су овај залив некад називали Умаг залив или 

Савудријска вала, међутим Словенци сматрају да се такав назив односи само на залив 

на крају Савудријског острва што је уствари ван територије залива Пирана. Име се 

временом променило, нарочито решавањем проблема граница. Залив Пиран обухвата 

два истакнута залив, Боку Порторожа у једном делу залива и Сечовље у другом делу, 

који раздваја полуострво Сеча. Пирански залив је плитак, у већем делу између 15 и 20 

m, 77% дна је дубље од 10 метара, али је дубина само у крајњем спољашњем делу 

нешто вeћа од 20 m. 

 

Слика 5: Пирански залив  

Извор: https://sr.wikipedia.org/wiki 
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1.3. Климатске карактеристике  

 

 Клима представља закониту наизменичност метеролошких процеса која се 

испољава у многогодишњем режиму времена, осматрана у датом месту. Са 

здравственог гледишта она представља један од најважнијих фактора спољне средине. 

Клима се може јавити као директна и индиректна туристичка вредност. Као директна 

туристичка вредност јавља се у оним местима где се користи као елемент 

климатологије или где је у функцији рекреације, док се као индиректна вредност клима 

испољава кроз њено деловање на биљни и животињски свет, хидрографске објекте и 

рељеф. С тога, анализом климатских елемената и њиховим упоређивањем можемо 

указати на могућност развоја одређених врста туризма у датом простору. 

Преовлађујућа клима приморја је већином лети сушна субмедитеранска са благим 

кишним зимама, без мраза и дуготрајним ведрим и сушним летима. Управо због своје 

завучености и залива другачија је од медитеранске климе, од које се разликује по нешто 

нижим температурама ваздуха и  већој количини падавина. ( Дукић Д., 1998) 

 

1.3.1. Температура 

 

 Доминантан утицај на климу Приморја имају западне влажне океанске масе са 

подручја Атланског океана, положај уз топло море првенствено Јадранско, затим и 

Средоземно, близина великих копнених површина као што су западни део Евроазијског 

копна на североистоку и на југу копно северне Африке, затим и отвореност 

континенталног дела према северу и релативно висока планинска баријера (део 

Динарида) дуж већег дела обале. Због орографског ефекта температура опада идући ка 

унутрашњости. Најниже температуре су у фебруару, а највише у августу. Средње 

годишње температуре ваздуха у приморју су изнад 12°С. Средња зимска температура 

(јануарска) се креће од 6,9 до 9°C, а средња летња (јулска) од 24,7 до 25,3°C.  

 

1.3.2. Падавине 

 

 Ваздух у атмосфери садржи одређену количину водене паре и то га чини 

влажним. За одређивање вредности влаге у ваздуху користе се величине међу којима су 

најважније: специфична влага, апсолутна влажност, релативна влажност, напон водене 

паре и дефицит засићености. Влажност ваздуха је директно пропорционална 

облачности и количини падавина, а обрнуто сразмерна инсолацији и видљивости на 

хоризонту. Годишња количина падавина се креће од око 500 до 1.500 mm, а углавном је 

већа зими због средоземног режима. Снег је ретка појава. На пример, Копер у самом 

северном ћошку залива има количину падавина од  1.056 mm. 
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1.3.3. Облачност и осунчавање 

 

 Облачност је величина видљивог небеског свода прекривеног облацима 

изражена у процентима или десетинама неба. Представља један од најважнијих 

климатских елемената јер спречава осунчавање и израчивање са земљине површине 

што ублажава дневно колебање температуре. Насупрот облачности јавља се 

осунчавање које представља дужину трајања сунчевог сјаја које може бити апсолутно 

или ствaрно, изражено у сатима, и релативно, изражено у процентима. Има практични 

значај јер показује колико је неко место у току године изложено сунчевом зрачењу. 

 Често употребљавана изрека „Словенија је држава на сунчаној страни Алпа“ има 

своју основу. Најосунчанији град у Словенији је Порторож са 2.409 сунчаних часова 

годишње.    

Табела 1: Климатски подаци за приморје у 2016. години   

Месец 
Јануа

р 

Феб

руар 

Мар

т 

Апр

ил 
Мај Јун Јул 

Авг

уст 

Сеп

темб

ар 

Окт

обар 

Нов

емба

р 

Дец

емб

ар 

Годи

на 

Средња 

максимална 

температура 

(°C) 

7,8 9,2 12,6 16,7 21,5 25 27,5 27,1 23,4 18,6 13,1 9,4 17,7 

Средња дневна 

температура 

(°C) 

5,6 6,5 9,3 12,9 17,4 21,1 23,5 23,3 19,9 15,5 10,4 7,1 14,4 

Средња 

минимална 

температура 

(°C) 

3,5 3,9 6,0 9,2 13,4 17,2 19,6 19,5 16,4 12,4 7,7 4,8 11,1 

Средња 

количина 

падавина (mm) 

75 70 72 89 82 92 69 93 111 98 117 88 1.056 

Извор: https://en.climate-data.org 
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1.3.4. Ветрови 

 

Током целе године, а посебно зими, временске прилике у приморју одређују и 

ветрови. Они су нарочито изражени у пределу Краса. Чести су локални ветрови као што 

су бура и југо. У периоду од маја до октобра на пучини струји северозападни ветар, а у 

исто време на обали због неједнаке брзине хлађења и грејања копна и мора развијају се 

локалне дневне периодничне циркулације ваздуха. Њихови најизраженији делови јесу 

редовни дневни ветар са мора ка копну и ноћни ветар са копна ка мору.                      

Југо – југоисточни, топао и влажан ветар који се јавља уз облачно и кишовито време 

који на простору приморја дува мањег интензитета него на јужном делу Јадрана.      

Бура – североисточни, хладан ветар карактеристичан по својо великој брзини и трајању. 

Чешће се јавља у северном јадрану него јужније где је мањег интензитета. 
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1.4. Хидрографске карактеристике  

 

Приморски део Словеније представља рекама сиромашно подручје управо због 

кречњачке подлоге, али је захваљујући свом положају и излазу на море врло богато 

водом, нарочито морском. 

 

1.4.1. Драгоња 

 

 Драгоња је једна од мањих река у Словенији која извире у подножју Ћићарије 

код села Полетичи у близини Грачишча и улива се у Пирански залив односно Јадранско 

море. Река има бујичаст ток а апри већим пљусковима поплављује околину. У доњем 

току је пространа равница, настала наносима, на којој су поља и солане у Сечовљама. 

Једним делом у самој близини Јадранског мора чини границу између Словеније и 

Хрватске. Површина слива је 95,6 km². Драгоња има 18 левих и 13 десних притока од 

којих су за коришћење хидропотенцијала најважније лева притока Аргила и десна 

притока Рокава. Драгоња је типична медитеранска река, а притоке јој су углавном суве 

током лета. Слив се углавном формирао на флишним стенама, само се мали део, који је 

претежно на хрватској страни, састоји се од кречњака. Бројни водопади и слапови, 

клисуре, шљункаре, меандри, поткапине, базени и друге карактеристике представљају 

значајно геолошко, геоморфолошко и хидролошко наслеђе. Познати су слапови на 

Шкрилима, на притоци Пасјок и на потоку Супот. У доњем току Драгоња прелази у 

мелиорациону равницу и преусмерена је у корито Светог Одорика, док по старом 

кориту, у море, утиче десна притока Дрница. У почетку, у Словенији, тече југозападно, 

па дуж хрватске границе на запад, а у доњем току тече северозападно. Драгоња има 

плувијални речни режим, па лети често пресуши, а у јесен и зими јој водостај нагло 

порасте па се низводно излива ван корита. Средњи годишњи проток је 0.289 m³/s у 

горњем делу, у средњем току се повећава на 0.330 m³/s и на ушћу износи 1,78 m³/s. 

Област од ушћа Рокаве у Драгоњу до приобалног подручја представља заштићено 

подручје од стране општине Копер. У долини се од давнина гаје винова лоза, маслине и 

поврће. Око Драгоње може се наћи карактеристично водено растиње и вегетација 

типична за крашке пределе. Богата је рибом, пре свега пастрмком и јегуљом. 
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1.4.2. Јадранско море 

 

 Јадранско море водена је површина која раздваја Балканско полуострво од 

Апенинског полуострва и Динарске планине од Апенинских планина. Јадранско море је 

најсвернији крак Средоземног мора, који се простире од Отрантских врата (где се спаја 

са Јонским морем) до Падске низије на цеверозападу. Земље са обалом на Јадрану су 

Италија, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Албанија. У 

Јадранском мору се налази преко 1.300 острва, која се углавном налазе на источној, 

хрватској, обали. Подељен је у три басена, северни је најплићи а јужни  најдубљи, са 

највећом дубином од 1.233 m. Отрантски праг, подводни гребен, налази се на граници 

између Јадранског и Јонског мора. Најчешће струје теку у смеру супротном од 

Отрантских врата, дуж источне обале и назад до мореуза дуж западне (италијанске) 

обале. Обала Јадранског мора настала је трансгресијом (издизањем) морског нивоа, за 

скоро 100 m. На тај начин су удубљења (синклинале) постала морски канали, а 

узвишења (антиклинале) су постала острва. 

 Оно што је карактеристично за Јадран то су таласи, које изазива ветар. Највеће 

таласе изазива бура, југо, маестрал. Бура је јак слаповит ветар који понекад има 

орканску јачину. Таласи које изазива бура су кратки и високи свега 2 – 3,5 m. Због 

честе промене правца таласи буре могу бити врло опасни, нарочито у заливу, тако да је 

пловидба безбеднија ближе обали. Таласи буре се најчешће јављају у зимским периоду 

године. Највећи и најјачи су у северној половини Јадранског мора. Југо или широко је 

обично слабији ветар. Али, он ствара и највеће таласе, јер дува са отворене пучине 

равномерно у хоризонталном правцу. Највећи и најчешћи таласи су у зимском периоду, 

и испред обала које нису заштићене острвима. Таласи су вискоки 3 – 5 m, дугачки 

преко 30 m. Маестрал је релативно слаб ветар. Он траје дуго и не ствара толико велике 

таласе као југо и бура. 

 Поред ветра велику важност имају и струје које су део система медитеранских 

струја. Под утицајем ротације Земље, оне се крећу у обртном смеру казаљке на сату. 

Долазећи из Јонског мора, кроз Отрантска врата, струје се крећу поред црногорске, 

хрватске и словеначке обале, а враћају се дуж италијанске. Просечна брзина је око 7 km 

на дан. Највећа брзина је око Боке Которске (13 km на дан). Према северу струја је 

спорија (4 km на дан) јер је успорава разуђеност обале. Струје се најбрже крећу зими а 

најспорије у јесен. Струјање морске воде није једноставно. Од источне струје се 

одвајају мањи огранци, прелазе преко пучине Јадранског мора и спајају се са главном, 

повратном струјом поред италијанске обале. Један крак се одваја испред Мљета и 

Ластова и тече према Монте Гаргану. Други мањи огранак полази од задарских острва 

према Анкони. При удару о јужни рт Истарског полуострва, главна струја се рачва. 

Један крак тече на запад према италијанској обали, у правцу Риминија а други обилази 

Тршћански залив и затвара круг у северном Јадрану. 
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Јадранско море спада у ред топлих мора Европе. Вода је најтоплија у августу. 

Највиша и најнижа температура површине Јадранског мора заостаје у просеку месец 

дана иза одговарајућих вредности температуре ваздуха. Најниже температуре су у 

фебруару, а највише у августу. Температура расте од севера према југу, највиша је 

средишњим деловима, виша уз источну и западну обалу. У северном Јадрану просек је 

7 – 9°C, најниже вредности су на ушћу већих река са Алпа: По, Адиђе, Бренте, пошто је 

температура воде у алпским рекама нижа од температуре од мора. Температуре расту 

према југу због медитеранских утицаја који се највише осећају на овом делу Јадрана. У 

већем делу средњег Јадрана температура је 11°C, али се у рејону Јабучке котлине пење 

до 13°C. У јужном Јадрану преовлађују површинске температуре 12 – 13°C, уз источну 

обалу температура је у просеку 10 – 11°C , а уз западну за један степен нижа. 

Температура у августу расте од севера према југу. Максимум излива севернојадранских 

река у јуну због отапања снега и леда на Алпима одражава се на смањење температуре 

мора. На већем делу северног Јадрана температура је 22°C, али се пред ушћем река 

спушта на 20°C. У средњем Јадрану је просек 24°C, а у јужном 25°C. И у овом месецу, 

као у осталом току целе године, средишњи појас мора је топлији од обалског мора уз 

источну и западу обалу; источна обала је и даље за око 0,1°C топлија од западне. Уз 

источну обалу годишње колебање површинске температуре износи 14 – 18°C, на 

отвореном мору просек колебања је 12°C. Највеће су амплитуде у северном Јадрану где 

достижу вредност од 18°C. Дневна колебања површинске температуре су највећа лети и 

у просеку износе 1,5°C и то нешто већа непосредно уз обалу и у плићацима, а мања на 

отвореном мору. Температура у дубинама мора је условљена не само температурним 

променама на површини, већ и дубином Гибралтарсокг прага; испод 300 м дубине 

температура је у целом Средоземном мору иста, а износи око 13°C. У фебруару, као и у 

току целе зиме, у Јадрану углавном влада изотермија; температура је на површини 

изједначена са дубинском. Изузетак је једино Јабучка котлина где су при дну 

температуре око 11°C, око 2°C ниже од површинске; ова температура се одржава у току 

целе године. У августу температура опада од површине до дубине око 300 m, где 

износи око 13°C. На дубини 10 – 30 m јавља се температурни скок, тзв. термоклина; 

скок је условљен јаким загревањем у летњим месецима, односно дневним 

температурним променама. Разлика температуре у термоклини може да износи на 10 m 

и до 0.6°C. Дневне промене температуре у Јадрану се осећају до дубине од 30 m, а 

годишње до 300 m. Дневне амплитуде опадају с дубином. У најтоплијем месецу 

(августу) колебање у току дана на 30 m код Бишева износи 0.6 – 0.7°C, амплитуде су 

највеће у северном Јадрану, а опадају према југу. (Ковачевић, М., Комадина, П. 2011) 

 Провидност воде зависи од количине суспендованих честица, испаравања, 

салинитета и облачности. Највећа провидност од 56 m измерена је изнад 

јужнојадранске котлине. Изофона, линија исте провидности од 30 m иде спољашњом 

страном северно – далматинских острва. Поред обала, при ушћу река и поред вруља 

провидност је мања. Провидност је већа лети него зими. Боја Јадрана је у основи плава, 

па по томе је и добио назив плави Јадран. На пучини је изразито модро плава, на 

северозападу је отворено плава, а поред обале прелази у зеленкасто плаву боју. Поред 

вруља и ушће реке је жућкасто. Јадранско море спада у ред најсланијих мора на свету. 
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Највећи салинитет од 38,7‰ утврђен је у Јужнојадранској котлини на дубини од 130 m. 

Нижи салинитет поред обале настаје услед притицања слатке речне воде и подземних 

вруља. На ушћима Соче, Зрмање, Крке, Цетине и Неретве, у Велебитском каналу, испод 

Козјака, Мосора и Биокова салинитет се спушта испод просека на 30 – 20‰, па и више. 

(Пељар И., 1999) 

 

 

Слика 6: Тршћански залив Јадранског мора  

Извор: www.pressonline.rs 
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1.5. Биогеографске карактеристике  

 

 У овом пределу протеже се субмедитеранско подручје зимзелене вегетације 

(храст црника, алепски бор, далматински црни бор). Шуме заузимају заузимају 58% 

површине површине земље, те је по пошумљености одмах иза Финске и Шведске. У 

копненој унутрашњости расту храст медунац с белограбом и црнограбом. На висинама 

већим од 1.000 m јавља се буква, коју на још вишим деловима замењује клековина. 

Присутни су разни деградацијски вегетацијски стадијуми, као резултат раног 

досељавања и хиљаду годишњег искориштавања ограничених привредних потенцијала 

кршке природне основе: макија - тешко проходне, густе и високе шикаре, гариге - 

ниске и светле шикаре и камењар - обрастао ниским полугрмовима и зељастим 

биљкама. Што се тиче животињског света заступљене су врсте као што су тетреб, 

тетреб ружевац, медвед, вук, јелен лопатар, срндаћ, рис, дивље патке, дивље гуске, 

свиње, лештарка. Од осталих неловних врста свакако треба истаћи делфина, јежа, 

поскока, шарку, мрмота, остале врсте риба, птица и сисара. 

 Приморје око Копера, Изоле, Пирана и Порторожа одликује се медитеранском 

вегетацијом и узгајањем воћа, поврћа и винове лозе и зељастим биљкама. Према 

Пирану у равници Фиеса налази се станиште за разне биљне и животињске врсте 

(вилин коњиц, птице мочарице). Парк природе Струњан познат по какију – јапанска 

јабука, а и уточиште је за више од 150 врста птица, од којих се истиче бела и сива 

чапља. Парк има и богату подморску фауну, као и флору, од чега се истиче више врста 

морских цветница. (Плавша Ј., (2008) 

Шкоцјански залив као природни резерват у близини Копра представља највећу 

мочвару у Словенији, заузима површину од 122 ha. Ново место Баи као део залива је 

највећа слана мочвара у Словенији, еколошки значајних и изузетних ботаничких, 

зоолошких и пејзажних вредности. Резерват природе састоји се из два дела – Бертошке, 

која је слатководни део резервата и слане лагуне са плитким дном и блатом на дну. Баи 

током целе године одржава висок еколошки значај. У смислу биодиверзитета 

представља станиште за 41% свих водоземаца у Словенији, 55% свих забележених 

врста птица и 36% свих дивљих сисара у Словенији. Разноликост животињског и 

биљног света пружају различите дубине у лагуни и разноврсна станишта, мочварне 

ливаде. Баи је важна међународна станица за птице селице, а да се не би смрзле зими, за 

водене птице постоје одговарајуће локације за зимовање, храњење. У периоду од 1979. 

до 2000. године примећено је 200 различитих врста птица. Међу најугроженијима су 

мала чапљица (Ixobrychus minutus), ноћна чапља (Nycticorax nycticorax), ћопаста чапља 

(Ardeola ralloides), црноглави галеб (Larus melanocephalus), Најпознатији халофит у 

подручју је сенатор, са две познате врсте, и лабуд (Suaeda maritima). Једна од 

најинтересантнијих биљака халофита живи у трскама, то је троугао (Trighlocin 

maritimum). Затим постоје и друге врсте халофита које нису уобичајене, на пример 

усколисна мрежица (Limonium angustifolium) и морски оман (Halimione portulacoides).  



22 
 

У Шкоцјанском заливу налазе се и језера у којима су биљке адаптиране на 

подручје соли. Једна од оваквих врста је поморска рупија (Ruppia maritim), која може 

расти само у сланој средини. 

 

Слика 7: Каки јабука  

Извор: http://mavmrasadnik.com/japanska-jabuka 

 

 

Слика 8: Слануше  

Извор: http://kraji.eu/slo 
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1.6. Педолошке карактеристике  

 

 У Приморју превладавају тла која су се развила под превладавајућим утицајем 

литолошког састава. Најтипичнији представник такве врсте тла је црвеница, настала 

као резултат отапања карбонатне основе, кречњака и доломита, и има је у вртачама и 

пољима. Црвеница као карактеристичан тип земљишта медитерана, израђена од 

кречњака који добијају знатну количину падавина, је тешко тло, збијено, с мало 

хумусних материја. Као глиновита, мрвичсте структуре, црвене боје, богата оксидима 

гвожђа и алуминијума погодна је за гајење винове лозе и медитеранског воћа. На 

вишим теренима прелази у гајњаче и подзоле. У југозападном делу у издуженом појасу 

пружају се рендзине, смеђа земљишта на кречњцима и доломитима. Наноси око реке 

Драгоње представљају плодно земљиште у иначе сиромашном красу. 
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4. ДРУШТВЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

4.1. Историја 

 

Од античких времена у приморској регији насељавају етнички Словенци, 

Истрани и Хрвати, Италијани и Немци. У 3. и 4. веку насељавају се Келти и Илири. 

Римски поход на Словенију почео је око 181. године пне, они се повлаче упадом 

варвара и то Хуна и Гота почетком 5. века, а у 6. веку се насељавају Словенска 

племена. Већ укључивањем Словеније у Немачку државу настају неки данашњи 

регонони и почиње германизација. Под власт Хабзбурговаца пада у 18. и 19. веку. 

У првом светском рату је отворен Сошка фронт  1915. године, када је Италија са 

Лондонским пактом ступила на страну антагонизма и најавила рат Аустроугарском 

царству. На овој борбеној линији десило се дванаест офанзива. Након рата, Приморска 

је остала на милости победничких земаља победника. Након прекида ватре између 

аустро-угарске царства и анатолске војске, италијанска војска окупирала је територију 

до линије дефинисане Лондонским пактом, а у неким случајевима чак и превазишле. То 

је била линија Трбиж-Предел-Мангарт-Подбрдо-Идрија-Снежник-Кварнер. Њихове 

јединице су се чак приближавале Љубљани, гдје их је зауставила јединица српских 

војника које је послала Народна влада у Љубљани. На Париској мировној 

конференцији, након дугих преговора између Италије и Краљевине СХС, договорено је 

да се сама држава сагласи о току границе. У Италији, приобална територија названа је 

Јулијска крајина и састојала се од Горице, Трста, Истре и бивших аустријских области: 

Идрије, Постојне, Илирске и Трста. Регион је економски уништен од стране Совјетског 

фронта. Почетком италијанских власти показало се да је италијанска држава не 

показује интересовање за права Словенаца и Хрвата. Многи Словенци и Хрвати била је 

немогућност да врати дугове и били су присиљени да се селе. 1920. године, италијански 

фашисти спалили словеначку народни дом у Трсту, и неколико других културних 

институција. Многи Словенци били су присиљени да се задрже на југу Италије или 

побегну у Југославију (преко 100.000), многи од њих у океанским земљама. До 1927. 

године све школе постале су италијанске, а организоване су и посебне организације за 

поетику и фасцинацију младих из Словеније. Први сукоби Приморја са окупационом 

војском започели су 1919. године.  

Након пада Италије 16. септембра 1943 Словенско Приморје  је добило 

независност и постало дио словенске националне територије. Ослобођени су Трст, 

Горица и цела Истра На Париској мировној конференцији, за град Трст Југославија 

предложила за седму југословенску републику. 10. фебруара 1947. године потписан је 

Паришки мировни споразум, с којим је Југославија добила целу зону Б Јулијских Алпа, 

а у зони А били су Крас, дио Випавске долине до Горице, долина Соче до Бовца и 

Предиле, Брда и Брегињски Кот. Након преговора, 5. октобра 1954. године потписан је 

Лондонски меморандум, којим је Зона А додељена Италији, а Зона Б у Југославију.  
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Грађани са обе стране границе такође имали право да изаберу држављанство и 

исељење било у Италију или у Југославију. У делу Приморске, која је била додељена 

Италији, било је око 65.000 Словенаца. Коначно утврђивање границе између две земље 

усвојено је након дугих преговора са Осимским споразумима 10. новембра 1975. 

године. После независности Словеније и Хрватске 1991. године, Италија и Словенија 

потврдиле су Словенију као наследника оних југословенских споразума који утичу на 

Словенију и словеначко становништво. Словенија је напустила Југославију 26.јуна 

1991. мирним путем. 2004. године постаје чланица ЕУ и чланица НАТО-а. 

 

4.2. Становништво 

 

Словенија је генерално хомогена држава, па је и ова регија са претежно 

словеначким становништвом. Италијани насељавали крајеве од давнина, с обзиром да 

су ове територије некад биле под влашћу Италијана. Након стицања независности 1991. 

године већина југословенског становништва напушта и сели се из ових области као и из 

целе државе. Зато је држава имала више исељеника него досељеника. Са 99 становника 

по квадратном километру, Словенија се ниско рангира у поређењу са осталим 

европским државама по густини становништва. Приморска регија има најмању густину 

становништва, иако је преко лета број становника повећан за 10 пута. Насеља прелазе 

након другог светског рата из аграрног у индустријско, што још више доводи до 

изумирања села. Службени језик је словеначки, мада због блзине Италије често се чује 

и италијански. С обзиром на много туриста, на улицама се користи и српски, али и 

енглески, немачки и шпански. Ове крајеве у великој мери посећују, нарочито лети, 

становници Аустрије, Немачке, али и далеке Аргентине, Перуа и Аустралије чији су 

држављани постали након исељења њихових предака управо из Словеније. Приморска 

регија је има 5% становништва Словеније, односно112.942 становника, са 8 општина и 

водећим градом Копром од 25.000 становника. Регион је издвојен са највећим учешћем 

страних држављана у укупном становништву (9,2%). Међу аутохтоним становништвом 

већину чине Словенци (83,1%), потом Хрвати, Италијани и Немци. Поред њих има 

11,5% житеља из бивших Југословенских република, највише Бошњака и Срба. Верски 

је опредељено 63,6% становништва, највише је католика (57,8%) и протестаната (6,8%) 

и мали део православаца. Просечно 51% становништва живи у урбанизованим, а 49% у 

руралним срединама. Природни прираштај износи – 4 %. Стопа наталитета је мања од 

стопе морталитета и у односу су 7% према 11%. Због негативног природног прираштаја 

становништво стари. Просечан животни век је 77 година код мушкараца и 79 година 

код жена. Образовна структура је добра, неписмених је испод 1%. Удео људи старости 

25-64 година са терцијарним образовањем је трећи по величини у земљи (27,0%). Стопа 

незапослености је изнад националног просека (9,3%), док су просечне месечне нето 

зараде у региону (998 ЕУР) биле испод националног просека. БДП по глави становника 

био је други по величини у земљи (18.738 еура), већи је био само у Осредњесловенској 

статистичкој регији. 
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4.3. Насеља 

4.3.1. Порторож 

Порторож је једно од најпознатијих туристичких центара Словеније. Налази се у 

заливу Пиран у близини италијанске границе. Назив је добио по италијанској речи 

„portorose“ што значи лука ружа. По последњем попису град има око 3000 становника. 

Лети се тај број због привремених посетилаца увећа на много више. Квалитетним 

смештајем, услугом, својим садржајима и пријатном климом овај приморски град 

гостима пружа одличне услове за одмор и забаву, како лети тако и зими. Трагови 

насељености постоје већ од римских времена. Под Византију Порторож пада 538/589. 

године, а од тада следе стални напади Лонгобарда и Германа. Тако је читаво ово 

подручје доживело велико цивилизацијско назадовање у седмом веку. Након пада 

источног римског царства био је под влашћу Млетака, затим Хабзбурговаца у 18.веку, 

Италијана 1918. године, и на крају у оквиру Југославије након решавања слободне зоне 

Трста 1975. године. Аеродром се налази у близини Сечовљанских солана. Порторож 

нуди богат туристички програм, много анимација, како за најмлађе, тако и за оне 

старије. Културни програм је такође богат. Ко одлучи да летује у Порторожу, не сме да 

пропусти прилику да посети Постојнску јаму и ергелу Липица. У околним селима 

туристи могу да осете некадашњи начин живота мештана, а могу и да присуствују 

догађајима посвећеним изворним локалним обичајима и традиционалним производима, 

попут дана блитве и маслиновог уља, белог лука и вина. Оно што је за овај град 

карактеристично су коцкарнице, а прва од њих изграђена је још 1913. године под 

називом Казино. Деценијама овај град велики добитак има од рада ових коцкарница од 

којих су данас најпознатије Casino Perla, Grand Casino, Casino Bernardin, Riviera i друге. 

 

Слика 9: Казино Порторож  

Извор: https://www.tripadvisor.com 
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4.3.2. Изола 

 

Приморски град на 110 km од престонице Љубљане, смештен у североисточној 

обали Јадрана у Симоновском заливу. Иза града се дижу Баредосвска брда. Подручје 

Изоле било је насељено од праисторије. Први трагови града нађени су у виду зидина из 

11. века, на острву које је у 19. веку повезано са копном. У Изоли се током целе године 

дешавају разне активности, спортске, културне... Музеји, галерије и студија уметника 

ће вас одвести у свет истарске уметности и заната. Више векова је била у поседу 

Млетака, од 1797. године Хабзбурговаца. 1918. године Изола се прикључује Италији, да 

би од 1945. године припала Југославији. После тога већина италијанског становништва 

се исељава у матицу, а на њихово место се досељавају Словенци и други Југословени. 

Након распада СФРЈ од 1991. године је у саставу Словеније. Град има преко 15.000 

становника. Мали део становништва су Италијански староседеоци, а значајни део 

представљају и досељеници из дражава бивше Југославије. У Изоли је постојала Школа 

венецијанске чипке, која је затворена 1936, јер је интересовање за ову врсту уметности 

временом ишчезло. Да бисмо видели како је некада град функционисао, одговор 

можемо пронаћи у Уличном музеју, чија поставка кроз слике, рукописе, фотографије и 

предмете приказује живот овог некадашњег рибарског градића, а данас важног 

наутичког центра. За рекреацију је идеалан "Пот здравља ин пријатељства", некадашњи 

део трасе Парензане, претворен у бициклистичку стазу која се протеже од Шкофја до 

Сече и великим делом је уређена и означена. Туристички возић креће са Трга 

републике и повезује сва туристичка насеља. 

 

Слика 10: Изола 

Извор: http://www.olympic.rs/letovanje/slovenija/izola 
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4.3.3. Шкоцјан 

 

Шкоцјан је насеље источно од Копра, раштркано узбрдо између потока 

Прадисјола на југу и Шкоцјанског замка на северу. Мало је насеље са око 300 

становника. Данас су под именом Шкоцјан подразумевају засеоци Помпјан и Шанто, 

изнад Шкоцјанског залива. 

 

4.3.4. Пиран 

 

Управно је средиште општине Пиран које припада Обално-крашкој регији 

републике Словеније. Са 6.500 становника је веома познато и посећено туристичко 

место што због положаја на Јадрану, тако и због очуваног старог градског језгра са 

низом тргова, цркава и палата. Налази се на полуострву које се протеже од Шарвинских 

брда до Рта Мадона. Подводни свет код Рта је заштићено природно добро и прави 

изазов за љубитеље роњења. Ветрови овде праве велике таласе, тако да је цела рива 

ограђена каменим блоковима. 

4.3.5. Копер 

 

Копер је главна поморска лука Словеније и једино веће приморско насеље у 

држави. Налази се на 20 km од Трста и 103 km од Љубљане. Смештен је у истоименом 

заливу Јадранског мора. Градско подручје се велим делом налази у малом обалном 

равном појасу, док се градски обод налази у побрђу, које затвара залив и равницу са 

истока и југа. Копер се као насеље јавља у доба старе Грчке под називом Аегида. 

Данашњи назив води порекло од латинског назива „caprea“, из времена старог Рима, 

или Козји оток, јер су се на њему гајиле козе, док је за време Византије носио назив 

Јустинополис. Име Цапут Хистриае (глава Истре) од кога данас потиче назив Копер 

или Цаподистриа на италијанском, добио је као главни град венецијанске Истре. Значај 

града нараста током Велике сеобе варвара, када је град постао склониште за тадашње 

становнике Тергестеа, савременог Трста. Од 10. века па до 1797. године град је био део 

Млетачке републике. Током овог доба град је добио италијански карактер, за разлику 

од словеначког залеђа. Овакво демографско стање одржаће се и после 1797. године 

када град припада Хабзбуршкој монархији, све до средине 20. века. 1918. године Копар 

припада Италији, која у следећим годинама разним мерама сузбија јужнословенски 

утицај у граду и околини. После Другог светског рата град је прво био део Слободне 

Територије Трста, да би 1954. године припао Југославији и тадашњој републици 

Словенији. Данас град има 25.000 становника, од којих Словенци чине 75%, народи 

бивше Југославије 20% и свега 2,5% Италијана.  
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И поред тога, Копар је остао центар италијанске мањине у Совенији (с обзиром 

да је некад имао чак 90% Италијана). Повезаност између града и туристичких насеља је 

одлична захваљујући градском превозу. Иначе важи за град у коме све функционише. 

Поред луке, изграђене пре 60 година, је и плажа која је у летњим данима препуна. 

 

4.3.6. Анкаран 

 

Испод заталасаних поља винове лозе, тик уз италијанску границу, на самом 

почетку словеначког дела Истарске обале, сместио се Анкаран, мирно приморско 

месташце. Дуго је био под општином Копер, а данас је самосталан са око 3.500 

становника. Према неким изворима, Анкаран је живео већ у римским временима, 

тадашње насеље требало је да се зове Анкарија, по св. Николају Анкарану. Према 

другој теорији, насеље се назива Ултра, што се такође не објашњава. Из времена 

Римског царства, на падини Анкаран, сачувани су остаци пута до тврђаве који је 

контролисао саобраћај на римском путу између Трста са градовима на обали Истре. У 

другој половини 8. века, регион је пао под Франацку власт. 840. године Истра је 

прикључена италијанском краљевству. Од седамдесетих година истарски градови 9. 

века повремено су били под утицајем Венеције, али упркос томе,  Анкаран се ипак 

самостално развио и формирао своју администрацију и законодавство.  Бенедиктинци 

су убрзо проширили своју имовину на подручја изван границе Анкаран, на коперско 

подручје и Западну Истру, све до Пореча. Нови власници изградили су манастир Св. 

Николас. Око манастира бенедиктанци су развили маслинарство и виноградарство и 

производњу маслиновог уља. Куга се појавила у Истри средином 17. века што је довело 

до распада манастира. Данас се у близини манастира налази Центар за здравље и 

рекреацију младих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

4.4. Привреда 

 

Иако позната по равијеном туризму, ова регија има неколико значајних фабрика. 

У Коперу је развијена индустрија моторних возила, пластичних маса смола, сапуна, 

лекова. У Изоли је развијена индустрија рибљих конзерви, а Пиран је познат по 

соланама. У Изоли се већином становништво бави риболовом, производњом грожђа, 

узгојем воћа и поврћа. 

 

4.4.1. Индустрија 

 

Фабрика Томос у Копру успешно послује већ 60 година. Од самог почетка 

компанија је инвестирала у развој, техничку иновативност и једноставност према 

кориснику.  Бренд је почео да се покреће одмах након оснивања компаније 1954. 

године, када је Томос послао прве мотоцикле на тржиште. Деценијама 

висококвалитетног развоја, успеха техничко обученог особља, Томос је водио до 

данашњег положаја - данас је бренд познат широм света. Иако заустављен 1980-их 

година, када је фабрика покушала да сачува бренд пребацивањем производње у Турску, 

што се није показало добрим, добро је радио деценијама. Током 1998. и 2015. године 

Томос је постао саставни део корпорације Хидриа. У своје "златно доба", Томос је на 

тржиште годишње избацивао 100.000 мотоцикала, аутоматских или са мењачем. За 

Томос кључна тржишта су Холандија, земље Бенелукса, Словенија, Хрватска, Србија и 

Македонија. 

Индустрија рибљих конзерви. Прве мање фабрике прераде и конзервирања 

рибе отворене су 1879. године од стране трговаца из Француске и Беча. Више од 

половине годишње производње су фабрике продале у иностранство. У фабрикама су 

пржили, маринирали и у бачвама конзервирали јегуље из венецијанске лагуне и пржили 

руске сардине које су конзервирали у лименке с маслиновим уљем. Сардине су слагали 

у 125-грамске лименке. Највеће лименке су биле од 1000 грама. Нешто касније ове 

фабрике постају власништво енглеско – аустријске банке са седиштем у Трсту. Такође 

су прерађивали и конзервирали шљиве, грашак, месо. Тако су лакше премошчивали 

„мртво“ раздобље када је лов на сардину био забрањен или скроман за време 

размножавања. Своје производе су слали на све светске сајмове, добијали признања и 

награде, одржавали добре односе са заступницима и клијентима, и постали главни 

добављач по целој Европи, Русији, Блиском истоку и у САД. Током Првог светског 

рата је због недостатка сировине и мушке радне снаге парализована сва индустријска 

активност. 1918. године је фабрика била потпуно затворена до 1920. године. У Изоли је 

завладала беда и глад. Додатно су стање погоршале велика суша, куга и шпанска 

грозница. Током рата су војне власти забраниле риболов на мору. Море је било 

минирано, забрањен је био и ноћни риболов.  
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Након рата све фабрике падају под власт Италијана. У производњи су 

употребљавали углавном срделу, скушу, сардоне и туну. Производили су разноврсне 

рибље конзерве, рибље брашно, рибље уље, филете без костију увежених риба, 

мармеладу. Поред тога су производили конзерве од поврћа, слане филете инчуна у 

теглама, пасту и концентрат парадајза. Од највеће важности је био квалитет производа, 

првенствено због америчког и канадског тржишта. Године 1943. наше подручје окупира 

Немачка, одузима суверенитет италијанској републици и укључује га у састав Трећег 

рајха. Фабрика је 1950. године по закону о самоуправљању прешла из државног у 

друштвено власништво, а следеће године управљање преузима радни колектив. Године 

1952. у Изоли је установљено увозно-извозно подузеће свеже и конзервиране рибе 

„Деламарис“.  Након 1962. године због мањка домаће рибе за прераду, преусмеравају се 

на производњу и прераду воћа и поврћа, производњу супе, пре свега у различите рибље 

конзерве. Године 1973. се фабрике рибљих прерађевина удружују се с другим 

словенским подузећима у заједничко подузеће прехрамбене индустрије ХП Љубљана и 

тако делују до 1989. године. 

 

4.4.2. Рударство 

 

Рудник Сечовље-камени угаљ. 1935. године почело је тестирање геолошких 

терена на дубини 100-400м испод нивоа мора.  Дебљина слоја угља је ретко прелази 0,5 

метара. Квалитет се процењује на 5,500 6.200 kcal/kg. Вађења угља је почело крајем 

тридесетих година прошлог века, под покровитељством рударске компаније Арса. 

Поред соли, изградили су железничку станицу и рударски објекат. Рудник је под 

италијанском влашћу нормално радио до 1944. године (стручно особља за рад у 

руднику су чинили углавном имиграната из Тоскане). Након емигрирања италијанске 

популације  1954.  били су у руднику регрутовани рудари из других рудника тадашње 

Југославије. Рудник угља се осушио у годинама 1950-1953. а затим ископавање угља 

расло је до 1957. године, када је поновни улазак воде делимично испунио јаме. После 

поновног сушења у периоду 1957-1958. производња се повећала на 1962. када је 

достигла 26.000 тона. Потом су ископавања почела стагнирати. Поновни улазак воде 

1972. године значио је потпун колапс и затварање рудника. Тада је пад био због ниске 

цене нафте и њених деривата, међутим, то није нарушило квалитет угља или његов 

недостатак. Затварање је уследило исте године. 

Солана у Сечовљу је најсевернија активна солана на северном Медитерану. 

Смештена је у југозападном делу Словеније, на граници између Републике Словеније и 

Хрватске, на подручју око 6,5 km². Њихов главни извор свеже воде је река Драгоња, 

која се након неколико километара спаја са морем у солани у Сечовљу. Солане у 

Струњану и Сечовљу су једине на источној обали Јадранског мора, где се со производи 

на традиционални начин у целокупном процесу, свакодневно скупљајући саламуре у 

биоседименту, истим алатима и старим поступком при чему је индустријска прерада 

искључена. Со је природно бела и није додатно јодирана.  
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Како се радило пре 700 година тако се ради и данас. Једина је солана у 

Словенији која производи органску со. Ради на принципу плиме и осеке, пуне се 

базени. Ту има 50 базена. Берба почне средином јуна и траје до краја августа, понекад и 

у септембру. Да би се почело радити треба отприлике 23 дана сунчаног времена или 23 

дана да нема јаче кише. Производња соли у соланама модернизована је у 14. веку, а 

цветала је током аустроугарског периода. Сечовљеве солане су покривале 508 ha, а око 

500 породица живело је у локалним соланама. Данас постоји Музеј соли, а цело 

подручје проглашено је парком. Годишње се произведе око 1.500 тона соли за исхрану. 

Ово је једна од пет солана у свету која производи солни цвет, зачин који је скупљи од 

соли, садржи капљице воде које му дају блажи укус због чега не можете пресолити 

јело. Овде је суштина да муљ не дође у со. Зато се сваке године базени премажу са 

свежим блатом на којем нарасте петола, то је биоседимент који изгледа као црна трава 

и то онемогућује да блато уђе унутра. Сваке године прода се 10 одсто више соли. 80 

процената прода се у Словенији, а преосталих 20 одсто извози се у 24 земље. Иначе, 

ова со је блажа због чега је то баријера за извоз у поједине државе које су навикле на 

јачи салинитет, између осталог и у Србију. 

 

Слика 11: Солане у  Сечовљу 

Извор: http://adria2u.com/slovenska-solana 
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4.4.3. Саобраћај 

 

Иако кроз регију пролази један од главних државних путева од Љубљане ка 

Ријеци, путна инфраструктура није задовољавајућа. Управо у Постојни се рачва пут за 

Ријеку преко Пивке и за Трст односно Копар преко Диваче. У југоисточном делу регије 

путеви су најслабији, а путеви у северозападном делу су важни за туристичку привреду 

овог краја, посебно за спелеолошки туризам. Преко Постојне и Пивке води и пруга 

Љубљана – Ријека. 

 

Слика 12: Путна карта Словеније 

Извор: http://www.oglasnikinfo.info/auto-karta-slovenije 

 

Железнички саобраћај – железница је била прво средство масовног превоза, а њена 

могућност да превезе велики број људи на велике удаљености, отворила је пут 

масовном туризму. Иако је помало заборављен облик путовања, модернизацијом се 

настоји поновно подстакнути туристе да користе железницу. Укупна дужина 

железничке мреже у Словенији износи 1229 километара (2004. године), од тога је 

електрификовано 504 километара (2002. године). Ово се односи на пруге стандардне 

ширине колосека. Поред тога постоје и пруге уског колосека, које се данас мање 

користе. Такође постоји и занемарљив проценат пруга са два колосека. Железничка 

мрежа је савремена и интензивно се обнавља. Главне националне железничке пруге 

крећу из Љубљане. Најбитнији за ову регију је свакако железнички правац Љубљана – 

Постојна – граница са Италијом са краком до Копера и приморја. 
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Ауто-путеви - највећи број туристичких путовања се одвија управо путем друмског 

промета. Данас све више јача тренд индивидуалних путовања где туристи, из жеље за 

мобилношћу, својим аутомобилом одлазе на путовање у оближње и даље туристичке 

дестинације. Ауто-путеви у Словенији спадају међу најбоље у целој Европи 

првенствено захваљујући недавној изградњи по најсавременијим стандардима. И дан 

данас неке деонице нису завршене због неприступачног високопланинског терена. Због 

специфичне морфологије терена вемома су чести тунели, мостови, вијадукти што 

додатно повећава атрактивност ових саобраћајница. Ауто-пут Е70 – граница са 

Аустријом (код Граца) – Марибор – Цеље – Љубљана – Постојна – Копер, са два крака, 

први ка Новој Горици, други ка Италији и Трсту. Овај ауто-пут је започет 1972. године, 

а завршен је 2005. године. 

Ваздушни саобраћај – с развојем технологије континуирано се унапређује као облик 

превоза који нуди сигурност, брзину и удобност. Развој чартер путовања донео је 

промене на туристичком тржишту. Државна авио компанија је Адрија ервејз. У 

Словенији постоји 15 званично уписаних аеродрома (2004. година), од којих су 3 

аеродрома међународна. Остали аеродроми су спортског типа и предвиђени су за лакше 

школске авионе и панорамско разгледање. Аеродром Порторож је везан за сезонске 

авио – линије током летње туристичке сезоне на овом делу Јадранског мора. Најбитнији 

је за ову регију. 

 

Водени саобраћај – Словенија је планинска земља са прилично малим рекама, а морска 

обала је дуга свега 44 километра. Бродски промет је вековима за путнике био једино 

средство путовања светом, а данас се настоје увести нови облици поморског превоза у 

туризму. Услови за развој воденог саобраћаја су ограничени, али су у највећој мери 

искоришћени. На приморју је развијена савремена теретна лука Копер. Остала 

приморска места имају мала пристаништа која су пре свега намењена туристичким 

бродићима и мањим јахтама. 
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4.4.4. Трговина 

 

Коперска лука је одиграла важну улогу у развоју овог подручја. Она је међу 

највећим у региону и једна је од најважнијих транзитних рута за робу из Азије у 

средишњу Европу. За разлику од других европских лука којима управљају лучке 

власти, активности луке Копер обухватају управљање подручјем слободне зоне, 

управљање подручјем луке и улогу терминалног оператера. Лука Копер је једина 

словеначка међународна теретна лука којом управља Капиталска компанија из Копера. 

Географски је позициониран да представља најближу везу између Централне и Источне 

Европе према Медитерану, а кључни токови робе у луку пролазе кроз Гибралтарски 

прелаз и Суецки канал. Кључна компаративна предност луке је њен географски 

положај, који поред повећане доступности тржиштима централне и источне Европе 

омогућава и интеграцију у токове робе на раскрсници 5. и 10. паневропског 

транспортног коридора. Лука, уз присуство важних светских бродских компанија, 

одржава поморске везе са свим деловима света. Лука је основана 1957. године, три 

године након што је постало јасно да је Југославија изгубила зону А, а тиме и Трст. 

Данас је лука директно повезана с Европском пругом и системом аутопутева Европске 

уније.  

Лука повезује читав регион средње и источне Европе, из Словеније, Аустрије, 

Мађарске, Италије, Хрватске, Чешке, Словачке, Пољске и југ Немачке. Трансфер се 

одвија 24 сата дневно. Цела лука има статус зоне слободне трговине. Лука Копер је 

вишенаменска лука, са 12 специјализованих терминала: контејнер и Ро-Ро терминал, 

ауто терминал, терминал за генералне терете, терминал воћа, терминал за дрво, 

терминал за житарице и сточне производе, енергетски терминал, терминал течних 

терета, терминал стоке и путнички терминал. Море у луци је дубоко од 7 до 18 метара. 

Могу се прихватити бродови капацитета 180.000 тона. У 2013. години бродски 

капацитет луке достигао је 18 милиона тона. Лука Копер је 2002. године добила 

награду из Републике Словеније, а 2006. добила је награду за финалисте Европске 

награде за пословну изврсност ЕФКМ. Планови за изградњу трећег пристаништа су се 

суочили са противљењем еколошких радника који желе заштитити шкољке Анкаран, 

тзв. Гробље шкољкића, где живе ретке врсте буба и преко 30 врста птица хибернира. 

Планови за пребацивање буба у оближњи Шкоцјански заток такође су контроверзни. 

Копер је имао важну поморску, економску и административну улогу у различитим 

историјским периодима. У 13. веку, су га уздизали међу првим истарским градовима. 

Током владавине Млетачке Републике Копер је постао највећи трговински центар на 

истарском полуострву, у царској Аустрији је кратко време чак носио ласкаву титулу 

"Роиал Порт". Са падом Млетачке републике, са најавом Трста и Ријеке као 

најважнијих лука (1719) и касније преноса административне и политичке моћи из 

Копра до Трста, пада и његов значај. Његова поморско-економска улога је смањена до 

капитулације Италије. Тек након ослобођења 1945. и коначног осамостаљења након 

укидања слободне зоне Трста 1975. овај град почиње да се развија и да унапређује своју 

луку. 1957. године почело је да се размишља о изградњи међународне морске луке. 
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Први радници на броду су били локалци, а њихово искуство допринело је 

организацији луке и шпедиције. Ископавања су почела на северној обали града, а 

истовремено одржана је и изградња насипа - западног залива. Транзит се остварује уз 

велике потешкоће,  јер су трговински токови усмерени на луке у Трсту и Ријеци. Развој 

је ојачао транзитну функцију и отвореност према осталим корисницима простора. То је 

довело до шире пословне сарадње и дугорочног партнерства између луке и његових 

купаца. Временом су одлучили да се изграде капацитети прехрамбених производа и 

дрвета чиме је највише могуће да се тргује. Саобраћај је у почетку достизао 270.000 

тона, а одржан је углавном на путу, а мали део комбинованог - железницом до Козина и 

одатле камионом до Копра и обрнуто. Убрзани развој и раст промета су још више 

открили неадекватност саобраћајних веза са залеђом. Било је проблема у координацији 

жељезничког и друмског саобраћаја између Копра и Козина, што је повећало трошкове 

превоза, вагона и камиона. Ипак, саобраћај у копрској луци постепено се повећао, а 

1966. године достигао је 788.616 тона. Национално руководство и држава нису 

фаворизовале изградњу железничке везе са Копром, тако да је Лука Копер финансирала 

своја истраживања и пројекте сопственим средствима. Након дугих преговора 1964. 

године, Лука Копер је преузела улогу инвеститора на новој прузи. Упркос потешкоћама 

у изградњи, рад је постепено напредовао, а 2. децембра 1967. године, отворена је 31-

километарска линија између Копра и Прешнице код Козине. Године 1968, бродски 

капацитет је први пут премашио милион тона, две године касније, количине су већ биле 

близу два милиона. Поред нафтних деривата, повећан је и опсег терета, што је у великој 

мери утицало оживљавање економске активности Словеније. Лука Копер започела је 

пословање са претоварањем различитих врста робе, посебно воћа, дрвне грађе, 

житарица и крмних производа, генералних терета и нафте. У иницијалном периоду 

више од половине јаловине представљају национални терет у увозу и само 10% у 

извозу. Роба у транзиту била је првенствено намењена источним земљама. У овој 

деценији, манипулација се спорије повећала и порасла за мање од 30 процената. 

Разлози су били велика задуженост компаније, трошкови рада и флуктуација радне 

снаге. Просечна годишња стопа раста била је око 2,6%.  Поред нафте, коришћени су и 

други течни терети: хемикалије, вино и биљно уље. Кључна новина била су контејнери 

и Ро-Ро терет, за који је 1979. године основан посебан специјализовани терминал. 

Половина робе била је национална, углавном у увозу, што је било 35% (осим нафте), 

док је преосталих 15 процената извозио. Друга половина представља транзит за 

Чехословачку, Мађарску и Аустрију. У развоју изузетно важних осамдесет година, 

саобраћај се више него удвостручио. У овој деценији робе су се повећале за 8 пута, са 

посебним акцентом на гвоздену руду, минерале и житарице. Повећао се удео робе у 

транзиту, са већим бројем терета за Аустрију, с којим је Лука Копер извршила више од 

27% укупне количине терета. Мађарска, а затим и Чехословачка и даље имају свака 10 

посто промета. Са преласком на нови миленијум, динамичан период деведесетих се 

завршио. Друга половина деценије била је нарочито успешна када се економска 

ситуација у Словенији стабилизовала. Претоварање се повећало за више од 70 одсто, 

што представља око 8 одсто просечне годишње стопе раста. Лука Копер је поново 

обавила трансакције 300 хиљада тона дрвета. Промет гвоздене руде био је већи, са 

угљем и нафтом скоро три пута више него на почетку периода.  
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Аутомобилски саобраћај је растао брзо, а повећао се чак 17 пута. Крајем 

деведесетих, ажуриран је капацитет терминала за живе животиње. Приближно једна 

трећина промета припада националном тржишту, док остатак припада остатку земље. У 

првом плану је Аустрија са више од два милиона тона саобраћаја, а важних 10 посто 

остварује италијанско тржиште. Током шест година новог миленијума промет у 

контејнерима, аутомобилима, дрвету, течним теретима (без нафте) и житарицама је 

удвостручен. Преоптерећење опште робе повећало се за више од половине. Промет на 

мађарском тржишту најизраженији је и премашио је милион тона. Без обзира на то, са 

3,5 милиона тона или четвртином укупне надморске висине, водећи аустријски 

претплатници остају. Поред тога, интензивирана је и сарадња са италијанским 

тржиштем, која представља 15% претовара у луци. Удео саобраћаја за потребе 

националне економије достигао је око 30 процената.  

У просеку, промет се повећао за 7% годишње. Током 2006. године претовар се 

већ приближава тачки у којој неадекватност железничке инфраструктуре може утицати 

на успешан раст промета. У последњих неколико година је посебно значајан раст 

транспортера контејнера и возила, што је једна од основних стратешких оријентација за 

развој компаније до 2015. године. Највећи утицај луке на животну средину укључују и 

питање буке и прашине, светлосног загађења и економске експлоатације ограниченог 

приморског појаса. Због укључења копрске луке у градско језгро Копра, бука из 

претовара бродова повремено стиже до оближњих стамбених насеља. Да би се смањили 

негативни ефекти на животну средину, електронски контролисан систем прскалица са 

затвореном петљом са водом је додат у баријерски систем. 

 

 

Слика 13: Порт/лука Копер 

Извор: http://www.portsofnapa.com/port-of-koper 
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5. КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИЗМА 

 

Појам туризам потиче од француске и енглеске речи „tour“, која означава 

путовање, односно кружну шетњу. Познати француски путник и природњак Виктор 

Жакмон први пут је употребио реч „турист“ у својим „Писмима“ 1830. године, мада 

постоје мишљења да се поменути израз појавио у литератури у Енглеској још 1800. 

године. Говорећи о туризму као једној од најмасовнијих и најдинамичнијих друштвено 

– економских појава данашњег доба потребно је кренути од дефинисања појмова 

туризам и туриста. Према дефиницији Друштва народа из 1937. године: „Туриста је 

свака особа која се на свом путовању изван места сталног боравка задржава најмање 24 

часа“. Туризам је скуп односа и појава везаних за кретање и потрошњу изван места 

сталног боравка а у циљу задовољења рекреативних и културних потреба. По 

свеобухватној дефиницији туризам је услужна индустрија која се састоји од већег броја 

елемената. Ти елементи се деле на опипљиве и неопипљиве. Опипљиви су: транспортни 

системи – ваздушни, железнички, путни, водени и космички, услуге угоститељства – 

смештај, храна и пиће, обиласци и сродни сервиси – банкарство, осигурање, 

безбедност, сигурност. Неопипљиви су: одмор и релаксација, култура, авантура, нова и 

другачија искуства. (Стефановић В., 2009) 
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5.1. Карактеристике развоја туризма  у свету 

 

 Туризам је савремени вид масовне циркулациије становништва, али се путовало 

и у најстаријим временима историје људског друштва. Утврдити време настанка 

туризма није нимало лак задатак. Знатни број експерата сматра да је туризам настао још 

у античком добу, док многи сматрају да је туризам резултат и последица савремених 

привредних и друштвених дешавања и процеса. Годишњи одмори и викенди су 

категорије познате тек после појаве индустријске револуције. Како је после 

индустријске револуције у XVIII веку, а посебно у другој половини XIX и XX века, све 

већи проценат становништва света побољшао свој животни стандард и стицао слободна 

новчана средства за потребе путовања, туризам постаје све масовнији. Прво 

организовано туристичко путовање везано је за Томаса Кука, оснивача истоимене 

путничке агенције која је и данас једна од најпознатијих у свету. Туризам се у западној 

Европи појавио у другој половини XIX века. До повећања туристичког промета дошло 

је усавршавањем саобраћајних средстава, односно појавом аутомобила, а касније и 

авиона. Од средине XX века могу се издвојити две фазе развоја туризма у свету. У 

првој фази туризам је добио статус реномиране пословне активности са значајним 

привредним ефектима. Долази до јачања привредног сектора. У другој фази, започетој 

осамдесетих година XX века туризам доживљава квантитативне и квалитативне 

промене, које се највише манифестују у динамичном расту туристичког промета, 

глобализацији туристичког тржишта, стварању нових и флексибилних видова 

производње и потрошње услуга везаних за туристичка кретања. Данас, један од 

најуочљивијих трендова у савременом туризму јест тренд раста туристичке потражње 

који је уједно повезан с трендом раста туристичке понуде. Предвиђа се да ће 

међународни туристички промет све више расти, па се тако примећује у раздобљу од 

1990. године до 2008. године број међународних долазака удвостручио. Такав раст 

међународне потражње имао је утицај и на туристичку понуду која се знатно изменила 

те се прилагодила новим туристичким трендовима. Од трендова који утичу на развој 

туристичке понуде можемо издвојити демографске трендове, промене у друштву и 

стилу живота, социокултурне, еколошке трендове и сл. Дакле, специфични трендови 

који се предвиђају, а од којих се неки и већ данас уочавају су: 

1) Све је већи број старијег становништва који крећу на путовање; 

2) Групна путовања, укључујући и породична, биће све мање; 

3) Тражња за културним садржајима и одморима као и активним летњим/зимским, 

повећава ће се по већој стопи у односу на тражњу за другим облицима туризма, однос 

цене и квалитет имаће све важнију одлуку у избору дестинације и смештаја; 

4) Ваздушни промет ће расти брже него други облици превоза, а железнички промет ће 

такође показивати тенденцију раста. 
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5.2. Карактеристике развоја туризма у Европској Унији 

 

 Развој туризма у ЕУ карактеришу следећи трендови: 

 1) Демографске промене – Проценат људи преко 60 година старости у Европи 

све више расте. Њихова тежња да остану што дуже независни од велике је користи за 

здравствени, бањски и фитнес туризам. Они проводе све више времена на туристичким 

дестинацијама за које се сматра да пружају пријатне услове живота, нарочито на југу и 

ван сезоне. Даље, све је више оних туриста са специјалним потребама о којима треба 

бринути како би им се омогућило да у потпуности уживају у туризму. Осим најмање 

10% популације која се формално означава као хендикепирана, може се очекивати све 

већи број туриста који пате од смањене покретљивости као резултат привремене 

неспособности или старости. 

 2) Туристи млађег узраста – Студије су показале да око 20% туристичких посета 

чине људи између 15 и 26 година старости што у овом тренутку резултира са 140 

милиона посета годишње, од чега 70% одлази у европске земље. Државе чланице имају 

нарочито велики проценат посетилаца овог узраста не само као земље порекла, већ и 

као туристичке дестинације за млађе људе. 

 3) Проширење ЕУ – Боља интеграција нових држава чланица у ЕУ појачаће 

туристички сектор. Ново истраживање показује да постоји могућност за 3 милиона 

додатних послова и додатних 46 милијарди евра бруто националног прихода. 

Очекивани раст ће појачати локалну запосленост обезбеђивањем сталних послова. Овај 

развој ствара ситуацију од које нове државе чланице и цела ЕУ имају користи по 

питању путовања и туризма. 

 4) Постоји велики степен вероватноће да ће се број домаћинства повећати док ће 

се просечан број чланова домаћинства смањити, што ће утицати на повећање прихода 

по домаћинству. 

 5) Повећава се туристичка тражња за вишим нивоом квалитета услуга. 

 6) Промена у демографској структури популације као и ставове према путовању 

условиће тражњу за новим производом. До краја 2002. године јефтиније авионске 

компаније су преузеле 12% капацитета у оквиру ЕУ. За 75% овог тржишта се каже да 

представља нове клијенте. 

 7) Нове структуре цена и електронско тржиште промениће навике у погледу 

резервација и погодоваће лично направљеним и „нестандардним“ производима при 

чему се врши утицај на пакет аранжмане како за кратка тако и за дуга путовања. 
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Већина ових трендова је довела до нове туристичке тражње и на тај начин 

створило нове послове и повећала бруто домаћи производ, нарочито у новим државама 

чланицама ЕУ. Реално је очекивати да ће се наставити уочена тенденција у смислу 

динамичнијег развоја туризма ЕУ. ЕУ ће представљати и даље најважнији туристички 

регион у свету, захваљујући његовим укупним туристичким активностима, а посебно 

његовог медитеранског дела, планинских туристичких ресурса и атрактивних великих 

градова. Чланице ЕУ имаће и даље изузетно значајно иницијалну и рецептивну улогу у 

развоју светског туризма.  

 

 

5.3. Учешће туризма у привредном развоју  

 

 Утицај туризма на привредни развој Словеније изазива многоструке ефекте у 

привреди и друштву условљавајући развој привредних и непривредних делатности које 

учествују у задовољавању потреба домаћих и страних туриста. Бржим развојем туризма 

његови ефекти постају све бројнији и хетерогенији. Он делује на субјекте и чиниоце 

који постоје у одређеној туристичкој дестинацији укључујући њено становништво, 

запослене, инвеститоре, итд. Односно, утиче на просперитет свих предузећа која 

задовољавају потребе туриста, али и на повећање броја радних места, увећање масе 

произведених роба и услуга које се остварују у одређеном временском периоду чиме се 

стимулише привредни развој. (Станковић С., 1990) 

 У основи економског значаја туризма налази се трошење новца туриста у 

туристичкој дестинацији, који су зарадили у месту свог сталног боравка, а као резултат 

њихове потрошње настају директни, индиректни и мултипликовани економски ефекти. 

Од директних ефеката најважнији су:  ефекти туризма на друштвени производ и 

национални доходак, ефекти туризма на платни биланс, ефекти туризма на развој 

делатности туристичке привреде, ефекти туризма на повећање запослености и др.

 Туризам има велики утицај на увећање масе произведених роба и услуга које се 

стварају у одређеној земљи у одређеном временском периоду. Повећање потрошње 

домаћих туриста доприноси повећању дохотка туристичке дестинације ако се она 

посматра као туристичко место или регија за разлику од државе као целине док се 

потрошња страних туриста у рецептивној земљи као повећање укупног дохотка. 

Туризам директно утиче на друштвени производ и национални доходак једне земље по 

основу преливања доходка из других земаља. Удео приморског туризма у бруто 

домаћем производу 2016. године био је 6%. Потрошња страних туриста омогућава да се 

робе и услуге пласирају под повољнијим условима него путем извоза роба и услуга.  
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Код рецептивне земље повољни услови се манифестују одсуством или 

смањењем трошкова транспорта робе коју купују страни туристи, док се код страних 

туриста манифестују кроз куповину робе у рецептивној земљи по нижим ценама које 

нису оптерећене царинама и другим увозним дажбинама. Једна од функција је и 

запошљавање у терцијарним и другим делатностима које учествују у стварању 

туристичког производа, а то су заправо скоро све делатности у оквиру националне 

привреде. Туризам подстиче запосленост и омогућује да локално становништво 

подигне висину својих прихода и квалитет живота. Такође, туризам делује и на 

развитак неразвијених подручја на начин да повећа запосленост и приходе и побољша 

инфраструктуру, чиме се настоји одржати задовољавајућа економска активност у 

неразвијеним регијама. Тако је и у словеначком медитеранском приобаљу појавом 

туризма с позитивним привредним учинцима подстакнут развитак те је промењена 

друштвено – економска слика тог подручја.  

 

5.4. Облици туризма 

 

 Повољан географски положај, као и добра саобраћајна веза са свим деловима 

земље, излаз на Јадранско море а самим тим и повезаност са осталим деловима Европе 

и Света стварају услове да ова регија буде туристички центар целе државе. Обилује 

могућностима за развој културно – историјског, здравствено – лечилишног и 

приморског туризма.  

 

5.4.1. Културно - историјски туризам 

 

 С обзиром на свој положај ова регија је више од свих осталих регија Словеније, а 

може се слободно рећи и осталог дела Балкана, била под влашћу разних народа и 

великих сила, па сразмерно томе је и мењала свој изглед, архитектуру, уређеност 

простора. Тако су за собом сви ти освајачи остављали бар нешто по чему их данас 

памте сами становници ових приморских градића, а и посетиоци. 

Старо насеље Шкоцјан обухвата само неколико кућа које се налазе око 

некадашњег дворца, тзв. Баронице. Име дворца се мењало са променама разних 

власника, а око њега данас постоје само култивисана поља, виногради и маслињаци. У 

делу замка који су 1955. године купили садашњи власници, сачуване су неке уметничке 

слике, вредан намештај, многе књиге на грчком и руском језику, неки порцелан и 

сребрни материјал и слика коју је бароница направила. Нажалост, већина драгоцености 

ватре спаљена је након рата.  
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 Некадашњи Каструм простирао се преко садашњег централног дела Пирана. 

Кроз троја главна (Столна, Миљска и Осрења) и једна помоћна (Пољска) врата улазило 

се у град опасан зидинама. Велики трг, данашњи Првомајски трг, био је главно управно 

и трговачко средиште града, а и данас га украшава камена цистерна за воду саграђена 

после велике суше 1775. године Током векова насеље је проширивано, централно језгро 

је рушењем старих и изградњом нових палата добијало другачији изглед, да би 

садашњи, са Тартинијевим тргом заблистао око 1894. године Веома је лепа и зграда 

општине која се налази на тргу, са рељефом лава који држи отворену књигу, као и 

Хиша Бенвенути, у којој је смештена музичка школа. Светионик који краси Рт потиче 

из 1872. године. Дакле, када је некадашње унутрашње пристаниште насуто у XIX веку 

настао је Тартинијев трг, данас централни градски трг, који носи име Ђузепеа 

Тартинија. Тартинијев споменик заузима централно место на тргу, а у близини је и 

његова родна кућа у којој се на првом спрату налази музејска поставка са детаљима из 

живота овог уметника. Можете видети разне рукописе, посмртну маску, портрет, 

виолину. Звоник цркве Светог Јернеја доминира градом, а претпоставља се да је 

некада на њеном месту, на врху, постојао светионик. Одавде се шетњом долази до 

Пиранске тврђаве, која је чувала град од напада док су чувари будно мотрили са осам 

кула осматрачница и чували седам градских врата.  

Поморски музеј Сергеј Машера смештен је у лепој класицистичкој палати 

Габриела, а основан је 1954. године. Назван по словеначком поручнику југословенских 

ратних бродова Краљевске морнарице, иначе проглашеном за народнох хероја 

Југославије. Музеј прикупља, проучава и представља поморску историју словенских 

приобалних подручја. Могу се видети археолошка збирка, макете рибарских барки, 

поставку која говори о историји поморства, изложбу капетанских униформи, 

фотографије и предмете који су у вези са морем и поморством. Постоји и поставка о 

солинарству која приказује поступак добијања соли кроз фотографије, записе, оруђа и 

макете. 

 

Слика 14: Поморски музеј Сергеј Машера  

Извор: http://www.delo.si/kultura 
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У стари град Копер се улазило кроз 12 врата, од којих су сачувана само 

ренесансна врата Муда (Porta della Muda) из 1516, иза којих се крије Прешернов трг са 

необичном фонтаном Понте која потиче из 1666. године. На Титовом тргу налази се 

Преторијанска палата, најпознатија и најсликанија зграда Копера. У овој велелепној 

грађевини раскошне спољашњости, украшеној каменим рељефима и киповима, данас се 

налази општинска управа и турист биро. Из 1462. потиче градска Ложа, једина изворно 

очувана у Словенији, која је украшена грбовима некадашњих градоначелника - 

племића. Кип свете Марије налази се у унутрашњости, као подсећање на кугу која је 

харала 1554. године. На спрату се налази галерија. У продужетку је Катедрала са 

прелепим венецијанским звоником, а иза ње се наставља Трг револуције, права оаза 

свежине и зеленила, са најстаријом зградом у граду - Фонтиком, некадашњом 

житницом, богато украшеном хералдичким обележјима из XIV века. Рибишки трг са 

старим зградама и уским улицама које немо сведоче о животу сиромашних рибара.  

Црква Храстовље (црква Свете Тројице) иначе је добила име по селу 

Храстовље близу Копра, а село је име добило по храстовим стаблима. Црква је 

саграђена у стилу романике, крајем XIV и почетком XV века. 

Стари медитерански град Изола лежи на југозападној обали залива Трста, где 

су се истинске традиције риболова и винарства, добродошлице и карактер мештана 

спојили заједно да формирају незабораван мозаик искустава. Историја ове малог 

рибарске луке створила је предивна архитектонске блага. Може се осетити дух 

Медитерана на сваком кораку као да пролазе кроз уске средњовековне улице. 

Некадашње острво било је опасано зидинама које су, претпоставља се, подигнуте у XI 

веку да би почетком XIX века биле порушене, а острво спојено са копном. Овде се могу 

наћи трагови Римског царства, археолошки остаци пристаништа и вила. И овде је 

Венеција оставила значајна архитектонска дела, тако да је шетња живописним улицама 

право уживање. Најстарија црква у граду је у близини пристаништа, а посвећена је 

светој Марији Алетској, док звоно са звоника цркве Светог Мавра, заштитника Изоле, 

подсећа да су некада само звона најављивала ратне галије и претње попут куге или 

пожара, али и успешан повратак рибара кући. До XIX века то је било место на острву 

близу копна, а већинско становништво су били Италијани. Почетком XIX века острво 

се повезује са копном. Пошто је бродоградња обележје овог града, на Великом тргу 

постоји „Музеј ладијескега моделарства“, са макетама бродова. Интересантна је и 

изложба о луксузном, италијанском путничком пароброду Реџ, који је потопљен за 

време бомбардовања 1944. Брод је био дугачак 268 m, а по луксузној опреми био је 

сличан Титанику. Део обале између Копера и Изоле, где је брод потонуо, мештани 

називају „при Реџ“. Железнички музеј Парензана, посвећен је железници која је 

повезивала места између Трста и Пореча, на деоници дугачкој 123 km. Први воз је 

кренуо 1902, док је последње путовање било 1935. Поставка садржи разне макете 

возова, укључујући и „Механо“ збирку, железничке станице Парензане, фотографије, 

огласне табле, и реквизите. 
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  Преторијанска палата је грађевина из времена Римског царства из 3 

века пне. Служиле су за одбрану самог града у ратно време и у њој су живели римски 

гардисти. Преторијанску гарду је основао први римски цар Август 27. п. н. е, а 

распустио ју је Константин Велики 312. године. Преторијанска палата у Копру налази 

се на Титовом тргу и један је од централних архитектонских споменика Копра. 

 

Слика 15: Преторијанска палата 

Извор: http://www.obidjisloveniju 

 

 

5.4.2. Здравствено - лечилишни туризам 

 

 Бројни археолошки докази сведоче о томе да су лековита својства словеначких 

терми била позната и у доба римске доминације. Први писани документ у коме се 

помиње лековитост вода са овог подручја потиче из средине XII века. У каснијем 

периоду, од XVII века па до данас, паралелно са развојем бања у централној Европи, 

изграђени су и словеначки балнеолошки центри. 

 На развој здравствено – лечилишног туризма у Словенији утицала су пре свега 

бројна природна богатства. Без обзира на малу територијалну површину, у Словенији 

постоји обиље природних лековитих фактора од којих су најважније термоминералне 

воде, затим хладне минералне воде за пиће, морска вода и морске соли, различита 

органска и неорганска лековита блата (пелоиди), планинска субалпска микроклима, 

панонска микроклима и медитеранска морска клима са аеросолима. Разноликост 

природних лековитих фактора омогућава широку понуду здравствених програма који 

се спроводе у петнаестак бања у Словенији.  
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Осим тога, словеначка балнеолошка лечилишта својим гостима нуде и друге 

садржаје у виду комфорних смештајних објеката, велнес и аква центара, спортских 

садржаја, конгресних дворана, рекреације и одмора у природном амбијенту и културно 

историјских знаменитости. 

 У Приморској области налазе се два лечилишта смештена уз Јадранско море – 

Таласо Струњан и Порторож, у којима се помоћу морских лековитих фактора 

примењују разни медицински третмани, а туристичка понуда је обогаћена бројним 

воденим, велнес, спортским, пословним и другим садржајима.  

 Струњан се налази између Изоле и Порторожа и једно је од најлепших места на 

словеначком приморју. На најзеленијем делу обале словеначког мора, заштићен као 

природни резерват због геолошких и геоморфолошких карактеристика, обухвата 

најдужи непрекинути природни део обале целог залива до Трста. Због лековитог 

дејства морске соли и воде једно је од најпривлачнијих места на Јадрану за госте из 

целе Европе познато климатско лечилиште и таласотерапеутски центар.Терапеутски 

центар се налази у заштићеном националном парку, на најзеленијем кутку обале. 

Морска вода пружа могућност освежења током топлих летњих дана, а како својим 

механичким својствима тако и хемијским саставом и температуром, позитивно утиче на 

организам. Учинак повећавају и сунчеви зраци и то првенствено ултраљубичасти. 

Морска вода, због својих карактеристика, се користи и за купање у зимским базенима, у 

којима се загрејава на одређену температуру и тако јој се увећавају потребне 

балнеолошке карактеристике. Струњан пружа добар осећај сваком госту захваљујући 

природним факторима – морска вода, морско блато, алге и блага медитеранска клима. 

Једно је од познатих словеначких климатских лечилишта за плућне болести, реуматска 

обољења, остеопорозу.  

Смештајни капацитети у хотелима и вилама се налазе у непосредној близини 

мора, у предивном парку. У месту, које у просеку годишње има 2.300 сунчаних сати, 

пронаћи ћете спокојан одмор и бројне могућности за активан одмор. Поред туриста 

привучених чувеним програмима таласотерапије, посећују га туристи који жуде за 

мирним и опуштајућим одмором. Можете се купати у чистом мору или у базенима са 

грејном морском водом или се излежавати на лепо уређеним плажама. Сунце, море, 

одмор, уживање, благодати мора, излет бродићем или посета истарским селима су неки 

од разлога зашто треба посетити Струњан. 

Појам здравља и лечилишта одувек је везиван за Порторож. Благотворно 

деловање морске воде и соли били су познати још у XIII веку, када су салинитет и 

природно богатство блатом подстакли развој туризма. Потом се устоличила 

ранофеудална власт локалних грофова. Насеље је до XIX века живело као мало 

рибарско насеље уз оближње солане, а од тада почиње развој купалишног туризма. Још 

у XIX веку Порторож је добио свој први хотел и термални центар. Иако су још у XIII 

веку бенедиктанци из самостана светог Ловренца овде лечили реуматизам, последње 

године XIX и почетак XX века везују се за почетак здравственог туризма. Године 1830. 

саграђена је вила Сан Лоренцо као рехабилитациони центар аустријских официра.  
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Прво лечилиште је изграђено 1894. године, а Аустријанци су изградњом хотела 

Палас 1912. поставили темеље организованом, пре свега луксузном туризму.  

 

Слика 16: Санаторијум за плућне болести у Порторожу 

Извор: http://www. Kolekcionarstvo/Razglednice 

 

У Порторожу се налази казино са најдужом традицијом у Словенији. Још 1913. 

многи су се окушавали у играма на срећу у вили Сан Лоренцо. Некада је овде постојала 

писта за хидроавионе, која је уништена у Другом светском рату. У близини Порторожа 

налази се Музеј солинарства, смештен у једној од традиционалних кућа у којима су 

некада живеле породице које би долазиле да раде на пољима соли. У време 

Наполеонових илирских покрајина, у Бенедиктанском манастиру је деловала војна 

болница, а касније је Аустрија успоставила центар за опоравак својих поморских 

официра. Сматрало се да због суптропске вегетације и погодне климе у Анкарану 

постоје добри услови за лечење плућних болести уз помоћ сунца и мора. Дакле, у овој 

области је основан санаторијум за плућне туберкулозе. После Другог светског рата 

манастир је  развијен у хотел и камп под називом Адриа у приморском одмаралишту за 

децу.  

У Дебелом ртичу је касније основан Центар за здравље и рекреацију младих, 

који послује под покровитељством Црвеног крста Словеније. Да је блага клима и свеж 

приморски ваздух права благодет за организам знали су још и Римљани, који су у 

околини градили летњиковце и пристаништа. Крајем XIX века развија се и бањски 

туризам, тако да се овде налазило лечилиште аустроугарских морнаричких официра. 

Некадашњи бенедиктански самостан је реновиран и претворен у хотел „Convent“, кога 

окружује башта са интересантним амфорама у којима је некад чувано маслиново уље. 
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5.4.3. Приморскo – купалишни туризам  

 

 Приморски туризам је најмасовнији вид мотивских туристичких кретања. 

Масовност је везана за специфичну атрактивност хидро-климатског комплекса топлих 

морских обала: јасно је да се топла морска вода, атрактивне пешчане плаже и обиље 

сунчевог сјаја не могу поредити ни са једном другом врстом мотива на континентима. 

Због тога се подручја суптропских приморја убрајају у туристички најатрактивније 

просторе у којима се региструје изузетно обиман туристички промет. Првенствено је 

везано за рекреативне (купање, пливање, сунчање, веслање, скијање на води, риболов), 

али и естетске атрибуте (разгледање обала, острва, залива, ртова и затона, који плене 

хармонијом облика и боја), који чине основу за остварење туристичког доживљаја 

високог квалитета. Имајући у виду да су приморски климати били погодни за 

настањивање у најранијем периоду људске цивилизације, разумљиво је што 

споменичко наслеђе античких цивилизација, такође, чини битну компоненту понуде и 

садржаја боравка у овој врсти промета. Значи, туристички боравак на обалама мора 

може бити врло разноврстан и базиран на хетерогености мотивског садржаја.  

Услед складног преплитања и прожимања природних и антропогених вредности, 

Средоземље је непоновљив природни амбијент и јединствена ризница културног 

наслеђа. Топло Средоземно море, са температуром која у свим његовим деловима, 

идући од запада ка истоку, у августу прелази 22 °C (изузев крајњег севера Црног мора), 

дуга и топла лета а благе и кратке зиме, квалитетне пешчане плаже, атрактивни 

острвски архипелази, богатство вегетације, раскошни пејзажи, бројни историјски 

споменици који сведоче о различитим културним циклусима које је Медитеран 

пролазио, пружају одличне могућности за развој туризма. (Станковић С., 1990) 

 Имајући све ово у виду, лако је објаснити податак да се у области 

Медитеранског приморја, реализује највећи део државног туристичког промета. Иако 

ова просторна целина обухвата мали део територије Словеније, у њој се региструје око 

25% туристичких  туристичких ноћења у овој држави. Приморски туризам има следеће 

карактеристике: 

 1) Дужи туристички боравак - Радијус кретања код приморског туризма није 

детерминисан само удаљеношћу обала и приморја од матичних подручја, већ и 

степеном атрактивности хидроклиматског комплекса, при чему се мисли на разлике у 

температури воде и ваздуха, дужини инсолације, јачини естетских атрибута и сл. О 

овоме треба посебно водити рачуна приликом формирања и пласмана понуде у 

приморском туризму, јер од тога зависе физички обим и економски ефекти туристичког 

промета. 

 2) Велика сезонска концентрација - Изразита сезонска концентрација 

приморског туризма у летњем делу године (када је реч о умереним и суптропским 

географским ширинама) климатски је условљена, имајући у виду да летњи купалишни 

туризам представља основу туристичког привређивања.  
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Иако се фактор сезоничности приморског туризма не може избећи постоје 

начини да се његови утицаји ублаже, омогући равномернија дистрибуција тражње 

током године, оствари већи профит и побољша упосленост локалног становништва. Из 

поменутог проистиче потреба обогаћивања понуде вансезонским садржајима, 

квалитетније валоризације културног наслеђа, софистициранијег истраживања 

туристичког садржаја, осмишљенијег развоја манифестационог, конгресног и 

екскурзионог туризма. У сваком случају, питање продужења сезоне је од суштинског 

значаја за ефикасно и рентабилно привређивање, али је оно и у приморском туризму 

комплексно и деликатно. 

 3) Изразито рекреативно обележје - Иако купалишно-рекреативни садржаји 

представљају основу развоја приморског туризма, у приобалним деловима океана и 

мора све успешније се развијају и други облици промета: манифестациони, конгресни, 

екскурзиони, наутички, споменички, здравствено-рекреативни, климатски туризам и др. 

Словенија нуди туристима широк спектар пејзажа: Алпе на северозападу, 

Медитеран на југозападу, Панонска на североистоку, и Динарски на југоистоку. Свака 

нуди своје природне, географске, архитектонске и културне карактеристике. Словенија 

има планине, ливаде, језера, пећине и море, што je чини атрактивним дестинацијама у 

Европи. Међутим највећи прилив туризма добијa управо са приморја. 

 Градска плажа у Порторожу простире се на око 25.000 m2 и има капацитет за 

око 3.000 купача. Ова дестинација, која је најпосећенија од свих у граду, је, наравно, 

увек пуна разних туриста из целог света. Око градске плаже можете наћи и многе 

ресторане и барове у којима ћете уживати у изузетном гостопримству и одличној 

услузи. Поново је међу добитницима награда у категорији природних (морем, језерима 

и речним купалиштима) дестинација овогодишње кампање. Интересантна је и због тога 

што поред песка има и травнати део.  Ту је и разноврстан избор уређених плажа - од 

пешчаних, преко травнатих, до камених и бетонских. Велика је и понуда базена са 

сланом и слатком водом, на отвореном и у затвореном простору. Марина Порторож је 

смештена на североисточној страни Пиранског залива, у насељу Луција. Велика и 

добро опремљена пратећим садржајима (сервиси, два ресторана, салони за улепшавање, 

продавнице, мини-голф, тениски терени) прилагођена је и најзахтевнијим наутичарима. 

Интернаутика је сајам који се одржава у мају, са разноврсном понудом, тако да можете 

набавити све, од луксузних јахти до обичних гумених чамаца. Многима је занимљива 

картинг стаза која се налази у Луцији, а вожња кошта од 13 до 17 евра. Овај град је 

елитна историјска дестинација, спој модерног и традиционалног и оличење контраста 

архитектуре модерног летовалишта и сликовитих села у залеђу, као и оближње солане. 

Избор је огроман, а колико је Порторож популаран најбоље показује гужва која се 

ствара већ у предвечерје на променади. То је туристичко насеље с бројним хотелима, 

луком, коцкарницама, ноћним клубовима, спортским теренима, али и малим 

међународним аеродромом. Град је познат и као конгресни центар због одржавања 

бројних семинара у салама које могу да приме и до 1.500 људи истовремено. Увече 

Порторож показује своју посебну драж.  
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Све је могуће: узбуђење у казинима, романтична вечера у ресторану или плес у 

дискотеци. Бројни хотели са четири и пет звездица, који имају пријатан амбијент и нуде 

све видове забаве, налазе се на најбољим местима дуж обале.  

 

Слика 17: Градска плажа Порторож   

Извор: http://-2017/slovenija/portoroz 

 

 Може се рећи да Пиран кубури са плажама. Купање је могуће на бетонској 

плажи на улазу у град, дуж целе обале на стенама, као и на молу код светионика. У 

оближњој Фиеси плажа је заиста веома лепа, налази се поред малог, слатководног 

језера које је близу мора и поред кога је камп, а мало даље, у сликовитој долини налази 

се и друго језерце. Сунчање је веома популарно на овим стенама, постоји и мала 

бетонска плажа, а у продужетку, испод цркве је шљунковита плажица. Дуж обале је 

шеталиште са великим бројем ресторана, посластичарница, кафића и продавница. Кажу 

да је Пиран најсликанији словеначки град. Он је живописни споменик средњовековне 

Истре са вијугавим, тајанственим улицама и венецијанским шармом. Пиран, 

најромантичнији град словеначке ривијере. 

 Градска плажа у Изоли, код Светионика је комбинација шљунка и озиданог 

дела, а слична је и плажа код хотела Делфин, која се налази уз шеталиште између 

марине и Симоновог залива. "Под Белведерјем" је каменито-бетонска плажа испод 

насеља Белведере, а повезана је са Симоновим заливом пешачком стазом. А ако 

истинско духовно освежење, може се наћи на путовању бродом на таласима Јадрана. 

Сваке године се овде у септембру одржава "Izola boat show". Наутичарима је на 

располагању Марина Изола са 650 везова, сервисом и пратећим садржајима. 

 Улаз на Градску плажу у Копру, која се налази у близини марине, наплаћује се, 

као и улаз на плажу Аква парк Жустерна, која се налази у правцу Изоле у комплексу 

Жустерна. Градско купалиште Копер налази се у близини марине Копер и једино је 

купалиште у граду, па стога у врелим летњим данима привлачи велики број становника. 

Има природну хладовину испод борова са травнатом површином, два павиљона, 

тоалетом, тушевима и ормарићем, најмлађи има велико дечије игралиште с пјешчаним 

пругом, а особи са инвалидитетом има и посебан пристаниште за приступ мору.  
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Плажа на градском базену је продужена и вода се постепено продубљује, тако да 

је погодна и за децу. Базен такође ограничава мрежа која пружа још већу чистоћу и 

сигурност. У близини се налази и паркиралиште, а улаз је бесплатан. Високе, готово 

беле стене обрасле медитеранском макијом, у чијем се подножју налазе дивље плаже 

Месечевог залива, у контрасту са модром морском водом. Са врха 80 m високог клифа 

може се посматрати најлепши заласци сунца, мада је овде невероватно и у рано јутро, 

док ветар мрси косу, а морски ваздух се меша са мирисом четинара и вечито подсећа на 

чињеницу да само на Јадрану јутро мирише тако посебно, као нигде другде. 

 Анкаран је мирно приморско месташце. Обала, сва у клифовима, са избразданим 

стенама које су под дејством морске воде и ветра деловале као извајане, једнако је била 

занимљива баш као и поглед ка пучини. Заштићен од ветрова, окружен маслинама, 

ловоровим шибљем и олеандрима, са прелепом пешчаном плажом и прозирним морем 

Анкаран је одлично место за све оне који свој одмор желе да проведу у миру, далеко од 

градске вреве. Хотел  Адриа Анкаран нуди пространу плажу са пристаништем и два 

отворена базена - олимпијски и дечији. Сенка стара борова и маслина фасцинира сваког 

госта. На плажи и на базену налазе се лежаљке и сунцобрани. Истиче се и плажа 

Валдолтра, којој су недавно додати пространи терени за сунчање и уређено зеленило. 

Због позорнице у лето је такође развијена сцена занимљивих културних догађаја, од 

концерата различитих музичких жанрова до позоришних игара за децу и одрасле, 

уметничких радионица, пројекција анимираних филмова и још много тога. 

Штудентска плажа у Анкарану позната је по свом пријатном амбијенту, а такође и 

као место за живахне догађаје у летњим месецима, као и наступе разних музичких 

група и ДЈ-а. Плажа је добро повезана са оближњим базеном у Валдолтри тик уз обалу. 

 

Слика 18: Плажа Валдолтра 

Извор: http://primorske.si/Novice/Istra/Ankaran 
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5.5. Материјална база 

 

Главни носиоци туристичке понуде су приватни смештајни капацитети и на њих 

отпада највећи проценат ноћења. То је зато што локално становништво, које живи 

управо од туризма, улаже велика новчана средства у објекте за издавање,  али и због 

највећег комфора, који је за породице врло битан на одмору. Према статистичким 

подацима у укупним смештајним капацитетима регија постоји 27000 лежајева. Поред 

њих вели број ноћења се остварује у хотелима, апартманима, хостелима. Следе их 

други смештајни капацитети под којим подразумевамо објекте такође за смештај који 

су у мањој мери посећени него остали објекти. Ту спадају кампови, фарме за смештај, 

омладински хотели, раднички домови.. Врло су посећени и хостели, у великој мери 

због јефтинијег, али не тако израженог комфора, те стога више одговарају сезонским 

радницима, студентима и осталој младежи. (Стефановић В., 2009) 

 

Табела 2: Лежајеви у свим туристичким местима Словеније у 2016. години 

Врсте туристичких центара Број лежајева % 

Спа центри 22.436 17.2 

Планинска места 43.222 33.2 

Приморска места 24.938 19.1 

Љубљана 10.726 8.2 

Урбана места 10.131 7.8 

Остало 18.902 14.5 

Укупно 130.355 100 

Извор: https://www.slovenia.info 

 

Из приложених података у табели можемо уочити да су планинска места 

најопремљенија, с обзиром да су атрактивна и лети и зими, она су и најпосећенија. А 

већ на другом месту су приморска места. Иако у највећој мери посећена у летњем делу 

године, приморска места са својим  смештајем чине 19,1 % укупног смештаја целе 

државе што указује да су у толикој мери преко летњих месеци посећена да могу бити 

само на основу тог кратког периода конкурентна осталим туристичким  местима, што 

се изажава преко смештајних објеката која су изграђена управо због очекивања великих 

посета. 
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Табела 3: Смештајни капацитети и број ноћења по типовима смештаја у 2016. години 

Извор:  https://www.slovenia.info 

 

На основу података из табеле можемо приметити да на нивоу целе Словеније 

предњаче хотели по смештајним капацитетима и броју лежајева. После хотела 

најопремљенији су кампови и приватни смештај. А што се тиче ноћења поред хотела и 

приватног смештаја најпосећенији су кампови. 

 

Тип смештаја Број лежајева – 

укупно 

Удео у укупном 

броју лежајева 

Број ноћења Удео у укупном 

броју ноћења 

Хотели 42.682 32,8 6.625.214 59,3 

Мотели 290 0,2 15.058 0,1 

Пансиони 2.602 2,0 198.129 1,8 

Гостионице 3.581 2,8 160.838 1,4 

Хостели 1.839 1,4 81.955 0,7 

Апартмани 6.253 4,8 621.833 5,6 

Кампови 25.199 19,3 1.396.801 12,5 

Туристичке 

фарме 

5.008 3,8 151.261 1,4 

Омладински 

хостели 

3.662 2,8 338.545 3,0 

Приватни 

смештај 

18.743 14,4 908.470 8,1 

Планинарски 

домови 

6.711 5,2 101.022 0,9 

Одмаралишта за 

запослене и 

одмаралишта за 

младе 

6.454 4,9 437.196 3,9 

Други смештајни 

објекти 

920 0,7 21.409 0,2 

Привремени 

смештајни 

објекти и марине 

6.411 4,9 122.148 1,1 

Укупно 130.355 100,0 11.179.879 100,0 
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Порторож као најпосећенији град је и најопремљенији смештајним капацитетом, 

заједно са ближим Пираном. Копер као веће насеље није на првом месту по 

посећености, узимајући у обзир слабији купалишни туризам и луку која доприноси 

загађењу воде а и саме околине. 

 

Табела 4: Смештајни капацитети у приморским насељима 2016. године 

Насеља хотели хостели Хотели 

са 5 

звездица 

Смештај 

у спа 

центрима 

Објекти 

са 

смештајем 

кућних 

љубимаца 

Хотели 

са 

базеном 

Приватни 

смештај 

Други 

смештајни 

објекти 

Укупно 

Порторож 33 17 5 18 8 10 84 30 190 

Пиран 28 16 / 2 / / 20 10 76 

Копер 32 10 2 5 / 3 60 15 125 

Изола 30 12 / 2 / 10 68 8 130 

Анкаран 30 10 / 5 2 4 10 15 76 

Укупно 153 65 7 32 10 27 242 48 597 

Извор: https://www.slovenia.info 

 

Укупно у приморју има 597 смештајних објеката, а сваке године изграђује се све 

више. Уочавамо да у Порторожу такође има и смештајних објеката и за кућне љубимце, 

затим хотели са базенима, смештај у спа центрима, по чему овај град предњачи у 

односу на остале. 
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5.6. Туристички промет 

 

Промет представља најкомплекснију категорију туристичког феномена, у 

највећем броју његових облика испреплетани су елементи кретања, простора и 

потрошње. Издвајање различитих облика промета могуће је коришћење различитих 

критеријума. У циљу добијања што целовитије слике о Словеначком приморју као 

туристичкој дестинацији, неопходно је сагледати сегменте који се тичу динамике и 

карактеристика туристичког промета. У овом одељку рада дат је преглед и анализа 

аспеката који у различитим периодима који служе као показатељи стања рецептивног 

али и емитивног туризма у овој земљи. Анализиран је број иностраних посетилаца, 

затим преглед посећености и на крају приходи, расходи и биланс туристичког промета. 

 

Табела 5: Број посета страних и домаћих туриста од 2006. до 2016. у Словенији 

године 

године домаћи страни укупно 

2006 867.955 1.616.650 2.484.605 

2007 929.846 1.751.332 2.681.178 

2008 1.126.022 1.957.691 3.083.713 

2009 1.160.897 1.823.931 2.984.828 

2010 1.137.166 1.869.106 3.006.272 

2011 1.181.314 2.036.652 3.217.966 

2012 1.141.944 2.155.612 3.297.556 

2013 1.125.921 2.258.570 3.384.491 

2014 1.133.196 2.410.824 3.524.020 

2015 1.220.749 2.706.781 3.927.530 

2016 1.285.248 3.037.256 4.317.504 

Извор: https://www.slovenia.info 

 

Табела о посетама страних и домаћих туриста нам показује да се број посетилаца 

повећавао од 2006. до 2016. године и да се за целу деценију скоро па удвостручио.  
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Табела 6: Број ноћења страних и домаћих туриста  у Словенији у периоду од 

2006. до 2016. Године  

Године домаћи страни укупно 

2006 3.233.438 4.488.829 7.722.267 

2007 3.393.408 4.867.900 8.261.308 

2008 3.962.756 5.351.282 9.314.038 

2009 4.077.480 4.936.293 9.013.773 

2010 3.909.368 4.997.031 8.906.399 

2011 3.924.164 5.463.931 9.388.095 

2012 3.733.459 5.777.204 9.510.663 

2013 3.616.782 5.962.251 9.579.033 

2014 3.500.233 6.090.409 9.590.642 

2015 3.727.256 6.614.443 10.341.699 

2016 3.837.761 7.342.118 11.179.879 

Извор: https://www.slovenia.info 

 

На основу података из табеле уочавамо да је и број ноћења повећан у задњих 

десет година. Код домаћих туриста само за мали број, док је код страних туриста 

повећан у великој мери, што даље обећава још већи прилив страних гостију и њихово 

ноћење у приморским насељима. 

 

Табела 7: Укупан број ноћења и долазака домаћих и страних туриста за 2016. годину у 

приморју Словеније 

 домаћи страни укупно 

ноћења 1.033.215 1.325.292 2.268.507 

посете 416.071 320.168 736.239 

Извор: https://www.slovenia.info 

 

На основу табеле видимо да је већи удео ноћења у односу на саме посете туриста у овој 

регији. Иначе Приморска регија учествује са 20% у односу на ноћења целе државе, по 

чему је трећа регија по ноћењима. 

Приморска регија је веома важна за туризам целе Словеније. У 2016. Години 

било је око 2,3 милиона ноћења од којих 42% домаћих и 58% страних). Највише од 

свих регија целе државе. 
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Табела 8: Број посете и ноћења у приморској регији у јуну месецу 2016 и у 2016.  

години 

 Јун 2016. Индекс јун 

2015/јун 2016 

2016. година Индекс  

2015/2016 

посете 93.067 118.5 736.239 116.8 

ноћења 1.198.926 122.5 2.268.507 112.2 

Извор: https://www.slovenia.info 

 

На основу ове табеле можемо видети раст броја ноћења и посета у 2016. години 

у односу на претходну 2015. Годину, приказану у виду индекса. Такође у табели је 

приказан порест ноћења и посета за месец јун, као месец са највећим бројем туриста, 

посета, ноћења. 

 

Табела 9: Дужина боравка страних и домаћих туриста у приморју Словеније од 2006. до 

2016. године 

година домаћи туристи страни туристи 

2006 4,32 3,63 

2007 4,28 3,68 

2008 4,20 3,74 

2009 4,16 3,78 

2010 4,10 3,74 

2011 3,97 3,84 

2012 3,88 3,99 

2013 3,76 3,89 

2014 3,63 3,76 

2015 3,57 3,58 

2016 3,52 3,52 

Извор: https://www.slovenia.info 

 

У табели о дужини боравка домаћих и страних туриста у приморју видимо да је 

просечна дужина боравка 3,7 дана за стране туристе и 3,9 дана за домаће туристе, 

разлика није велика. Ови подаци нам указују да се број боравка смањивао код домаћих 

туриста од 4,32 дана на 3,52 дана у периоду од 2006. до 2016. године, а да се боравак 

испрва повећао код страних а онда смањио у итом периоду. 
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Слика 19: Графички приказ страних туристичких ноћења 

Извор: http://www.stat.si 

 

На основу графика са слике можемо приметити да у приморској регији највише 

има туриста са ноћењем из суседне Италије. Иако је давно приморје у саставу 

Словеније, Италијани, посећују у великој мери ову регију, поред Горишке регије 

северно, с обзиром на то да је некада, не тако давно, била део њихове државе. Са 23% 

односно 265.158 ноћења годишње предњаче у односу на било коју другу суседну 

дражаву. 

 

Табела 10: Број индивидуалних и организованих ноћења страних и домаћих туриста у 

приморју 2016. године 

 индивидуално организовано укупно 

домаћи 135.167 280.904 416.071 

страни 218.150 102.018 320.168 

укупно 353.317 382.922  

Извор: https://www.slovenia.info 

 

На основу података из табеле се може видети да је већи број ноћења туриста 

који долазе индивидуално у односу на организовани начин доласка. Што значи да 

туристи долазе без посредства агенције што у већој мери омогућава и дужи боравак у 

овим крајевима. 
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5.7. SWOT анализа 

 

 SWOT анализа представља детаљну анализу и прављење листе слабих и јаких 

тачака туристичке дестинације у контексту шанси, као и опасности утврђених 

тенденција на тржишту. Она је неопходна ради стратегијског планирања туристичког 

производа конкретне дестинације, а потом и креирања адекватне промоције. Омогућава 

довођење у равнотежу захтева, жеља и потреба потрошача и могућности туристичке 

понуде; те креирање конкурентске предности и остварење ширих економских, 

друштвених, културних, политичких, еколошких и других циљева. Смисао ове анализе 

се огледа у томе што помаже менаџерима да идентификују садашље и будуће шансе, 

као и претње из окружења с једне и снаге и слабости предузећа са друге стране. 

Основна идеја SWOT анализе је да се њоме омогући такво развојно понашање 

предузећа у туризму које ће обезбедити максимално коришћење снага и шанси 

предузећа с једне, и минимизирање претњи и слабости са друге стране. . (Стефановић 

В.;2003) 

 

Табела 11: SWOT анализа словеначког приморја 

Повољности Слабости 

Повољан саобраћајно-географски 

положај 

Недовољно искоришћени ресурси 

Повољне физичко-географске 

карактеристике 

Конкурентност ближих приморских 

регија 

Повољне друштвено-привредни 

карактеристике 

Недовољна едукација локалног 

становништва 

Богато културно-историјско наслеђе Недовољна примена технологије 

Могућност развоја здравствено-

лечилишног туризма 

Недовољно пласирање на 

међународном туристичком тржишту 

Постојање повољних услова за развој 

више врста туризма 

Непостојање адекватне туристичке 

сигнализације 

Извор: Стратегија развоја ин тражења словенска обална места 
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6. ЗАКЉУЧАК 

 

Иван Цанкар је Словенију описао као небеса под Триглавом, то оправдава 

проглашење Љубљане за зелену престоницу Европске Уније за 2016. годину.  

Због свог кречњачког рељефа увелико заостаје у развоју у односу на 

североисточну Словенију, житницу државе, богату рекама и пољопривредним 

пределима. По много чему заостаје и за осталим регијама државе, али је по туризму 

најуноснија а самим тим и највреднија због чега у овом раду и стављамо нагласак 

управо на туризам. Туризам се јаче развио нарочито после Другог светског рата, а 

касније још више након припајања Трста Италији када су приморски градови јаче 

радили на свом напретку. Поменути градови представљају највеће и најразвијеније 

градске центре ове регије. Приморје представља комплексну туристичку вредност 

Словеније с обзиром на огромно богатство и разноврсност туристичких потенцијала. 

Основу туристичког производа приморја представљаја управо приморски туризам, 

градски и манифестациони, такође бањски туризам. Комплементарност туристичких 

вредности  указује на могућност поливалентног развоја туризма, како за потребе 

домаћег, тако и за потребе иностраног туристичког тржишта. За савремени туризам  од 

значаја су бројне културне и забавне манифестације, те сакрални споменици и бањска 

места. По много чему показују да ће се тек развити у још веће и још више посећене 

туристичке атрактивне градове. Из горе наведеног произилази закључак да простора за 

развој туризма има довољно и да ће у будућем периоду ова регија бити конкуретна 

налик оним на обалама Медитерана чиме ће у неку руку успети да убрза развој не само 

државе Словеније већ и надамо се целог Балкана, а тиме и наше државе. 
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