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SONARAVNI RAZVOJ OBČINE IZOLA
Izvleček:
Glavni namen diplomskega dela je predlagati smernice sonaravnega razvoja občine Izola v
prihodnosti.
Diplomsko delo v prvem delu opisuje in analizira pomen naravnogeografskih in
družbenogeografskih značilnosti z vidika sonaravnega razvoja. V drugem delu so na podlagi
različnih strategij, programov in načrtov ocenjene možnosti in pomen sonaravnega razvoja
občine ter podani predlogi in smernice za prihodnji sonaravni razvoj. Občina Izola ima
namreč glede na svoje naravnogeografske in družbenogeografske danosti veliko možnosti za
udejanjanje prihodnjega sonaravnega razvoja. Kot pomembnejši predlogi sonaravnega razvoja
so izpostavljeni: ekološko kmetijstvo, ekološki turizem, sonaravna energetska oskrba in
potrošnja, sonaravna ureditev infrastrukture ter sonaravna ureditev poselitvenih območij.
Največjo oviro pri uresničevanju sonaravnega razvoja predstavljata konflikt interesov ter
prostorska omejenost.
Ključne besede: občina Izola, Slovenska Istra, sonaravni razvoj, ekološko kmetijstvo,
sonaravni turizem.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE IZOLA MUNICIPALITY
Abstract:
The main purpose of the diploma thesis is to suggest the guidelines of the sustainable
development of Municipality of Izola in the future.
The diploma thesis is in the first part describing and analysing the significance of the natural
and socio-geographic characteristics regarding sustainable development. In the second part
are on the basis of different strategies, programmes and projects estimated the possibilities
and significance of the sustainable development of the municipality, and recommendations
and guidelines for the future development are given. The municipality of Izola has according
to its natural and socio-geographic circumstances many possibilities for the realization of the
future sustainable development. As the main recommendations for the future development
are emphasized: organic agriculture, ecological tourism, sustainable energy supply and
consumption, sustainable regulation of infrastructure, and sustainable regulation of settlement
development zones.
The major obstacles in realization of the sustainable development are the conflict of interests,
and limited space.
Keywords: municipality of Izola, Slovenian Istria, sustainable development, organic
agriculture, sustainable tourism.

KAZALO
1.

UVOD ................................................................................................................................. 3
1.1.
1.2.

NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE................................................................................... 3
METODE DELA ......................................................................................................... 4

2.

OPREDELITEV POJMA »SONARAVNI RAZVOJ«.................................................. 6

3.

GEOGRAFSKI ORIS OBČINE IZOLA ........................................................................ 7

4. FUNKCIJSKO VREDNOTENJE FIZIČNOGEOGRAFSKIH ZNAČILNOSTI Z
VIDIKA SONARAVNEGA RAZVOJA ................................................................................ 8
4.1. GEOLOŠKA ZGRADBA............................................................................................ 8
4.2. RELIEFNE ZNAČILNOSTI ....................................................................................... 9
4.3. PODNEBNE ZNAČILNOSTI ................................................................................... 11
4.4. HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ................................................................. 13
4.4.1. Vodotoki ............................................................................................................. 13
4.4.2. Morje .................................................................................................................. 14
4.5. PEDOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ................................................................... 16
4.6. BIOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ....................................................................... 17
4.7. VARSTVO NARAVE ............................................................................................... 19
5. FUNKCIJSKO VREDNOTENJE DRUŽBENOGEOGRAFSKIH ZNAČILNOSTI
Z VIDIKA SONARAVNEGA RAZVOJA ........................................................................... 22
5.1. POSELITEV IN RAZVOJ NASELIJ ........................................................................ 22
5.1.1. Mesto in primestna naselja ................................................................................. 23
5.1.2. Podeželska naselja .............................................................................................. 25
5.2. ZNAČILNOSTI PREBIVALSTVA .......................................................................... 27
5.2.1. Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu ..................................................... 29
5.2.2. Prebivalstvo po narodnosti in veroizpovedi ....................................................... 30
5.2.3. Naravno in selitveno gibanje prebivalstva ......................................................... 32
5.2.4. Socialno-ekonomske značilnosti prebivalstva ................................................... 32
5.3. KMETIJSTVO........................................................................................................... 34
5.3.1. Pogoji za kmetijstvo z vidika naravnih razmer .................................................. 34
5.3.2. Raba tal in kmetijska zemljišča v uporabi .......................................................... 35
5.3.3. Kmetijske panoge ............................................................................................... 36
5.4. INDUSTRIJA ............................................................................................................ 38
5.5. TURIZEM ................................................................................................................. 39
5.5.1. Turistično povpraševanje ................................................................................... 39
5.5.2. Turistična ponudba ............................................................................................. 40
5.5.3. Problemi in možnosti za nadaljnji razvoj turizma .............................................. 41
5.6. INFRASTRUKTURA ............................................................................................... 43
5.6.1. Prometna infrastruktura ...................................................................................... 43
5.6.2. Vodovodno omrežje ........................................................................................... 44
1

5.6.3.
5.6.4.
5.6.5.

Kanalizacijsko omrežje ...................................................................................... 45
Ravnanje z odpadki ............................................................................................ 47
Energetska infrastruktura in raba energije ......................................................... 49

SMERNICE ZA SONARAVNEJŠI RAZVOJ OBČINE ............................................ 52

6.

6.1. EKOLOŠKO KMETIJSTVO .................................................................................... 52
6.1.1. Splošne značilnosti ekološkega kmetijstva v občini Izola ................................. 53
6.1.2. Priložnosti in cilji ............................................................................................... 55
6.2. EKOLOŠKI TURIZEM ............................................................................................. 57
6.3. SONARAVNA ENERGETSKA OSKRBA IN POTROŠNJA.................................. 60
6.3.1. Lesna biomasa .................................................................................................... 60
6.3.2. Sončna energija .................................................................................................. 61
6.3.3. Vetrna energija ................................................................................................... 63
6.3.4. Bioplin ................................................................................................................ 63
6.3.5. Geotermalna energija ......................................................................................... 64
6.3.6. Energija morja .................................................................................................... 64
6.3.7. Toplotne črpalke ................................................................................................. 64
6.4. SONARAVNA UREDITEV INFRASTRUKTURE ................................................. 66
6.4.1. Prometna infrastruktura ...................................................................................... 66
6.4.2. Komunalna infrastruktura................................................................................... 68
6.5. SONARAVNO UREJANJE POSELITVENIH OBMOČIJ ...................................... 69
7.

ZAKLJUČEK .................................................................................................................. 71

8.

SUMMARY ..................................................................................................................... 74

9.

VIRI IN LITERATURA................................................................................................. 77

10.

SEZNAM PRILOG ..................................................................................................... 85

10.1. SEZNAM PREGLEDNIC ......................................................................................... 85
10.2. SEZNAM SLIK ......................................................................................................... 85

2

1. UVOD
Človek je z razvojem znanja in tehnologije sposoben posegati v vse ekosisteme na našem
planetu in jih tudi spreminjati. Za kakovost našega življenja in tudi preživetja pa je
pomembno, da se s svojim delovanjem čim bolj približamo naravnim zakonitostim, da s
posegi ne rušimo naravnega ravnovesja, da ne presegamo naravnega potenciala in da v razvoj
vključujemo sonaravna načela in cilje (Špes, 2007).
Potrebno se je namreč zavedati, da smo ljudje samo del žive narave, ena vrsta v njej in tako v
mestih kot na podeželju vsi živimo od rastlinstva, vode, hrane, prsti, svojega znanja in dela ter
od pridobivanja dobrin na lastnem ozemlju in ustvarjanja nove vrednosti. V procesu
pridobivanja osnovnih dobrin sodeluje najmanj prebivalcev, vsi pa pričakujemo da bodo
skrbeli za naravo in našo sonaravno oskrbo. Temu sledijo predelovalne in storitvene
dejavnosti. Zato morata biti razvojna in tekoča politika uravnoteženi od varovanja naravne in
kulturne dediščine do sonaravnega gospodarjenja (Lah, 2004).
Številni problemi in rešitve imajo svoje korenine v lokalnih dejavnostih, zato morajo lokalne
oblasti odigrati ključno vlogo pri uresničevanju sonaravnega razvoja. Lokalne oblasti gradijo
in vzdržujejo infrastrukturo, nadzorujejo načrtovanje rabe prostora in gospodarskega razvoja,
določajo lokalno okoljevarstveno politiko in pomagajo pri izvajanju nacionalne
okoljevarstvene, gospodarske, izobraževalne, socialne, zdravstvene in druge politike. Lokalna
skupnost ima pomembno vlogo pri izobraževanju in osveščanju javnosti za sonaravni razvoj
(Lokalna Agenda 21…, 2004), najpomembnejšo vlogo pri udejanjanju sonaravnega razvoja
pa ima prav gotovo vsak posameznik.
Preučevano območje diplomskega dela je občina Izola, ki je ena gospodarsko najrazvitejših
občin v Sloveniji. Cilji sonaravnega razvoja občine so opredeljeni v različnih lokalnih in
regionalnih programih, ki zagotavljajo dobre pogoje za bivanje ter gospodarski razvoj, ob
hkratni skrbi za ohranjanje kvalitet okolja ter racionalne rabe prostora in njegove urejenosti.
Za konec pa še opis Izole, ki ga je zapustil znani izolski geograf in raziskovalec Pietro Coppo
v začetku 16. stoletja v delu »Del sito de l'Istria«: »Izola leži na živahnem in lepem kraju, kar
velja tako za trg kot za griče v obliki polmeseca, ki se dvigajo od enega konca morja do
drugega, sredi med njimi pa se razprostira ravnica. Podeželje je zasejano z vinogradi, oljčniki
in sadovnjaki; zrak je izjemno zdrav, saj ga pred škodljivimi vetrovi ščiti gričevje; je bogato z
vodnimi izviri in sicer ne le od znotraj trga, temveč ponekod tudi med vinogradi; trg ima v
lasti solni fond, med fontano in trgom pa je pristanišče s pomolom.« (Vinčec, 2009).
1.1.

NAMEN, CILJI IN HIPOTEZE

Osnovni namen diplomskega dela z naslovom Sonaravni razvoj občine Izola je na podlagi
vrednotenja fizičnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti občine ter analize
prostorskih in statističnih podatkov podati predloge in smernice sonaravnega razvoja občine v
prihodnosti.
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Cilji diplomskega dela so naslednji:
o predstaviti osnovne geografske značilnosti občine Izola;
o funkcijsko ovrednotiti fizičnogeografske značilnosti občine z vidika sonaravnega
razvoja;
o funkcijsko ovrednotiti družbenogeografske značilnosti občine z vidika sonaravnega
razvoja;
o oceniti možnosti in pomen sonaravnega razvoja občine Izola;
o na osnovi pridobljenih informacij in ugotovitev predlagati smernice prihodnjega
sonaravnega razvoja občine.
Na podlagi namena in ciljev sem si pri snovanju diplomskega dela postavil naslednje
hipoteze, ki sem jih skušal preveriti:
o Občina Izola ima glede na svoje fizičnogeografske in družbenogeografske danosti
veliko možnosti za udejanjanje prihodnjega sonaravnega razvoja.
o Največji potencial za sonaravni razvoj občine Izola predstavljata ekološko kmetijstvo
in ekološki turizem.
o Največji problem za prihodnji sonaravni razvoj občine Izola sta konflikt interesov in
prostorska omejenost.
1.2.

METODE DELA

Izdelava diplomskega dela je potekala v več fazah. Izboru teme je sledilo zbiranje literature in
virov ter oblikovanje namena, ciljev in hipotez. S pomočjo razpoložljive literature in lastnih
zamisli sem si okvirno omislil sestavo in obseg diplomskega dela ter se nato lotil pisanja. Pri
izdelavi grafov in preglednic sem uporabil podatke, ki sem jih dobil na Statističnem uradu
Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) ter na Agenciji Republike Slovenije za okolje (v
nadaljevanju ARSO). Pri oblikovanju kartografskega gradiva pa sta mi bila v pomoč dva
spletna atlasa, to sta Geopedia in Atlas okolja. Za nekatere podatke sem se obrnil tudi na
posamezne institucije, kot so SURS, Komunala Izola, Rižanski vodovod Koper itd. Pri
pisanju diplomskega dela je prevladovalo kabinetno delo, terensko delo pa je obsegalo
opazovanje in fotografiranje.
Diplomsko delo sem zaradi večje preglednosti razdelil na sedem poglavij. V uvodnem delu so
predstavljeni namen, cilji, hipoteze ter metode dela. V naslednjem poglavju sem na kratko
opredelil pojem sonaravnega razvoja. Sledi geografski oris občine, kjer so predstavljene njene
splošne značilnosti. V četrtem poglavju sem funkcijsko ovrednotil fizičnogeografske, v petem
poglavju pa družbenogeografske značilnosti občine. V šestem poglavju sem s pomočjo
različnih strategij, programov in načrtov ocenil možnosti in pomen sonaravnega razvoja
občine ter na podlagi tega podal predloge za prihodnji sonaravni razvoj. Zadnje poglavje
podaja zaključne ugotovitve in ovrednotenje zastavljenih hipotez.
Pri pisanju diplomskega dela sem uporabil funkcijski regionalnogeografski metodološki
pristop (Slika 1), za katerega je značilna nujnost sinteznega pristopa proučevanja regionalnih
sestavin in povezav pri antropogeno povzročenem preoblikovanju regije, pokrajine (Plut,
2004). Naravnogeografske in družbenogeografske sestavine okolja so v tesni zvezi in
odvisnosti, zato je geografsko okolje potrebno obravnavati kot enoten sistem, torej kot
naravno okolje z antropogenimi sestavinami (Jerina, 2006).
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Slika 1: Shematski prikaz metodološkega modela
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- prebivalstvo

- podnebne značilnosti

- kmetijstvo

- hidrogeografske značilnosti
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- turizem

- biogeografske značilnosti
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RE
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Avtor: Uroš Pavlin, 2013.
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2. OPREDELITEV POJMA »SONARAVNI RAZVOJ«
Leta 1987 je Svetovna komisija za okolje in razvoj pripravila dokument Our Common Future
oz. Brundtlandino poročilo, kjer je prvič omenjen trajnostni oz. sonaravni razvoj (ang.
sustainable development). Gre za »proces sprememb, kjer je izkoriščanje naravnih virov,
usmerjanje investicij, tehnološkega napredka in institucionalnih sprememb skladno tako s
sedanjimi kot prihodnjimi potrebami. Pomembno je spoznanje, da doseganje sonaravnosti ni
končni cilj, ampak je uravnotežen in prilagodljiv evolucijski proces iskanja ravnovesja med
materialnim blagostanjem, socialno varnostjo in zdravim okoljem« (Špes, 2007, str. 274).
Načrtovanje sonaravnega razvoja ne pomeni le varovanja okolja, naravnih virov in značilnosti
pokrajine, temveč okolju (in prostoru) prilagojeno razmeščanje naselij, dejavnosti in
infrastrukture, rabe zemljišč in drugih okoljskih virov (Plut, 2002).
Definicija pojma je zelo široka, zaradi česar so nastale številne interpretacije in pestra paleta
novih definicij (Ferreira, 2005). Ob pojmu trajnostni oz. sonaravni razvoj se še vedno
pojavljajo izrazi, kot so trajnostno sonaravni razvoj, trajnostno uravnoteženi razvoj, vzdržen
razvoj, usklajen razvoj, zdrav in obstojen razvoj ter okolje ohranjujoč razvoj (Geografija,
2001).
V leksikonu Geografija (2001) je sonaravni (trajnostni) razvoj opredeljen kot premišljena
razvojna usmeritev, ki naj bi omogočila zadovoljevanje potreb zdajšnjih generacij ljudi na
način, ki ne bi ogrozil možnosti prihodnjih generacij za zadovoljevanje njihovih potreb.
Zagotavljanje tovrstnega razvoja pomeni nujnosti sočasnega usklajevanja razvojnih in
okoljskih zahtev, torej tudi družbenih, kulturnih in političnih prvin, hkrati pa terja
organizacijsko povezovanje preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Poleg usklajevanja
gospodarskih interesov z zahtevami varstva okolja se sonaravni razvoj osredotoča še na skrb
za vse življenjske združbe, na zmanjševanje izčrpavanja neobnovljivih naravnih virov,
izboljševanje kakovosti življenja ljudi in odpravljanje revščine, s čimer je tudi pomemben
člen razvojnih strategij. Navedena načela in vidiki se uporabljajo na področjih prostorskega
načrtovanja, regionalnega razvoja, razvoja naselij ter razvoja kmetijstva, gozdarstva, prometa,
turizma.
Geografski terminološki slovar (2005) pa terminološko ločuje med vsebino trajnostnega,
trajnostno sonaravnega in sonaravnega razvoja. Trajnostni razvoj se pojmuje kot razvojno
usmeritev človeške družbe, ki je usklajena, uravnotežena z naravnimi razmerami ter ohranja
okolje, naravne vire za prihodnost. Širše je definiran trajnostno sonaravni razvoj, saj je
opredeljen kot skladen regionalni razvoj v okviru nosilnosti okolja in smotrne rabe vseh
razpoložljivih gospodarskih, infrastrukturnih in človeških virov. Sonaravni razvoj pa je
definiran kot razvoj človeške družbe, zlasti gospodarski, ki je skladen z naravo, pokrajino,
njuno zmogljivostjo (Plut, 2007).
Na podlagi zgoraj zapisanih definicij lahko trajnost pojmujemo kot načelo, sonaravnost pa kot
udejanjanje tega načela v praksi. Ker beseda sonaravno (sonaravnost) označuje način
delovanja, gospodarjenja, ki je skladen z naravo, bo zato v nadaljevanju diplomskega dela
uporabljen pojem sonaravni razvoj.
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3. GEOGRAFSKI ORIS OBČINE IZOLA
Občina Izola je ena izmed treh občin v Slovenski Istri in ena izmed sedmih v Obalno-kraški
regiji. Obstajala je že leta 1868, ponovno pa je bila ustanovljena leta 1955. Leži v
jugozahodnem delu Slovenije. Po Plutovi sonaravni regionalizaciji (1999) leži v mezoregiji
Slovenska Istra, ta pa v makroregiji Južna Primorska. S svojimi 28,6 km2 je ena najmanjših
občin v Sloveniji. Sredi leta 2011 je imela približno 15.900 prebivalcev, kar jo uvršča na 30.
mesto. Na kvadratnem kilometru občine je živelo povprečno 556 prebivalcev (Šehić, Šehić,
2006; Veliki atlas Slovenije, 2011; Slovenske občine v številkah 2011, 2013).
Na vzhodu meji na občino Koper, na zahodu in jugu pa na občino Piran. Občina Izola ima
obliko trikotnika; 8,5 km dolga stranica je morska obala od rta Viližan na vzhodu do rta
Ronek na zahodu; druga stranica od Viližana prek Markovca (264 m) in Sv. Donata (252 m)
do doline Drnice meji na občino Koper. Od tu do rta Ronek meji na občino Piran. Meja
poteka mimo Slamov po zahodnem delu doline Drnice, mimo Stare vasi, Morganov, Nožeda
in Kostrlaga do rta Ronek. Najvišja točka v občini je Malijski hrib (274 m) (Kramar, 2003).
Občina je razdeljena na pet krajevnih skupnosti: Korte, Jagodje–Dobrava, Livade, Staro
mesto in Halietum. Sestavlja jo 9 naselij, in sicer Baredi, Cetore, Dobrava, Izola, Jagodje,
Korte, Malija, Šared in Nožed. Občina je razdeljena tudi na štiri katastrske občine. To so
Cetore, Dvori nad Izolo, Izola in Malija (Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
Slika 2: Občina Izola

Vir: Občine…, 2013.
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4. FUNKCIJSKO VREDNOTENJE FIZIČNOGEOGRAFSKIH ZNAČILNOSTI Z
VIDIKA SONARAVNEGA RAZVOJA
4.1.

GEOLOŠKA ZGRADBA

Geološko je občina Izola z obalo del šavrinskega flišnega obrežja. Pobrežna stran izolske
občine je podlegla vplivom, ki so prihajali z morja. Na zahodu so ti vplivi ustvarili skalnato
obalo, ki se prepadno spušča proti morju, in Simonov zaliv, potopljeno nekdanjo dolino.
Izolska okolica in zaledje spadata k Šavrinskim brdom. Okrog 80 m nad Izolo so v velikem
predelu terasni navoji, še višje segajo strmine. Obalo obdajajo preko 100 m, v večjem delu pa
preko 200 m visoke vzpetine, npr. Markovec, Segadici (264 m), Sv. Donat in Malijski hrib
(274 m). Iz tega polkroga vzpetin se iztekajo koncentrično v morje potoki Pivol, Morer,
Rikorvo, Sansimon itd. Med svojim tekom proti obali so izdolbli grape in doline. S površja so
odstranili laporne kamnine ter razgalili srednji eocenski apnenec, ki ga vidimo na več krajih,
npr. pri Stavbeniku, najbolj pa pride do izraza na nekdanjem otoku (Kramar, 2003).
Geologi so južno od Izole ugotovili štiri cikluse pojavljanja plasti: začenjajo se z numulitno
apneno brečo, ki postaja navzgor vse bolj drobnozrnata in preide v peščeni apnenec. Ta
prehaja navzgor v lapornate plasti, v katerih so posamezni prodniki peščenega laporja in
peščenjaka ter tanki vložki peščenjaka. Sledi izrazita litološka meja in navzgor ponovno
numulitne apnene breče naslednjega ciklusa; debelina ciklusov znaša od 50 do 100 m (Pucer,
2005). Na vzhodnem območju ozemlja občine Izola pa so odloženi tudi aluvialni sedimenti
kvartarne starosti. Ta aluvialni nanos sestoji pretežno iz gline, ki je nastala iz preperele
lapornate komponente flišu podobnih skladov in pri transportu glinaste substance ter z njenim
usedanjem, posebno v spodnjem toku večjih rek (Natek, Repe, Stepišnik, 2012).
Slika 3: Geološka karta občine Izola

Vir: Osnovna geološka karta…, 1969.
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Večji del izolske ravnice prekriva apnenec, ki je prepusten za vodo, zato je to območje še
posebej občutljivo na kakršnokoli obremenjevanje. Izolska ravnica je hkrati najgosteje
naseljen del občine. Na njenem jugozahodnem delu, kjer je prst debelejša, najdemo
vinograde. Mehke karbonatne kamnine prekrivajo večji del občine. Ker mehansko hitro
razpadejo, oblikujejo položnejše površje (gričevje). Površje je z vidika stabilnosti tal precej
problematično, saj so ob obilnih padavinah pogosti zemeljski plazovi, usadi ipd. Na mehkih
karbonatnih prsteh so se razvile debelejše in primernejše prsti za kmetijstvo, zato na prisojnih
delih gričevja najdemo predvsem vinograde in oljčnike. Da so se ljudje izognili eroziji prsti,
so oblikovali kulturne terase. Poselitev v gričevju je skoncentirana predvsem na slemenih. Ob
potokih najdemo aluvialne sedimente. Tu so se razvile mlajše in manj izprane prsti, na katerih
najdemo predvsem njive in sadovnjake.
4.2.

RELIEFNE ZNAČILNOSTI

Ozemlje občine sestavljajo tri naravne enote, in sicer obala ter izolska ravnica na severu in
Malijska planota na jugu.
Obala je povečini nizka in razčlenjena. V njenem osrčju je polotok Izola, na katerem je
skrajna severna točka Petelinji rt. Vzhodno in zahodno od tod preide obala v nagubane flišne
stene Viližana in Ronka. Tu je morje izjedlo klife, pod katerimi je lepo vidna morska obala.
Nad morsko gladino je nastala v eocenu dvignjena apneniška podlaga fliša. Na zahodu sega
apneniška obala do približno 2,5 km oddaljenega Simonovega zaliva (Krajevni leksikon
Slovenije, 1968). Na apneniški obali so vidni korozijski žlebiči, jarki in jamice, v katerih se
po plimi zadržuje morska voda (Gams, 1983). Poleg tega pa so v Izolskem zalivu odkrili tudi
osem lijakastih kotanj, ki so posledica termalnih izvirov žveplene vode s temperaturo 22–30
°C (Žumer, 2004). Ob nizki obali je morje plitvo in ob pomolu v Izoli komaj 4 m globoko. Ob
obeh rtih znaša globina 10 m; en kilometer od Ronka je morje že globoko 20 m, medtem ko
doseže to globino pri Viližanu šele 2 km od obale (Krajevni leksikon Slovenije, 1968).
Slika 4: Klif med Izolo in Strunjanom

Avtor: Uroš Pavlin, 2013.
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Izolska ravnica ima polkrožno obliko. Na njej so potoki močno odstranili lapornato kamnino
in razgalili srednjeeocenski apnenec. Ta je viden na nekdanjem otoku, kjer je staro mestno
jedro in jugozahodno od njega, na območju nekdanjega kamnoloma. Izolska obalna kraška
ravnica je skromna po obsegu, široka je okoli kilometer, ob obali pa meri v dolžino okoli 2,5
km. Je edinstvena na naši obali, saj je ne sestavljajo naplavine potokov iz flišnega zaledja.
Zaplata numulitnih apnencev se približno ujema z obsegom izolske ravnice, le na vzhodnem
in zahodnem delu sega ravnica še na robni fliš. Južna pobočja, ki obdajajo ravnico, so iz fliša
in laporja, ki ga je nekdaj izkoriščala opekarna, osrednje in severne dele pa prekriva debela
plast kmetijsko primerne jerine (jerovice, terre rosse) (Krajevni leksikon Slovenije, 1968;
Ogrin, 1995).
Malijska planota zavzema severozahodni del Šavrinskih brd. Na severu obkroža izolsko
ravnico in Strunjanski zaliv, medtem ko se na zahodu razčlenjeno spušča proti Portoroškemu
in Sečoveljskemu zalivu, proti jugu pa v dolino Drnice. Planota komaj zasluži to ime, kajti po
vrhu je le toliko ravnine, da so po njej speljane ceste in poti. Od tod se pobočja strmo spuščajo
v dolino Drnice in v izolsko ravnico ter prepadno v morje v Ronku in Viližanu (Krajevni
leksikon Slovenije, 1968).
Slika 5: Reliefne enote v občini Izola

Vir: Prostorske enote…, 2014.
Večji del gričevja je blago razgiban. Zaradi sorodne kamninske sestave je površje razmeroma
enolično. Potoki so ga razrezali s številnimi grapami in dolinicami, nekdanja enotna površina
pa se je zlasti v osrednjem in južnem delu ohranila v obliki enako visokih slemen in hrbtov.
Tudi kamninska osnova gričevnatega območja je razmeroma enotna, do razlik pa prihaja
zaradi različnega razmerja med peščenjakom in laporjem, ki sta glavni sestavini fliša. Oba sta
proti vodni eroziji slabo odporna, zato je erozija zaradi občasnih nalivov zelo močna.
Vodotoki močno preoblikujejo površje in nanašajo predvsem melj in glino. Proda je zelo
malo, saj flišni prodniki hitro razpadejo (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
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Površje pa je pomembno preoblikoval tudi človek. Ob obali naletimo predvsem na odmike
prvotne obalne črte zaradi izsuševanj in gradnje solin, pristanišč ter povečevanja kmetijskih
površin, v gričevju pa so to kulturne terase. Krajevno prebivalstvo je pobočja terasiralo že v
antični dobi. Osnovni namen je bil povečanje obdelovalnih površin pa tudi omejevanje erozije
na obdelovalnih površinah na pobočju. V višjih in osojnih legah so danes kulturne terase že
skoraj v celoti opuščene (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999). Po abrazijski terasi med
Koprom in Izolo so speljali cesto in tako prekinili naravne procese (Ogrin, Plut, 2009).
Občina Izola glede na nadmorsko višino sodi v razred med 0 do 200 m. Le nekaj posameznih
vzpetin presega mejo 200 m. Za poselitev je privlačnejši njen ravninski del, kjer so tudi
skoncentrirane glavne družbene dejavnosti. Na gospodarsko rabo zemljišč pomembno vpliva
naklon površja. Ta ima velik vpliv predvsem na kmetijstvo in na potek cestne infrastrukture.
Ekspozicija površja je pomembna tako za naravno kot za kulturno rastlinstvo. Južna prisojna
pobočja so za kmetijstvo najprimernejša, zato tu najdemo trajne nasade, medtem ko osojna
pobočja prerašča gozd. Z vidika sonaravnega razvoja so na prisojnih pobočjih ugodni pogoji
za ekološko kmetijstvo.
4.3.

PODNEBNE ZNAČILNOSTI

Območje občine Izola po Ogrinovi klasifikaciji podnebja (1996) spada v obalno
submediteransko podnebje ali podnebje oljke. Zanj je značilno, da so povprečne oktobrske
temperature višje od aprilskih, povprečna temperatura najhladnejšega meseca je nad 4 °C,
povprečna temperatura najtoplejšega pa nad 22 °C. Povprečna letna količina padavin se giblje
med 1000 in 1200 mm. Padavine imajo submediteranski padavinski režim s primarnim
viškom padavin jeseni (oktober, november), ko je povečana frontalna dejavnost, in
sekundarnim konec pomladi ali v začetku poletja (junija). Najmanj namočeni so meseci na
prehodu zime v pomlad (januar, februar, marec), drugi minimum pa je poleti, julija in avgusta
(Ogrin, Plut, 2009). Temperaturni režim je zaradi vročih poletij in blagih zim sredozemski,
kar pa ne velja za letno razporeditev padavin, ki so v Sredozemlju najpogostejše pozimi
(Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Ker občina Izola nima svoje meteorološke postaje, sem za izdelavo spodnjega klimograma
uporabil podatke za njej najbližjo meteorološko postajo, tj. Letališče Portorož, ki leži na 92 m
nadmorske višine.
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Podatki o trajanju Sončevega obsevanja kažejo, da so najbolj sončne Obsredozemske
pokrajine, kjer sonce sije v povprečju 2100 do 2400 letno. V referenčnem obdobju 1961–1990
je na meteorološki postaji Letališče Portorož sonce v povprečju sijalo 2387 ur (Ogrin, Plut,
2009; Klimatski podatki…, 2014).
Reliefna izoblikovanost površja povzroča precejšnje razlike tudi na kratkih razdaljah. Na
mikroklimo vplivajo predvsem lega, nadmorska višina in naklon pobočij. Za klimatske
razmere je zelo pomemben tudi stik morja in kopnega, odprtost posameznih predelov proti
morju in oddaljenost od njega (Ogrin, 1995; Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
V priobalnem pasu občine je vpliv morja na podnebje najbolj izrazit. Zlasti to opazimo pri
temperaturah. Povprečne letne temperature so okoli 14 °C, januarske nad 4 °C, julijske pa nad
22 °C. So najvišje v občini in ustrezajo Köppenovim kriterijem za mediteransko podnebje.
Letna količina padavin v priobalnem pasu se giblje med 1000 in 1100 mm. V primerjavi z
zaledjem so manj pogoste izdatnejše padavine, več pa je padavin v obliki pršenja in rosenja.
Sneg je izredno redek. Glede na višje zaledje je v tem pasu več megle, ki pa se pojavlja
izključno v zimskih mesecih. Zaradi višjih temperatur je v obalnem pasu manjša nevarnost
pozeb in slane (Ogrin, 1995).
V zaledju občine je relief najbolj razgiban. Glede na ekspozicijo površja lahko pobočja
razčlenimo na prisojna in osojna pobočja. Razlika v obsijanosti se pozna tudi pri
temperaturah, saj so le-te v povprečju za 0,5 do 1 °C nižje v primerjavi z obalnim pasom.
Lokalne in mikroklimatske razmere tega dela so razvidne tudi iz nekaterih značilnosti
rastlinstva in kmetijske rabe. Prisojna in pred burjo zaščitena pobočja so bila sterasirana in
zasajena z vinsko trto, sadnim drevjem in oljkami. Osojna pobočja so v preteklosti izkoriščali
predvsem za pašo, po opustitvi živinoreje pa so se zarasla (Ogrin, 1995).
Dolino Drnice in Strunjanskega potoka izločamo kot posebno klimatsko enoto, predvsem
zaradi močnih temperaturnih inverzij, ki se ob anticiklonalnem vremenu pojavljajo v vseh
letnih časih, ter njihovega pomena za naravno in kulturno rastlinstvo. Posledica inverzij po
dolinah so pogoste slane pozimi in bistveno večja nevarnost pozeb kot na pobočjih. Zaradi
nižjih nočnih temperatur in pedoloških razlogov so doline izkoriščene predvsem za njive in
travnike, oljčni nasadi, vinogradi in sadno drevje pa so predvsem na pobočjih (Ogrin, 1995).
Glavna vetrovna značilnost priobalnega pasu je obalna zračna cirkulacija, do katere pride
ob anticiklonalnem vremenu brez močnejših splošnih vetrov. Intenzivna je zlasti v topli
polovici leta. Obalni vetrovi nastanejo zaradi razlik pri segrevanju zraka nad kopnim in
morjem. Podnevi se bolj segreje kopno, zato pri tleh piha zrak z bolj hladnega morja na
razgreto kopno. Tak osvežilni veter poznamo kot maestral (mornik). Ponoči je obratno. Ker se
kopno bolj ohladi od morja, piha pri tleh s kopna na bolj toplo morje veter, ki ga poznamo kot
burin (kopnik) (Ogrin, 1995; Senegačnik, 2012).
Najbolj vetrovno pa je pozimi, ko pihata burja in jugo. Najbolj so jima izpostavljeni polotoki
ob obali in temena flišnih hrbtov. Burja je s 30 do 40 % najpogostejši veter. Je suh, hladen in
sunkovit veter iz severovzhodne smeri, ki se na Primorskem in v drugih delih severnega
Jadrana sicer pojavlja prek celega leta, a je zlasti močan in pogost v njegovi hladni polovici.
Piha do pet dni, izjemoma tudi kak dan več. Hitrost burje pa je odvisna od lokalnih
topografskih razmer. Piha v sunkih tudi do 170 km/h in več. Pogosteje piha anticiklonalna
burja, ki prinaša jasno in mrzlo vreme. Ob ciklonalni burji lahko obilno dežuje ali celo sneži
do obale. V nasprotju z burjo je jugo topel in vlažen veter, ki se v hladni polovici leta pogosto
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izmenjuje z burjo. Je jugovzhodni veter, ki piha med Dinaridi in Apenini. Prinaša oblačno in
deževno vreme. Veter dosega hitrosti do 60 km/h. Ponavadi piha dva do tri dni. Veliko
nevšečnosti ob slovenski obali pa povzroča tramontana. To je kratkotrajen severni veter, ki
začne pihati iznenada in lahko doseže hitrosti do 200 km/h. Ker je slovenska obala obrnjena
proti severu, je tramontani zelo izpostavljena (Ogrin, Plut, 2009; Ogrin in sod., 2012).
Za funkcijsko vrednotenje je zlasti pomembna letna razporeditev padavin, saj vpliva tako na
vodno oskrbo prebivalstva, kakor tudi na turizem in kmetijstvo. Padavine so neenakomerno
razporejene preko celega leta. Najmanj jih je ravno v poletnem času, ko je potreba po vodi
največja. Za občino je značilna velika osončenost, kar je pozitivno tako z vidika kmetijstva
kot z vidika rabe energije Sonca. Glede na vetrovne značilnosti občine bi bila smiselna tudi
raba vetrne energije, ki pa je zaenkrat še slabo raziskana.
4.4.

HIDROGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

4.4.1. Vodotoki
Znotraj občine ni večjih tekočih voda. Edina večja potoka sta Strunjanski potok (tudi Roja) in
Drnica. Strunjanski potok izvira južno od naselja Jagodje. Teče po Strunjanski dolini in se po
približno treh kilometrih na območju Strunjanskih solin izliva v Strunjanski zaliv (Roja,
Strunjan, 2011). Drnica izvira na višini 100 m pod Šmarjami v občini Koper, vanjo pa se
izlivata potoka Čemošnjica in Pil s Fatljatom in Frato. V zgornjem toku teče po ozki dolini,
pod Sv. Petrom pa se ostro obrne proti zahodu in po dolini Dragonje priteče v soline, kjer se
nato izliva v Piranski zaliv. Površina zaledja potoka je okoli 30 km2, povprečni letni pretok pa
znaša 0,25 m3/s. Območje leži v močno razgibanem flišnem gričevju, kar daje potoku številne
nestalne pritoke hudourniškega značaja (Krajevni leksikon Slovenije, 1968; Kastelic, 2012).
Poleg Strunjanskega potoka in Drnice tečejo na območju občine še številni drugi manjši
potoki, kot so Jernejski potok, Šturek, Medljanščica, Čičole, Baredinka, Rikorvo, Morer,
Pivol (Hidrografija…, 2014) itd. Potoki dobijo vodo le s fliša in lahko poleti povsem
presahnejo. Zanje je značilen hudourniški značaj z veliko spremenljivostjo vodostajev.
Občasno se pojavljajo poplave, ki jih povzročajo neurja (predvsem poleti), ko večji del
padavinske vode po površini hitro odteče, tako da pride do hitrega dviga gladine in velikih
pretokov vode v potokih. V zgornjih, povirnih delih vodotokov so na flišnih območjih številni
erozijski jarki. Učinke in pogostost poplav so zelo zmanjšale regulacije. Vodotoki imajo dežni
režim. Višek pretokov zaradi padavinskega viška nastopi pozno jeseni (november), količina
vode v strugah se do aprila bistveno ne zmanjša. Nižek je zaradi malo padavin in visokih
temperatur poleti (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999; Ogrin, Plut, 2009).
Vodotoke se glede na naravnost struge uvršča v več razredov, in sicer (Okoljsko poročilo…,
2006):
o
o
o
o
o
o
o

1. razred: naravni vodotoki;
1.–2. razred: delno naravni vodotoki;
2. razred: sonaravno urejeni vodotoki;
2.–3. razred: sonaravno/tehnični vodotoki;
3. razred: tehnično urejeni vodotoki;
3.–4. razred: delno togo urejeni vodotoki;
4. razred: togo urejeni vodotoki.
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Na podlagi zgornje klasifikacije, se vodotoki na obravnavanem območju uvrščajo večinoma v
2. razred, v povirnem delu pa tudi v 1. in 1. do 2. razred. Na območju občine se pojavljajo
poplavna območja ob Strunjanskem potoku, Rikorvu, Morerju, Pivolu, Jernejskem potoku,
Medljanščici in na območju vodotoka Drnica (Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
Najpomembnejši vodotok, ki sicer teče v koprski občini, je reka Rižana, saj oskrbuje občino s
pitno vodo. Znotraj občine so zgolj manjši potoki, ki gospodarsko gledano nimajo večjega
pomena. Te je v spodnjem toku v večini preoblikoval človek, da bi preprečil hudourniške
poplave. Včasih so vodo uporabljali predvsem za namakanje, danes pa je njihov pomen
zanemarljiv, saj so v poletnem času, ko je potreba po namakanju največja, struge večinoma
suhe. Kot največjega onesnaževalca vodotokov je treba izpostaviti intenzivno kmetijstvo (npr.
uporaba umetnih gnojil, pesticidi…). Industrije, ki bi onesnaževala vodotoke v občini, ni.
4.4.2. Morje
Občina Izola je ena od treh slovenskih obalnih občin. Slovensko morje je del Tržaškega zaliva
v severnem delu Jadranskega morja. Dolžina slovenske obale znaša okoli 47 km, od tega 8,5
km obale pripada izolski občini (Ogrin, Plut, 2009; Občinski prostorski načrt občine Izola,
2013).
Povprečna globina slovenskega morja je 18,7 m (najgloblja točka 37,2 m pri piranski Punti).
Temperatura morske vode je običajno najnižja februarja (8–9 °C), najvišja pa avgusta (okoli
24 °C). Povprečna letna temperatura morja je okoli 16 °C, kar je 2–3 °C višje od povprečne
temperature zraka. Najvišja izmerjena temperatura morja je bila po podatkih ARSO izmerjena
julija leta 2010 v Kopru, in sicer 31,1 °C, najnižja pa 10. februarja 1956 (1,6 °C) (Ogrin, Plut,
2009; Visoke temperature…, 2013).
Slanost morja je največkrat med 37 in 38 ‰, kar je nadpovprečno v primerjavi s povprečno
slanostjo oceanov (33 ‰). Slanost se spreminja glede na letni čas in dotok slane vode. Za
slovensko morje je značilna velika kalnost oziroma slaba prozornost, kar je posledica
muljastega in drobno peščenega dna. Običajna vidljivost na površini je 6–8 m, pozimi pa tudi
več kot 10 m (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999; Ogrin, Plut, 2009).
Za Tržaški zaliv so značilni šibki morski tokovi, saj se glavni tokovi že ob južni obali Istre
obrnejo proti zahodu. Le šibek tok doseže Tržaški zaliv in večinoma teče ob slovenski obali
proti severu in severozahodu. Plimovanje ob slovenski obali je mešanega tipa. Običajno se v
enem lunarnem dnevu (24 ur in 50 minut) izmenjata dve plimi in dve oseki. Razlika med
plimo in oseko navadno ni večja od 60 cm (Ogrin, D., 2012; Senegačnik, 2012).
Valovanje je skupaj s plimovanjem najznačilnejši in najopaznejši morski pojav. Odvisno je od
vetrov. Ob burji nastanejo kratki, ozki in strmi valovi nepravilnih oblik, ki se lomijo in penijo.
Visoki so lahko do 3 m. Ker se valovi križajo in sekajo, so za pomorski promet nevarnejši od
valov ob jugu, ko so ti večinoma višji (do 4 m), vendar pravilnejših oblik in daljši. Do zelo
visokih valov, ki imajo tudi rušilno moč in pomenijo resno nevarnost, prihaja ob tramontani in
drugih lokalnih močnih vetrovih, ki se razvijejo ob nevihtah. Ob maestralu so valovi
večinoma nizki, ob brezveterju pa je morska gladina gladka in mirna (Ogrin, Plut, 2009).
Morje v skladu s predpisi o vodah spada med vode 1. reda. Tržaški zaliv je zaradi zaprtosti,
plitvosti in omejene izmenjave vode izredno občutljiv del severnega Jadranskega morja
(Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013). Voda se v zalivu le počasi izmenjava, saj je
morsko strujanje neizrazito. Številni zalivi pa so zaradi zatišnosti še občutljivejši. Reke, ki se
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izlivajo v zaliv, so večinoma onesnažene. Poleg odpadnih voda – za življenje v zalivu so
najbolj nevarni kanalizacijski izpusti – obremenjuje morsko vodo tudi velika zgostitev morske
plovbe. Nevarnost pomorskih nesreč je zato precejšnja, saj bi le-te povzročile zelo hude
posledice, še posebej za turizem. Doslej, razen manjših razlitij mazuta in drugih naftnih
derivatov, ni bilo večjih nesreč. Poseben problem pa so odplake, ki jih v severni Jadran
prinaša reka Pad z najbolj gosto naseljenega območja Italije, morski tok pa jih potem delno
prinaša tudi k nam. Zato ne preseneča, da prihaja zaradi velike količine organskih snovi do
»cvetenja« morja. Odmirajoča biološka masa se tedaj spušča na dno, tam gnije, porablja kisik
in tako povzroča smrt živalskih organizmov (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999; Senegačnik,
2012).
Ko morska gladina preseže 85 cm nad srednjo vrednostjo (300 cm na mareografski letvi),
morje ob slovenski obali prestopi obalno črto. V posameznih primerih nastopi tudi t. i. visoka
plima, ko se lahko morje ob obali dvigne tudi do 1,7 m nad srednjo višino. To se najpogosteje
zgodi ob visoki astronomski plimi, nizkem zračnemu tlaku in ob jugu, ki morske mase potiska
v severni Jadran. Poplave morja najbolj ogrožajo nabrežja v Piranu, Izoli in Kopru, ne
povzročajo pa večje škode. Visoke plime in poplave morja so najpogostejše pozno jeseni in v
prvi polovici zime, v sezoni jih je v povprečju 10–15. V prihodnje pa utegnejo biti še
pogostejše, saj podnebne napovedi zaradi globalnega segrevanja ozračja predvidevajo dvig
morske gladine. Po dosedanjih raziskavah je najverjetneje, da se bo gladina morja v
naslednjih 100 letih zvišala za okoli 50 cm (Ogrin, Plut, 2009).
Ob vsakoletnih poplavah morja znaša prizadeta površina v izolski občini 0,03 km2, ob
izjemnih poplavah pa 0,2 km2. V primerjavi z ostalima obalnima občinama je grožnja poplave
v občini Izola najmanjša. Ob vsakoletnih poplavah je poplavljena le obala neposredno ob
morju in redki objekti v neposredni bližini obale. Ob izjemnih poplavah bi bil poplavljen
skoraj celoten avtokamp Jadranka, območje nekdanje ladjedelnice Izola, kopališče Svetilnik,
izolski mandrač, Marina Izola in območje Simonovega zaliva (Penko, 2007). Poplavljen pa bi
bil tudi velik del mesta Izola; ob pristanišču, Veliki trg, Manziolijev trg ter vse do Ljubljanske
ulice, na drugi strani pa do Gorkijeve ulice. Poplavljenih bi bilo kar precej stanovanjskih
objektov. Ob ekstremnih poplavah bi bilo tako ogroženih 318 oz. 2,19 % prebivalcev občine
Izola (Kolega, 2005).
Pri načrtovanju poselitve ob morju se upošteva vpliv voda zaradi plimovanja morja (Občinski
prostorski načrt občine Izola, 2013). Sicer pa imajo tudi v Izoli nekaj načrtov, ki se vsaj delno
dotikajo tudi poplavnega območja. Na območju nekdanjega Droginega obrata Argo
nameravajo zgraditi turistično-poslovni-stanovanjski kompleks Argolina, na širšem območju
Simonovega zaliva pa večji turistični kompleks, ki se bo raztezal vse od vzpetine Belveder pa
do morja (Kolega, 2005).
Pomembno vlogo ima zagotovo morje, saj blagodejno vpliva na podnebje ter posledično na
razvoj nekaterih oblik kmetijstva, ima veliko turističnega potenciala, vpliva na poselitev in
razvoj številnih drugih dejavnosti itd. Morje pa je zaradi svojih geografskih značilnosti
izpostavljeno različnim negativnim vplivom onesnaževanja (gosta poselitev, turizem,
pomorski promet, izpusti odplak v morje…), zato je še posebej občutljivo na kakršnokoli
obremenjevanje.
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4.5.

PEDOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

Glavni geografski dejavniki, ki vplivajo na značilnosti in razporeditev prsti v Slovenski Istri
so matična osnova, relief in človeški vplivi. Glede na matično osnovo ločimo tri skupine prsti,
in sicer prsti na flišu, prsti na apnencu ter prsti na nanosih potokov in rek (Lovrenčak, 1990).
Slika 7: Pedogeografska karta občine Izola

Vir: Pedološka karta…, 2014.
Mehke karbonatne kamnine (lapor, peščenjak, pesek, fliš) gradijo večino površja Izole. Za te
kamnine sta značilna erozijska neodpornost in hitro preperevanje. V gričevnatem delu občine
so tako nastali predvsem regosoli (rendzina na mehkih karbonatnih kamninah), karbonatne
rendzine (karbonatna rjava prst) in evtrične rjave prsti (Ogrin, Plut, 2009; Pedološka karta…,
2014).
Regosol je podoben litosolu, le da je matična podlaga mehkejša, zaradi hitrega mehanskega
preperevanja pa so regosoli pogosto debelejši. Pojavlja se na strmih pobočjih, kjer potekajo
erozijski procesi. Zaradi stalne erozije je slabo razvita prst, na kateri uspeva samo pionirsko
rastlinstvo (Ogrin, Plut, 2009). Na območju občine ga najdemo predvsem na klifih
neposredno ob obali.
Razvitejša od regosola je karbonatna rendzina, ki je prav tako značilna za strm, eroziji
izpostavljen relief. Ta prst je kmetijsko primernejša, zato so marsikje predele z njo uredili v
kulturne terase in jih zasadili z vinsko trto. S postopnim poglabljanjem profila prsti in
istočasnim izpiranjem karbonatov karbonatna rendzina prehaja v evtrično rjavo prst. Ta je tip
zrelih in globljih prsti (nad 30 cm) in ima vsaj dva jasno prepoznavna horizonta. Zgoraj je
temnejši humusni A horizont. Pod njim se do matične podlage pojavlja glineni kambični Bv
horizont. Glina je posledica preperevanja matične podlage. Zaradi svojih fizikalnih, kemičnih
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in bioloških lastnosti je zelo primerna za kmetijstvo. Razpršene površine evtričnih rjavih prsti
se pojavljajo na bolj uravnanih delih in ob vodotokih, kjer vpliva talne vode ali poplav ni več
čutiti (Ogrin, Plut, 2009; Repe, 2012). Karbonatna rendzina in evtrična rjava prst skupaj
prekrivata večji del površja Izole.
Pobočja iz fliša so zelo primerna za kmetijstvo, predvsem za vinogradništvo, sadjarstvo,
oljkarstvo in gojenje vrtnin, zato prsti na njih zaradi človekovega delovanja nimajo več
prvotnih lastnosti. Človek je z globokim prekopavanjem in rigolanjem premešal naravne
horizonte in ustvaril antropogeno, rigolano prst. Ta tip prsti najdemo predvsem na kulturnih
terasah (Lovrenčak, 1990; Ogrin, Plut, 2009).
Na karbonatni matični podlagi je nastala pokarbonatna prst. To je rjava, delno izprana prst, ki
je prepustna, manj zasičena z bazami kot rendzina in ima v profilu veliko glinastih delcev. Na
ravnejšem, neskalnatem območju okoli Izole je to rodovitna kmetijska prst, kjer rastejo
vrtnine, vinska trta in sadno drevje (Lovrenčak, 1990).
Obrečne prsti so mlade prsti aluvialnih in poplavnih ravnic, stalno pod vplivom premikajoče
se vode in dvignjene podtalnice. Vodotoki stalno nanašajo novo gradivo, ki je zelo
raznovrstno, saj so vodotoki zelo kratki (Repe, 2012). Za te prsti velja, da so mlade, slabo
razvite, globoke, peščeno-ilovnate strukture in karbonatne. Ob strugah se na njih pojavljajo
travniško, grmovno ter drevesno rastlinstvo, nekoliko bolj stran od strug pa so njive in
vinogradi (Lovrenčak, 1990). Največje površine so ob Drnici, Strunjanskemu potoku, Morerju
in Pivolu. Ob Drnici, kjer se stalno zadržuje talna voda, najdemo tudi hipoglej (Repe, 2012).
Človek je območja, ki so primerna za kmetijstvo, prilagodil sebi v prid. Na pobočjih je v
izogib eroziji prsti ustvaril kulturne terase, na katerih je v večji meri nasadil oljčnike in
vinograde. Pri tem je z različnimi ukrepi posegel v prst in tako ustvaril antropogeno prst. V
želji po čim boljših pridelkih pri tem uporablja različna kemična sredstva, od umetnih gnojil
do raznih škropiv, ki negativno vplivajo tako na samo prst kakor na podtalnico. Zato bi bilo
smiselno z vidika sonaravnega razvoja spodbujati ekološko kmetijstvo, kjer raba takšnih
sredstev ni dovoljena. Z vidika poselitve pa je pomembno, da z gradnjo infrastrukture ne
posegamo na obdelovalna zemljišča.
4.6.

BIOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

Zaradi manj toplega in predvsem vlažnejšega podnebja z ne tako izrazito sušno dobo poleti v
Obsredozemskih pokrajinah ni splošno razširjena prava vednozelena trdolistna sredozemska
vegetacija, ampak t. i. submediteranska. Submediteranska vegetacija je listopadna, ima pa
nekatere podobne prilagoditve na okoljske razmere kot prava mediteranska vegetacija (npr.
mirovanje v času poletne suše, rast spomladi…). Sestavljajo jo toploljubne vrste, med drevesi
črni gaber, mali jesen, hrast puhavec idr., ki so prilagojene na sušo in visoko osončenost, v
zeliščnem sloju pa prevladuje trava jesenska vilovina (Ogrin, Plut, 2009). Glavni gozdni
združbi v izolskih gozdovih sta gozd puhastega hrasta in ojstrice ter submediteranski gozd
gradna in ojstrice. V večjih sestojih ali le kot skupinska primes listavcem se pojavljata rdeči in
alepski bor (Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
Prava sredozemska vegetacija je omejena na posamezne primerke oziroma skupine
primerkov, ki večinoma uspevajo na topli apnenčasti podlagi v prisojnih, pred burjo
zaščitenih legah s sredozemskimi mikropodnebnimi značilnostmi. Flišna podlaga je namreč za
prave sredozemske rastline zaradi vododržnosti tudi v prisojah večinoma prehladna (Ogrin,
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Plut, 2009). Vegetacijo na rtu Ronek označujemo kot »poseben tip evmediteranske
vegetacije«, kateri naj bi vpliv tople apnenčaste podlage nadomeščala izredno ugodna lega in
bližina morja. Kljub temu, da polotok Ronek ni apnenčast, ampak flišnat, najdemo na
njegovem pobočju nekakšen ostanek prave mediteranske makije. Tukaj uspevata dve
mediteranski grmovni vrsti, in sicer zimzelena mirta ter navadna jagodičnica (Vidmar, 2008).
Gozdovi pokrivajo 879 ha oziroma 32 % površine občine. Gozd površinsko prevladuje na
severnih ter na severozahodnih in severovzhodnih pobočjih. To so površine, ki so najmanj
primerne za kmetijsko rabo. Najnižji delež gozda je na ožjem obalnem prostoru, kjer je večja
privlačnost prostora za kmetijstvo in poselitev. Na območju občine Izola so gozdovi uvrščeni
v tri različne kategorije, in sicer večnamenski gozdovi (855 ha), gozdovi s posebnim
namenom, v katerih je dovoljeno gospodarjenje (20 ha), in varovalni gozdovi (3,4 ha)
(Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
Kot varovalni gozdovi so razglašeni predvsem tisti z izjemno poudarjeno funkcijo varovanja
gozdnih zemljišč in sestojev. Posegi in obnovitvena, vzdrževalna ter varstvena dela v njem
morajo biti skladni s sprejetim gozdnogospodarskim načrtom ter drugimi pravnimi akti.
Njihov gospodarski pomen – lesna proizvodnja je podrejena varstvu pred usadi, erozijo prsti
in varstvom pred odnašanjem kamninskega gradiva v nižje ležeče predele. Sem spada le
najstrmejši del klifa pod bolnišnico Izola. Območje pod njim je zasajeno z drevoredom pinij
(Remec, 2011; Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
Območje gozda s posebnim namenom oziroma gozdni rezervati so gozdovi, kjer je
gospodarjenje z njimi prilagojeno vrsti in stopnji poudarjenosti posamezne funkcije gozda.
Urejajo se na podlagi gozdnogospodarskih načrtov ter drugih pravnih aktov. Gozd s posebnim
namenom se nahaja na območju Naravnega rezervata Strunjan (Občinski prostorski načrt
občine Izola, 2013). Na tem območju je razvita značilna listopadna submediteranska združba
črnega gabra in ojstrice, v kateri se gosto pojavljata tudi navadna žuka in navadni trstikovec
(Naravni rezervat Strunjan, 2013).
Slika 8: Gozd pod Belvederjem

Avtor: Uroš Pavlin, 2013.
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Gozdovi v Slovenski Istri imajo izrazito ekološko vlogo. Med temi je najbolj izrazita
varovalna funkcija, ki se pojavlja na strmejših delih gozdnih rastišč na celotnem območju. Po
poudarjeni vlogi sledijo biotopska, hidrološka in klimatska funkcija. Razvojne možnosti
gozdarstva v občini so predvsem v obravnavi gozda kot prostorskega elementa, ki ohranja
ekološke funkcije in posebne kvalitete v kulturni pokrajini (bivalne kvalitete, turistični
potenciali, rekreacija…) (Razvojni program podeželja…, 2006).
Gozd v občini torej nima večjega gospodarskega pomena. Omogoča pa biotsko pestrost, saj se
z njim poveča raznovrstnost živalskih in rastlinskih vrst. Poleg tega pa je pomembna zaščita
pred vodno erozijo in vetrovi. Koreninski sistemi dreves namreč onemogočajo odnašanje
prsti. Tudi krošnje dreves za nekaj časa zadržijo obilne padavine, da ne stečejo takoj v potoke,
ki bi se v nasprotnem primeru spremenili v hudournike. Čedalje bolj pa gozd postaja
pomemben tudi kot rekreacijska in turistična površina.
Opuščene kulturne terase in druge kmetijske površine z manj ugodnimi podnebnimi
značilnostmi zaraščajo grmišča, kamor se širijo lesne rastline in zelišča iz bližnjih gozdnih
združb, poleg njih pa še navadni brin, navadni ruj, navadna žuka, robida in robinija
(Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999). Tako kot gozd tudi grmovno rastlinstvo s svojim
koreninskim sistemom ščiti pred erozijo.
4.7.

VARSTVO NARAVE

Celotno območje Slovenske Istre je bogato z območji, ki jih je potrebno ohraniti, ker imajo
kot naravna dediščina človeštva izjemno vrednost. To so območja, ki imajo status naravnih
vrednot, ekološko pomembnih območij, ožjih (naravni spomenik ali naravni rezervat) ali
širših zavarovanih območij (krajinski park) ali pa so uvrščena v evropsko mrežo posebnih
varstvenih območij Natura 2000 (Razvojni program…, 2006).
V občini Izola se nahajata dve zavarovani območji, to sta Krajinski park Strunjan in Naravni
rezervat Strunjan. Naravni rezervat Strunjan je del Krajinskega parka Strunjan in obsega
Strunjanski klif s pripadajočim 200-metrskim pasom morja. Krajinski park Strunjan obsega
poleg območja naravnega rezervata Strunjan še pobočja Strunjanskega polotoka med klifom
in obalno cesto (Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013). Park je bil najprej razglašen
leta 1990 z odlokoma občin Piran in Izola. V skladu s spremembo zakonodaje in odločbami
Zakona o ohranjanju narave (1999), je v letu 2004 občinska odloka nadomestila Uredba o
Krajinskem parku Strunjan (2004), leta 2008 pa je upravljanje z zavarovanim območjem
prevzel novoustanovljeni Javni zavod Krajinski park Strunjan (Turk, 2012).
Na območju Naravnega rezervata Strunjan je prepovedana vožnja s kolesi, z motorji in
avtomobili. Prav tako ni dovoljen ribolov, odvzemanje rastlin in živali, požiganje in kurjenje.
Na ožjem območju naravnega rezervata, ki obsega območje morja v zalivu Sv. Križa
(Mesečevem zalivu) in okoli rta Ronek, je poleg omejitev, ki veljajo za celotni park in
Naravni rezervat Strunjan, prepovedano tudi izvajanje gospodarskega ribolova, avtonomno
potapljanje, plutje s plovili na motorni pogon in sidranje (Zloženka Pravila vedenja v parku,
2014).
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Slika 9: Krajinski park Strunjan

Vir: Krajinski park Strunjan, 2014.
Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države
članice Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove.
Na varstvenih območjih želijo ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali
pa so v Evropi že ogroženi. Evropska unija je omrežje Natura 2000 uvedla kot enega od
pomembnih delov izvajanja habitatne direktive in direktive o pticah. Direktivi podpirata
trajnostni razvoj, ki lahko zadovoljuje potrebe sedanjih rodov, hkrati pa ne škoduje potrebam
prihodnjih (O Naturi 2000, 2014).
Posebno varstveno območje (območja Natura 2000) v občini Izola je klif med Izolo in
Strunjanom, ki je poraščen z endemičnimi vrstami sredozemskih obal (Občinski prostorski
načrt občine Izola, 2013).
Naravne vrednote so redki, dragoceni, znameniti ali drugače vredni naravni pojavi, del žive
ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali
oblikovana narava. Državnega pomena so naravne vrednote, ki imajo širši, mednarodni
pomen, naravne vrednote v zavarovanih območjih in vse podzemne jame, preostale pa so
lokalnega pomena (Veliki atlas Slovenije, 2011).
V občini Izola se nahaja 14 enot naravnih vrednot državnega in lokalnega pomena. Pojavljajo
se številne zvrsti naravnih vrednot, in sicer površinska geomorfološka, podzemeljska
geomorfološka, geološka, hidrološka, botanična, zoološka, ekosistemska in drevesna naravna
vrednota (Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
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Naravne vrednote v občini Izola so naslednje (Naravne vrednote…, 2014):
o drevoredi (drevored pinij v Izoli, drevored pinij med Izolo in Strunjanom, drevored
pinij med Koprom in Izolo);
o Izolansko brezno (brezno z brakično vodo);
o kali (kal ob cesti Korte–Medoši, kal v Stari vasi pri Kortah);
o klif med Žusterno in Izolo;
o rt Kane (profil flišnih plasti);
o nahajališče fosilov v Simonovem zalivu;
o apnenčasta obala (Izola, rt Korbat);
o Bele skale pod Strunjanskih klifom (nahajališče kamnotvornih foraminifer);
o rt Ronek (rastišče navadne jagodičnice in navadne mirte).
Ekološko pomembno območje (v nadaljevanju EPO) je po Zakonu o ohranjanju narave
(1999) območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki
pomembno vpliva k ohranjanju biotske raznovrstnosti oz. mnogovrstnosti živih bitij. Ta se
odraža v genski različnosti znotraj vrste (genska pestrost), raznolikosti vrst (vrstna pestrost) in
ekosistemov (ekosistemska pestrost). EPO so eno izmed izhodišč za izdelavo
naravovarstvenih smernic in so obvezno izhodišče pri urejanju prostora in rabi naravnih
dobrin. Za gradnjo objektov na teh območjih, ki niso obenem območje Natura 2000,
zavarovano območje ali območje naravnih vrednot, ni treba pridobiti naravovarstvenih
pogojev in soglasja (Veliki atlas Slovenije, 2011).
V občini Izola so štiri ekološko pomembna območja, to so: morje in morsko obrežje,
strunjanski klif, odsek med Izolo in Žusterno ter Izolansko brezno (Občinski prostorski načrt
občine Izola, 2013).
Glavni cilj varstva narave je torej ohranjanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. Na
naravnih vrednotah se dejavnosti izvajajo le v primeru, če ni drugih možnosti. V tem primeru
je potrebno paziti, da se jih pri tem ne uniči. V ozkem obalnem pasu se zaradi prepletanja
številnih interesov srečujemo z mnogimi pritiski na okolje, ki so posledica procesa
koncentracije urbanizacije, turizma, prometa, industrije in drugih dejavnosti, kar negativno
vpliva na varstvena območja narave. Na območjih strnjene poselitve so za ohranjanje biotske
raznovrstnosti pomembne zlasti zelene površine (npr. park Punta v Izoli), posamezna drevesa,
drevoredi, skupine dreves, stoječe in tekoče vode ter kmetijske površine.
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5. FUNKCIJSKO
VREDNOTENJE
DRUŽBENOGEOGRAFSKIH
ZNAČILNOSTI Z VIDIKA SONARAVNEGA RAZVOJA
5.1.

POSELITEV IN RAZVOJ NASELIJ

Zaradi ugodnih življenjskih razmer je bila Istra, in s tem tudi ozemlje današnje občine Izola,
naseljena že v prazgodovini. Ostanke prazgodovinskega naselja so našli na Kaštelirju nad
Kortami. Leta 178 pr. n. š. je prišlo območje, kjer danes stoji Izola, pod zasedbo Rimljanov.
Ob morju so zrasla večja naselja, ob njih in v bližnjem zaledju pa bogate vile rustike z
latifundijami in lastnimi pristanišči. Na morskem dnu so ohranjeni ostanki dveh rimskih
pristanišč. V občini so rimski ostanki najdeni še v Stari vasi, na bližnjem hribu Malija in na
Šaredu. Ko so se v 6. stoletju Istri približevali Avari in Slovani, je Istra prišla pod bizantinsko
oblast. Takrat so se prebivalci rimskih mest Norika in Panonije, ki so bežali pred barbarskimi
napadi, naselili tudi v Istro. Po mnenju nekaterih naj bi takrat nastalo tudi prvo naselje na
otoku Izola (Tome Marinac, 1994; Zgodovina…, 2014).
V 7. in 8. stoletju so se v Istro začeli naseljevati Slovani. Vsi znani podatki pa kažejo, da so se
Slovani od vsega začetka naseljevali v zaledju, v mestih in ob obali pa je še naprej živelo
romansko prebivalstvo. Iz leta 932 je znan prvi vir, ki omenja Izolo. Med letoma 1282 in 1797
je bila Izola pod beneško oblastjo in ta je pustila mestu močan pečat. Razvoj Izole pa so poleg
medmestnih sporov in vojn ovirale pogoste epidemije, zlasti kuge, ki je opustošila cela
naselja. V zadnji epidemiji kuge v letih 1630–1631 je na območju Izole izumrla vas pri
Medoših, danes zaselek imenovan Stara vas. Na opustošeno ozemlje so se naseljevali
predvsem prebivalci, ki so iz notranjosti bežali pred turškimi vpadi (Tome Marinac, 1994).
Podeželje je tako zajel val hrvaške kolonizacije, v mesto pa so se naseljevali Furlani (Krajevni
leksikon Slovenije, 1968).
Konec 15. in v začetku 16. stoletja je doživela Izola precejšen napredek. Zgrajeno je bilo
pristanišče in več pomembnih poslopij ob njem. Največji razvoj je doživela ob koncu 19.
stoletja in v začetku 20. stoletja z nastankom industrije. Takrat so meščani opuščali višje
ležeča zemljišča in so se selili v kažete kmetije iz notranje Istre. Nastajala so značilna
razložena naselja. Prebivalstvo je hitro naraščalo. Izola se je z bivšega otoka začela širiti na
kopno (Krajevni leksikon Slovenije, 1968).
Občina ima danes devet naselij, in sicer Baredi, Cetore, Dobrava, Izola, Jagodje, Korte,
Malija, Nožed in Šared. Ustvarjen je poselitveni vzorec občine, kjer je očitna delitev na ozek,
gosto naseljen urbaniziran obalni pas in na zaledje z nizko gostoto poselitve. Večina
prebivalcev in dejavnosti je zgoščena v ožjem obalnem pasu v urbanem prostoru Izole. Na
tem območju, kamor ob Izoli spadata še naselji Jagodje in Dobrava, živi 13.740 prebivalcev
ali 86,2 % vseh prebivalcev občine. Vasi v zaledju predstavljajo območje redko razsejane
koncentrirane poselitve, kjer skupno živi le 2193 prebivalcev. Stopnja urbaniziranosti občine
je približno 70 %, kar predstavlja za Slovenijo nadpovprečen odstotek mestnega prebivalstva,
vendar ves čas upada (Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
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5.1.1. Mesto in primestna naselja
Občinsko središče je mesto Izola z 11.333 prebivalci, ki je hkrati edino mesto v občini. Prvi
zametki historičnega mestnega jedra segajo v začetek 10. stoletja. Na prehodu v 13. stoletje je
bila Izola najbrž že obdana z obzidjem, ki naj bi jo varovalo pred napadi Benečanov. Takrat je
bil otok poseljen le na jugozahodnem delu, ki je bil v zatišju pred vetrovi. Mesto se je širilo
proti vrhu otoka in proti morski ožini. Razširilo se je predvsem v času beneške okupacije.
Vodni kanal med otokom in kopnim je postajal vse plitvejši in ožji, zato so tam zgradili
soline, ki so se po letu 1360 širile proti mestnemu obzidju (Tome Marinac, 1994; Število
prebivalcev…, 2013).
V 18. stoletju je Izola nenehno izgubljala videz otoka. Obzidja niso več vzdrževali. Kmetje so
nanj naslanjali hiše in z njega odnašali kamenje. Propadle so tudi soline. Leta 1797 so porušili
glavna mestna vrata v obzidju in začeli zasipavati prostor med otokom in kopnim. Do propada
beneške republike je ostalo historično jedro mesta Izole v glavnem nespremenjeno. Med
francosko okupacijo so porušili številne zgradbe, da bi razširili ulice. Nastala sta dva večja
trga. V prvi polovici 19. stoletja se je mesto že razširilo izven obzidja. Leta 1855 je imela
Izola približno 600 hiš (Tome Marinac, 1994; Kramar 2003).
Do leta 1878 se je mesto spreminjalo pretežno v okviru mestnega jedra. Zunaj njega so
zgradili tovarne živilske industrije. Takrat je začelo nastajali predmestje. Novo obdobje je
prineslo množične gradnje in prezidave, ki so prekinile harmonijo mesta. Gradili so na obali,
ob robu historičnega jedra in zunaj mestnih vrat. Okoli leta 1900 so začele na kopnem ob
nekdanjem otoku rasti kmečke hiše. Zaradi višje življenjske ravni prebivalstva, h kateri je
pripomogla tudi industrija, so začeli graditi tudi proti Šaletu in Viližanu. Nove stavbe so
zrastle tudi na nekdanjem močvirju, gradili pa so tudi v zunanjih predelih mesta. Na razvoj
mesta je vplivala železniška proga. Ob železniški postaji je nastala nova mestna četrt, med
železniško postajo in cesto Izola–Koper pa so zgradili delavsko četrt (Tome Marinac, 1994).
Slika 10: Pogled na staro mestno jedro Izole

Avtor: Uroš Pavlin, 2013.
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Mesto se je močno razširilo po letu 1954. Sprva so gradili na še nepozidanem delu polotoka,
nato pa v novih mestnih četrtih nad cesto Koper–Piran in proti Simonovem zalivu. Novo
naselje, v katerem prevladujejo bloki, je nastalo v Livadah. Zasebne in vrste hiše ter bloke so
začeli graditi tudi v Jagodju. Prvi blok so zgradili leta 1973. V Simonovem zalivu, kjer so
postavili prve objekte leta 1961, pa je nastalo turistično naselje. Pozneje je Izola dobila tudi
industrijsko in nato obrtno cono (Tome Marinac, 1994). Danes k samemu mestu Izola spadajo
še primestna naselja Polje, Livade, Jagodje in Dobrava.
Od leta 1959 se vzhodni del izolske ravnine, ob cesti Izola–Korte, imenuje Polje. Obsega
zaselke Lončan, Pivol, Prove, Viližan in ostale domačije na vznožju in pobočju Malijske
planote. Tu je bila sončna lega prikladna za zgodnjo zelenjavo, vinsko trto in oljke. Vodo
potokov Pivola in Morer, ki se izlivata v morje vzhodno od Izole, so uporabljali za
namakanje. Od leta 1924 je tu delovala opekarna Ruda, ki so jo leta 1949 obnovili in razširili,
vendar je danes ni več. Na tem mestu stojijo danes gostinski in trgovski objekti. Nad Rudo se
nahaja bolnišnica za potrebe vseh treh obalnih občin (Krajevni leksikon Slovenije, 1968;
Pucer, 2005).
Livade so danes poseljen predel na južnem robu izolske ravnice ob vznožju Malijskega hriba.
Do leta 1959 so spadale v sestavo Izole. Obsega zaselke Červinjan, Kanolo, Kazadjevolo,
Lonzan, Morer, Pregavor, Rikorvo in Sv. Donat. Tu so bili in so delno še danes vrtovi in
sadovnjaki, vinogradi pa so se ohranili nekoliko više (Krajevni leksikon Slovenije, 1968;
Pucer, 2005).
Ime za naselje Jagodje se je začelo uporabljati leta 1957, in sicer za domačije, raztresene po
območju, ki segajo od morja na pobočja Šavrinskega gričevja in se postopno dvigajo proti
flišnemu Malijskemu slemenu. Med vinogradi in oljčnimi nasadi je na terasah uspevala
zgodnja zelenjava in sadje, zlasti jagode, po katerih je kraj dobil ime. V naselje so bili
vključeni zaselki Kane, Kanola, Kažanova, Kostrlag, Lavore, Liminjan, Loret, Montekalvo in
Šalet. Jedro urbaniziranega naselja je danes na pobočju nad Simonovim zalivom, kjer je po
letu 1971 zrasla večja soseska hiš in stanovanjskih blokov, število prebivalcev pa se je od leta
1991 petkrat povečalo. Zaposleni so večinoma v Izoli, pa tudi v drugih mestih ob obali.
Razvijata se obrt in podjetništvo. Ob cesti proti Izoli je spomeniško zavarovan drevored pinij.
Južno od naselja so obsežni sadovnjaki in vinogradi. Danes Jagodje povezuje Izolo s San
Simonom (Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1997; Pucer, 2005).
Razloženo naselje Dobrava leži na sončni in zatišni legi zahodno od Izole. Ime se je začelo
uporabljati leta 1959 za zaselka Kavarije in Marzane ter za posamezne domačije na terasah
med Izolo in Strunjanom. Leta 1961 so na prevalu zgradili turistično naselje Belveder. Med
hišami pridelujejo zgodnje vrtnine, tu pa so tudi sadovnjaki in vinogradi. Od Dobrave proti
Ronku so novi nasadi oljk. Ljudje so večinoma zaposleni v bližnji Izoli. Kraj je samostojno
naselje od leta 1957 (Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1997; Pucer, 2005).
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5.1.2. Podeželska naselja
Podeželje občine Izola se razprostira južno od mesta Izola. V podeželsko območje tako
spadajo vzhodni del primestnega naselja Polje, naselje Dobrava, razpršeni stavbni objekti nad
obalno cesto proti Kopru in južno obvoznico ter vsa vaška naselja v občini, in sicer Korte z
zaselki Gornja vas, Dolnja vas, Čedlje, Gucan, Morgani in Medoši, Šared z zaselki Kocina,
Grbci, Montekalvo in Spodnji Šared, Cetore, Medljan, Malija, Baredi in Nožed (Razvojni
program podeželja…, 2006).
V občini sta bili nekoč razširjeni dve obliki podeželskih naselij. Na kmetijskem območju v
bližini mesta so bile raztresene razložene vasi (npr. Šared). Zemljišča so bila v lasti meščanov.
Na tem območju niso nastala strnjena naselja, pač pa so bile hiše ali kmečki domovi
razporejeni glede na razdelitev parcel in rabo tal. Prvotno je bil le del hiš stalno naseljen. V
južnem delu občine pa so bila značilna strnjena naselja in zaselki (npr. Korte, Medoši,
Cetore…), kjer so hiše brez reda tesno stisnjene ob osnovni prometnici. To so hiše
sredozemskega tipa, ki so sezidane s tradicionalnimi gradbenimi materiali, stene predvsem iz
peščenjaka in strehe, krite s korci. Skoraj vsa naselja stojijo na slemenih ali prisojnih
pobočjih. Meja med obema tipoma je bila strogo začrtana in je potekala od Gažona mimo
Malije in Nožeda do Parecaga (Tome Marinac, 1994; Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Baredi so razloženo naselje v Šavrinskem gričevju, na južnem pobočju Sv. Donata (140–180
m), ki se vleče od Malijskega hriba (278 m) na jugozahodu do Markovca (223 m) na
severovzhodu. Nižje so na položnem prisojnem pobočju v povirju potoka Drnice zaselki
Ronkaldo, Livižan in Liminjan. V preteklosti je bila zemlja last izolskih kmetov. V okolici je
veliko kulturnih teras. Ljudje so zaposleni v Izoli in Kopru. Baredi so samostojno naselje od
leta 1957 (Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1997; Pucer, 2005).
Cetore so gručasta vas v Šavrinskem gričevju, ki leži na prisojnem pobočju vzhodno pod
Malijskim hribom. Zaselek Medljan leži nižje na pobočju nad potokom Medljanščico. Tu se
nahaja znana turistična kmetija. Pomembno je vinogradništvo (refošk), okoli so kali, v vasi
izvir, sredi vasi pa je od leta 1950 postavljen zbiralnik kapnice. Zaposleni vaščani delajo
večinoma v Izoli. Po 2. svetovni vojni se je vas imenovala Vinica, od leta 1988 pa ima spet
staro ime (Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1997; Pucer, 2005).
Korte so razložena vas s strnjenim gručastim jedrom, ki leži v jugozahodnem delu
Šavrinskega gričevja, na ozkem pomolu na robu slemena nad dolino potoka Drnice. Gručasti
del se deli na Zgornjo in Spodnjo vas. Slednja je starejša in ima zaradi dolge ulice in visokih
hiš mestni videz. Vrh slemena in na pobočjih so zaselki Čedlje, Draga, Gočan, Medoši,
Morgani, Pašljon, Slami in Stara vas. Po 2. svetovni vojni so se ljudje izseljevali, po letu 1980
pa so se začeli vračati in prebivalstvo zdaj spet narašča. Hiše gradijo predvsem v Čedljah v
smereh proti Parecagu in Maliji. Prebivalci so zaposleni večinoma v Izoli, kmetujejo pa le v
prostem času. Pridelujejo zgodnje vrtnine, sadje, oljke in vino. Jedro vasi je zaradi ohranjene
prvotne sestave in bogate stavbne dediščine pomemben spomenik istrskega kmečkega
stavbarstva. Kraj se je med letoma 1957 in 1988 imenoval Dvori nad Izolo (Priročni krajevni
leksikon Slovenije, 1997).
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Malija je razložena vas z gručastim jedrom. Leži v zahodnem delu Šavrinskega gričevja na
prisojnem pobočju tik pod vrhom slemena, ki se od Malijskega hriba razteza proti
severozahodu. Nižje na pobočjih so zaselki Fičurji, Nožed, Podhrib in Punta Malija. Po letu
1945 se je število prebivalcev sprva zmanjševalo, v zadnjem času pa zaradi priseljevanja
ponovno narašča. Na slemenu severozahodno od jedra vasi je novo stanovanjsko in počitniško
naselje Mala Seva. Večina ljudi dela v Izoli in Portorožu. Na prisojnih pobočjih so vinogradi
in oljčni nasadi (Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1997; Pucer, 2005).
Šared je razloženo naselje v zahodnem delu Šavrinskega gričevja in leži na robu slemena, ki
se od Malijskega hriba razteza proti severovzhodu. Na pobočjih so zaselki Božume, Grbci,
Kavaljer, Kocina, Montekalvo, Sv. Jakob in Skamal. Po letu 1981 se je naselje zaradi
priseljevanja, predvsem iz bližnje Izole, precej povečalo. Večina ljudi je zaposlena v Izoli. V
vršnih delih pobočij so vinogradi in oljčni nasadi, v grapah in na osojah pa prevladuje gozd.
Samostojno naselje je od leta 1957 (Priročni krajevni leksikon Slovenije, 1997).
Slika 11: Pogled na del naselja Šared

Avtor: Uroš Pavlin, 2013.
Mesto Izola skupaj s primestnimi naselji predstavlja najgosteje poseljen del občine, zato je
tudi pritisk na okolje temu primeren. Tu se nahajajo tudi glavne storitvene dejavnosti (pošta,
banka, trgovine…). Z vidika nadaljnjega razvoja naselij in poselitve bi zato bilo smiselno
zmanjšati vlogo občinskega središča in okrepiti vlogo naselja Korte. To naselje namreč že ima
nekaj oskrbnih dejavnosti, v letu 2013 so zgradili kanalizacijsko in vodovodno omrežje,
asfaltirali so ceste itd. S povečevanjem vloge naselja, bi se zmanjšala centralizacija občine,
kar bi pomenilo njen enakomernejši razvoj. Poleg decentralizacije pa bi morala občina
spodbujati tudi policentrično poselitev. Pri tem bi morala najprej zagotoviti ustrezno
infrastrukturo (ceste, kanalizacija, vodovod…) ter delovna mesta, s katerimi pri pritegnila
mlade, da ostanejo v občini. Na eni strani bi to pomenil dodatni pritisk na okolje, na drugi
strani pa ohranitev kulturne pokrajine.

26

5.2.

ZNAČILNOSTI PREBIVALSTVA

Število prebivalcev je začelo proti koncu 19. stoletja naraščati hitreje kot dotlej, vzrok pa gre
pripisati razvoju živilske industrije, ki je ljudem dajala nove možnosti zaposlitve. Število
prebivalcev je najbolj naraslo v okolici mesta. Staro mesto, ki je nekoč ležalo na otoku, zaradi
strnjene pozidave skoraj ni imelo možnosti za nove gradnje, zato so se začeli naseljevati v
okolici. Nastajala so nova naselja. Na podeželju je prebivalstvo naraščalo počasneje. Rast je
bila značilna tudi za začetek 20. stoletja. Nadaljnjo hitro rast je leta 1914 preprečila 1.
svetovna vojna, ki je prinesla visoko umrljivost. Po letu 1923 se število ni povečevalo zaradi
izseljevanja domačinov. Zaradi gospodarske krize je vse več kmetov zgubilo kmetije in
obdelovalno zemljo, zato so bili prisiljeni poiskati delo v tujini. Izseljevanje Slovencev pa je
dodatno spodbujala še fašistična oblast. Največ se jih je izselilo v Južno Ameriko, dekleta pa
so iskala zaposlitev v notranjosti Italije in v Egiptu (Tome Marinac, 1994).
Po 1. svetovni vojni je vzporedno z izseljevanjem potekalo tudi priseljevanje Italijanov iz
notranjosti države, saj je bila Istra priključena Italiji. Priseljevanje ni doseglo takega števila
kot odseljevanje. Ponoven upad prebivalstva povzroči 2. svetovna vojna. Po vojni pa se je
začelo izseljevanje Italijanov ter tistih, ki niso sprejeli nove državne ureditve, saj je bila Istra
dodeljena Jugoslaviji. Izseljenci so se namreč bali socializma, Italijani pa tudi narodnostnega
zatiranja. Šele leta 1971 je število prebivalstva preseglo tisto iz leta 1940. Leta 1971 je imela
občina Izola namreč 10.488 prebivalcev, leta 1989 pa že 14.122. Stalna rast, ki je temeljila na
priseljevanju, pa je bila značilna le za obalni pas, zlasti za mestni in primestni del, medtem ko
je število prebivalcev v Šavrinskem gričevju nazadovalo. Z izgradnjo boljših cestnih povezav
in drugih komunikacij je kasneje število podeželskega prebivalstva začelo postopoma
naraščati (Tome Marinac, 1994).
Leta 1991 nato zabeležimo zmanjšanje števila prebivalstva, saj je imela Izola tega leta 330
prebivalcev manj v primerjavi z letom 1989, kar je posledica osamosvojitve Slovenije. Po tem
pa je začelo število prebivalcev ponovno naraščati in leta 2002 je imela Izola že 14.549
prebivalcev, leta 2012 pa 15.951 prebivalcev (Slika 12).
Slika 12: Gibanje števila prebivalstva v občini Izola v obdobju 1855–2012
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Viri podatkov: Ilić in sod., 1994, str. 83; Tome Marinac, 1994, str. 77; Dolenc in sod., 2003,
str. 2; Število prebivalcev…, 2013.
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Gostota je rastla in padala vzporedno s številom prebivalstva. Leta 1869 je znašala 154,2
prebivalcev na km2. Največja gostota je bila v mestu, najmanjša pa v okolici. Do leta 1910 se
je povečala na 288,8 do leta 1940 pa na 361,2 prebivalcev na km2. Leta 1961 je v mestu
živelo že nad 400 prebivalcev na km2. Medtem ko je znašala gostota na podeželju le 50–75
prebivalcev na km2. Leta 1981 je bila gostota prebivalstva v mestu in v primestnih naseljih
345,4 prebivalcev na km2, in to je bilo kar 78,6 % vsega prebivalstva občine. Statistični
podatki za leto 1985 govorijo o tem, da je znašala rast števila prebivalstva v Slovenski Istri
približno 1,5 % in da je na tem območju naraščala hitreje od državnega povprečja (Tome
Marinac, 1994). Leta 1991 je znašala gostota prebivalcev v občini 484 prebivalcev na km2,
leta 2002 pa je narasla na 510 prebivalcev na km2. Podatki za leto 2012 kažejo, da je Izola s
557,1 prebivalci na km2 tretja najgosteje naseljena občina v Sloveniji, takoj za Ljubljano
(1020,4 preb./km2) in Mariborom (756,3 preb./km2) (Število prebivalcev…, 2013).
Preglednica 1: Naselja v občini Izola po številu prebivalcev, površini in gostoti poselitve
(2012)
Prebivalstvo
Površina (km2)
Gostota poselitve
Baredi
143
2,4
58,5
Cetore
125
1,6
77,5
Dobrava
235
1,7
134,5
Izola
11.333
7,5
1519,0
Jagodje
2172
3,5
619,9
Korte
780
4,9
157,6
Malija
494
1,6
318,6
Šared
591
4,8
124,3
Nožed
60
0,5
110,8
Občina Izola
15.933
28,5
557,1
Vir podatkov: Število prebivalcev…, 2013.
Če primerjamo gostoto poselitve po naseljih v občini in povprečno gostoto poselitve Slovenije
(101,4 preb./km2), lahko opazimo, da so vsa naselja v občini nadpovprečno gosto naseljena.
Izjema sta le naselji Baredi in Cetore. Najgosteje naseljeno je mesto Izola, sledi mu primestno
naselje Jagodje (Preglednica 1). Tudi v primerjavi s sosednjima občinama je občina Izola
gosteje poseljena (Koper: 170,4 preb./km2, Piran: 395,6 preb./km2) (Število prebivalcev…,
2013).
Gostota poselitve pomembno sovpliva na obseg in stopnjo onesnaženosti okolja, zato je
okoljsko obremenjevanje intenzivnejše v gosteje poseljenih delih občine. Povečana je količina
odpadnih voda, večja je količina komunalnih odpadkov, večji je izpust toplogrednih plinov
zaradi prometa itd. Prav tako neugodna pa je razpršena poselitev, predvsem z vidika gradnje
infrastrukture, saj za občino to predstavlja veliko finančno investicijo.
Prebivalstvo občine Izola konstantno narašča. Blaga rast prebivalstva je zaznana v vseh
naseljih, najvišja pa je v Jagodju, Šaredu in na Maliji, najnižja pa v Izoli, Cetorah in na
Nožedu. Upoštevajoč linearni trend naraščanja prebivalstva v letih 1991–2007 bi imela občina
Izola leta 2021 približno 17.500 prebivalcev, kar je 1500 več kot jih ima danes. Ocena temelji
na demografskih procesih, pri čemer vlogo rasti prebivalstva odigra le migracijski faktor.
Pomembni dejavniki gibanja prebivalstva so tudi število in struktura zaposlitvenih možnosti
na obravnavanem gravitacijskem območju ter ponudba stanovanj in zemljišč (Občinski
prostorski načrt občine Izola, 2013).
28

5.2.1. Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu
Leta 2012 je v občini Izola živelo 15.951 prebivalcev, od tega 7955 (49,9 %) moških in 7996
(50,1 %) žensk. Prevladuje prebivalstvo staro med 15 in 64 let (11.111 prebivalcev oz. 69,7
%). Število starejših nad 65 let (2812 prebivalcev oz. 17,6 %) je bilo tako kot v večini
slovenskih občin večje od števila mlajših od 15 let (2028 prebivalcev oz. 12,7 %). To
razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino (137,1) višja od vrednosti tega
indeksa v celotni Sloveniji (118,9). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te
občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Povprečna starost občanov je v letu
2012 znašala 43,6 leta (Število prebivalcev…, 2013). Starostno in spolno sestavo najlepše
prikaže starostna piramida (Slika 13).
Zaradi spremenjenega načina življenja in boljših zdravstvenih razmer se življenjska doba
podaljšuje. To posledično pomeni porast števila starejših od 65 let. Iz spodnje piramide pa je
tudi razvidno, da je število mlajših od 15 let zaradi manjše rodnosti nizko. Zaradi naraščanja
števila starejših od 65 let bo občina morala zgraditi oskrbovana stanovanja za starejše. Na
drugi strani pa, če se bo trend upada števila mlajših od 15 let nadaljeval, bo potrebno v
prihodnosti združevati vrtce in šole, kar posledično pomeni manj zaposlenih v šolstvu. Da pa
bi se temu izognili, bi morala občina mlade s stanovanji in delovnimi mesti spodbujati, da
ostanejo v občini.
Slika 13: Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu v občini Izola (2012)
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Vir podatkov: Število prebivalcev…, 2013.
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5.2.2. Prebivalstvo po narodnosti in veroizpovedi
Mestno prebivalstvo Izole je bilo do konca druge svetovne vojne večinoma italijansko,
medtem ko so bila naselja v takojšnjem zaledju slovenska. Od konca vojne do leta 1957 je
večina Italijanov tako prostovoljno kot prisilno zapustila obalna mesta in se izselila v Italijo,
predvsem v Trst in okolico. Zanje in tudi za izseljene Italijane iz obalnih delov Hrvaške se
uporablja oznaka optanti ali ezuli. Ker so se obalna mesta precej izpraznila, so se v njih v
velikem številu naselili najprej Slovenci iz drugih delov Primorske in iz notranjosti Slovenije,
potem pa tudi prebivalci drugih jugoslovanskih republik. Priseljence so privabila zlasti prosta
delovna mesta. Ob prihodu niso imeli stanovanjskih problemov, saj so izseljenci pustili
prazna stanovanja (Tome Marinac, 1994; Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Izola je danes izrazito multikulturna občina z nadpovprečno velikim deležem neslovenskega
prebivalstva. Delež avtohtonih Italijanov, ki sicer uživajo zelo visoko stopnjo narodnostnih
pravic, znaša le nekaj odstotkov (3 %), višji je delež hrvaškega (5,52 %), srbskega (3,75 %),
bošnjaškega (3,56 %) in narodnostno neopredeljenega prebivalstva (Slika 14). Vzroke je treba
iskati predvsem v asimilaciji zaradi številnih mešanih zakonov ter v prebivalstvenem
odmiranju, saj je bilo prebivalstvo italijanske narodnosti zelo ostarelo. Zaradi velike etnične
mešanosti se veliko ljudi narodnostno ni opredelilo. Nov politični razvoj po politični krizi
nekdanje Jugoslavije je povzročil skokovit dvig števila ljudi, ki so se opredelili kot Italijani
(Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999; Brinovec, 2008).
Slika 14: Prebivalstvo po narodni pripadnosti v občini Izola (2002)
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Vir podatkov: Dolenc in sod., 2003, str. 20.
Po popisu prebivalstva v letu 2002 se je za pripadnike italijanske narodnosti opredelilo 2258
oseb (0,11 % prebivalstva Slovenije), 3762 oseb pa je kot materni jezik navedlo italijanski
jezik. Na narodnostnem mešanem območju v občinah Koper, Izola in Piran prebiva 1840 oseb
oz. 81,5 % tistih, ki so se opredelili za pripadnike italijanske narodnosti. Najvišji delež
pripadnikov italijanske narodnosti živi v občini Piran (4,2 %), sledi Izola s 3 % ter Koper z
1,5 %. Italijanski jezik je kot materni jezik navedlo 7 % prebivalcev občine Piran, 4,3 %
prebivalcev občine Izola ter 2,2 % prebivalcev občine Koper (Italijanska narodna skupnost,
2013).
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Narodnostno mešana območja v Republiki Sloveniji, kjer avtohtono živijo pripadniki
italijanske narodne skupnosti in kjer je poleg slovenščine uradni jezik tudi italijanščina, so v
občini Izola območja krajev Izola/Isola, Dobrava pri Izoli/Dobrava presso Isola ter
Jagodje/Jagodje (Italijanska narodna skupnost, 2013).
Italijanska narodna skupnost ima številna društva ter druge kulturne, izobraževalne in vzgojne
ustanove, ki delujejo v italijanskem jeziku. V občini delujejo vrtec in osnovna šola Dante
Alighieri ter Srednja poklicna šola Pietro Coppo (ekonomska smer) z italijanskim učnim
jezikom (Italijanska narodna skupnost, 2013).
Po podatkih popisa prebivalstva iz leta 2002 je največ pripadnikov katoliške vere (44,1 %).
Slaba polovica je takih, ki so verniki, a ne pripadajo nobeni veroizpovedi, niso verniki, na
vprašanje o veroizpovedi niso želeli odgovoriti ali pa veroizpoved ni znana. 5,5 % prebivalcev
je islamske veroizpovedi (Bošnjaki, Albanci), 4,5 % pa pravoslavne (Srbi). Delež ostalih
veroizpovedi je zanemarljiv (0,3 %) (Slika 15).
Neslovensko prebivalstvo je zaradi nižje izobrazbe večinoma zaposleno v gradbeništvu,
industriji in komunalnih dejavnostih. Z vstopom Slovenije v EU pa je priseljevanje
prebivalcev iz območja nekdanje Jugoslavije zaradi oteženih pogojev nekoliko upadlo.
Slika 15: Prebivalstvo po veroizpovedi v občini Izola (2002)
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Vir podatkov: Dolenc in sod., 2003, str. 25.
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5.2.3. Naravno in selitveno gibanje prebivalstva
Skupni prirast je bil v občini v obdobju od leta 1997 do 2012 stalno pozitiven, z izjemo leta
2010, ko je bil negativen (-9,6 ‰). Tega leta se je iz Izole v drugo občino ali v tujino več oseb
izselilo kot pa se jih je vanjo priselilo. Ravno nasprotno je bilo leta 2008, ko je naravni prirast
znašal 2,9 ‰, selitveni pa 36,5 ‰. Torej je skupni prirast znašal 39,4 ‰ (Slika 16) (Naravno
in selitveno gibanje prebivalstva…, 2013).
Število živorojenih je bilo leta 2012 nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1000
prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -1,7 ‰ (v Sloveniji 1,3 ‰). Število tistih,
ki so se iz občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast
na 1000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 2,6 ‰. Seštevek naravnega in
selitvenega prirasta na 1000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 0,9 ‰ (v Sloveniji
1,6 ‰) (Naravno in selitveno gibanje prebivalstva…, 2013).
Proces pozitivnega gibanja prebivalstva v zadnjih letih izvira predvsem iz selitvenega prirasta
prebivalcev iz tujine in le v manjši meri iz naravnega prirasta ter selitvenega prirasta iz drugih
občin Slovenije.
Slika 16: Stopnja naravnega in selitvenega prirasta v obdobju 1997–2012 v občini Izola
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Vir podatkov: Naravno in selitveno gibanje prebivalstva…, 2013.
5.2.4. Socialno-ekonomske značilnosti prebivalstva
Med osebami v starosti 15–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo 52,6 %
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je manj od slovenskega
povprečja (53,3 %). Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 11,9 %
registriranih brezposelnih oseb, to je nekoliko manj od povprečja v državi (12,2 %).
Neaktivnih je bilo skupaj 47,4 % prebivalcev občine, od tega je bilo 8,2 % učencev, dijakov
in študentov, 30,9 % upokojencev ter 8,3 % drugih neaktivnih oseb (Preglednica 2) (Socialnoekonomske značilnosti prebivalstva…, 2013).
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Preglednica 2: Prebivalstvo v občini Izola, staro 15 ali več let po statusu aktivnosti (2012)
AKTIVNI
NEAKTIVNI
zaposleni
brezposelni
učenci, dijaki in
upokojenci
drugi neaktivni
študenti
6459
871
1147
4301
1153
Vir podatkov: Socialno-ekonomske značilnosti prebivalstva…, 2013.
Leta 2012 je bilo brez izobrazbe oz. z nepopolno osnovno šolo 5,4 % prebivalcev Izole.
Osnovnošolsko izobrazbo je imelo 23,6 %, nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 21,1 % in
srednjo strokovno ali splošno izobrazbo pa 30,5 % prebivalcev občine. Takih z zaključeno
visokošolsko izobrazbo 1. stopnje ipd. je bilo 8,1 %, z zaključeno visokošolsko izobrazbo 2.
stopnje ipd. 10,1 % ter z zaključeno visokošolsko izobrazbo 3. stopnje ipd. pa 1,2 % občanov
(Preglednica 3) (Socialno-ekonomske značilnosti prebivalstva…, 2013).
Do osamosvojitve Slovenije je bila večina prebivalcev Izole zaposlenih v industrijskih
dejavnostih. Po osamosvojitvi pa se je začel povečevati delež zaposlenih v storitvenih
dejavnostih (turizem, promet, zdravstvo, izobraževanje…). Njihov delež se bo še naprej
povečeval. Veliko je tudi takih, ki se na delo vozijo v sosednji občini (Koper, Piran) ali celo v
sosednjo Italijo. Zato bi bilo smiselno izboljšati javni potniški promet, s čimer bi zmanjšali
pritisk na okolje.
Preglednica 3: Prebivalstvo v občini Izola, staro 15 ali več let po izobrazbi (2012)
srednja
visokošolska ipd.
brez
nižja
srednja
1.
2.
3.
OŠ
izobrazbe,
Skupaj
poklicna, strokovna, stopnja stopnja stopnja
nepopolna
srednja
srednja
OŠ
poklicna
splošna
13931
757
3288
2933
4250
1129
1404
170
Vir podatkov: Socialno-ekonomske značilnosti prebivalstva…, 2013.
Izobrazbena sestava je eden najboljši kazalnikov družbene razvitosti. Največ prebivalcev
Izole ima srednješolsko izobrazbo, vendar se iz leta v leto povečuje tudi število tistih z
visokošolsko izobrazbo. Z višjo izobrazbo se poveča tudi okoljska ozaveščenost. Na drugi
strani pa se pojavlja problem, saj se veliko takih z visoko izobrazbo preseli v drugo občino ali
celo v drugo državo. Zato bi morala občina mladim in izobraženim zagotavljati delovna
mesta, s čimer bi se občina izognila številnim problemom, ki so med seboj povezani
(odseljevanje, staranje prebivalstva, brezposelnost…).
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5.3.

KMETIJSTVO

5.3.1. Pogoji za kmetijstvo z vidika naravnih razmer
Naravne danosti so v priobalnem delu Slovenske Istre za kmetijstvo relativno ugodne, zato
kmetijstvo kot dejavnost obsega površinsko najobsežnejša območja. V dosedanjem
prostorskem razvoju občine Izola je kmetijstvo nastopalo kot izjemno pomemben dejavnik, ki
je ustvaril kulturno pokrajino, kjer se na terasastih pobočjih prepletajo razdrobljene površine
vinogradov, oljčnikov in sadovnjakov (Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
Tipi prsti, ki so se razvili na mehkih karbonatnih kamninah, nudijo ustrezno rastišče za
številne kmetijske kulturne rastline. Območje Izole pripada submediteranskemu klimatskemu
pasu. Povprečna letna temperatura znaša 13,6 °C, povprečna temperatura v vegetaciji pa 18,4
°C. Letno pade okoli 1000 mm padavin, ki pa so zelo neenakomerno porazdeljene. Za
slovenske razmere nadpovprečne temperature v Obsredozemskih pokrajinah omogočajo dolgo
vegetacijsko dobo. Ta je glede na temperaturni prag 5 °C okoli 300 dni. Visoko število
sončnih ur in drugi klimatski pogoji omogočajo uspevanje številnih rastlinskih vrst toplejših
krajev, med katerimi sta najpomembnejši vinska trta in oljka (Razvojni program podeželja…,
2006; Ogrin, Plut, 2009).
Na kmetijstvo pa vplivajo tudi razne vremenske nevšečnosti. Obdobje z nevarnostjo zmrzali
traja ob morju od novembra do marca, izjemoma aprila, v zaledju pa tudi kak mesec dlje. V
poletnem času (julij, avgust) pa so zaradi pomanjkanja padavin vse bolj pogoste suše. Na
kmetijstvo pa slabo vplivajo tudi vetrovi, predvsem burja v poletnih mesecih (Razvojni
program podeželja…, 2006; Ogrin, Plut, 2009).
Plut (1976) je katastrske občine v Slovenski Istri razdelil glede na vrednost naravnega
potenciala za kmetijstvo na pet skupin. V prvo skupino so uvrščene katastrske občine z
najslabšim naravnim potencialom. Sem spada katastrska občina Izola, kar je logično, saj gre
za mestno naselje. Katastrska občina Dvori nad Izolo je uvrščena v tretjo skupino, kjer je
naravni potencial za kmetijstvo srednje ugoden in velik delež zavzemajo za kmetijstvo manj
primerne površine, predvsem na račun urbanizacije. V četrto skupino pa sta uvrščeni
katastrski občini Cetore in Malija, z visokim naravnim potencialom za kmetijstvom. V peto
skupino, kjer so najboljše naravne razmere za kmetijstvo, pa ni uvrščena nobena izolska
katastrska občina.
Največ potencialno primernih površin je za vinogradništvo, in sicer zaradi dejstva, da vinske
trte uspevajo tudi na manj kakovostnejših prsteh ter so bolj odporne na nižje temperature in
pomanjkanje vode. Najboljše območje za vinogradništvo je tako gričevnato zaledje Izole.
Manj primerna pa so strma, osojna in severna pobočja (Podmenik, 2009).
Potencialne sadjarske površine se v večini prekrivajo z naštetimi vinogradniškimi, a so po
obsegu za polovico manjše, in to zaradi občutljivosti sadnih vrst, predvsem zgodnjih na nižje
temperature. Obenem pa je sadjarstvo v veliki meri vezano na namakanje površin. Za gojenje
sadnih vrst so tako primerna območja akumulacijskih ravnic vodnih tokov in prisojna pobočja
ter slemena (Podmenik, 2009).
Glede na potencialne možnosti za razvoj je gojenje (zgodnjih) povrtnin tista panoga, pri kateri
pridejo razlike med obalnim in zalednim delom najmočneje do izraza. Potencialno primernih
območij za gojenje zgodnjih povrtnin v zalednem delu praktično ni, ker je ta panoga pogojena
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z lastnostmi mediteranskega podnebja – višjimi zimskimi in pomladanskimi temperaturami.
Zato so primerna območja za to panogo le deli akumulacijskih ravnic, kjer ni prisotna erozija
in so tudi možnosti za namakanje (Podmenik, 2009).
Na podlagi zgoraj navedenega lahko strnemo, da med zelo ugodne naravne pogoje za
kmetijstvo uvrščamo temperature, količino sončnega obsevanja, dolžino vegetacijske dobe ter
fenološke razmere. Med srednje ugodne pogoje sodita relief in pedološke razmere, med manj
ugodne pa razporejenost padavin, potencialna ogroženost zaradi suše, nevarnost slane in
pozebe ter vetrovnost.
5.3.2. Raba tal in kmetijska zemljišča v uporabi
Leta 2012 je površina kmetijskih zemljišč v uporabi (v nadaljevanju KZU) v občini Izola
znašala 668,9 ha. Slaba polovica je bila vinogradov (318,7 ha). Sledijo oljčniki (185 ha), njive
(66,4 ha), trajni travniki (40 ha), intenzivni sadovnjaki (36,4 ha) ter ekstenzivni oz. travniški
sadovnjaki (20,1 ha). Pod ostalo so uvrščena hmeljišča, trajne rastline na njivskih površinah,
rastlinjaki, ostali trajni nasadi in kmetijska zemljišča, ki so porasla z gozdnim drevjem s
skupno površino 2,3 ha (Slika 17) (Brežnik, 2014).
Slika 17: Dejanska raba kmetijskih zemljišč po zemljiških kategorijah v občini Izola (2012)
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Vir podatkov: Brežnik, 2014.
Leta 2010 je bilo v občini Izola 280 kmetijskih gospodarstev in 10 družinskih kmetij. Največ
KZU (32 %) je bilo v velikostnem razredu med 0 in 2 ha. Sledi velikostni razred z nad 10 ha
(27 %), nato velikostni razred med 5 in 10 ha (21 %) ter na zadnje velikostni razred med 2 do
5 ha (20 %) (Zemljišča in raba zemljišč…, 2013). Kar 73 % KZU je torej manjših od 10 ha,
kar pomeni, da so KZU v občini majhna in razdrobljena (Preglednica 4).
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Preglednica 4: Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih KZU v občini Izola (2010)
Velikostni razred KZU
Površina (ha)
Število kmetijskih
gospodarstev
več kot 0 do pod 2 ha
171
217
2 do pod 5 ha
109
37
5 do pod 10 ha
114
17
10 ha ali več
144
9
Skupaj
538
280
Vir podatkov: Zemljišča in raba zemljišč…, 2013.
Slika 18: Raba tal v občini Izola

Vir: Pokrovnost tal…, 2014.
5.3.3. Kmetijske panoge
Najpomembnejša kmetijska panoga je torej vinogradništvo, ki površinsko zavzema največ
kmetijskih zemljišč. Sledijo mu sadjarstvo, pridelava oljk in vrtnarstvo. Zaradi ugodnih
klimatskih razmer in reliefa se je kmetijska pridelava, predvsem trajni nasadi, razvila na
gričevju, na območjih s plitvejšimi prstmi pa prevladuje gozd. Intenzivno kmetijsko obdelavo
najdemo v dolini reke Drnice, pod bolnišnico, vzhodno od Šareda in na območju potoka
Rikorvo (Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
Vinogradništvo je razvito v pretežnem delu območja občine, najbolj izrazito na predelih v
zaledju mesta Izole, na skrajnem vzhodu občine (Livižan, Liminjan, Repka) ter posameznih
manjših površinah v osrednjem in južnem delu občine (Občinski prostorski načrt občine Izola,
2013). 73,91 ha vinogradov v občini je v lasti podjetja Vinakoper (Izola Rikorvo – 27,88 ha in
Baredi – 46,03 ha). Med sortami prevladujejo refošk, chardonnay, malvazija ter merlot
(Vinakoper, 2013).
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Oljkarstvo se razvija v glavnem kot dopolnilna kmetijska dejavnost, površine oljčnih
nasadov pa se povečujejo. Oljčnike pogosto sadijo na strmejših legah. Izpodrivajo zaraščene
površine, ponekod pa tudi vinograde in sadovnjake. Oljčni nasadi se pojavljajo v zaledju
mesta Izole, na severovzhodu ob meji z občino Koper, na jugu ter posamezne razdrobljene
manjše površine na celotnem območju občine (Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
Sadjarstvo, ki je temeljilo predvsem na breskvah in hruškah, doživlja stagnacijo, površine
nasadov se zmanjšujejo. Prav tako je v upadu pridelava specifičnih sadnih vrst (kaki, figa,
češnja) (Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
Zelenjadarstvo je razvito predvsem v priobalnem pasu. Pridelava različnih vrst zelenjave je
možna celo leto (Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
Slika 19: Trajni nasadi pod Baredom

Avtor: Uroš Pavlin, 2013.
Pridelava hrane postaja čedalje pomembnejše kot oblika rekreacije. Mestnemu oz.
nekmečkemu prebivalstvu omogoča sprostitev in druženje, poleg tega pa odločilno prispeva
tudi k ohranjanju poselitve. Kmetijstvo zadržuje del prebivalstva na podeželju in tako
zmanjšuje pretiran pritisk na obalni del občine. Na drugi strani pa le poseljeno podeželje
privlači mestno prebivalstvo. K ohranitvi kmetovanja in s tem tudi k ohranjanju poselitve
lahko odločilno prispevajo tudi dopolnilne dejavnosti. Poseben položaj imajo pri tem različne
oblike turizma (npr. turistične kmetije), saj omogočajo prodajo kmetijskih pridelkov na domu.
Poleg dopolnilni dejavnosti kmetijstvo išče nove možnosti preživetja, kot je na primer
ekološko kmetovanje.
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5.4.

INDUSTRIJA

Najpomembnejše gospodarske dejavnosti beneške Izole so bile ribolov, pridelovanje vina in
olja ter čipkarstvo. Razvoj moderne industrije se je začel leta 1879, ko so zgradili prvo
tovarno za predelavo rib, sledilo pa ji je še nekaj drugih. Nastanek industrije je v občini
preprečil gospodarsko in prebivalstveno krizo, kakršno sta doživljala sosednja Piran in Koper.
Na razvoj gospodarstva sta po 2. svetovni vojni vplivala zlasti dva dejavnika, in sicer nova
državna meja ter pospešen razvoj industrije, ki je zmanjšal prej prevladujoč pomen kmetijstva
(Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999).
Gospodarski razvoj mesta je po letu 1950 temeljil na živilski industriji (Argo, Delamaris),
ribištvu (Riba), tovarni igrač in plastičnih izdelkov (Mehanotehnika, kasneje Mehano),
ladjedelništvu (Ladjedelnica 2. oktober) ter na razvoju turizma. Ladjedelnica je bila
usposobljena za popravilo vseh vrst ladij. Leta 1969 je bila v Izoli zgrajena prva marina na
vzhodni jadranski obali. Do leta 1990 je industrija zaposlovala večino aktivnega prebivalstva
(Veliki atlas Slovenije, 2011).
Slika 20: Nekdanja tovarna Delamaris z dimnikom

Avtor: Uroš Pavlin, 2013.
Danes industrija v Izoli nima večjega pomena, saj je večina ljudi zaposlena v storitvenih
dejavnostih (turizem, promet, trgovina…). Z vidika zaposlovanja je to sicer slabo, saj so se
prebivalci (predvsem tisti z nižjo izobrazbo) tako prisiljeni voziti na delo v druge občine. Z
vidika stanja okolja pa je spodbudno, saj s tem v občini ni potencialnih virov onesnaževanja.
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5.5.

TURIZEM

Prvi začetki izolskega turizma segajo v leto 1820, ko je minorit Chiaro Vascotto na vzhodnem
robu otoka odkril izvir termalne vode. Leta 1824 so odprli prvo zdravilišče s kopališko
zgradbo in dvorano, tri leta kasneje pa še drugo, večje. Vzroki ukinitve obeh objektov
približno 40 let kasneje niso znani. Navaja se, da je izvir presahnil ob miniranjih za tovarniško
stavbo tovarne ribjih konzerv Delamaris, pa tudi, da je bilo dodatno ogrevanje prehladne
izvirske vode predrago. Morda je k ukinitvi pomagala tudi konkurenca Istrskih Toplic, s
podobno, a precej bolj toplo vodo (Simič, 1997; Žumer, 2004).
Širši razvoj turizma pa se je začel s postavitvijo prvih štirih hotelov leta 1919, potem ko je
bilo v Trstu ustanovljeno Društvo za razvoj turizma v Julijski krajini. Toda kljub nekaterim
novim poizkusom do konca 2. svetovne vojne turizem v Izoli ni dobil pomembnejše vloge.
Prelomnico predstavlja pričetek izgradnje turističnih naselij Belvedere in Simonov zaliv po
letu 1960. Od tedaj postaja turizem vedno pomembnejši dejavnik, ki bistveno vpliva na
podobo in utrip današnje Izole (Simič, 1997).
5.5.1. Turistično povpraševanje
Domači gostje v strukturi turističnih prihodov v Izoli predstavljajo 55,2 %. Dobra polovica
domačih gostov pa ustvari precej večji delež nočitev, ki je v letu 2012 znašal 60,4 %. Kot je
razvidno iz podatkov, številni tuji obiskovalci ustvarijo le tretjino vseh nočitev, kar pomeni,
da je povprečna doba bivanja tujega turista v Izoli precej kratka (Slika 21). Podatki iz leta
2008 namreč kažejo, da je znašala povprečna doba bivanja v Izoli 4,2 dneva. Domači turisti
so v povprečju bivali dalj časa (4,9 dneva) kakor tuji gostje (3,3 dneva) (Strategija razvoja…,
2009).
Slika 21: Struktura turističnega povpraševanja v občini Izola (2012)

Vir podatkov: Nastanitvena statistika, mesečni podatki…, 2013.
Analiza števila prihodov in nočitev znotraj enega leta pokaže izrazito sezonskost
povpraševanja v občini Izola, kar pomeni, da gre za tipično poletno obmorsko letovišče.
Višek povpraševanje doseže v mesecu juliju in avgustu, medtem ko je najnižja sezona v
zimskih mesecih (december, januar, februar) (Slika 22). Pri tujih gostih opažamo izrazito
zanimanje izključno v visoki sezoni, medtem ko je povpraševanje v nizki sezoni minimalno.
Povpraševanje domačih gostov je bolj enakomerno razpršeno tekom celega leta, vendar kljub
temu skoncentrirano večinoma v poletnih mesecih (Strategija razvoja…, 2009).
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Slika 22: Število prenočitev v Izoli po mesecih (2012)
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Vir podatkov: Nastanitvena statistika, mesečni podatki…, 2013.
Izola je v letu 2012 zabeležila 86.474 prihodov turistov in ustvarila 321.089 nočitev. Število
prihodov turistov v občino Izola predstavlja 2,7 % vseh prihodov v Sloveniji in 3,4 % vseh
ustvarjenih nočitev. Velik delež nočitev (60,4 %) so ustvarili domači gostje. Med tujimi gosti
prevladujejo Nemci z 22,2 %, sledijo Avstrijci z 22,1 % ter Italijani z 9,6 %. S pomočjo
zgornjih podatkov lahko pridemo do ugotovitve, da polovico celotnega povpraševanja
realizirajo gostje iz omenjenih treh držav. Sledijo Belgijci (8,1 %), Madžari (4,6 %), Čehi (4,5
%), Švedi (4 %), Rusi (3 %), Poljaki (2,9 %), Nizozemci (2,3 %) in Francozi (2,1 %).
Preostali tuji gostje so skupaj predstavljali slabih 15 % celotnega povpraševanja, znotraj
katerega so posamezne države v strukturi imele manj kot 2 %. Leta 2012 je bila Izola glede na
število prenočitev na desetem mestu v državi (Nastanitvena statistika, mesečni podatki…,
2013).
5.5.2. Turistična ponudba
Izola je v letu 2012 razpolagala s 1537 sobami in 4622 ležišči v različnih namestitvenih
objektih. Relativno gledano je v Izoli evidentirano 3,8 % vseh namestitvenih kapacitet v
Sloveniji (Preglednica 5) (Nastanitvena statistika, letni podatki…, 2013).
Preglednica 5: Prenočitvene zmogljivosti v občini Izola (2012)
Št. objektov
Št. sob
Št. ležišč
hoteli in podobni
5
626
1681
nastanitveni objekti
kampi
2
315
840
ostali nastanitveni
…
596
2101
objekti
…
1537
4622
SKUPAJ
Vir podatkov: Nastanitvena statistika, letni podatki…, 2013.
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Občina Izola premore 5 hotelskih kompleksov, to so Hotel Marina, Hotel Belvedere, San
Simon Hotel Resort, ZDUS Hotel Delfin ter Hotel Keltika. Skupno imajo 40,7 % vseh sob in
36,4 % vseh ležišč v občini. 20,5 % vseh sob in 18,2 % vseh ležišč imata dva kampa, in sicer
Avtokamp Belvedere ter Avtokamp Jadranka. 38,8 % vseh sob in 45,4 % vseh ležišč pa imajo
ostali nastanitveni objekti, kamor uvrščamo apartmaje, mladinske domove, turistične kmetije
itd. Na izolskem podeželju se nahajata dve turistični kmetiji, to sta Kmetija Medljan in
Izletniška kmetija Baredi (Nastanitvena statistika, letni podatki…, 2013; Prenočišča, 2014).
Za občino Izola je značilna pestrost naravnih in ustvarjenih prvin, ki so pomembne za
ohranjanje biotske raznovrstnosti. Nosilci naravnih kakovosti so morje z ožjim obalnim
pasom, obalni klifi z značilno vegetacijo, relief z značilnimi oblikami flišne geološke podlage,
strma, večinoma severna pobočja porasla z avtohtono submediteransko gozdno in grmovno
vegetacijo, ostanki gozda, gruče dreves in posamezna drevesa v kulturni pokrajini, suha in
polsuha travišča, slemenske uravnave s travišči na območju Baredov, Cetor in Kort, doline
vodotokov, urezane med flišna pobočja (dolina Drnice, Medljanščice…), manjše vodne
površine, kot so kali in puči ter terasasta struktura tradicionalno obdelanih zemljišč z vmesno
grmovno in drevesno vegetacijo (Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
V občini Izola je evidentiranih 107 enot kulturne dediščine. Status kulturnega spomenika
državnega pomena v občini ima arheološko najdišče Simonov zaliv v Izoli. Opredeljene so
štiri dediščinske kulturne pokrajine, in sicer Izolski amfiteater, Kostrlag, Strunjan in Cetore–
Korte. Največ enot kulturne dediščine predstavlja stavbna dediščina, zgoščena v naseljih
naselbinske dediščine (Izola, Korte, Malija, Cetore, Strunjan) (Občinski prostorski načrt
občine Izola, 2013).
5.5.3. Problemi in možnosti za nadaljnji razvoj turizma
V raziskavi, ki jo je opravil Cigale (2009) o vplivih turizma in rekreacije na kakovost okolja
med domačini in turisti v Izoli, je bilo večina turistov (81 %) in več kot polovica domačinov
(57,7 %) mnenja, da je ta vpliv pozitiven. Da je vpliv turizma in rekreacije na okolje
negativen, je bilo mnenja 19,2 % domačinov in 9,5 % turistov. Takih, ki so bili mnenja, da
turizem in rekreacija ne vplivata na kakovost okolja pa je bilo 23,1 % domačinov in 9,5 %
turistov.
Kot največji problem turizma v Izoli so tako domači kot turisti izpostavili prometno gnečo in
z njim povezan problem parkiranja. Domačini so tudi kot velik problem vpliva turizma na
kakovost okolja izpostavili povečano hrupno obremenjenost in večjo gnečo zaradi številnih
obiskovalcev. Več kot polovica turistov pa je mnenja, da turizem vpliva na boljšo urejenost
kraja (Slika 23) (Cigale, 2012).

41

Slika 23: Delež anketiranih domačinov in turistov, ki so določen vpliv turizma na kakovost
okolja v občini Izola ocenjevali kot velik
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Vir podatkov: Cigale, 2012, str. 250.
Preglednica 6: Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti turizma v občini Izola
PREDNOSTI
SLABOSTI
o geografska lega in submediteransko
o sezonskost turizma;
podnebje;
o ne dovolj izkoriščeno zaledje;
o dvojezičnost;
o avtomobilski promet v jedru mesta;
o bližina emitivnih trgov;
o skromen turistični produkt;
o ohranjenost kulturne dediščine in
o nepovezanost turističnih subjektov;
starega mestnega dela;
o pomanjkanje prireditvenih prostorov;
o solidna gostinska ponudba;
o neprepoznavnost na evropskem trgu.
o število kulturnih ustvarjalcev v občini
(veliko število galerij in ateljejev);
o turistične kapacitete in tradicija.
PRILOŽNOSTI
NEVARNOSTI
o možnost financiranja projektov iz
o pritiski na okolje in prostor;
EU;
o nenadzorovana pozidava turistični
o ekoturizem in trajnostni razvoj na
con v mestu;
podeželju;
o nesistematičen razvoj turizma;
o razvoj podeželskega turizma (npr.
o strah pred spremembami med
tradicionalne obrti, turistične kmetije,
lokalnim prebivalstvom;
vina in kulinarika…);
o zaviranje razvoja turizma zaradi
o razvoj športnega turizma (tek,
birokracije in administrativnih ovir;
kolesarjenje…);
o interes lokalne politike, če ni
o podmorski termalni izviri;
naklonjena razvoju turizma v Izoli.
o celoletni turizem ob koncih tedna;
o aktivno sodelovanje med mestom in
podeželjem.
Vir: Zavrtanik, 2005, str. 26–28; Strategija razvoja turizma…, 2009, str. 49–51.
42

Turizem je v občini najpomembnejša dejavnost, ki pa je skoncentrirana le na ozek obalni pas,
kar predstavlja povečan pritisk na okolje (povečan promet, hrup, odpadki…). Še bolj
neugodna je sezonskost, saj je turistični obisk najbolj izrazit v poletnem času. Zato bi bilo
smiselno spodbujati tudi druge oblike turizma, ki niso vezane na morje in na letni čas
(kulturni turizem, zdraviliški turizem, kongresni turizem…). Na drugi strani pa imamo
podeželje, kjer je turizem slabo razvit. Tu se nahaja velik potencial za razvoj ekološkega
turizma (kulinarika, turistične kmetije…). Pri tem pa bilo potrebno zgraditi namestitvene
objekte in infrastrukturo (kanalizacijsko, vodovodno omrežje…), kar bi pomenilo velik
finančni zalogaj za občino in povečan pritisk na okolje. Kljub temu pa ekološki turizem s
seboj prinaša tudi pozitivne učinke, kot so nova delovna mesta in ohranjanje značilne istrske
kulturne pokrajine.
5.6.

INFRASTRUKTURA

5.6.1. Prometna infrastruktura
Leta 2010 je bilo v Izoli skupno 131,6 km javnih cest, od tega 8,8 km državnih cest in 122,8
km občinskih cest. Znotraj občinskih cest je bilo največ javnih poti (84,5 km) in lokalnih cest
(31,4 km) (Cestna infrastruktura…, 2014). Glavna cestna povezava, ki poteka skozi občino
Izola, je obalna cesta, ki je sicer nadaljevanje avtocestne povezave od Kopra proti Izoli in
naprej proti Piranu. Tu je bil leta 1982 najprej zgrajen izvennivojski priključek Ruda, kot
dvopasovnica je bil nato leta 1988 zgrajen del od priključka Ruda do Jagodja v dolžini 4,9
km, junija 1999 pa je bila dvopasovnica razširjena v štiripasovnico v dolžini 2,3 km tega
odseka (Ogrin, M., 2012; Hitra cesta…, 2013).
Promet v občini temelji na cestnem prometu. Vse bolj se krepi vloga osebnega motornega
prometa, ki že drastično zmanjšuje pretočnost cest in znižuje kvaliteto bivanja v mestu
(Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013). Obalna cesta, ki je rangirana kot glavna cesta,
ima na odseku med Koprom in Izolo v povprečju 28.000 vozil dnevno, kar je za slovenske
razmere zelo veliko. Na izolski obvoznici pa se prometna obremenitev zmanjša na približno
17.000 vozil dnevno (Ogrin, M., 2012).
Medkrajevni avtobusi v smeri Koper–Izola–Piran in obratno vozijo med tednom približno na
vsakih 20–30 minut, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa približno na vsako uro. V mestnem
avtobusnem prometu sta pomembni dve povezavi. Prva povezuje glavno avtobusno postajo z
bolnišnico, druga pa povezuje glavno avtobusno postajo s Kortami. Med vikendi avtobusi na
obeh relacijah ne vozijo. V mednarodnem prometu pa je vzpostavljena linija med Izolo in
Trstom (med delavniki vozi petkrat na dan). Enkrat do dvakrat na dan pa pelje tudi avtobus do
krajev v hrvaški Istri (Avtobusni prevozi, 2014).
Občina Izola nima železniške in letalske infrastrukture. V neposredni bližini se nahaja
železniška postaja Koper, ki je za Izolo gospodarsko in turistično zanimiva zaradi razmeroma
dobre povezave na ostale medkrajevne in meddržavne smeri. Vendar pa se zaradi
pomanjkanja neposredne železniške povezave Izola intenzivneje navezuje na cestno omrežje
in ima temu odgovarjajočo programsko zasnovo uporabe prostora, ki ni vezana na prevoze po
železnici. V mrežo letalskega prometa se vključuje preko Letališča Portorož v občini Piran,
najbližje tuje mednarodno letališče pa je letališče Ronchi v Italiji (Občinski prostorski načrt
občine Izola, 2013).
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Prav tako je slabo razvit pomorski promet. Na morju danes obstaja le individualni pomorski
promet. Pomorskega javnega potniškega prometa in blagovnega transporta ni. Strateško
pomembna je neposredna bližina Luke Koper. Pristanišče v Izoli je bistveno manjše od
koprskega in ima le lokalni pomen. Območje marine s približno 700 privezi služi tako
turističnim in komunalnim privezom kot tudi ribičem. Najsevernejši pomol marine je carinski
pomol, kjer poleti pristaja edina večja potniška ladja Prince of Venice (Ogrin, M., 2012;
Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
Skozi občino je po nekdanji ozkotirni železniški progi Porečanka, ki je nekoč povezovala Trst
in Poreč, speljana kolesarska pot Porečanka. Pot je simbol prijateljstva med hrvaškimi,
italijanskimi in slovenskimi občinami. V Izoli se je na kolesarsko pot možno priključiti na
križišču med Prešernovo in Leninovo ulico, kjer se je potrebno usmeriti proti gričevnatemu
zaledju. Kmalu zatem je vidna oznaka za kolesarsko pot. Steza vodi naprej proti Strunjanu in
Portorožu (Kolesarska pot Parenzana, 2014). Pešpoti se večinoma navezujejo na potek
kolesarskih poti. Glavni pešpoti sta ob Porečanki ter ob obalni promenadi. Slednja povezuje
celotno obalo mesta Izole.
Promet, še posebej cestni, ima zelo veliko negativnih učinkov na okolje. Poleg tega pa je
cestna infrastruktura tudi velik porabnik prostora in povečuje razkosanost zemljišč. Cestni
promet tudi izkorišča neobnovljiva fosilna goriva, povzroča hrup, vpliva na zdravje ljudi,
povzroča občasna razlitja nevarnih snovi, onesnažuje zrak z izpusti toplogrednih plinov
(predvsem CO2) itd. Vse to pa je v občini še posebej izrazito v času poletne turistične sezone,
ko so ceste še dodatno obremenjene. Zato bi bilo potrebno spodbujati prometno politiko, ki
daje prednost hoji, kolesarjenju in javnemu potniškemu prometu.
5.6.2. Vodovodno omrežje
Izola je bila v preteklosti znana po številnih vodnih virih, ki so bili v drugih istrskih mestih
redki, in po kakovostni pitni vodi. V Izoli so obstajali trije večji izviri vode, in sicer Àgnesi
(tudi Àgnisi), hudournik Rikorvo, iz katerega je kasneje črpal manjši vodovod, in Fontana
Grande ali Fontana Fora zunaj mestnega obzidja. Z večanjem števila prebivalstva, predvsem
pa z razvojem konzervne industrije, se je povečala tudi potreba po vodi. V začetku 20. stoletja
se je avstrijska oblast odločila, da bo v mestu zgradila več javnih vodnjakov. Ti so se napajali
iz manjšega vodovoda, ki je vodo črpal iz hudournika Rikorvo. Do danes pa se ni ohranil niti
en tak vodnjak. Od leta 1935 pa je Izola priključena na javno vodovodno omrežje Rižanskega
vodovoda, ki še danes z vodo oskrbuje celotno mesto (Sau, 2013).
Vsa naselja znotraj občine so torej priključena na vodovodno omrežje, ki se napaja iz vodnega
vira Rižana, edinega lastnega vira obalnega območja; izjema so posamezni stanovanjski
objekti na Polju, Šaredu, v Baredih, Jagodju in na Dobravi (Rižanski vodovod Koper, 2014).
Rižanski vodovod se sooča predvsem s težavami v oskrbi s pitno vodo v poletnih mesecih, ko
je poraba vode največja, izdatnost vodnega vira Rižana pa minimalna in nezadostna za
zagotavljanje nemotene vodooskrbe. Manjkajoče količine vode se sicer uvaža iz sosednjih
vodovodnih sistemov Kraškega vodovoda Sežana in Istrskega vodovoda Buzet, vendar so te
količine dobavljene vode ne sigurne, saj se sosednja vodovoda soočata s podobnimi težavami
v času povečane porabe na svojih sistemih (Rižanski vodovod Koper, 2014).
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Rižanski vodovod je v zadnjih letih večji delež vode prodal gospodinjstvom. Leta 2012 je bilo
občini prodane 1.144.000 m3 vode, od tega 847.000 m3 gospodinjstvom in 297.000 m3
gospodarstvu. 478.000 m3 vode je bilo izgubljene v omrežju. Količina načrpane vode pa je
znašala 1.495.000 m3. V gospodinjske namene prebivalec porabi približno 120 litrov vode na
dan (Oskrba s pitno vodo…, 2011; Čuček, 2013).
Med največjimi porabniki vode v občini je prav gotovo turizem. Največja zasedenost
turističnih objektov je v juliju in avgustu, tj. v sušnem obdobju, ko so količine vode
najmanjše. Dodatna poraba vode lahko povzroča pretirano izčrpavanje vodnih zalog in poveča
količino onesnaženih voda, kar ogrozi čistilne sposobnosti vodnih teles. Leta 2010 sta TP
Belvedere in HTP Simonov zaliv skupno porabila 33.770 m3 vode (Kastelic, 2012).
Znotraj industrijskih panog je bila leta 2010 v občini največji porabnik vode živilska
industrija. Delamaris Izola je tega leta porabil 74.563 m3 vode, Droga-Argo pa 14.993 m3
vode. Od drugih industrijskih panog je Ladjedelnica Izola leta 2010 porabila 4853 m3 vode. Se
pa poraba vode v industrijske namene iz leta v leto znižuje. Zmanjšanje gre prepisati zapiranju
določenih industrijskih obratov in napredovanju tehnologije, ki s sistemom zaprtih
krogotokov zmanjšuje porabo vode in oddajanje odpadne vode v okolje (Kastelic, 2012).
V občini Izola je bilo leta 2012 proizvedenih 1.882.000 m3 odpadnih voda. Večino odpadnih
voda (84,1 %) so proizvedla gospodinjstva. Industrijske dejavnosti so proizvedla 4,7 %
odpadnih vod, ostale dejavnosti pa 9,6 %. Ostale vode prispevajo 1,6 % odpadnih vod (Čuček,
2013).
Zaradi vedno večje porabe vode in napovedanih podnebnih sprememb, bo potrebno v
prihodnosti (predvsem v poletnih mesecih) bolj smotrno ravnati z vodo. Eden izmed ukrepov,
ki bi pripomogel k temu, je obnova vodovodnega omrežja, s čimer bi zmanjšali vodne izgube.
5.6.3. Kanalizacijsko omrežje
Komunala Izola d. o. o. ima v upravljanju javni kanalizacijski sistem v občini Izola, vključno
z objekti na tem kanalizacijskem sistemu. Najpomembnejši objekti so črpališče v
Cankarjevem drevoredu v Izoli, tlačni vod iz tega črpališča proti Kopru, prelivni bazeni in
črpališče padavinskih vod ter mali komunalni čistilni napravi (v nadaljevanju mKČN) v
Kortah in Cetorah. Večji del kanalizacijskega sistema je mešanega sistema – po enem
kanalizacijskem vodu se torej odvaja fekalna in ob padavinah tudi meteorna voda (Komunala
Izola, 2014).
Za odvajanje komunalne odpadne vode je v občini Izola zgrajenih več javnih kanalizacijskih
sistemov. Med drugim se je leta 2009 zaključila gradnja kanalizacijskega sistema in čistilne
naprave za mestno občino Koper in občino Izola. Pred tem so se izolske odpadne vode
odvajale neposredno v morje pred Izolo (Javno podjetje…, 2013). Največji kanalizacijski
sistem, ki dosega kar 95 % vseh potreb, je tisti, ki odvaja odpadno vodo iz območja mesta
Izola in Jagodja preko črpališča v Cankarjevem drevoredu v Izoli in tlačnega voda do Kopra,
kjer se očisti na čistilni napravi na Serminu s kapaciteto 84.500 PE. V čistilni napravi se
izvajajo primarna, sekundarna in terciarna stopnja čiščenja, učinek čiščenja odpadne vode pa
znaša med 90 in 95 %. S to čistilno napravo zaenkrat upravlja Komunala Koper d. o. o. V letu
2010 se je v njej očistilo skoraj 1.000.000 m3 komunalne odpadne vode, ki je pritekla iz Izole
(Komunala Izola, 2014; Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
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Lastne kanalizacijske sisteme s čistilnimi napravami imata naselji Korte in Cetore. Naselji
Malija in Mala Seva imata zgrajen kanalizacijski sistem, ki se zaključuje s centralno čistilno
napravo Piran z enako stopnjo čiščenja kot koprska. Z njo upravlja Okolje Piran. Naselje
Šared pa še nima izgrajenega kanalizacijskega omrežja (Občinski prostorski načrt občine
Izola, 2013).
Komunalne odpadne vode iz dela vasi Korte, predvsem zaselka Čedlje in Žaneštra, pritečejo
po ločenem kanalizacijskem omrežju na mKČN Korte, kjer se tudi očistijo. Ta komunalna
čistilna naprava bo v končni fazi in ob razširjeni kapaciteti čiščenja lahko sprejela in očistila
vso komunalno odpadno vodo iz Kort (Komunala Izola, 2014).
Tudi vas Cetore je opremljena z mKČN, zmogljivosti 150 PE. V vasi Cetore se je v zadnjih
letih povečalo število prebivalcev, zaradi česar bo kmalu dosežena največja zmogljivost
čiščenja te mKČN. Zato bo potrebno povečati njeno čistilno zmogljivost (Komunala Izola,
2014).
Kanalizacijsko omrežje je najbolje razvito v samem mestu Izola in v primestnih naseljih, kjer
je tudi gostota prebivalcev največja, medtem ko marsikje na podeželju kanalizacijskega
omrežja še nimajo. Gradnjo kanalizacijskega omrežja na podeželju ovira predvsem razpršena
poselitev, kar bi za občino pomenilo večje stroške. Zato so na območjih individualnih gradenj
predvidene male komunalne čistilne naprave.
Slika 24: Mala komunalna čistilna naprava v Kortah

Vir: Komunala Izola, 2014.
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5.6.4. Ravnanje z odpadki
Komunalne odpadke v občini prevzema lokalno komunalno podjetje in jih odvaža na lokalno
komunalno deponijo približno 600 metrov južno od Izole ob cesti Izola–Šared. Prvi zapis o
njegovi uradni dejavnosti sega v leto 1962. Odlagališče je bilo nato leta 1993 ustrezno
sanirano ter urejeno tako, da je pridobilo dodatne površine za odlaganje, ki bi predvidoma
zadoščale za potrebe odlaganja do leta 2015. Na odlagališču je urejen zbirni center in
sortirnica (Odlagališče nevarnih…, 2012; Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
V začetku leta 2013 pa je ARSO zavrnil izdajo okoljevarstvenega soglasja za obratovanje
izolskega odlagališča odpadkov, čeprav z njim ni nič narobe in je zasedeno le na pol. Vzrok je
v tem, da Komunala Izola ni predložila finančnega jamstva za izvedbo ukrepov varstva okolja
za čas med obratovanjem, v času zapiranja in po zaprtju odlagališča. Toda kljub temu (tudi
brez finančnega jamstva) bodo odlagališče še naprej vzdrževali in varovali. Od konca januarja
2013 tako na odlagališču odpadke samo skladiščijo (Šuligoj, 2013). Sredi septembra 2013 pa
je bilo odločeno, da bodo izolske komunalne odpadke do konca leta 2015 odlagali v bližini
avstrijskega Gradca. Tam ima sedež družba Saubermacher DAG. V Lenartu, kjer ima
Saubermacher Slovenija poslovno enoto, pa bodo izolske odpadke tudi obdelovali (Cerin,
2013a). V začetku leta 2016 naj bi začel delovati skupni regijski center južnoprimorskih občin
za ravnanje z odpadki (Šurla, 2011).
Zbiranje, odvoz in sortiranje odpadkov na celotnem območju občine komunala opravlja na
štiri načine, in sicer s tremi smetarskimi vozili, dvema samonakladalcema ter vozili za ločeno
zbiranje odpadkov. S smetarskimi vozili odvaža odpadke iz gospodinjstev, negospodarstva in
obrtnikov oz. tam, kjer nastanejo manjše količine odpadkov (Komunala Izola, 2014).
S samonakladalci odvaža predvsem odpadke iz zabojnikov, ki so nameščeni v glavnem pri
večjih industrijskih obratih, turističnih podjetjih in zgoščenih stanovanjskih enotah. Z vozili
za ločeno zbiranje odpadkov pobira in odvaža odpadke zbrane v zbiralnicah (modrih otokih),
biološke odpadke, kuhinjske odpadke, odpadna olja ter manjše kosovne odpadke (Komunala
Izola, 2014).
Ekološki otok je prostor, na katerem so postavljene namensko predpisane posode za ločeno
zbiranje sekundarnih surovin (Odlok o ravnanju z odpadki…, 2004). Komunala Izola je v letu
2012 uredila ekološke otoke na podeželju in v starem mestnem jedru. Urejeni so z betonskimi
podstavki, količki in verigo, ki preprečuje zvračanje in poškodbe zabojnikov zaradi burje. Iz
ekoloških otokov sedaj komunalni delavci lažje odvažajo smeti, prijaznejši dostop do
zabojnikov pa imajo tudi občani (Urejeni ekološki otoki, 2012).
S ciljem lažjega odlaganja ločeno zbranih odpadkov, je komunala leta 2011 vse zabojnike
opremila z nalepkami različnih barv. Poleg tega so spremenili tudi sistem odvažanja
odpadkov, in sicer tako, da je isto vozilo odvažalo različne odpadke, vendar ne sočasno.
Naslednje leto pa je izolska komunala vozila za odvoz odpadkov še dodatno opremila s
snemljivimi barvnimi magneti, iz katerih je jasno razvidno, katere odpadke ta dan odvažajo. S
tem želijo občane in obiskovalce še dodatno spodbuditi k ločenemu zbiranju odpadkov
(Kačič, 2012).
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Slika 25: Ekološki otok pri hotelu Delfin

Avtor: Uroš Pavlin, 2013.
Na komunali ugotavljajo, da je odziv občanov na pravilno ločevanje odpadkov vsako leto
večji. Delež količin koristnih odpadkov, ki jih zberejo na ekoloških otokih in na zbirnem
centru, se je od leta 2010 do leta 2012 povečal s 17,6 % na 37 % (Krivec, 2013). Poleti leta
2013 so v Izoli ločili že 55 % vseh odpadkov, kar presega tako načrte Komunale Izola kot
slovensko povprečje (Cerin, 2013a).
Leta 2011 je bilo v občini zbranih 449 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, kar je 97 kg
več od slovenskega povprečja. Skupno je bilo tega leta v občini zbranih 7140 ton odpadkov
(Slovenske občine v številkah 2011, 2013). Spodnji graf (Slika 26) prikazuje količino zbranih
odpadkov v tonah in iz njega lahko razberemo, da količina odpadkov iz leta v leto niha. Po
letu 2010 pa opazimo upad količine zbranih odpadkov, kar gre pripisati vse večji
ozaveščenosti občanov k ločenemu zbiranju odpadkov. Največ informacij glede ločevanja
odpadkov namreč prebivalci dobijo preko televizije, časopisov, letakov, medmrežja itd.
Ekološka zavest se tudi veča z višjo izobrazbo.

Količina zbranih odpadkov
(tone)

Slika 26: Količina zbranih javnih odpadkov z javnim odvozom v občini Izola (2012)
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Vir podatkov: Količine odpadkov po občinah…, 2013.
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5.6.5. Energetska infrastruktura in raba energije
V občini Izola se uporablja večje kotlovnice predvsem za ogrevanje javnih objektov kot so
šole, vrtci, športne dvorane, občinski prostori, objekti za družbene dejavnosti in zdravstveni
dom. Energent v skupnih kotlovnicah je večinoma utekočinjeni naftni plin propan-butan (v
nadaljevanju UNP), nekaj pa je tudi ekstra lahkega kurilnega olja (v nadaljevanju ELKO).
Preko kotlovnic, ki ogrevajo javne stavbe, se ogreva 24.667 m2 površin. Za ogrevanje teh
površin se je leta 2012 porabilo 143.431 Sm3 UNP propan-butan in 33.530 litrov ELKO. V
občini ni zgrajenega daljinskega ogrevanja (Lokalni energetski koncept… 2013).
V Izoli obstaja večji daljinski sistem za oskrbo porabnikov z utekočinjenim naftnim plinom.
Razvoj omrežja UNP se je začel leta 1975 oz. 1978, v osemdesetih letih pa je bila zgrajena in
obnovljena uparjala postaja zmogljivosti 3500 kg/h. Skladiščni rezervoar je podzemni,
zmogljivosti 150 m3. V starem delu mesta obstaja še en manjši sistem, ki zaenkrat še ni
povezan z glavnim sistemom in ima svoj skladiščni rezervoar. Letna poraba plina iz plinskega
sistema znaša približno 1700 t (Energetska zasnova…, 2006). Danes je distribucijsko
plinovodno omrežje dolgo skoraj 13 km, nanj pa je priključenih več kot 1480 odjemalcev. V
obdobju med letoma 2007 in 2012 se je poraba UNP v občini gibala od 490.185,17 Sm3/leto
do 606.085,21 Sm3/leto. Po podatkih podjetja Butan plin d. d., ki na območju občine upravlja
s plinovodnim omrežjem, so v letu 2012 največji delež UNP porabili industrijski obrati (58,4
%), sledijo gospodinjstva (27,7 %) in javne stavbe (13,9 %). Število odjemalcev se je v
obdobju od leta 2007 do leta 2012 povečalo za 83 odjemalcev (Lokalni energetski koncept…,
2013).
Zemeljskega plina v Slovenski Istri in s tem tudi v Izoli še ni. Sčasoma pa bo do mesta
zgrajen visokotlačni plinovod zemeljskega plina, ki naj bi v perspektivi tudi zamenjal UNP
(Energetska zasnova…, 2006). Omrežje se bo priključilo na predviden prenosni plinovod M6
Ajdovščina–Lucija, ki se načrtuje z državnim prostorskim načrtom (Občinski prostorski načrt
občine Izola, 2013). Trasa bi po nekaterih načrtih potekala iz koprske občine v izolsko občino
preko Gažona in se spustila do prehoda lokalne ceste Izola–Korte nad hitro cesto ter od tu
dalje potekala ob južni strani hitre ceste vse od bencinskega servisa, kjer bi se dvignila in
obrnila proti jugozahodu vzporedno s predvideno traso fekalnega kolektorja Jagodje–Šared in
se spustila v dolino pod Šaredom oz. Kostrlagom in od tu mimo naselja Mala Seva prešla v
piransko občino (Državni prostorski načrt…, 2014). Čez območje regije bo predvidoma
potekala tudi mednarodna plinska povezava (Rusija–Italija). Povezava v prostor sicer še ni
umeščena, možne pa so tudi še druge smeri dodatnega napajanja s plinom (Občinski
prostorski načrt občine Izola, 2013).
Distribucijsko podjetje Elektro Primorska z električno energijo na področju občine Izola
trenutno napaja okoli 9034 odjemalcev. Napajanje poteka preko štirih napetostnih nivojev (35
kV, 20 kV, 10 kV in 0,4 kV), ki se napajajo iz razdelilne transformatorske postaje RTP Izola.
Na območju občine Izola potekata tudi dva visokonapetostna daljnovoda, in sicer DV 110 kV
Koper–Izola–Lucija in DV 110 kV Koper–Buje, ki sta v upravljanju Elektro Slovenija d. o. o.
Leta 2012 je znašala poraba električne energije v občini Izola 71,73 GWh. Na področju
občine Izola ima Elektro Primorska d. d. 75,63 km SN povezav (Lokalni energetski
koncept…, 2013). Večjih problemov v zvezi z elektroenergetsko oskrbo (razen manjših
lokalnih problemov) ni. V občini je 82 transformatorskih postaj skupne moči 41,295 MVA
(Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
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Na območju občine Izola je prisotna javna razsvetljava v naseljih Izola, Jagodje, Šared,
Malija, Korte ter v ostalih manjših krajih. V gričevnatem delu občine javna razsvetljava ni
prisotna. Na teh območjih so viri svetlobe predvsem osvetlitve posameznih gospodarskih in
stanovanjskih objektov ter cerkva in kulturnih spomenikov (Lokalni energetski koncept…,
2013). Za javno razsvetljavo skrbi Elektro Primorska d. d. Analiza varčevalnega potenciala
za sistem javne razsvetljave še ni bila izdelana, so pa bili izvedeni manjši ukrepi za
zmanjšanje porabe električne energije na področju regulacije osvetljenosti. V nočnem času je
osvetljenost zmanjšana tako, da po polnoči na posamezni veji gori le vsaka druga svetilka
(Energetska zasnova…, 2006). V občini je nameščenih 1732 svetilk ter 60 prižigališč. Skupna
moč nameščenih svetilk je 279,4 kW. Sistem je v večini precej zastarel. Letna poraba za javno
razsvetljavo je leta 2012 v občini Izola znašala 1.390.549 kWh. Poraba električne energije za
javno razsvetljavo na prebivalca je v letu 2012 znašala 87,17 kWh/prebivalca, kar presega
ciljno vrednost 44,5 kWh/prebivalca (Lokalni energetski koncept…, 2013).
Spodnji graf (Slika 27) prikazuje porabo energentov za vse skupine porabnikov v občini Izola
– individualno ogrevanje stanovanj, podjetja, javne stavbe in porabo električne energije za
javno razsvetljavo. V bilanci rabe energije je vključena tudi poraba električne energije za
ogrevanje individualnih stanovanj, saj se nekatera stanovanja še vedno ogrevajo s pečmi in
radiatorji na električno energijo (Lokalni energetski koncept…, 2013).
Slika 27: Poraba energentov v občini Izola (2012)
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Vir podatkov: Lokalni energetski koncept…, 2013, str. 46.
Če primerjamo deleže posameznih goriv za ogrevanje stanovanjskih površin v občini Izola in
celi Sloveniji, lahko vidimo, da se Izola močno razlikuje od slovenskega povprečja (Slika 28).
Posebnost je predvsem visok delež električne energije za ogrevanje, kar v večini slovenskih
občin ni običajno. Vzrok temu je verjetno milejša klima in krajša ogrevalna sezona ter večje
število počitniških stanovanj, ki se ogrevajo le občasno, zato imajo ljudje pogosto instalirane
najenostavnejše sisteme za ogrevanje, električne peči. Vedno bolj so v uporabi tudi klimatske
naprave, ki se poleti uporabljajo za hlajenje, pozimi pa za ogrevanje (Energetska zasnova…,
2006).
Druga značilnost je majhna poraba lesa za ogrevanje, kar je posledica tega, da občina ni
bogata z lesno biomaso in občani nimajo dovolj bogatih gozdnih virov, iz katerih bi lahko
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pridobivali poceni kurjavo. Manjši delež kurilnega olja in večji delež plina kot v slovenskem
povprečju je posledica plinskega omrežja v mestu Izola (Energetska zasnova…, 2006).
Slika 28: Stanovanjska površina po glavnem viru ogrevanja (primerjava med Slovenijo in
občino Izola)
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Vir podatkov: Energetska zasnova…, 2006, str. 47.
Obnovljivi vir energije je vir energije, npr. energija vode, vetra, Sončevega sevanja,
geotermalna energija, katerega razpoložljivost, zaloga se zaradi naravnega obnavljanja z
ustrezno rabo, porabo ne zmanjšuje (Geografski terminološki slovar, 2005). Med obnovljivimi
viri energije (OVE), ki so na voljo v občini Izola, se izkoriščata le lesna biomasa in energija
Sonca.
Lesna biomasa se izkorišča predvsem za ogrevanje stanovanj, vendar bistveno manj kot
drugod po Sloveniji. Z njo se ogreva 12 % gospodinjstev (v Sloveniji 30 %). Ocenjeno je, da
se v gospodinjstvih porabi približno 6100 m3 drv, kar predstavlja okoli 11.000 MWh energije,
to pa je komaj 18 % od skupne porabe končne energije za ogrevanje stanovanj in pripravo
sanitarne vode v gospodinjstvih (Energetska zasnova…, 2006).
Prvi veliki solarni sistem v Sloveniji je bil izdelan leta 1982 na hotelu Delfin v Izoli. Na strehi
imajo nameščenih 64 sprejemnikov sončne energije s skupno površino okoli 160 m2. Tako
pridobljena toplota se izkorišča za ogrevanje bazenov (Energetska zasnova…, 2006; Ogrin,
Plut, 2009). Trenutno se v občini nahaja 9 sončnih elektrarn, predvidena pa je gradnja še
sedmih fotovoltaičnih elektrarn na javnih objektih. Tako občina kot država pa bi morali s
subvencijami bolj spodbujati postavljanje takšnih objektov, saj je pridobivanje električne
energije iz fotovoltaičnih sistemov okolju prijazno, poleg tega pa je tudi življenjska doba
takih sistemov precej dolga.
Kot obnovljiv vir energije lahko obravnavamo tudi toplotne črpalke, saj lahko kot vir toplote
koristijo okoliški zrak, lahko pa kot vir toplote koristijo tudi morsko vodo.
Možnost rabe OVE v občini Izola je bolj podrobno opisana v šestem poglavju.
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6. SMERNICE ZA SONARAVNEJŠI RAZVOJ OBČINE
Sonaravni razvoj občine opredeljen v različnih občinskih strategijah in načrtih zajema različna
področja, na katerih je možna njegova uresničitev. Največkrat so bili v dokumentih zastopani
cilji povezani z ekološkim kmetijstvom, ekološkim turizmom, rabo obnovljivih virov energije,
ureditvijo infrastrukture (promet, kanalizacijsko in vodovodno omrežje, ravnanje z odpadki)
ter ureditvijo poselitvenih območij v občini. V nadaljevanju so na podlagi trenutnega stanja
omenjenih področij podane smernice za udejanjanje prihodnjega sonaravnega razvoja občine
Izola.
6.1.

EKOLOŠKO KMETIJSTVO

Ekološko kmetovanje je sodoben, okoljsko neoporečen način kmetovanja, ki temelji na
izključni uporabi naravnih snovi. Stremi se za dosego nadaljnjega samovzdrževanja njegove
zaprtosti. Zaradi tega se neobnovljivi viri energije in hranilnih snovi praktično ne uporabljajo.
Ekološko kmetovanje se je razvilo kot reakcija na pretirano uporabo umetnih gnojil, sredstev
za zatiranje škodljivcev in težke kmetijske mehanizacije, ki slabšajo kakovost prsti. Zaradi
splošne onesnaženosti okolja pa je njegovo uvajanje marsikje oteženo (Geografija, 2001). V
spodnji preglednici so predstavljene osnovne razlike med ekološkim in konvencionalnim
kmetijstvom (Preglednica 7).
Preglednica 7: Osnovne razlike med ekološkim in konvencionalnim kmetijstvom
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s pravilnimi postopki
z uporabo mineralnih gnojil
Izboljšanje rodovitnosti tal
obdelave, organskim
gnojenjem, kolobarjenjem
posredna (sproščanje hranil
direktna (z uporabo lahko
Prehrana rastlin
iz tal)
topnih mineralnih gnojil)
odprava vzrokov,
odprava znamenj z uporabo
Varstvo rastlin
preprečevanje nastanka
fitofarmacevtskih sredstev
bolezni in škodljivcev, rasti
plevelov
živalim primerna reja
baterijska reja perutnine,
Živinoreja
(izpusti, prostor, svetloba)
privezana reja brez
izpustov…
optimalna kakovost doma
optimalno dopolnilno
Prehrana živali
pridelane hrane
krmiljenje (beljakovinski in
drugi dokupljeni dodatki)
povečanje odpornosti
zdravljenje bolezenskih
Zdravljenje živali
znamenj
Vir: Bavec, 2001, str. 22.
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6.1.1. Splošne značilnosti ekološkega kmetijstva v občini Izola
Ekološko kmetijstvo v občini Izola je najbolj zastopano v katastrski občini Cetore. V
katastrski občini Izola pa ni niti ene ekološke kmetije ali ekoloških površin, kar je razumljivo,
saj gre za pozidano območje z nič ali zelo malo kmetijskimi površinami (Slika 29)
(Podmenik, 2009).
Slika 29: Število ekoloških kmetij oz. pripadajočih površin in njihova usmerjenost po
katastrskih občinah v Slovenski Istri (2009)

Vir: Združenje ekoloških kmetov Obala, 2013.
Če združimo kazalca število ekoloških kmetij oziroma pripadajočih površin in obseg
ekoloških kmetijskih zemljišč, potem lahko kot katastrsko občino, kjer je ekološko kmetijstvo
najbolj pristno, označimo katastrsko občino Cetore. Tu se nahaja največje število ekoloških
kmetij oziroma površin. V katastrski občini Malija obsegajo ekološka zemljišča od 0,1 do 2
ha, v katastrski občini Dvori nad Izolo od 2,1 do 5 ha, v katarski občin Cetore pa med 30,1 do
40 ha (Slika 30) (Podmenik, 2009).
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Slika 30: Obsegi ekoloških kmetijskih površin v uporabi po katastrskih občinah v Slovenski
Istri (2009)

Vir: Združenje ekoloških kmetov Obala, 2013.
Leta 2012 je bilo v občini Izola 85,7 ha ekoloških zemljišč, od tega je prevladoval delež
ekoloških oljčnikov, ki je znašal skoraj 43 % (36,5 ha). Ekološko oljkarstvo postaja znotraj
ekološkega kmetovanja najpomembnejša panoga v občini. Razlog je v tem, da z razliko od
nekaterih drugih kmetijskih panog, preusmeritev v ekološko pridelavo oljk predvsem
ekstenzivnim oz. manj intenzivnim kmetijam ne predstavlja večjih tveganj (Podmenik,
Lampič, Bavec, 2013).
V občini so največje površine ekoloških oljčnikov v naseljih Šared, Jagodje in Baredi, kjer
obdelujejo od 7 do 9 ha velike ekološke oljčnike. Večina se jih nahaja na dvignjenih legah
flišnega gričevja, kjer so tudi najboljši pogoji za (ekološko) gojenje oljk, predvsem z vidika
pogostosti pojavljanja bolezni in škodljivcev. Vendar pa z oddaljenostjo od morja padajo
temperature in tako so zaledna območja bolj ranljiva na pojav pozebe (Podmenik, Lampič,
Bavec, 2013).
V izolski občini je bilo leta 2012 21 ekoloških kmetij (Seznam ekokmetij, 2014). Za lažjo
predstavo bom na primeru ene izmed ekoloških kmetij v občini predstavil, kakšni so razlogi
za vključitev v ekološko kmetovanje, s kakšnimi težavami se kot ekološki kmetovalci soočajo
in kakšni so njihovi načrti v prihodnosti. Ekološka kmetija Olea je v lasti družine Klodič iz
Izole. Obdelovalne površine obsegajo 6,5 ha in se raztezajo na območju Male Seve in
Kostrlaga v občini Izola in na območju Strunjana, Valete in Šentjanah v občini Piran. Vendar
večina, dobrih 80 % leži v občini Izola. Kmetija je tudi prijavljena v Izoli (Klodič, 2014).
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Družina se je za ekološko kmetovanje odločila predvsem zaradi želje po preživljanju prostega
časa v čim bolj čistem okolju in zaradi želje po pridelavi kakovostne hrane. Na ekološki način
pridelujejo že 8 let, zadnjih 5 let pa imajo tudi certifikat. Ukvarjajo se predvsem z oljkarstvom
(950 dreves) in sadjarstvom (250 češenj in 150 fig). Pri pridelavi uporabljajo zgolj rastlinska
hranila organskega izvora. Poleg tega pa uporabljajo tudi različne načine obdelave tal, kot so
košnja in mulčenje rastlinskih delov. Pridelke prodajajo pretežno direktno strankam,
predvsem to velja za češnje in fige, ki so hitro pokvarljivo sadje in jih zato prodajo še isti dan.
Nekaj pridelka gre v hotele, predvsem tiste z višje cenovno ponudbo in male ekološke
trgovine. Občasno se udeležijo tudi sejmov in prireditev, kjer se predstavijo (Klodič, 2014).
Največja težava, s katero se družina sooča pri ekološki pridelavi, so predpisi vezani na
gradnjo. Ekološki pridelovalec mora namreč nujno imeti prostor, kjer hrani pridelek, ga suši,
skladišči, kjer hrani mehanizacijo itd. Odsotnost takih objektov pa lahko ogrozi njihovo
kmetijo in kmetijstvo v Slovenski Istri nasploh. Drugo težavo pa vidijo v tem, da je vse več
zemljišč neobdelanih, najboljša zemljišča pa so pozidana. Težave povzročajo tudi divja
odlagališča ob obdelovalnih površinah (Klodič, 2014).
Načrti za prihodnost so zelo raznoliki, predvsem nadaljevanje obsega proizvodnje ali celo
širitev, ki pa se načrtuje le v primeru, če se odpravijo težave povezane z gradnjo objekta, ki bi
služil potrebam pridelave. Družina pa se predvsem zanaša na svoje znanje in prepoznavnost
(Klodič, 2014).
6.1.2. Priložnosti in cilji
Eno od priložnosti za razvoj ekološkega kmetijstva predstavlja pridelava (zgodnje) zelenjave
in sadja, saj je povpraševanja po teh pridelkih veliko. Z vidika naravnih razmer je območje
Slovenske Istre in s tem tudi občine Izola v prednosti pred drugimi območji v Sloveniji pri
pridelavi zgodnjih pridelkov. Pridelki pa bi bili na tržišču še bolj zgodaj, če bi se zelenjavo
pridelovalo v rastlinjakih. Klimatski pogoji omogočajo tudi pridelavo »pozne« zelenjave, ki v
primeru ugodnih temperatur lahko obstanejo na njivah praktično celo zimo. Prav v pozno
jesenskem in zimskem času je pestrost ponudbe sveže zelenjave najmanjša. Eden glavnih
problemov pridelovanja zelenjave in sadja pa so možni pojavi slane in pozebe ter zalivanje oz.
namakanje. Drugi problem pa je ta, da je rok obstojnosti zrelih pridelkov kratek, če le-ti niso
shranjeni v hladilnicah. Ta problem je rešljiv s predelavo, saj je veliko povpraševanje tudi po
raznih marmeladah, namazih itd. (Podmenik, 2009).
Eden izmed problemov med ekološkimi pridelovalci v Slovenski Istri pa je tudi slaba
povezanost med njimi. Zato bi bilo najbolj učinkovito, da bi se ustanovila skupina
proizvajalcev, v katero bi bili vključeni pridelovalci različnih živil (oljkarji, vinogradniki,
zelenjadarji in sadjarji) in bi svoje pridelke oz. izdelke tržili pod skupno znamko, ki bi
promovirala ekološka istrska živila (Podmenik, 2009).
Zaradi vse večjega povpraševanja po ekoloških živilih, so za sodelovanje z ekološkimi kmeti
vedno bolj zainteresirani veliki trgovci in trgovine. Slovenski potrošnik je namreč izredno
navezan na slovensko ekološko živilo, kar je za ekološke pridelovalce zelo pozitiven podatek.
Za pridelovalce v Slovenski Istri je tukaj predvsem možnost za trženje oljčnega olja, vina ter
nekaterih sort zelenjave in sadja. Poleg trgovin pa so velik tržni potencial tudi javne ustanove,
turistični sektor in gostinstvo (Podmenik, 2009). Na tem področju so se stvari začele
premikati na bolje v letu 2011, ko je deset izolskih hotelirjev, gostincev in ponudnikov
domačih izdelkov podpisalo pismo o nameri »Kilometer nič«. V njihovem interesu je
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ponudba lokalnih kmetijskih izdelkov, ki so ekološke ali integrirane pridelave. Ponudniki
gostinsko-turističnih storitev bi za popestritev in višjo kakovost ponudbe ponudili gostom
živila iz lokalnega okolja, neposredno prevzeta od lokalnih ponudnikov kmetijskih pridelkov.
Ti pa se zavezujejo zagotavljati živila, ki so pridelana v skladu s standardi ekološke ali
integrirane pridelave in zagotavljajo neposredno dobavo brez stroškov skladiščenja in prevoza
(V Izoli podpisali namero…, 2011).
V zadnjih letih narašča povpraševanje po ekoloških turističnih produktih in destinacijah, zato
je možnost povezave turizma z ekološkim kmetijstvom in uvajanju turizma na ekološke
kmetije precejšnja. Danes je turizem na ekoloških kmetijah v občini Izola še razmeroma slabo
razvit. Nekaj kmetov oz. pridelovalcev sicer ponuja oz. trži oblike turizma na svoji kmetiji,
vendar gre predvsem za turistične produkte, kot so ogledi kmetij, degustacije, obiranje grozdja
in oljk, prikaz dela itd. Ena od priložnosti so tudi t. i. »eko vasi«, kar bi pomenilo novost na
širšem območju in ponudbi izobraževalnega turizma predvsem za otroke, šolarje in študente.
Tukaj so v mislih predvsem organizirani enodnevni ogledi ekoloških kmetij, s katerimi bi
obiskovalcem približali ekološko kmetijstvo in varovanje narave, seveda na obiskovalcem
primeren način (Podmenik, 2009).
Živinoreja na obravnavanem območju danes ni razvita, vendar se v bodoče spodbuja vzreja
drobnice. Zaledje občine Izola ima potencial za vzrejo, saj travniki in pašniki predstavljajo
11,6 % obstoječih kmetijskih površin, ki se širijo zaradi opuščenih kmetijskih površin. Zaradi
zabrisane meje med gozdom in obdelovalnimi površinami se povečuje požarna ogroženost
območja, kar bi se s spodbujanjem vzreje drobnice lahko izboljšalo. Prav tako bi vzreja imela
pozitiven učinek na posledice, ki so nastale zaradi približevanja gozdnega roba obdelovalnim
površinam, tj. povečanje pritiska divjadi in rastlinskih bolezni na obdelane površine (Občinski
prostorski načrt občine Izola, 2013).
Cilji oz. smernice za prihodnji razvoj ekološkega kmetijstva v občini Izola so naslednji:
o zagotavljanje možnosti za razvoj kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
predvsem v zaledju občine, s čimer bi ohranili razpršeno poselitev;
o razvoj kmetijsko–turističnih dejavnosti, kar bi odprlo nove zaposlitvene možnosti v
zaledju, posledično pa ohranjanje kulturne pokrajine;
o spodbujanje razvoja ekološkega kmetovanja s strani občine in države;
o vključiti ekološke pridelke in izdelke v turistično ponudbo;
o trženje ekoloških živil pod skupno znamko, kar bi prineslo večjo prepoznavnost na
tržišču.
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6.2.

EKOLOŠKI TURIZEM

Ekološki ali sonaravni turizem je turizem, ki je skladen z obiskano naravo, pokrajino, njuno
zmogljivostjo, pri katerem individualni gostje spoštujejo značilnosti okolja in se jim
prilagajajo (Geografski terminološki slovar, 2005).
Temeljni cilj strategije razvoja turizma v občini Izola je oceniti bogato kulturno dediščino
starega ribiškega mesta, nadgraditi turistično ponudbo z novo infrastrukturo ter jo obogatiti s
turističnimi proizvodi, ki bodo ohranjali lokalne posebnosti in zadovoljevali z originalnostjo.
Izkoristiti mora priložnost, da lahko obnovi tradicijo termalnih zdravilišč, kar se navezuje na
dejstvo, da razpolaga z enim največjim zdravstvenih objektov na območju Istre. Ugled
umirjenega turističnega mesta priljubljenega tako pri starejših, družinah kot tudi pri
organiziranih skupinah športnikov sovpada s poslanstvom bolnišnice. Obstoječo hotelsko
infrastrukturo je potrebno dopolniti z novimi kapacitetami ter poskrbeti za ponudbo
programov, ki bodo komplementarni ponudbi Izole kot starega ribiškega mesta ter njenega
zanimivega zaledja (Strategija razvoja…, 2009).
Občina Izola ima namreč številne izjemne potenciale za razvoj turizma in rekreacije, kot so
lega ob morju, pestrost in privlačnost obale in zaledja, ohranjena naravna in kulturna
dediščina ter razvite nastanitvene kapacitete in izoblikovani turistični programi. Turistična
ponudba je vezana tako na naravne kot na ustvarjene danosti. Značilno je prepletanje
turističnih in rekreativnih dejavnosti z drugimi gospodarskimi dejavnostmi, kar povzroča
precej konfliktov in navzkrižnih interesov v prostoru. Ti problemi so še posebej izraženi v
poletni turistični sezoni (Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
Na podlagi Občinskega prostorskega načrta občine Izola (2013) so temeljne razvojne
usmeritve turizma v občini naslednje:
o
o
o
o
o

izgradnja nove cestne povezave Koper–Izola in turistična revitalizacija celotne obale;
obnova in izgradnja novih hotelskih kapacitet;
izgradnja objektov za šport in rekreacijo, vezanih na vodne športe;
izgradnja dodatnih marinskih kompleksov;
vključevanje ekoturizma in kulturne dediščine v turistično ponudbo občine Izola.

Na področju rekreacije so se v prvi polovici novembra 2013 pričela dela na športnorekreacijskem parku Livade, ki bo zajemal tekaško stezo, športna ogrodja, igrala za otroke in
novo rokometno igrišče. Obsegal bo 9500 m2. Namenjen bo vsem generacijam z željo po
aktivnem preživljanju prostega časa in telesni aktivnosti. Prav tako pa bo znotraj parka
poskrbljeno za počitek in druženje, kar bodo omogočale urbane klopi s pergolami. Park bo
imel tri vhode. Dela bodo predvidoma zaključena konec februarja 2014 (Za milijon evrov…,
2013; Rekreacijski park…, 2013).
Na obalnem območju med Koprom in Izolo je predvidena gradnja slovenskega jadranskega
otoka v velikosti 3 ha, ki bi slovensko obalo podaljšala za 5 % (Občinski prostorski načrt
občine Izola, 2013). Valobran bi zavaroval akvatorij pred valovanji in omogočil nove oblike
rabe. Uporaben naj bi bil za razširitev športno rekreacijskih in zelenih površin ter za
pristajanje manjših plovil in javnega pomorskega prometa. Valobran naj bi bil s kopnim
povezan s pomolom (Faganel, 2007). Otok bi tako dodatno popestril turistično ponudbo
območja in prinesel nove možnosti zaposlitve za lokalno prebivalstvo, po drugi pa bi s tem še
dodatno povečali pritisk na okolje, saj bi z njegovo gradnjo namreč uničili morsko dno.
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Pri usmerjanju prostorskega razvoja na obali je pomembno preusmerjanje razvoja z obalnega
pasu v zaledje, kjer je turizem skromno razvit. Tu najdemo predvsem nekaj gostinske
ponudbe, nekatere manjše nastanitvene objekte, pohodniške in kolesarske poti ter vinske ceste
(Cigale, 2012; Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
Zaledje obalnega pasu, ki je po geografskih opredelitvah enotno območje z značilno
submediteransko klimo z ugodnimi vplivi morja, ima prav tako velike potenciale za razvoj
turizma, še zlasti zaradi dejstva, da so določena območja prostorsko precej bolj ohranjena kot
gosto pozidana priobalna območja (Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013). Izolsko
podeželje ima namreč prav tako kot mesto bogato zgodovino, tradicija pa se je v velikem delu
izgubila. Povojna industrializacija je povzročila, da na podeželju praktično ni več pravih
kmetij. Podeželje z razvijanjem sonaravnih oblik turistične ponudbe je lahko pomemben del
turistične ponudbe Izole in vsebuje vrsto značilnosti, ki jih je možno razviti v produkt ali
uporabiti kot značilnost produkta (Zavrtanik, 2005):
o
o
o
o
o
o

značilne kulturne rastline (oljke, vinska trta, fige, kaki, murve …);
živali (najbolj značilen je bil osel);
zanimiva pokrajina (pešpoti, kolesarske poti, razgledne točke);
kulinarika;
tradicija;
značilna arhitektura.

Za razvoj turizma na podeželju in ekoturizma je potrebno investirati v kvalitetne prenočitvene
zmogljivosti v majhnem obsegu, predvsem v apartmaje, zasebne sobe in kampe. Potrebno je
pripraviti razvojni program, ki bo opredelil razvoj nočitvenih kapacitet in kvalitetno dodatno
ponudbo ter izoblikovati in razviti integralni podeželski turistični produkt, ki bo zagotavljal
ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Ponudba mora vključevati in povezovati različne
dejavnosti in programe, npr. spoznavanje narave in življenja v njej, obuditev starih kmečkih
opravil, etnološke, ekološke in naravoslovne tabore, delavnice za mlade, vključevanje v
življenje na kmetiji, ponudbo domačih izdelkov in razne športne dejavnosti (Zavrtanik, 2005).
Ponudniki pa bi skozi osnovno kmetijsko dejavnost, ki bi temeljila na ekološki pridelavi,
zagotovili sredstva za razvoj domače ponudbe ekološko pridelane hrane (zelenjava, oljke,
sadje) in pijače (vino, sokovi) ter s tem tudi možnost razvoja gostinske dejavnosti (Strategija
razvoja…, 2009).
Na območju naselja Baredi je predvideno obsežnejše igrišče za golf s spremljajočo
infrastrukturo, ki bo predstavljalo pomemben del celovite ponudbe podeželja (Občinski
prostorski načrt občine Izola, 2013). To je sicer z vidika razvoja turizma spodbudno, po drugi
strani pa se je potrebno zavedati, da so golf igrišča velik porabnik vode, kar pa na območju s
problemi z vodno oskrbo v poletnem času ni ravno smotrno. Poleg tega pa so golf igrišča tudi
velik porabnik gnojil in kemičnih sredstev, kar bi negativno vplivalo na prst in vodne vire v
bližini ter posledično na razvoj ekološkega kmetijstva.
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V občini Izoli je zaradi lege ob morju izrazit predvsem obmorski turizem, ki je vezan le na
ozek obalni pas. Turistični obisk je skoncentriran v poletnih mesecih, kar pomeni povečan
cestni promet, večji pritisk na okolje itd. Zaradi tega bi bilo potrebno spodbujati razvoj
celoletnega turizma brez nevarnosti za pretirano pozidavo in prenasičenost v sezonskih
špicah. Tu vidim priložnost predvsem v kulturnem (galerije in ateljeji, gledališče, kino, razni
dogodki in prireditve), zdraviliškem (rehabilitacije, masaže) in kongresnem turizmu
(konference in seminarji). Omenjene oblike turizma namreč niso vezane neposredno na morje
oz. vreme.
Na drugi strani pa imamo podeželje, kjer je turizem skromno razvit, kljub temu da ima tudi ta
del občine bogato naravno in kulturno dediščino. Kot priložnost bi tu izpostavil predvsem
razvoj ekoloških turističnih kmetij, na katerih bi nudili domače pridelke in jedi, domače vino,
prenočišča itd. Pri tem pa bi bilo potrebno investirati v prenočitvene zmogljivosti manjšega
obsega ter v infrastrukturo (kanalizacija, vodovod…). Zaradi neokrnjene narave je veliko
potenciala tudi za rekreacijo. Tu imam v mislih predvsem pešpoti in kolesarske poti. Razvoj
turizma na podeželju bi prinesel prepoznavnost in urejenost kraja, možnost zaslužka
lokalnemu prebivalstvu, nova delovna mesta, vplival pa bi tudi na ohranitev značilne istrske
kulturne pokrajine.
Slika 31: Turistična kmetija Medljan v Cetorah

Vir: Turistična kmetija Medljan, 2013.
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6.3.

SONARAVNA ENERGETSKA OSKRBA IN POTROŠNJA

Za občino Izola je značilno, da je zaradi ugodne klime v pogledu ogrevanja precej energetsko
»nezahtevna«. Glede na to in upoštevajoč obstoječe stanje ni resnih osnov za gradnjo
sistemov daljinskega ogrevanja in s temi sistemi povezanimi kogeneracijami. V tej zvezi je
sprejemljiva centralizacija in kogeneracija le pri večjih turističnih in industrijskih kompleksih.
Vendar bo o smiselnosti kogeneracije moč govoriti šele, ko bo na razpolago zemeljski plin –
potenciali so v bolnišnici, Delamarisu in Drogi. Glede na klimatske razmere je že sedaj, v
bližnji prihodnosti pa bo še bolj izrazita poraba energije za hlajenje (Energetska zasnova…,
2006).
V nadaljevanju bodo na podlagi sedanjih razmer predstavljene možnosti za koriščenje OVE v
prihodnosti. Te možnosti so: lesna biomasa, sončna energija, vetrna energija, bioplin,
geotermalna energija, vodna energija in toplotne črpalke.
6.3.1. Lesna biomasa
Območje občine Izola se nahaja v krajevni gozdnogospodarski enoti Koper, ki spada v
območno enoto Sežana. Površina gozdov v občini znaša 879 ha oz. približno 32 % površine
občine. Po lastniški strukturi je 29 % gozdov v državni lasti in 71 % v zasebni lasti
(Energetska zasnova…, 2006; Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
Dejanski posek je v zadnjem desetletju dosegel le približno 9 % od načrtovanega možnega
poseka. Upoštevana energetska vrednost iglavcev je 7,61 GJ/m3, energetska vrednost
listavcev pa 9,11 GJ/m3. Teoretični potencial ob sežigu celotne lesne zaloge znaša blizu
75.000 MWh (Energetska zasnova…, 2006).
Lesna zaloga v občini znaša 44,19 m3/ha, letni prirastek pa 1,44 m3/ha. Načrtovan možni letni
posek v gozdovih občine znaša 404 m3. Če bi ves les poseka porabili za kurjavo, bi ob
omenjenih predpostavkah dobili letni energetski potencial okoli 980 MWh, ki je tudi
teoretičen, saj osnovni namen sečnje ni proizvodnja kurjave (Energetska zasnova…, 2006).
Na podlagi analize proizvodnje gozdnih lesnih proizvodov in njihove nadaljnje rabe
predstavlja večji del proizvodnje gozdnih lesnih sortimentov hlodovina (40 %) in drug
tehnični les (30 %), ki je namenjen mehanični in kemični pridelavi. Kot energetska baza za
drva ostaja tako 30 % poseka. Z upoštevanjem omenjenih podatkov se torej teoretični
potenciali izkoriščanja biomase iz gozdov občutno zmanjšajo (Energetska zasnova…, 2006).
Ocenjena razpoložljiva lesna masa dovoljenega poseka, realno izkoristljiva v energetske
namene, iz gozdov v občini Izola je sorazmerno nizka. Ta lesna biomasa pokriva le 0,3 %
celotne obstoječe porabe končne energije v gospodinjstvih oz. 1,9 % obstoječe porabe lesa.
Tudi če predpostavljamo, da se ves možni posek porabi v energetske namene, lahko opazimo,
da količina lesne mase dosega le 1,6 % obstoječe porabe vse končne energije za ogrevanje
stanovanj oz. le okoli 9,7 % obstoječe porabe lesa za ogrevanje gospodinjstev. Iz tega sledi,
da lesna biomasa za potrebe zadovoljevanja toplotnih potreb v stanovanjih prihaja predvsem
iz drugih virov oz. se v občino »uvaža« (Energetska zasnova…, 2006).
Lesno biomaso je možno izkoriščati na različne načine v sistemu daljinskega ogrevanja, v
posameznih mikrosistemih ali pa popolnoma individualno. Pri tem pride do nadomestitve
fosilnih goriv, ki povzročajo nastanek toplogrednih plinov ali do učinkovitejšega načina
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izrabe lesa, saj prihaja do zamenjave starih kotlov na les, ki v ozračje spuščajo velike količine
ogljikovega monoksida (posledica slabega izgorevanja) (Lokalni energetski koncept…, 2013).
Po ocenah Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije sodi občina med
manj primerne za izrabo lesne biomase v energetske namene. Primernost občin so ocenili
glede na tri skupine kazalcev (Lesna biomasa…, 2014):
o demografski kazalci: delež zasebne gozdne posesti, površina gozda na prebivalca in
delež stanovanj, ki za ogrevanje uporabljajo les kot glavni oziroma edini vir energije;
o socialno-ekonomski kazalci: delež gozda, realizacija najvišjega možnega poseka in
ocenjen delež lesa primernega za energetsko rabo;
o gozdnogospodarski kazalci: povprečna velikost gozdne posesti, delež težje dostopnih
in manj odprtih gozdov ter delež mlajših razvojnih faz gozda.
Iz navedenih kazalcev so oblikovali skupen rang, ki ima pet stopenj primernosti. Rang 1 so
dobile občine, ki so na podlagi omenjenih kazalcev manj primerne za rabo lesne biomase, v
rang 5 pa so se uvrstile občine, ki so bolj primerne. Občina Izola ima skupen rang primernosti
2 (demografski kazalci: 2, socialno-ekonomski kazalci: 2, gozdnogospodarski kazalci: 4)
(Lesna biomasa…, 2014).
Za občino Izola je značilna visoka gostota poselitve, kar pomeni manjši delež gozdnih
površin. Gozdovi v Izoli imajo predvsem ekološko funkcijo. Značilen je nizek delež
prebivalcev občine, ki se ogrevajo z lesno maso. Ti lesno biomaso v večini uvažajo iz drugih
občin, ki so z gozdovi bolj bogate. Za občino pa je značilen tudi visok delež gozdov, ki je v
zasebni lasti. To so glavni razlogi, na podlagi katerih lahko sklenemo, da lesna biomasa v
občini nima večjih potencialov za nadaljnje izkoriščanje. Izjema so individualna kurišča na
območjih, kjer je potencial izrabe.
6.3.2. Sončna energija
Primeren način za zmanjšanje rabe fosilnih goriv je med drugim tudi večje izkoriščanje
sončne energije, ki je na razpolago brezplačno in obenem njeno izkoriščanje ne onesnažuje
okolja.
Slovenija ima ugodno zemljepisno lego in precejšnje potenciale za rabo sončne energije. Po
podatkih ARSO je energetski potencial sončne energije v Sloveniji 83.000 PJ, seveda pa je le
majhen del te energije možno izkoristiti za energetiko. Povprečna letna energija
kvaziglobalnega (neposrednega in difuznega) obsevanja za območje občine Izola se giblje v
mejah med 4400 in 4500 MJ/m2 (Energetska zasnova…, 2006; Ogrin, Plut, 2009).
V občini Izola je trenutno postavljenih 9 sončnih elektrarn s skupno močjo 314,75 kW
(Preglednica 8). Po postavitvi še sedmih fotovoltaičnih elektrarn (FVE) pa se bo njihova
skupna moč povečala na 1074,25 kW.
V Občinskem prostorskem načrtu občine Izola (2013) ni rezerviranih površin za sončne
elektrarne. Sončne elektrarne so dovoljene na obstoječih objektih razen tam, kjer so navedene
omejitve (npr. spomeniško varstvo objektov) (Lokalni energetski koncept…, 2013).
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Preglednica 8: Seznam sončnih elektrarn v občini Izola
Ime sončne elektrarne
Leto postavitve
Mala FE Izola 1
2009
MFE BS Jagodje S-II
2010
Fotovoltaična
elektrarna
2010
Anthron
SFE Vezjak
2010
Fotovoltaična
elektrarna
2010
Mejak Renato (Čedlje 2)
Fotovoltaična
elektrarna
2010
Mejak Darjo (Čedlje 1)
SE Izola 1
2010
Fotovoltaična
elektrarna
2011
Droga
MFE ELVOSOL
2012
Vir: Sončne elektrarne v Sloveniji…, 2014.

Moč (kW)
2,6
21,62
44
11
8
9
5,41
210
3,12

Občina Izola ima v načrtu še postavitev sedmih FVE, za katere je bil leta 2011 izdelan
investicijski program. Predvidene so naslednje FVE: FVE Vrtec Mavrica (49,75 kW), FVE
Komunala Izola (70 kW), FVE Balinišče Dobrava Jagodje (33,75 kW), FVE OŠ Vojke Šmuc
(161 kW), FVE Športna dvorana (184 kW), FVE OŠ Livade (176 kW) in FVE OŠ Dante
Alighieri (85 kW) (Fotovoltaične elektrarne v Izoli…, 2011).
Eden izmed ukrepov rabe sončne energije je paket spodbujanja za povečanje izrabe sončne
energije. V okviru tega projekta se da poudarek promociji in izobraževanju, pilotnim
projektom na izbranih stavbah, pomoči v obliki nasvetov in kontaktov z izvajalci ter celotni
organizaciji projekta. Najbolj preprosti sistemi koriščenja sončne energije omogočajo
pripravo tople sanitarne vode, v kolikor pa je v objektu speljan sistem talnega ali stenskega
ogrevanja, se sončna energija izrablja tudi za ogrevanje prostorov. Za izkoriščanje sončne
energije ne obstajajo stroge omejitve, kajti gre za individualne sisteme, ki se uporabljajo v
kombinaciji z ostalimi viri energije. Solarni sistemi se lahko vgradijo na strehe objektov
posameznih hiš, šol, podjetij ipd. Sončna energija se lahko uporablja za proizvodnjo
električne energije. Ob večanju cen električne energije lahko pričakujemo vse večje
zanimanje posameznikov in organizacij za postavitev tovrstnih sistemov (Lokalni energetski
koncept…, 2013).
Raba sončne energije se v občini Izola iz leta v leto izboljšuje. Svojo vlogo pri teh projektih
pa lahko pomembno odigrata tudi občina in država s spodbujanjem rabe sončne energije s
subvencijami za izgradnjo sistemov za sprejem sončne energije pri individualnih gradnjah.
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6.3.3. Vetrna energija
Vetrovi so v Sloveniji z vidika možne energetske rabe še slabo raziskani. Za racionalno rabo
vetrne energije so najprimernejši močni in stalni vetrovi. V primorski Sloveniji je zlasti izrazit
veter burja, slapovit in zelo sunkovit veter zimske polovice leta, kar omejuje njegovo možno
energetsko uporabo (Ogrin, Plut, 2009).
Večina vetrnih elektrarn potrebuje veter s hitrostjo okoli 5 m/s, da prične obratovati. Pri
visokih hitrostih, običajno nad 25 m/s, se vetrne elektrarne ustavijo, da ne bi prišlo do
poškodb. Maksimalne moči se dobijo pri hitrosti okoli 15 m/s. Med 15 in 25 m/s proizvedejo
vetrnice največ električne energije. Pri previsokih in prenizkih hitrosti vetra je vetrna
elektrarna zaustavljena in takrat ne proizvaja električne energije (Energija vetra…, 2014).
Občina Izola se nahaja na območju, kjer so prisotni vetrovi s hitrostjo 3–4 m/s, kar je za
ekonomsko izkoriščanje vetrne energije premalo (Energetska zasnova…, 2006).
Na obravnavanem območju do sedaj ni bila zgrajena naprava, ki bi izkoriščala energijo vetra.
Izjema je naprava na območju obrtne cone Stavbenik, ki pa se ne uporablja v komercialne
namene. Glede na hidrometeorološke podatke tudi ni pričakovati, da bi ta vir energije pri
sedanjem stanju tehnike na tem področju pomenil ekonomsko zanimiv energetski potencial
(Energetska zasnova…, 2006).
V primeru interesa izrabe vetra na območju občine bi bilo torej potrebno izdelati bolj
natančne meritve hitrosti vetra na točno izbranih mikrolokacijah, kajti le z natančnejšimi
meritvami bi lahko v celoti ocenili potencial za izrabo vetrne energije v občini.
6.3.4. Bioplin
V nadaljevanju bosta predstavljeni možnosti koriščenja bioplina iz komunalnih odpadkov in
koriščenje bioplina iz živinoreje.
Izola ima urejeno deponijo komunalnih odpadkov v južnem delu Livad. Do sedaj se je na
deponiji nabralo okoli 250.000 m3 komunalnega odpada. Deponija ima urejeno odsesavanje
bioplina in njegovo sežiganje na bakli. Po projektnih podatkih je bila bakla izbrana tako, da bi
bilo na njej možno skuriti od 50 do 250 m3/h plina. Približni potencial ob neki normalni
vsebnosti metana tega plina znaša torej med 250 do 1250 kW. Povprečna količina plina znaša
190 m3/h (Energetska zasnova…, 2006).
Iz poročila o meritvah sestave deponijskega plina je razvidno, da je vsebnost metana dokaj
nizka in znaša v povprečju 16,7 %. Zaradi nizke vsebnosti tega plina ni možno uporabiti za
pogon motorja. Da bi motor lahko obratoval, mora biti v deponijskem plinu vsaj 35–40 %
metana. V tem primeru je v plinu tudi več CO2 in O2 (Energetska zasnova…, 2006).
Splošno gledano sežiganje komunalnih odpadkov ne predstavlja optimalne rešitve, predvsem
zaradi povečanja zračnih emisij ter zmanjšanja učinkovitosti ukrepov za zmanjševanje
odpadkov na izvoru in ukrepov za snovno uporabo odpadkov.
Prireja živali in poljedelstvo v občini nista izrazito intenzivni dejavnosti. Leta 2010 je bilo v
občini skupaj 280 kmetij, od tega jih ima 257 trajne nasade, 6 jih ima mešano rastlinsko
pridelavo in 9 živinorejo. 8 kmetijskih gospodarstev pa je nerazvrščenih. 10 družinskih kmetij
ima skupno 45 glav velike živine. Skupne poljedelske površine (brez nasadov) znašajo
približno 40 ha.
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Ker živinoreja v občini ni razvita, to pomeni, da v občini ni zadostnega potenciala za
proizvodnjo in koriščenje bioplina, ki bi ga proizvajali iz odpadkov živali.
6.3.5. Geotermalna energija
Na področju alternativnih virov energije, h kateremu bo pristopila občina, je tudi projekt
geotermalne energije. Med Izolo in Debelim rtičem se namreč nahaja 10 vrelcev tople vode,
ki sicer dosežejo temperaturo komaj 30 °C, v večjih globinah pa tudi do 60 °C, zato bi jih bilo
smiselno uporabiti za razvoj termalnega turizma in za ogrevanje objektov (V Izoli bodo
zaživele…, 2011; Med Izolo in Debelim rtičem…, 2014). Na splošno lahko sklepamo, da v
občini obstaja potencial izrabe geotermalne energije, ki pa ga je potrebno še raziskati in
dokazati ter razmisliti o njegovi ekonomičnosti izrabe. Potrebno je tudi poudariti, da je projekt
zajema termalne vode tehnološko in ekonomsko zelo tvegan, tveganje pa se zmanjšuje čim
boljše so geološke raziskave terena. Stroški vrtanja z globino naraščajo in predstavljajo znaten
del naložbe.
6.3.6. Energija morja
Kot primer izkoriščanja energije morja je potrebno izpostaviti raziskovalni projekt
»SeaToCity«, ki sta ga pripravljala občina Izola skupaj s Fakulteto za pomorstvo v Portorožu.
Projekt pa se zaradi neuspešnosti občine Izola pri iskanju zainteresiranih partnerjev ni izvedel.
Cilj »SeaToCity« je namreč bil izkoriščati energijo morja za namene ogrevanja oz. ohlajanja
obalnih mest (Lokalni energetski koncept…, 2013).
Plimovanje in valovanje morja sta v Tržaškem zalivu preslabotni, obala je preveč poseljena in
morske poti preveč goste, da bi si tudi ob najbolj optimističnih scenarijih razvoja tehnologij
pretvorbe plimovanja in valovanja lahko predstavljali, da bi na slovenski obali in v
teritorialnem morju izrabljali omenjena dva obnovljiva vira energije (Veliki atlas Slovenije,
2011).
6.3.7. Toplotne črpalke
Toplotne črpalke (v nadaljevanju TČ) večje količine toplotne energije okolice na nižjem
temperaturnem nivoju s pomočjo kompresorja, ki ga poganja električna energija, pretvorijo v
manjšo količino toplotne energije na višjem temperaturnem nivoju. Za obratovanje pa
potrebujejo električno energijo, zato TČ obravnavamo kot obnovljiv vir energije, samo kar se
tiče toplotne energije. Dejansko je okoljska sprejemljivost TČ odvisna od »grelnega števila«
oz. od tega, koliko kilovatnih ur (kWh) uporabne toplote pridobimo z rabo ene kilovatne ure
električne energije. Če je to število nižje od tri, potem TČ okoljsko in ekonomsko ni
gospodarna. Praktično pa velja, da je TČ okoljsko in ekonomsko upravičena za ogrevanje
stavbe le ob dobrem toplotnem ovoju oziroma izolaciji ter ob uporabi nizkotemperaturnega
ogrevalnega sistema (Veliki atlas Slovenije, 2011).
TČ so v zadnjem času postale izrazito konkurenčne pri pripravi ogrevane toplote in sanitarne
vode. Glede na mile klimatske razmere so za Izolo primerni sistemi TČ, ki koristijo kot vir
toplote okoliški zrak. TČ deluje do zunanje temperature -10 °C, pod to temperaturo pa
delovanje ni več ekonomično. Za Izolo je še posebej zanimivo, da lahko TČ uporabimo v
grelne in hladilne namene. TČ in hladilna naprava namreč delujeta na enakem
termodinamičnem procesu. Če kombiniramo oba sistema, lahko nekatere komponente
koristimo v dvojni funkciji. Pri ogrevanju odvzema TČ toploto okolici in jo na višjem
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temperaturnem nivoju oddaja v prostor. Za potrebe hlajenja prostora pa se proces obrne.
Toplotna črpalka ohlaja prostor, prevzeto toploto pa oddaja v okolico (Energetska zasnova…,
2006).
Lahko pa kot vir toplote uporabijo tudi morsko vodo, v kolikor so locirani v primerni
oddaljenosti od morja (Energetska zasnova…, 2006). Morska toplotna črpalka nima
nikakršnih izpustov toplogrednih plinov, v morje pa vrača isto vodo, ki jo je prej načrpala, le
za nekaj stopinj Celzija bolj hladno (poleti se v morje vrača nekoliko bolj topla voda). Z
vedno večjim številom črpalk bi se posledično ohlajale oziroma segrevale vedno večje
količine vode, zato bi bilo potrebno preučiti, kolikšen vpliv je še dopusten (Race, 2012). V
izolski občini morskih toplotnih črpalk še ni, so se pa z morsko toplotno črpalko v začetku
leta 2014 začeli ogrevati Grand Hotel Bernardin v piranski občini.
Na podlagi zgoraj navedenega lahko sklenem, da je sedanja raba OVE v občini precej
skromna, kar pogojujejo naravne razmere ter razpoložljiva tehnologija. Od omenjenih OVE se
najbolj izkorišča sončna energija in menim, da bo se njen pomen v prihodnosti še povečal. Tu
bi morala občina spodbujati posameznike s subvencijami, da bi na svoja stanovanja namestili
sončne sisteme, saj je investicija v takšen projekt kar precejšnja. Tudi toplotne črpalke imajo
glede na klimatske razmere v občini velik potencial, saj jih lahko uporabljamo tako za
ogrevanje kakor za hlajenje. Lesna biomasa glede na razpoložljive lesne zaloge v občini nima
večjega potenciala, saj bi bilo potrebno les uvažati od drugod, kar pa ni ravno ekonomično.
Glede na naravne in tehnološke razmere tudi koriščenje bioplina, energije morja in vetrne
energije trenutno ni večjih potencialov. Večje potenciale ima tako le še geotermalna energija,
kateri bi bilo potrebno posvetiti več pozornosti.
Cilji oz. smernice za prihodnjo rabo (obnovljivih virov) energije so torej naslednji:
o
o
o
o

izgradnja plinovoda zemeljskega plina;
spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (predvsem sončna energija);
spodbujanje energetsko varčne gradnje;
omogočiti energetsko varčnejše delovanje občine Izola (npr. manjša poraba energije
pri javni razsvetljavi, zmanjšanje osvetljevanja sakralnih in kulturnih objektov,
racionalnejša raba v gospodinjstvih in gospodarstvu).
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6.4.

SONARAVNA UREDITEV INFRASTRUKTURE

6.4.1. Prometna infrastruktura
Načrtovan prometni sistem primarno izboljšuje slabo prometno situacijo mesta. Za razvoj
mesta, povečanje njegove privlačnosti ter dvig kvalitete življenja v njem, pa je bistvenega
pomena uvedba prometne politike, ki daje prednost hoji, kolesarjenju in javnemu prometu ter
zmanjšuje uporabo osebnih avtomobilov. Pri tem so bistveni naslednji ukrepi (Občinski
prostorski načrt občine Izola, 2013):
o vzpostavitev peš con z ločenim dostavnim prometom;
o dograditev sistema pešpoti in kolesarskih poti, ki bodo povezovale mesto z zaledjem
in ki bodo prilagojene tudi osebam s posebnimi potrebami;
o cone umirjanja prometa;
o vzpostavitev prometnega vozlišča v parku ob Cankarjevem drevoredu z avtobusno
postajo, parkirno hišo, izposojevalnico koles in neposredno navezavo na pešpoti in
kolesarski promet ter možnostjo dostopa do vodnega taksija;
o javna parkirna hiša na vstopih v mesto ter vzpostavitev P+R sistema;
o druge parkirne hiše za domačine, obiskovalce specifičnih lokacij in druge
novogradnje;
o nadgradnja javnega potniškega prometa na območju mesta z vozili ustrezne velikosti
ter višjo frekvenco voženj;
o vzpostavitev morske javne potniške linije oz. vodnega taksija.
Izgradnja hitre ceste Koper–Izola–Lucija (H6) bo razbremenila celotno mestno cestno mrežo,
vzpostavila pretočne povezave med obalnimi občinami ter umaknila promet z obalne ceste na
vzhodu občine. Na hitro cesto se drugo prometno omrežje navezuje v dveh točkah, in sicer na
vzhodu pri industrijski coni, s čimer se mestno omrežje razbremenjuje tovornega prometa in
na zahodu pri Jagodju, kjer je najgostejša poselitev (Občinski prostorski načrt občine Izola,
2013). Celotna dolžina hitre ceste H6 bo znašala 13,6 km in bo predstavljala obvoznico
somestja Koper–Izola–Piran, ki bo obalno cesto razbremenila tranzitnega prometa proti
Hrvaški. Začne se pri priključku Koper (center), končala pa se bo po izvozu iz predora Lucan
s krožiščem v Luciji (Hitra cesta…, 2013).
Gradnja odseka Koper–Izola se kljub številnim zapletom nadaljuje. Na kritični poti je tudi
izgradnja dvocevnega predora Markovec dolžine 2143 m (desna cev) in 2175 m (leva cev).
Po najbolj optimističnem scenariju naj bi bil predor končan do konca leta 2014. V načrtu je
tudi odsek hitre ceste Jagodje–Lucija s priključno cesto na Piran. Na tem delu so predvideni
še trije priključki (Jagodje, Lucija, Piran), dvocevni predor Lucan ter viadukt Jagodje (Hitra
cesta…, 2013).
Gradnja hitre ceste H6 pomeni sicer velik poseg v okolje, saj bo med drugim prečkala tudi
nekatera kmetijska zemljišča. Po drugi strani pa se bo z njeno izgradnjo in z vstopom Hrvaške
v schengensko območje izboljšala prometna pretočnost, kar pomeni tudi manj zastojev v času
turistične sezone. Razbremenila pa bo tudi promet znotraj mesta.
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Načrtovana je tudi cestna povezava Šared–Jagodje, ki bo izboljšala sedanjo problematično
navezavo mesta na zaledje. Druga povezava v načrtu je tudi slemenska cesta med Šaredom in
Markovcem, ki bo dodatno povezovala izolsko zaledje s Koprom. Cestno povezavo, ki
povezuje naselja Šared, Malija, Korte in se na jugu nadaljuje proti Dragonji ter ostale cestne
povezave v zaledju pa je potrebno še naprej ustrezno vzdrževati (Občinski prostorski načrt
občine Izola, 2013).
Občina Izola se je na Prešernovi cesti, ki je glavna cestna povezava skozi mesto, odločila za
postavitev treh montažnih krožišč, saj je s tem želela izboljšati prometno pretočnost in
povečati prometno varnost. Obenem pa je želela znižati stroške vzdrževanja svetlobnih
naprav. Ker se je uvedba krožišč izkazala za primerno ureditev, so se na občini odločili za
izgradnjo stalnih krožišč (pri avtokampu Jadranka, pri OŠ Vojke Šmuc ter v Simonovem
zalivu) (Na Prešernovi kmalu…, 2013). Dela so se pričela v začetku novembra 2013 in bodo
predvidoma končana v začetku marca 2014.
Primarna kolesarska pot je del državne daljinske kolesarske povezave Porečanke, ki povezuje
tri države (Italija, Slovenija, Hrvaška), v okviru Slovenije pa tri občine (Koper, Izola, Piran).
V načrtu je tudi rekreacijsko-turistična kolesarska pot, ki bo potekala po obalni promenadi in
se priključevala na prometnice, ki vodijo v zaledje. Sekundarne kolesarske poti pa bodo
znotraj mesta potekale ob primernem prečnem profilu ceste, ki poleg pločnika za pešce
predvideva tudi pas za kolesarsko pot (Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
Leta 2013 je v Izoli zaživela tudi izposoja koles. Junija 2013 je družba Ibis d. o. o. uredila
prve tri postaje (pri Srednji šoli Izola, pred pošto in na parkirišču pri ladjedelnici). Cilj
projekta pa je, da si bo kolesa možno izposoditi v vseh treh obalnih občinah. S tem projektom
želi občina spodbuditi uporabo kolesa kot prevoznega sredstva. Z uporabo koles namreč
skrbimo za svoje okolje in čist zrak v okolici. Za samo mesto pa to pomeni razbremenitev
prometa v mestnem središču, razbremenitev parkirišč ter ozaveščanje o skrbi za okolje in
zdravem načinu življenja (Izposoja koles tudi v Izoli, 2013).
Glavni cilj je torej zmanjšati odvisnost od osebnega avtomobila in posledično zmanjšati
negativne vplive na okolje. Spodbujati pa bi bilo potrebno rabo pešpoti in kolesarskih poti ter
javnih prevoznih sredstev. Pri javnem potniškem prometu bi bilo smiselno vzpostaviti P+R
sistem, kar pomeni, da bi se posameznik z osebnim vozilom pripeljal do obrobja mesta, vozilo
pustil na površinah P+R, nato pa bi se naprej odpeljal z javnim potniškim prometom. Poleg
tega pa bi bilo potrebno povečati tudi pogostost voženj, izboljšati avtobusno povezavo mesta
z zaledjem itd. Smiselno bi bilo tudi omejiti ali prepovedati promet motornih vozil v starem
mestnem jedru, saj ta uničuje bogato naravno in kulturno dediščino, ki se nahaja v tem delu.
Cilji oz. smernice na področju prometa so naslednji:
o osveščanje o alternativnih oblikah mobilnosti in odgovornejša raba avtomobila ter
populariziranje javnega prometa;
o izgradnja in označevanje kolesarskih stez;
o izboljšanje varnosti pešpoti in dostopov do javnih objektov ter javnega prevoza;
o spodbujanje uporabe javnih prevoznih sredstev;
o spodbujanje uporabe alternativnih goriv – osveščanje o rabi OVE (biogoriva in
električna vozila) v javnem transportu.
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6.4.2. Komunalna infrastruktura
Tudi na področju komunalne infrastrukture bi bile potrebne nekatere spremembe, ki bodo
predstavljene v nadaljevanju.
Slovenska Istra se v poletnih mesecih sooča s težavami z vodno oskrbo. Zaradi
vododeficitarnosti območja je zato najpomembnejša strateška naloga zagotovitev novega
vodnega vira za dolgoročno kakovostno oskrbo celotnega obalnega območja in njegovega
zaledja s pitno vodo. Za ta namen je v izdelavi državni prostorski načrt, ki predvideva
izgradnjo akumulacije na pritokih reke Reke ter izgradnjo povezovalnega voda s
pripadajočimi objekti na obstoječe sisteme s pitno vodo rižanskega in kraškega vodovoda. Za
potrebe izgradnje tega regionalnega vodovodnega sistema se preverja tudi vodni vir Klariči
(Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
Občina Izola je leta 2008 pristopila k projektu »Hidravlična izboljšava vodovodnega
omrežja«, ki ga vodi Rižanski vodovod. Cilj tega projekta je izboljšava tlačnih razmer,
zamenjava dotrajanih cevovodov, zmanjšanje motenj v oskrbi s pitno vodo itd. Omenjena
investicija bo nekoliko omilila problem pomanjkanja pitne vode v sušnih obdobjih in
obdobjih turistične sezone, ko obstoječi vodni viri ne zadostujejo potrebam (Hidravlična
izboljšava…, 2013).
Lastne kanalizacijske sisteme s čistilnimi napravami imata naselji Korte in Cetore. Zaradi
naraščanja števila prebivalcev v obeh naseljih bo kmalu dosežena največja zmogljivost
čiščenja obeh malih komunalnih čistilnih naprav, zato bo potrebno povečati njuno čistilno
zmogljivost. Nekatera naselja na podeželju (npr. Šared) še nimajo zgrajenega kanalizacijskega
omrežja, zato bi ga bilo potrebno zgraditi.
Obstoječe pretočne greznice, na katere so priključene odpadne komunalne vode iz objektov na
podeželju, bodo morale biti do konca leta 2015 opuščene in nadomeščene z malimi
komunalnimi čistilnimi napravami, in sicer na tistih območjih, kjer zaradi razpršenosti
individualnih gradenj ne bo zgrajena javna kanalizacija (Komunala Izola, 2014).
Za zbiranje odpadkov je v občini Izola dobro poskrbljeno. Na številnih lokacijah so urejeni
ekološki otoki, ki so namenjeni ločenemu zbiranju odpadkov. Delež ločeno zbranih odpadkov
se iz leta v leto povečuje, kar gre prepisati vedno večji okoljski ozaveščenosti občanov in to je
potrebno še naprej spodbujati. Večji problem nastaja edino okrog izolske deponije odpadkov,
ki nima okoljevarstvenega soglasja za obratovanje. V letu 2016 naj bi začel delovati regijski
center za ravnanje z odpadki.
Če povzamem, so cilji oz. smernice za prihodnji razvoj komunalne infrastrukture naslednji:
o zagotovitev novega vodnega vira za območje Slovenske Istre in obnovitev
vodovodnega omrežja;
o izgradnja kanalizacijskega omrežja v naseljih na podeželju;
o povečati čistilno zmogljivost malih komunalnih čistilnih naprav ter zamenjava
pretočnih greznic z malimi komunalnimi čistilnimi napravami;
o vzpostavitev regijskega centra za ravnanje z odpadki.
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6.5.

SONARAVNO UREJANJE POSELITVENIH OBMOČIJ

Občina Izola bo spodbujala policentrični urbani sistem, ki ga tvori štiristopenjsko
strukturirano omrežje občinskega središča nacionalnega pomena, pomembnejših lokalnih
središč, lokalnih središč ter pomožnih lokalnih središč (Občinski prostorski načrt občine Izola,
2013).
Izola je skupaj z naseljem Jagodje občinsko središče in deluje kot središče družbene
infrastrukture, oskrbnih, storitvenih, upravnih, gospodarskih in drugih dejavnosti. Na
degradiranih in opuščenih območjih industrije, kopov itd. (kompleks ladjedelnice, območje
Rude in kompleksi industrij Delamarisa, Ribe in Arga) so predvideni novi programi
(predvsem stanovanjski in turistični kompleksi), ki morajo biti v skladu z urbanističnim
načrtom. V načrtu je tudi prenova starega mestnega jedra Izole. Širitve stavbnih površin se
namenjajo posameznim družbenim programom (npr. doma za ostarele, srednje šole, verske
dejavnosti…). Dolgoročno se bo območje poselitve širilo vse do hitre ceste (Občinski
prostorski načrt občine Izola, 2013).
Pomembno lokalno središče ostajajo Korte kot središčno naselje izolskega zaledja, kjer so že
danes locirane nekatere osnovne oskrbne dejavnosti. Prostorsko rezervo imajo v starem
naselbinskem jedru, ki jo je mogoče obuditi s prenovo, nepozidanih stavbnih površin pa je
zanemarljivo malo. V naselju je predvidena širitev, vendar je ta zaradi zahtevnega terena in
kulturnih kvalitet prostora precej omejena (Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
Temeljita prenova Kort se je začela že v začetku leta 2013, ko je občina zgradila
kanalizacijsko omrežje, prenovila vodovodno omrežje, asfaltirala ceste v starem delu vasi,
prenovila prostore gasilskega doma, obnovila in razširila pokopališče z dodatnimi parkirnimi
prostori…
Kot pomembnejše lokalno središče pa je načrtovan tudi Šared, ki predstavlja največji
prostorski razvojni potencial izolskega zaledja. Danes beleži izrazit primanjkljaj dejavnosti,
saj zasledimo večinoma le bivanje. Zaradi velikih nepozidanih površin in izredne lege se na
Šaredu poleg družbenih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti načrtuje tudi umestitev območij za
turizem (Občinski prostorski načrt občine Izola, 2013).
Konec leta 2013 je bil sprejet občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za Šared. Šared
bodo postopoma razvijali kot pretežno stanovanjsko naselje ter lokalno oskrbno in storitveno
središče izolskega zaledja. Že sedaj je pozidanega približno 30 % območja OPPN za Šared, ki
obsega 44,5 ha površin. Z uresničitvijo načrtov pa bo stanovanjska gradnja zasedla dvakrat
več površin. Poleg tega pa bodo razširili in dopolnili tudi prometno omrežje ter izboljšali
pretočnost in varnost. Omrežje bo potem zasedlo 13 % naselja. Na Šaredu bodo med drugim
tudi uredili fekalno in meteorno kanalizacijo, električno omrežje, javno razsvetljavo ter
kasneje še telekomunikacijsko omrežje in plinovod (Cerin, 2013b).
Na nivoju lokalnega središča je naselje Malija, ki ima predvsem bivanjsko funkcijo. V njem
je potrebno zagotavljati osnovno oskrbo prebivalstva in osnovni nivo družbenih dejavnosti.
Podobno kot Korte leži Malija nad hudourniško grapo z visokim izkoristkom stavbnih površin
in je tako brez možnosti za širitev, je pa v načrtu obnovitev starega dela naselja (Občinski
prostorski načrt občine Izola, 2013).
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Pomožna lokalna središča so Cetore, Baredi, Dobrava, Draga, Medoši, Nožed in Mala Seva.
V Cetorah, Medoših in v Dragi se stavbna zemljišča le dopolnjujejo. Večjo širitev glede na
obseg naselja ima zaradi izkoriščenosti stavbnih zemljišč le Mala Seva, kjer so predvideni
objekti za sekundarno bivanje, medtem ko pa območja naselij z razpršeno poselitvijo
(Dobrava, Nožed in Baredi) ohranijo svoj značaj (Občinski prostorski načrt občine Izola,
2013).
Da bi zmanjšali in razbremenili vlogo občinskega središča, bi bilo potrebno nekatere
dejavnosti prenesti v drugo naselje. Najprimernejše bi bile Korte, saj že imajo nekaj oskrbnih
dejavnosti, v letu 2013 pa je bilo zgrajena komunalna infrastruktura. S tem bi se zmanjšala
centralizacija občine, kar bi pomenilo njen enakomernejši razvoj. Poleg tega bi morala občina
spodbujati tudi policentrično poselitev. V naseljih na podeželju bi bilo potrebno najprej
obnoviti cestno infrastrukturo ter zgraditi vodovodno in kanalizacijsko omrežje, saj bi s tem
naselja postala privlačnejša za poselitev. Poleg tega pa bi občina morala zagotoviti delovna
mesta, saj bi s tem pritegnila predvsem mlade, da ostanejo v občini. To pa bi vplivalo na
ohranitev kulturne pokrajine.
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7. ZAKLJUČEK
Občina Izola leži v jugozahodnem delu Slovenije in je s svojimi 28,6 km2 ena najmanjših
občin v Sloveniji. Šteje okoli 15.900 prebivalcev. Nekoč je bila znana po ribištvu, danes pa je
znana predvsem po turizmu. Je ena izmed gospodarsko najbolj razvitih občin v Sloveniji.
Na začetku diplomskega dela sem najprej opredelil pojem »sonaravni razvoj«. Nato sem z
vidika možnosti udejanjanja sonaravnega razvoja funkcijsko ovrednotil fizičnogeografske in
družbeogeografske značilnosti občine Izola. S pomočjo različnih strategij, programov in
načrtov sem izpostavil pet potencialnih možnosti za sonaravni razvoj občine ter podal
predloge in smernice za sonaravni razvoj v prihodnosti. Te možnosti so: ekološko kmetijstvo,
ekološki turizem, sonaravna energetska oskrba in potrošnja, sonaravna ureditev infrastrukture
ter sonaravno urejanje poselitvenih območij.
Največ ekoloških kmetijskih zemljišč se v občini nahaja na območju katastrske občine Cetore.
Glede na dejansko rabo zemljišč prevladujejo trajni nasadi, predvsem oljčniki in vinogradi.
Na splošno velja, da so ekološka kmetijska zemljišča v občini majhna in razdrobljena.
Povpraševanje po ekoloških pridelkih je vedno večje, zato menim, da se bo število ekoloških
kmetovalcev v prihodnosti še povečalo. Največji potencial predstavljata gojenje zelenjave in
sadja. Zelenjava bi bila na tržišču še bolj zgodaj, če bi se jo pridelovalo v rastlinjakih.
Trenutno pa njihovo postavitev ovira še nerešeno vprašanje glede postavljanja objektov na
kmetijskih zemljiščih, kar je vsesplošen problem pri večini ekoloških kmetovalcev v občini.
Zaradi milejših klimatskih razmer v primerjavi z drugimi deli Slovenije tu uspevajo tudi
druge, bolj specifične zelenjavne in sadne vrste, kot so fige, kaki, mandarine, artičoke itd., kar
bi še dodatno popestrilo ponudbo na tržišču. Na območju občine se trenutno nahaja 21
ekoloških kmetij. Spodbuja se ustanovitev še kakšne ekološke kmetije, predvsem v navezavi s
turizmom.
Turizem predstavlja pomembno gospodarsko dejavnost v občini. Morje ter bogata naravna in
kulturna dediščina privabljajo številne domače in tuje goste. Izpostaviti pa je potrebno
dejstvo, da je turizem zelo dobro razvit zgolj v obalnem pasu. Višek turistične sezone je v
poletnih mesecih, kar je splošno značilno za obmorska mesta. Zato bi bilo smiselno
razmišljati o razvoju celoletnega turizma. Kot potencialne možnosti bi izpostavil predvsem
kulturni turizem (razstave, prireditve…), zdravstveni turizem (rehabilitacije, masaže…) in
poslovni turizem (seminarji in konference). Na drugi strani pa je turizem na podeželju slabo
razvit. Tu obstajajo veliki potenciali za razvoj ekološkega turizma, saj je tudi podeželje
bogato z naravno in kulturno dediščino. Predvsem bi izpostavil istrsko kulinariko, vinske
kleti, pohodniške in kolesarske poti, značilne istrske običaje, arhitekturo itd. Potrebno bi bilo
investirati v turistične komplekse manjših zmogljivosti ter razvoj ekoloških turističnih kmetij,
ki bi ponujale različne programe in dejavnosti, npr. ponudbo domačih izdelkov, vključevanje
v življenje na kmetiji, športne dejavnosti ipd.
Občina Izola je zaradi milega podnebja v pogledu ogrevanja precej energetsko »nezahtevna«.
V bližnji prihodnosti se bo število klimatskih naprav ter toplotnih črpalk še povečalo, saj
lahko obe uporabljamo tako za gretje kot za hlajenje. Toplotne črpalke lahko koristijo kot vir
toplote okoliški zrak, lahko pa kot vir toplote uporabijo tudi morsko vodo, v kolikor so
locirane v primerni oddaljenosti od morja. V načrtu je tudi gradnja plinovoda zemeljskega
plina. Na področju sonaravne energetske oskrbe sem izpostavil tudi rabo obnovljivih virov v
občini, med katerimi se izkoriščata le lesna biomasa in sončna energija. Gozdovi prekrivajo
slabo tretjino občine in imajo predvsem ekološko funkcijo, zato večjega potenciala za uporabo
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lesne biomase ni. Tisti, ki se ogrevajo z lesno biomaso, jo uvažajo predvsem iz drugih občin,
ki so z gozdovi bolj bogate. Izpostavil sem tudi vetrno, geotermalno in energijo morja, ki pa
zaenkrat nimajo večjega potenciala. Omejene so tudi možnosti za koriščenje bioplina tako iz
deponij komunalnih odpadkov kakor bioplina iz živinoreje. Največji potencial za izkoriščanje
obnovljivih virov ima tako le sončna energija. V Slovenski Istri namreč sonce povprečno sije
med 2100 in 2400 ur na leto, kar je največ v Sloveniji. V občini je 9 sončnih elektrarn, v
načrtu pa je postavitev še sedmih fotovoltaičnih elektrarn na javnih objektih. Tako občina kot
država bi morali v prihodnje še bolj spodbujati izgradnjo takih sistemov, saj je izkoriščanje
sončne energije brezplačno in okolju prijazno.
Naraščajoče število osebnih vozil v občini zmanjšuje pretočnost cest ter znižuje kakovost
bivanja v mestu (hrup, onesnažen zrak), še posebej pa je to opazno v času turistične sezone.
Ravno zaradi tega si občina prizadeva uvesti prometno politiko, ki bi spodbujala hojo,
kolesarjenje in uporabo javnega potniškega prometa. Na tem področju so se stvari začele
premikati na bolje v letu 2013, ko so uvedli izposojevalnico koles. Javnega prometa se danes
večinoma poslužujejo le dijaki, študenti in upokojenci, uvedba sistema P+R pa bi spodbudila
tudi druge, da bi začeli uporabljati javni prevoz. Pri tem pa je potrebno povečati frekvenco
voženj avtobusov. Izboljšati je treba tudi avtobusno povezavo zaledja z mestom, saj je ta
trenutno slaba. V starem delu mesta bi bilo potrebno omejiti ali pa celo prepovedati promet
vseh motornih vozil, saj to negativno vpliva tako na zdravje ljudi kakor tudi na tamkajšnjo
bogato naravno in kulturno dediščino. Glede na to, da Izola leži ob morju, bi bilo smiselno v
turistični sezoni vzpostaviti tudi javni morski potniški promet, ki bi povezoval vse tri obalne
občine ter tako dodatno popestril turistično ponudbo tega območja. Tudi na področju ostale
infrastrukture bi bilo potrebnih nekaj sprememb, med katerimi bi izpostavil predvsem
zagotovitev novega vodnega vira za območje Slovenske Istre, obnovo vodovodnega omrežja,
izgradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, kjer ga še ni, ter izgradnjo regijskega
centra za ravnanje z odpadki.
V mestu Izola skupaj s primestnimi naselji Jagodjem, Dobravo, Livadami in Poljem živi
večina prebivalcev občine. Tu so skoncentrirane oskrbne, storitvene, gospodarske, upravne in
druge dejavnosti. Da pa bi razbremenili samo mesto Izola, bi bilo potrebno spodbujati
policentrični razvoj občine, s čimer bi omogočili bolj razpršeno poselitev. Na območju mesta
je tudi veliko degradiranih površin, predvsem na območjih nekdanjih industrijskih obratov, ki
kvarijo izgled mesta. Tu so predvideni predvsem stanovanjski, trgovski ter turistični
kompleksi, parkirišča in garažne hiše. Zaradi različnih interesov na teh območjih zato občasno
prihaja do trenj. Menim, da bi bilo bolje, če bi na teh območjih uredili več zelenih (parki) in
rekreacijskih površin. Izgled mesta kvarijo tudi nedokončani bloki, ki so jih začela graditi
gradbena podjetja in so kasneje propadla. Po mojem mnenju bi bila za občino ena izmed bolj
smiselnih investicij predvsem gradnja doma za ostarele, saj se njihovo število iz leta v leto
povečuje. Tudi na podeželju ima občina v načrtu prenovo vasi in njene infrastrukture.
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Na podlagi smernic, ki sem jih podal za sonaravni razvoj občine Izola, lahko v celoti potrdim
vse tri zastavljene hipoteze, in sicer:
o Prva hipoteza je predpostavila, da ima občina Izola glede na svoje fizičnogeografske
in družbenogeografske danosti veliko možnosti za udejanjanje prihodnjega
sonaravnega razvoja. Tu sem predstavil možnosti sonaravnega razvoja na področju
ekološkega kmetijstva, ekološkega turizma, sonaravne ureditve infrastrukture,
sonaravnega urejanja poselitvenih območij, na področju sonaravne energetske oskrbe
pa predvsem rabo sončne energije.
o Druga hipoteza je predpostavila, da sta največji potencial za sonaravni razvoj občine
ekološko kmetijstvo in ekološki turizem. Največji potencial obeh dejavnosti se namreč
nahaja na območju izolskega podeželja, kjer sta značilna majhna gostota poselitve in
ohranjenost narave. Kot prednost bi izpostavil tudi soodvisnost obeh dejavnosti; na
ekoloških kmetijah bi pridelovali ekološke pridelke, te pa bi ponujali na ekoloških
turističnih kmetijah.
o Tretja hipoteza je predpostavila, da največji problem za prihodnji sonaravni razvoj
občine predstavljata konflikt interesov in prostorska omejenost. Kot prvi primer sem
omenil gradnjo umetnega otoka pri Izoli, ki bi po eni strani povečal turistično
privlačnost občine, a bi po drugi strani ta poseg preveč uničil morsko dno. Drug
primer je gradnja golf igrišča na Baredih, ki bi prav tako povečala turistično
privlačnost zaledja, a po drugi strani vemo, da so golf igrišča velik porabnik vode, kar
pa na območju s poletnim primanjkljajem vode ni ravno smiselno in ni v skladu s
sonaravnim razvojem. Tretji primer pa je umeščanje različnih objektov na
degradiranih površinah nekdanjih industrijskih obratov. Glede prostorske omejenosti
pa bi izpostavil naselji Korte in Malijo, ki zaradi svoje lege nimata možnosti za širitev.

73

8. SUMMARY
The municipality of Izola is located in the south-western part of Slovenia, and is with its 28,6
km2 one of the smallest municipalities in the country. It has about 15.900 inhabitants. In the
past it was known for fishing, but today it is known mostly for tourism. It is one of the most
economically developed municipalities in Slovenia.
In the beginning of the thesis was defined the term "sustainable development". Than were,
regarding the possibilities of implementation of sustainable development, functionally
evaluated the physio-geographic and socio-geographic characteristics of municipality of Izola.
Using different strategies, programmes and plans five potential possibilities for the
sustainable development of the municipality were highlighted, and recommendations and
guidelines for the future sustainable development were given. These possibilities are: organic
agriculture, ecological tourism, sustainable energy supply and consumption, sustainable
regulation of infrastructure, and sustainable regulation of settlement development zones.
The largest number of organic farms is situated in the cadastral municipality of Cetore.
Vineyards and yards with olive trees are prevailing. Organic farms in the municipality are
small and crumbly. Demand for organic products is growing fast, that is why it is thought that
the number of organic farmers will grow in the future. The greatest potential are vegetable
and fruit cultivation. Vegetables, if grown in greenhouses, could be on market much sooner.
At the moment putting up greenhouses is impeded by the unsolved problem of the
construction of buildings on farmland which is a common problem for most of the organic
farmers. Because of mild climate in comparison with other parts of Slovenia, here grow
vegetable and fruit species that can be seen only in this part of the country. These are figs,
kaki, mandarins, artichokes etc. which would enrich the offer on the market. In the
municipality there are 21 organic farms. Establishment of new organic farms is stimulated
above all if they are related to tourism.
Tourism is a very important factor in economy of the municipality. The sea, and the rich
natural and cultural heritage attract many local and foreign guests. It must be pointed out that
tourism is developed only in the coastal area. The peak of the tourist season is in summer.
This is a typical feature for all coastal cities. That is why it would be appropriate to think of
development of tourism as a whole. As potential options cultural tourism (exhibitions,
performances...), health tourism (rehabilitation, massages...), and business tourism (seminars
and conferences). On the other part, tourism in rural areas is poorly developed. In this area
there is great potential for the development of organic tourism because the rural part is also
rich with its natural and cultural heritage. I would emphasize the istrian culinary, wine cellars,
hiking and cycling paths, typical istrian customs, architecture etc. Investments should be made
in tourist complexes of lower capability, and in development of organic tourist farms which
would offer various programmes and activities as for example offer of local products,
including in the life of the farm, physical activity etc.
Municipality of Izola is because of mild climate energetically not very demanding regarding
heating. In the near future the number of air conditioners and heat pumps will rise, since both
can be used for cooling and heating. Heat pumps can use the air as a heat source or the sea, if
the distance is appropriate. In the project also building of a natural gas conduit is planned.
Regarding sustainable energy supply the usage of renewable sources in the municipality,
where only wood biomass and solar energy are used, was pointed out. Woods cover
approximately a third of the municipality. Since they have mainly an ecological function,
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there is no greater potential in the usage of wood biomass. Those who use wood biomass for
heating import the biomass from other municipalities that have more woods. Also wind,
geothermal and water energy were pointed out, but there is no greater potential at the moment.
Also possibilities for using biogas from comunal waste or biogas from stockbreeding. The
greatest potential for the usage of renewable sources is the solar energy. In Slovenian Istria
the sun is shining on the average for between 2100 and 2400 hours per year, which is the
highest number for Slovenia. In the municipality there are 9 solar power stations, in the
project is mentioned building of 7 photovoltaic power stations on public facilities. The
municipality and the state should stimulate building of these systems since the use of solar
power is free and not harmful for the environment.
The increasing number of automobiles in the municipality causes traffic congestion and
reduces the quality of living in the area (noise, pollution), which can be noticed during
summer. This is the reason why the municipality strives to introduce a traffic policy which
would stimulate walking, cycling and the usage of public transportation. Things started to
change regarding this problem in 2013 when bicycle hiring was introduced. Public
transportation is used mainly by students and pensioners, introduction of the system P+R
would stimulate others for using public transportation. The frequency of bus rides should be
higher. The bus connection between the city and the rural part should be improved since it is
very poor at the moment. In the old part of the town traffic should be restricted or it should
even be closed for traffic because it influences badly on people and on the rich natural and
cultural heritage. Since Izola is located on the coast, in summer it would be reasonable to
establish public sea transport system which would connect all three coastal municipalities and
enrich the tourist offer of the area. Also regarding other infrastructure some changes should be
made. One of them would be a new water source for Slovenian Istria, renovation of the water
supply system, building of water and sewage system on the locations where it is missing, and
building a regional center for sewage treatment.
Most of the inhabitants of the municipality live in the city of Izola with its outskirts Jagodje,
Dobrava, Livade and Polje. Here are concentrated most of the supply, service, economic,
administrative and other activities. Polycentric development of the city would be very
positive, so that dispersed settlement would be possible. In the city there is a large number of
degraded areas, especially on the locations of former industrial plants which ruin the
appearance of the city. On these territories are planned residential and tourist areas, parking
spaces and car garages. Because of different interests regarding these territories, occasionally
there are disagreements. I think it would be better if on these territories a larger part would be
dedicated to green areas. The appearance of the city is damaged by the unfinished blocks of
flats that were built by companies which later went bankrupt. In my opinion, for the
municipality it would be a good investment building of a home for the aged, since the number
of elderly people is growing fast every year. Also on the countryside, the municipality has
planned the renovation of the village and its infrastructure.
On the basis of the guidelines provided for the sustainable development of the municipality
of Izola, the three hypotheses can be confirmed.
o The municipality of Izola has according to its physio- and socio-geographic
circumstances many possibilities for the realization of the future sustainable
development.
o The major potential for the sustainable development of the municipality of Izola are
organic agriculture and ecological tourism.
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o The largest problem for the future sustainable development of the municipality of
Izola are the conflict of interests and space limit.
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