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MOŽNOSTI RAZVOJA TRAJNOSTNEGA TURIZMA V MESTNI
OBČINI KOPER
Izvleček:
Obalno območje med Koprom in Izolo, ki sega od kopališča v Žusterni do vključno
avtokampa Jadranka v Izoli, obsega predvsem morje in obalo z železniškim nasipom,
površine obalne ceste, drevored pinij in klif. Po koncu gradnje predora Markovec v
bližnji prihodnosti in s posledično preusmeritvijo prometa vanj, bosta občini pridobili
nekaj kilometrov obale za rekreativne in turistične namene, s tem se bo izboljšala
kvaliteta življenja prebivalcev. Namen diplomskega dela je podati možnosti za trajnostni
razvoj turizma na obravnavanem območju. Analiza ankete je pokazala na odnos
prebivalcev obalnih občin do območja obalnega pasu med Koprom in Izolo in do
trajnostnega turizma. Pogledi prebivalcev na prihodnji razvoj turizma težijo k razvoju
trajnostnega turizma. Udejanjenje teh želja bi se v novi prostorski ureditvi območja
izkazovalo kot ureditev kolesarske povezave s pripadajočo infrastrukturo, zgraditev poti
za rolanje, postavitev klopi za počitek obiskovalcev in ureditev kopališč. Na tem območju
bi bile kot trajnostna oblika obiska zaželene vodene strokovne ekskurzije za manjše
skupine, različne delavnice, seminarji in ekopočitnice.
KLJUČNE BESEDE: Mestna občina Koper, obalna cesta, trajnostni turizem, prostorsko
planiranje

POSSIBILITIES OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT
IN COMMUNITY OF KOPER
Abstract:
Coastal area between Koper and Izola is extending from Žusterna bathing area to
Jadranka camping place in Izola. It consists of the sea and coastal area with former
railway embankment, coastal road area, Stone Pine tree walk and a cliff. After the
completion of the Markovec road tunnel in the near future, and with that redirection of
motor traffic below the surface, the coastal municipalities are going to gain a few
kilometers of coast for recreational and tourism purposes. Consequently also the life
quality for the local population will gain in quality. The purpose of this diploma thesis is
to suggest a variety of options for sustainable tourism development of the present area.
Survey results are also presented for the purpose to show the attitude of the local
population toward the area and sustainable tourism possibilities for it. Opinions of the
locals mostly strive to sustainable tourism development, which would be resulting in the
new spatial arrangement as a bike link with belonging infrastructure, rollerblade path,
benches by the walk path and new bathing areas layout. Expert guided smaller groups,
seminars, workshops and eco-holidays in the area would be much appreciated as a
sustainable form of tourism.
KEY WORDS:
Municipality of Koper, coastal road, sustainable tourism, spatial planning
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1. UVOD
Območij, kjer bi se lahko v Mestni občini Koper razvijal trajnostni turizem je več, vendar
smo se v diplomskem delu osredotočili le na območje obale med Koprom in Izolo, saj bo
v bližnji prihodnosti deležno velikih sprememb v rabi prostora in s tem povezanih
investicij. Obalno območje med Koprom in Izolo sega od kopališča v Žusterni (vključno
s kopališčem) do vključno avtokampa Jadranka v Izoli in obsega predvsem morje in
obalo z železniškim nasipom (opuščena železnica Trst - Poreč), površine obalne ceste
(odsek državne ceste G2 št. 111, Koper - Sečovlje), drevored pinij in klif. Po koncu
gradnje predora Markovec v bližnji prihodnosti in s posledično preusmeritvijo prometa
vanj, bo za mesti in prebivalce Izola in Koper to pomenilo veliko spremembo. Občini
bosta pridobili nekaj kilometrov obale za športno - rekreativne in turistične namene,
posledično se bo izboljšala kvaliteta življenja prebivalcev.
Pričujoče obalno območje takoj pritegne zanimanje, saj predstavlja po eni strani izjemen
razvojni prostorski potencial mest Koper in Izola, obalnega območja in Slovenije, po
drugi strani pa okoljsko ranljivo območje morske obale. Tesen preplet narave in družbe
postavlja območje v osrčje geografskega proučevanja. Tukaj se nahajajo pomembne
naravne vrednote (pozejdonka na morskem dnu, drevored pinij, fosilni klifi) ter bogata
kulturna dediščina, zato bi bil kakršenkoli napačen in nenačrtovan poseg v okolje lahko
razlog za zmanjšanje biotske raznovrstnosti obalnega ekosistema. Ob pogledu na obalni
pas med Koprom in Izolo se takoj pojavi vprašanje, kaj se bo v bližnji prihodnosti s tem
območjem sploh zgodilo. Ali smo ljudje sposobni ta majhen dragocen del obale med
urbaniziranima jedroma ohraniti v čim bolj neokrnjenem stanju kljub temu, da je danes
litoralizacija morske obale in priobalnega pasu tisto, kar najbolj ogroža obalni pas
nasploh? Če pogledamo iz socialnogeografskega vidika, se poraja vprašanje, kakšen je
sploh odnos prebivalcev obalnih občin do proučevanega območja in kakšne so njihove
želje in ideje pri razvijanju turizma tukaj.
Diplomsko delo na začetku predstavi fizično in družbenogeografske značilnosti
Koprskega primorja. Ker se pričujoče delo osredotoča na možnosti trajnostnega turizma
na tem območju, smo v nadaljevanju opredelili razvoj koncepta trajnostnega razvoja
turizma, pojem trajnostni razvoj turizma skupaj z opisom indikatorjev trajnostnega
turizma ter podali njegove prednosti in pomanjkljivosti. Sledi opredelitev in predstavitev
obalnega pasu med Koprom in Izolo, natančen opis prihodnjih novih prostorskih
ureditvenih območij (obalna promenada, Žusterna, obala in akvatorij med Žusterno in
Rexom, rt Rex) ter izpostavitev problematike slovenskega jadranskega otoka. Nadalje se
diplomska naloga osredotoča na možnosti razvoja trajnostnega turizma na obalnem pasu
med Koprom in Izolo. V to poglavje je vključena analiza programa upravljanja z obalnim
območjem (CAMP) skupaj s podanimi smernicami na področju trajnostnega razvoja
turizma za Južno Primorsko, scenariji in ukrepi za razvoj trajnostnega turizma po
Jurinčiču (2005). Na podlagi zgoraj opisanih vsebin, rezultatov anket, terenskega dela in
pogovorov s strokovnjaki smo podali nekaj razvojnih predlogov in usmeritev.
Zadnji del naloge predstavlja analiza ankete med prebivalci obalnih občin, ki ugotavlja
doživljanje obalnega območja med Koprom in Izolo, poznavanje zavarovane naravne
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dediščine, pogostost uporabe pešpoti v rekreacijske in sprostitvene namene, razloge za
obisk pešpoti, letni čas obiska, pomen umaknitve obalne ceste v predor za prebivalce
obalnih občin, udejstvovanja pri razvijanju turizma na obalnem območju med Koprom in
Izolo, mnenja o možnem povečanju obiska in mnenja o možnih posledicah umaknitve
obalne ceste v predor za obalno območje.
Trajnostni turistični razvoj lahko edini zagotavlja napredek domačinom in ugodje
obiskovalcem, vendar le, če se obe skupini ljudi tega zavedata. Rezultati anket so
pokazali, da prebivalci obalnih občin na proučevanem območju stremijo k razvoju
trajnostnega turizma, saj vzdržuje ravnovesje med potrebami turistov in potrebami
lokalnega prebivalstva na turističnem območju. Oboji, turisti in lokalno prebivalstvo, si
prizadevajo za ohranitev obstoječih danosti (naravnih in kulturnih) za bodoče
obiskovalce, ki bodo lahko preživeli počitnice na enaki ali bolj kakovostni ravni, kot je
sedanja. Navsezadnje si tudi turisti želijo dopusta v neonesnaženem okolju in začutiti
doživljajsko funkcijo in življenjski utrip pokrajine.
1.1. Namen in cilji
Namen diplomskega dela je podati možnosti za trajnostni razvoj turizma na območju
obalnega pasu med Koprom in Izolo po umiku obalne ceste v predor.
Cilji, ki smo si jih v diplomskem delu zastavili, so:
• Zbrati poglavitne fizično in družbenogeografske značilnosti Koprskega primorja,
• opisati glavne značilnosti trajnostnega turizma,
• predstaviti območje obalnega pasu med Koprom in Izolo (naravna in kulturna
dediščina, ekološko pomembno območje),
• predstaviti Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
planskih dokumentov za obalno območje med Koprom in Izolo,
• povzeti glavne značilnosti Programa upravljanja z obalnim območjem CAMP
Slovenija,
• podati predloge za trajnostni turizem,
• pridobiti mnenja oziroma odnos prebivalcev obalnih občin do območja obalnega
pasu med Koprom in Izolo in do trajnostnega turizma.
1.2. Delovne hipoteze
Na začetku diplomskega dela smo oblikovali naslednje delovne hipoteze, ki jih bomo v
nadaljevanju potrdili ali ovrgli. Hipoteze so naslednje:
HIPOTEZA 1: Predpostavljamo, da večina prebivalcev obalnih občin doživlja obalno
območje med Koprom in Izolo kot prometno povezavo.
HIPOTEZA 2: Prebivalstvo obalnih občin na tem območju želi razvijati trajnostni,
okolju prijazen turizem.
HIPOTEZA 3: Umaknitev obalne ceste v predor bi za prebivalce obalnih občin v prvi
vrsti pomenilo dvig kakovosti življenja.
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1.3. Metode dela in uporabljena literatura
Diplomsko delo je zasnovano na kabinetnem in terenskem delu. Kabinetno delo je
potekalo v dveh fazah in sicer zbiranje in pregled najpomembnejše literature in virov v
knjižnicah, na internetu, Mestni občini Koper in Zavodu za varstvo narave Piran, ki se
nanašajo na širše (Koprsko primorje) in ožje (obalna cesta med Koprom in Izolo)
območje proučevanja. V drugi fazi je obsegalo fotografiranje in anketiranje prebivalcev
obalnih občin. Za kartografske prikaze smo uporabili računalniški program Corel Draw,
za anketiranje pa spletno stran Surveygizmo.
1.3.1. Pregled najpomembnejše literature
O splošnih geografskih značilnostih Koprskega primorja je veliko zapisano v
monografijah: Primorje – 15. zborovanje slovenskih geografov (1990), Slovenija:
pokrajine in ljudje (1999), Geografija Slovenije (1998), Geografski atlas Slovenije (1998)
itd. Statistične podatke smo dobili na spletnih straneh Statističnega urada Republike
Slovenije in Popisa 2002, podatke o stanju okolja v Mestni občini Koper pa v
raziskovalni nalogi Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Koper, Oddelek za
geografijo (2006).
Na temo strokovnih rešitev obalne ceste med Koprom in Izolo so bile izvedene številne
urbanistično – arhitekturne delavnice. Planerska delavnica Prostorska ureditev obalnega
območja in priporočila za usmerjanje prostorskega razvoja ter urejanje prostora
obalnega območja (1993) obsega ureditve, ki po kriterijih smiselno oblikujejo razvoj
obalnega območja. Rešitve za to območje se zavzemajo za ohranjanje dejavnosti, ki so
strogo vezane na morje. Mednarodna urbanistična delavnica Integracija mesta - Koper
(1998) oblikuje predvsem izhodišča za terminalsko ureditev in razvoj kongresne,
poslovne, turistične in univerzitetne dejavnosti v Kopru ter obravnava vstop obalne ceste
v predor, kjer je predvidena pešpot povezava morje – Markovec, ter vzpostavitev jasnih
komunikacij za pešče med mestoma. Mednarodna urbanistična delavnica Obala med
Koprom in Izolo – ureditev rekreacijskih in kopaliških površin (2001) se je ukvarjala s
prostorskimi rešitvami za obravnavano območje po umiku obalne ceste v predor. Na
mednarodni urbanistični delavnici Izola – realizacije: mesto, obala, podeželje (1999) so
izstopale rešitve, ki omogočajo sanacijo razvrednotenih in neizkoriščenih urbanih
prostorov na tem območju. Urbanistična delavnica Dileme in strategije v Izoli II: urejanje
vplivnega območja prometnih in drugih sistemov državnega in drugega pomena je podala
aktualen vsebinski in teoretični del vzpodbud za razvoj območja. Dve rešitvi je oblikoval
tudi Javni urbanistični natečaj za ureditev obalne ceste med Koprom in Izolo (1990).
Na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, je bila pod mentorstvom
Alojza Juvana izdelana diplomska naloga z naslovom Analiza dilem in odločitev pri
projektiranju obalne hitre ceste avtorja Andreja Jana (2000). Avtor obravnava območje
obalne ceste z vidika prometne oskrbljenosti in prikaže prometne razmere na tem
območju. Na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za arhitekturo, je pod mentorstvom Janeza
Koželja Andrej Mlakar (1996) izdelal diplomsko nalogo z naslovom Ureditev obale med
Koprom in Izolo, V okviru trajnostnega razvoja so podane kvalitetne ideje urejanja
območja, ki lahko pripomorejo k novi zasnovi obale. Poudarek je na planiranju, ki se
zavzema za ohranjanje naravnih predelov.
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O trajnostnem turizmu je veliko informacij in publikacij na UNEP-ovi spletni strani. Pri
teoretičnem opisu trajnostnega razvoja turizma nam je bila v veliko pomoč diplomska
naloga Trajnostni razvoj turizma v zavarovanih območjih na primeru Krajinskega parka
Strunjan (Popić, 2008), knjigi Trajnostni turizem in Turizem in okolje (Mihelič, 2006,
2001) in študijsko gradivo Visoke šole za turizem Portorož, Trajnostni razvoj 1 (Jurinčič,
2004).
Pri konkretnih možnosti razvoja trajnostnega turizma na proučevanem območju nam je
bila v pomoč doktorska disertacija Zmogljivost Koprskega primorja za turizem (Jurinčič,
2005a), raziskovalna naloga Turizem v Sečoveljskih solinah - trajnostna raba prostora
(Trampuš, 2002), monografija Sustainable tourism in protected areas: Guidelines for
Planning and Management (Eagles, 2002), Loving them to death? Sustainable tourism in
Europe's Nature and Nationals Parks (Heukemes, 1993) ter Ekoturizem v gorah (Keršič –
Svetel, 2002) . Pri oblikovanju prioritetnih aktivnosti za razvoj trajnostnega turizma smo
si pomagali s Programom upravljanja z obalnim območjem CAMP Slovenija (2006), ki
smo ga dobili na spletni strani Regionalnega razvojnega centra v Kopru.
Vse o zakonih in uredbah, ki se nanašajo na zavarovana območja v Sloveniji smo našli na
spletnih straneh Uradnega lista Republike Slovenije. Informacije o proučevanem
območju smo dobili tudi v člankih časopisa Delo.
1.3.2. Analiza strokovnih podlag
Pregledali in analizirali smo interno gradivo, ki smo ga dobili na Mestni občini Koper pri
mag. Mirijam Požeš. Ta obsega strokovne podlage za spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin planskih dokumentov za obalno območje med Koprom in Izolo, ki so
bila izdelana v treh fazah. V 1. fazi so predstavljena razvojna prostorska izhodišča in
usmeritve. Sledi 2. faza, ki predstavlja analizo obstoječega stanja in valorizacijo
prostorskih potencialov obravnavanega območja in 3. faza, ki določa okvirna ureditvena
območja in usmeritev za oblikovanje prostorskih ureditev.
1.3.3. Anketiranje
Lokalno prebivalstvo sestavlja pomemben faktor proučevanega območja, saj tukaj živi in
se v vsakdanjem življenju srečuje z različnimi težavami. Od njega je v veliki meri
odvisen prihodnji razvoj trajnostnega turizma na tem prostoru. Izhodišče trajnostnega
turizma je zavedanje, da je ekologija eden osnovnih pojmov za sedanji in prihodnji
turizem in mora takoj postati skrb za ohranitev narave in naravnih virov. Če lokalno
prebivalstvo temu nasprotuje in v razvoju takšnega turizma ne vidi pozitivne luči k boljši
kakovosti življenja in ohranitvi biotske raznovrstnosti, je to zelo težko uresničevati.
Anketa je bila postavljena na spletni strani Surveygizmo (www.surveygizmo.com).
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2. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI KOPRSKEGA PRIMORJA
Obalni pas med Koprom in Izolo spada širše v regijo Koprskega primorja, z morskega
vidika pa je to del Koprskega zaliva in širše Tržaškega zaliva. Ob Tržaškem zalivu se
stikajo tri dominantne evropske ekoregije (Sredozemlje, Dinaridi in Alpe), zaradi česar je
biotska raznovrstnost območja izjemna, izrazita je prehodnost, tako v vodnem kot
kopnem ekosistemu.

2.1. Fizičnogeografske značilnosti Koprskega primorja
2.1.1. Lega in relief
Območje Koprskega primorja zavzema 326 km2, povprečna nadmorska višina znaša
okoli 179 m, med višinskimi pasovi prevladuje razred od 0 - 99 m, najvišji predeli pa
segajo do 500 m nadmorske višine. Povprečni naklon je 11°. Relief tega območja
predstavljajo griči z vmesnimi dolinami ter ravnice rek in potokov. Izoblikovali so ga
potoki, gradi pa ga fliš, ki ga sestavljajo predvsem laporji in peščenjaki. Le ti so slabo
odporni proti vodni eroziji, zato je po poletnih neurjih erozija lahko zelo močna. Zaradi
reliefnih značilnosti se pojavlja temperaturna inverzija in z njo povezane pozebe ter
slana, ki negativno vplivajo na rast rastlin. Na relief je vplival tudi človek in sicer z
izsuševanjem, gradnjo solin, pristanišč in s povečevanjem kmetijskih zemljišč (zaradi
tega je prišlo ob obali do odmika od prvotne obalne črte) ter s kulturnimi terasami v
gričevju, zaradi povečevanja obdelovalnih površin in omejevanja erozije na pobočjih
(Slovenija: Pokrajine in ljudje, 1999).
2.1.2. Geološke značilnosti
V kredi je današnje Koprsko primorje prekrivalo morje Tetida. V plitvem morju so se
odlagale usedline, iz katerih so nastajali kredni apnenci. Že ob koncu krede je morje
odteklo. V paleocenu so se na kopnem vršili številni orogenetski premiki kot uvod v
veliko alpidsko gubanje. V eocenu je območje znova zalilo morje. Do konca oligocena so
se odlagale usedline, iz katerih so nastajali alveolinski in numulitni apnenci. Nanje so se
odlagale flišne plasti – lapor, peščenjak, apnenec in apneni konglomerat. Cikli
sedimentacij so se večkrat ponovili. V miocenu se je morje odmaknilo proti jugu, reke so
podaljševale struge do morja in so Jadransko kotanjo zasipale z blatom, prodom in
peskom. V mehki fliš pa so dolble doline in kotanje. Vzhodna obala se je začela
pogrezati, zahodna pa dvigovati. Dno kotanje se je zakrasevalo. V kvartarju se je morje
znova dvignilo in počasi so se oblikovale današnje reliefne značilnosti obale. Pogrezanje
se je nadaljevalo, reke so dolble struge v flišu in z nanosi oblikovale ravnice ob izlivih.
Šele v mlajšem pliocenu so začele teči po današnjih strugah. Danes, v holocenu, se
pogrezanje vzhodne obale nadaljuje. Reke erodirajo fliš in odlagajo nanose v priobalnih
ravnicah. Erozija morja spodkopava klifne obale (Apollonio et al., 2004).
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2.1.3. Vode
Na območju Mestne občine Koper so tri večje reke: Rižana, Badaševica in Dragonja ter
številni manjši vodotoki. Vzhodni del občine zaradi kraškega površja nima površinskih
vodotokov. Razmeroma skromni pretoki, še zlasti v času poletnih nižkov, pomenijo večjo
občutljivost za različne obremenitve, hkrati pa hudourniški značaj pomeni razmeroma
precejšnjo erozijsko aktivnost. Poleg tega so precej neugodne tudi značilnosti rečnega
režima, saj so ravno v času poletnih nižkov zaradi turističnega obiska povečane
obremenitve in tudi poraba vode. Najbolj obremenjena med vodotoki je reka Rižana, ki je
hkrati najpomembnejša reka v Slovenski Istri, saj predstavlja glavni vir za vodno oskrbo
Slovenske Istre. Reka Rižana je tipična kraška reka in je močno izpostavljena letnemu
nihanju v količini in kakovosti vode, ki je odvisno od količine padavin. Hkrati je
gospodarsko zelo izkoriščena reka, saj je na njenem izviru tudi zajetje pitne vode. Poleg
tega jo uporabljajo za industrijo in kmetijstvo ter vanjo izpuščajo odpadne vode.
Raziskave kažejo, da je v svojem spodnjem toku v 2. - 3. kakovostnem razredu (Poročilo
o stanju okolja…, 2009).
2.1.4. Podnebje
Koprsko primorje ima submediteransko podnebje, za katerega je splošno značilno:
- povprečna temperatura najhladnejšega meseca je nad 0 °C,
- povprečna temperatura najtoplejšega meseca je nad 20 °C,
- povprečne oktobrske temperature so višje od aprilskih,
- submediteranski padavinski režim.
Submediteransko podnebje je glede na januarske in julijske temperature razdeljeno na
obalni (podnebje oljke) in zaledni podtip. Za obravnavano območje med Koprom in Izolo
je značilno obalno submediteransko podnebje, za katerega je značilno:
- povprečna temperatura najhladnejšega meseca je nad 4 °C,
- povprečna temperatura najtoplejšega meseca je nad 22 °C,
- povprečna letna količina padavin 1000 do 1200 mm (Ogrin, 1996).
Povprečna letna temperatura je 13,6 °C. Najtoplejši mesec je julij, takrat so temperature
ob obali okoli 24 °C, v notranjosti pa so nižje, vendar še vedno višje od 20 °C.
Najhladnejši mesec je januar, temperature so takrat nad 3 °C, podobne so tudi v
notranjosti. Padavine so dokaj enakomerno razporejene preko leta. V zahodnem delu je
prvi višek padavin oktobra, v vzhodnem delu novembra, drugi višek pa je na celotnem
območju junija. Količina padavin narašča od zahoda proti vzhodu, na zahodu pade okoli
1000 mm/leto, na vzhodu pa okoli 1200 mm/leto. Kot primerjava, za sredozemsko
podnebje je značilna izrazita koncentracija padavin pozimi in sušno obdobje poleti. Kljub
dokaj veliki količini padavin se poleti lahko pojavi fiziološka suša. Pozimi je lahko zaradi
burje in juga zelo vetrovno, veter pa lahko doseže hitrosti tudi preko 180 km/h.
Povprečno število dni s snežno odejo in sneženjem je ob obali en dan v letu, v zaledju pa
okoli pet dni (Slovenija: Pokrajine in ljudje, 1999; Ogrin, 1996).
Submediteranska Slovenija je najbolj sončna pokrajina v Sloveniji, saj ima 2000 do 2350
ur sončnega obsevanja na leto. Proti notranjosti se osončenost zmanjšuje. Ima največ
jasnih (1/2 poletnih dni ima več kot 10 ur sončnega obsevanja na dan) in najmanj
6
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oblačnih dni v Sloveniji (1/3 oblačnih dni je pozimi zaradi frontalne oblačnosti).
Povprečna energija kvaziglobalnega sončnega obsevanja je 4375 MJ/m2, kar je 10 % nad
slovenskim povprečjem (Ogrin, 2002).
Za Koper velja, da je med najmanj onesnaženimi mesti v Sloveniji. Med največje
onesnaževalce zraka v Mestni občini Koper (v nadaljevanju MOK) spada promet, ki je
glavni vir onesnaževanja z ozonom, sledi industrija (Kemiplas, Cimos, Tomos, Lama,
Celanese Polisinteza), občasno zaradi razsutega tovora Luka Koper in posamezna
individualna kurišča. V okviru meritev so bile mejne emisijske koncentracije ozona in
prašnih delcev nekajkrat presežene. Ozona je največ v poletnih mesecih, predvsem v
višjih legah v zaledju občine. Meritve ostalih onesnažil niso problematične, res pa je, da
je glede na gostoto prometa moč sklepati tudi na nadpovprečne koncentracije NOx, CO in
HC. Pomembno je omeniti čezmejno onesnaževanje zraka iz industrijskih območij
severovzhodne Italije, ki pa ga ni mogoče natančno izmeriti (Poročilo o stanju okolja…,
2009).
2.1.5. Prst in rastje
Prsti v Koprskem primorju so nastale na treh različnih podlagah – največ jih je nastalo na
flišu, manj pa na apnencu in rečnih nanosih.
Tipi prsti na flišu:
• REGOSOLI - nastajajo na strmih pobočjih iz lapornega in na položnejših
pobočjih iz peščenjakovega fliša, kjer je pogosta erozija. So slabo razvite prsti.
• LEPTOSOLI - karbonatna rendzina nastaja na pobočjih, na položnejših
slemenih in hrbtih gričev iz peščenjakovega fliša. Nahajajo se tam, kjer je erozija
manj izrazita. Na strmih pobočjih uspeva gozd, na hrbtih in slemenih pa njive in
travniki.
• KAMBISOLI - s postopnim poglabljanjem profila prsti na lapornatem in
peščenjakovem flišu in istočasnim izpiranjem karbonatov pri naravni pedogenezi
karbonatna rendzina preide v evtrično rjavo prst. Na položnih pobočjih so na
njej njive, na južnih in zahodnih, zavetrnih legah pa vinogradi in sadovnjaki.
• ANTROSOLI - rigolane prsti se nahajajo na kulturnih terasah, največ jih je v
osrednjem in zahodnem delu. Ta tip prsti je človek spremenil z obdelovanjem.
Primerne so za gojenje vinske trte, oljke, sadnega drevje in vrtnin.
• LUVISOLI - izprane prsti.
• PLANOSOLI - psevdooglejene prsti so večinoma nastale na ravnih hrbtih in
slemenih najvišjih delov gričevja (Slovenija: Pokrajine in ljudje, 1999;
Lovrenčak, 1990).
Tipi prsti na apnencu:
• Največ je LEPTOSOLOV – rendzina pokriva skalnato, kraško površje. Tu
uspevajo gozdovi in pašniki. Nahaja se le na vzhodu, na prehodu v Podgorski
kras, na območju od Griže pri Kubedu do Movraža ter tudi na Črnokalski stopnji.
Najdemo jo tudi na ravnejšem, ne skalnatem območju okoli Izole kot rodovitno
kmetijsko prst, kjer rastejo vrtnine, vinska trta in sadno drevje (Slovenija:
Pokrajine in ljudje, 1999; Lovrenčak, 1990).
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Tipi prsti na rečnih nanosih:
• FLUVISOLI so ob zgornjem in srednjem toku rek, prsti so mlade in slabo razvite
ter peščene in ilovnate, ugodne za kmetijstvo.
• GLEJSOLI se nahajajo ob spodnjem toku Dragonje, Badaševice, Rižane in
Drnice, v bližini izliva rek v morje (Slovenija: Pokrajine in ljudje, 1999).
Obrečne prsti so vstran od strug primerne za njive in vinograde, ob strugah pa jih porašča
travniško in grmovno – drevesno rastje: beli topol, trst, rdeči dren, trstenika, črni trn,
robidovje itd. (Lovrenčak, 1990).
Do degradacije prsti prihaja v manjši meri le lokalno, v ozkem pasu okrog industrijskih
obratov, neurejenih in divjih odlagališč odpadkov (izcedne vode) ter ob prometnicah
(avtocesta, obalna cesta). Ploskovno onesnaževanje predstavlja le kmetijstvo, ki pa je
intenzivno le na določenih območjih zelenjadarstva, vinogradništva in sadjarstva. Vse
dosedanje meritve onesnaženosti prsti (čeprav zelo redke in nesistematične) so pokazale
minimalno onesnaženost. Ponekod na območjih intenzivnega sadjarstva, predvsem pa
vinogradništva, so bile presežene le mejne imisijske vrednosti bakra (fitofarmacevtska
sredstva), na nekaterih flišnih območjih pa mejne imisijske vrednosti niklja (matična
podlaga) (Poročilo o stanju okolja…, 2009).
V preteklosti je bilo na tem območju največ gozdne vegetacije, vendar so prvotne gozdne
površine močno izkrčili zaradi kulturnih teras, predvsem v zahodnem in srednjem delu.
Sedaj je največ gozdnih površin na vzhodu in jugovzhodu in zavzemajo 25,6% območja.
V Slovenski Istri je, tudi po zaslugi hladne flišne podlage, naravna vegetacija
submediteranska in listopadna. Zimzeleno sredozemsko rastje (črnika, mirta, jagodičnica)
predstavljajo le posamezni primerki in manjše združbe v podnebno in petrografsko zanje
ugodnih apnenčastih rastiščih (Slovenija: Pokrajine in ljudje, 1999; Ogrin, 1996). Med
gozdnimi združbami prevladuje združba hrasta gradna in jesenske vilovine, predvsem na
vzhodnih in višjih osojnih pobočjih. Med posameznimi drevesnimi vrstami pa tu
prevladujejo, poleg hrasta gradna, tudi hrast puhavec, hrast cer in beli gaber. Med iglavci
je pomemben le črni bor. Gozd ima predvsem ekološko, erozijsko ter varovalno funkcijo
(Slovenija: Pokrajine in ljudje, 1999).
Na travnikih in pašnikih najpogosteje uspevata združbi pokončne stoklase (kjer je v
preteklosti uspeval gozd hrasta gradna in jesenske vilovine) ter visoke pahovke (na
gnojenih ravnicah rek in potokov). Slanoljubna vegetacija je ob obali (navadni morski
koprc, obmorski oman) in na Sečoveljskih in Strunjanskih solinah (navadni lobodovec,
ozkolistna mrežica, navadni osočnik). Grmičevje se nahaja na opuščenih kulturnih
terasah in drugih kmetijskih površinah, tu najpogosteje uspevajo navadni brin, navadni
ruj, navadna žuka, robida, robinija. Antropogena vegetacija se nahaja na prisojnih
pobočjih, tu uspeva oljka, vinska trta, sadno drevje (kaki, fige, jabolka), vrtnine in
poljščine (Slovenija: Pokrajine in ljudje, 1999; Lovrenčak, 1990).
Na obravnavanem območju med Koprom in Izolo najdemo naslednjo vegetacijo in prsti:
• gozd gradna in jesenske vilovine na karbonatni rendzini,
• dve obsežni območji antropogenega rastja na rigolani prsti med Semedelo in
Moletom ter pri Rudi,
• antropogeno rastje na rjavi pokarbonatni prsti na apnencu pri Izoli.
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2.1.6. Tržaški zaliv
Slovensko morje je del Tržaškega zaliva v Jadranskem morju. Z morske strani ga omejuje
navidezna črta, ki povezuje rt Savudrijo in Gradež. Dolga je približno 21 km in določa
njegovo površino na 551 km2. Sloveniji pripada 180 km2 oziroma 1/3 Tržaškega zaliva
(Radinja, 1990). Za Tržaški zaliv je značilno zmanjševanje njegove površine zaradi dveh
procesov: nasipavanja vodotokov in antropogenega zasipavanja obalnih ravnic. Po obliki
je Tržaški zaliv pravokotne oblike, s stranicami 19x24 km in diagonalo 33 km.
Pomembna značilnost je njegova plitvost. Ta povzroča njegove kontinentalne poteze –
hitro segrevanje in ohlajanje ter ekološko občutljivost. Povprečna globina morja je le 19
m, največja pa 37 m pri rtu Madona v Piranu. Zaradi podvodne reliefne morfološke
izoblikovanosti je količina vode v Tržaškem zalivu razmeroma majhna in to le 11 km3
(Slovenski del 3,7 km3) (Ogrin, 2002).
V podvodnem površju ni večjih izstopajočih morfoloških oblik. Morsko dno je gladka
podvodna ravnina iz mulja in drobnozrnatega materiala akumulacije rek. So pa izjeme,
kot je kotanja največje globine zaliva pri Piranu in v zadnjem času odkriti podvodni izviri
pri Izoli (Žumrovi izviri). Gre za osem lijakastih kotanj s termalnimi izviri (22 – 30 °C)
(Ogrin, 2002). Ob apneniških in flišnih obalah spremlja obrežni podmorski pas živo skalno
dno, ki se v številnih manjših terasah, ki jih je omenil že Šifrer (1965) pod
vodo spušča v rahlem naklonu do globine med 8 in 10 metri. V tej globini je izrazit
pregib s strmejšim skokom, ki sega vse do sedimentnega dna. Prav ta skok ali rob je
najbolj slikovita oblika v tem tipu podvodnega obalnega reliefa. Naklon tega strmejšega
spusta, ki ima ponekod celo značaj manjše stene, je lahko tudi do 700 (Orožen Adamič,
2002).
Slovenska riaška obala je zelo razčlenjena in dolga 46,6 km. V flišu se na njej
izmenjujeta dva tipa obale. Ob izlivu obalnih rek in potokov Rižane in Badaševice pri
Kopru, Strunjanskega polotoka, Fazana pri Luciji ter Drnice in Dragonje s Sečoveljskimi
solinami, so nastale obsežnejše akumulacijske ravnice. Drugi tip je strma, težko dostopna
obala s klifi, ki se raztezajo od Lazareta do Valdoltre, od Simonovega zaliva do
Strunjana, od Pacuga do Fiese in od avtokampa v Luciji do izliva Dragonje. Izjemoma
najdemo na nekdanjem izolskem otoku še tretji tip – apneniško obalo (Ogrin, 2002).
Zaradi kraške apnenčaste zaplate imamo tako opravka s kraškim podvodnim priobalnim
svetom (Orožen Adamič, 2002).
Povprečna letna temperatura morja v Portorožu je 15,8 °C. Najnižja temperatura morja je
v februarju, povprečno 8 °C in najvišja v avgustu, povprečno 24 °C. Najvišja temperatura
je bila zabeležena junija 1961 in sicer 28,6 °C, najnižja pa februarja 1956 1,6 °C. Od
januarja do marca je značilna homotermija, poleti pa je izrazita temperaturna
stratifikacija. Kopalna sezona je dolga 110 dni in sicer od sredine junija do začetka
oktobra. Povprečna slanost morja v Tržaškem zalivu je med 37 in 38 promili (Ogrin,
2002).
Prevladujoči morski tok se premika ob slovenski obali v smeri proti Trstu, kjer se obrača
in zavija ob italijanski obali proti jugu. Povprečna hitrost morskega toka je 0,8 vozla (1,5
km/h). V nasprotni smeri se občasno pojavlja šibkejši morski tok s hitrostjo 0,5 vozla (0,9
km/h). Ob rtih so zaradi krajevne reliefne izoblikovanosti morski tokovi tudi močnejši.
Prevladujoča smer tokov je odvisna od bibavice, ki je v tem delu Jadrana največja. Zaradi
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majhnih globin je smer in hitrost morskih tokov odvisna tudi od vremena, še posebej od
vetra. Na dinamiko vodnih mas priobalnega pasu pa vplivajo tudi sladkovodni pritoki.
Srednja višina morja na mareografski postaji Koper je 215 cm. Pomemben vpliv na
morske valove imajo vetrovi. Najpogostejša sta burja (severovzhodnik) in široko
(jugovzhodnik). Prozornost morja se v Tržaškem zalivu zelo spreminja. Velika kalnost je
posledica muljastega in drobno peščenega dna plitvega morja. Vidljivost je običajno med
6 in 8, le redko preko 10 metrov (Rejec Brancelj, 2009; Ogrin, 2002).
Plimovanje ob slovenski obali je mešanega tipa, približno vsakih 15 dni se izmenjujeta
poldnevni in dnevni tip. V poldnevnem tipu nastopita v 24 urah in 50 minutah dvakrat
plima in dvakrat oseka. Dnevni tip plimovanja je bolj izrazit in takrat nastopata ena plima
in ena oseka dnevno. Povprečna razlika med njima na mareografski postaji v Kopru je 66
cm, povprečje za Tržaški zaliv pa je 88 cm. Od oktobra do decembra, ob vremenskih
razmerah, ki jih spremlja močan jugo in nizek zračni pritisk, prihaja ob plimi do poplav
najnižjih delov Pirana, Izole in Kopra (Rejec Brancelj, 2009).
Problematika onesnaženosti Tržaškega zaliva
Skromne razsežnosti – plitvost, majhna prostornina vode in šibki tokovi se kažejo tudi v
njegovi okoljski občutljivosti. Obremenitve morja izvirajo tako od industrije in prometa
kot kmetijstva, gre pa tudi za znatne količine komunalnih odplak, ki so le primarno
očiščene in predstavljajo hudo obremenitev obalnega morja. Številni izpusti iz naselij in
industrijskih obratov neposredno ali preko vodotokov povzročajo onesnaževanje morja.
V porečju Rižane, ki se izliva v Koprski zaliv, je več industrijskih virov emisij
(Vinakoper, Tomos, Kemiplas, Lama, Cimos in drugi). Zaradi vpliva vodotokov s
kopnega in izpiranja preperelin iz flišnega zaledja prihajajo v morje tudi večje količine
hranilnih snovi, posledica pa je evtrofikacija, kalnost vode in zablatenost morskega dna.
V vodah Koprskega zaliva opazimo tudi naraščanje koncentracij nekaterih toksičnih
kovin (Fe, Mn, Cr, Cd, Cu, Zn) in pesticidov.
Poleg prisotnih kontinuiranih virov onesnaževanja priobalnih predelov našega morja, ki
jih je z izgradnjo ustreznih čistilnih naprav (primarno in sekundarno očiščenje odpadnih
voda) možno v veliki meri eliminirati, pa ne smemo pozabiti na še vedno prisotne velike
potencialne vire ogrožanja našega morja in obale kot možnih nenadnih onesnaženj zaradi
vedno večjega pomorskega prometa. Jadransko morje postaja namreč v svetovnem merilu
ena pomembnejših plovnih poti za nafto in njene derivate, kemikalije ter ostale nevarne
in manj nevarne tovore, ki se preko severno jadranskih luk (Benetke, Trst, Koper, Reka)
pretovarjajo, skladiščijo in transportirajo naprej. V zadnjem času je prišlo do nekaj
pojavov onesnaženja morja, največje je bilo onesnaženje zaradi izlitja nafte z ene od ladij
poleti 2005 (Poročilo o stanju okolja…, 2009).
Kakovost stanja morja se v zadnjih letih ocenjuje s trofičnim indeksom, ki poleg
vsebnosti raztopljenega dušika, fosforja in klorofila upošteva tudi zasičenost s kisikom in
dodatno še prozornost morja. Izračunane vrednosti indeksa na postajah obalnega morja so
se uvrstile v razred od 4,5 do 6, kar kaže na zmerno evtrofne vode. Na pozno
pomladansko in poletno obdobje sta omejena še dva pojava – pojav sluzi in cvetenje
morja. Sluz se prične tvoriti v vodnem stolpcu kot posledica izločanja snovi, ki deluje kot
lepilo in lebdeče organizme ter nežive delce povezuje v velike splete, podvodne zavese in
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oblake. Ko se sluz posede na dno, prizadane še živali, ki živijo na ali v dnu, saj pride pod
sluzjo do popolnega pomanjkanja kisika. Ta pojav ni istoveten s cvetenjem morja, kjer se
zaradi velike gostote enoceličnih organizmov – planktona, ki lebdi v vodah, morje obarva
zeleno, rjavo ali rdeče. Pomorski promet je na tem območju gost predvsem zaradi Luke
Koper z 16 milijoni ton letnega prometa (Luka Koper, 2009). Kot posledica vplivov
pomorskega prometa in navtičnega turizma so bile ugotovljene vsebnosti ogljikovodikov
v usedlini, ki kažejo na zmerno onesnaženost morskih usedlin slovenskega morja.
Najvišje vrednosti so bile izmerjene na postaji v ustju Rižane in sredi Koprskega zaliva
(Rejec Brancelj, 2009).

Slika 1: Pogled na Tržaški zaliv iz Izole proti Trstu.

Foto: T. Žnidarčič (junij, 2009)
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2.2. Družbenogeografske značilnosti Koprskega primorja
Vsa tri obalna mesta (Koper, Izola, Piran) so se razvila iz rimske zasnove. Pomemben
dejavnik je bila lega ob morju in s tem ugodna prometno - trgovska lega ter možnost
obrambe (Pogačnik, 1999). Poleg treh največjih obalnih mest so tu še manjša podeželska
naselja v gričevnatem zaledju z značilno lego na slemenih. Največji gospodarski in
gravitacijski center je mesto Koper, ki je za Slovenijo velikega pomena, saj predstavlja
stičišče ekonomskih, finančnih, prometnih in turističnih tokov. Mesto Koper ima okrog
24.000 prebivalcev. Zaposlitev prebivalstva je povezana z ribištvom in kmetijstvom
(2%), industrijo in gradbeništvom (27%), trgovino in turizmom (21%) in drugimi
storitvami, kot so uprava, bančništvo, mediji, zdravstvo, šolstvo (33%). Glede na dejstvo,
da je v terciarnem sektorju zaposlenih kar 54% vsega prebivalstva, lahko Koper uvrstimo
v tipična mesta postindustrijske družbe. Število aktivnega prebivalstva se je med leti
1991 in 2002 zmanjšalo za 6% in znaša trenutno le 42,4%. Obenem se je prebivalstvo
tudi postaralo: 22% prebivalcev je starejših od 60 let in le 12% prebivalstva je mlajših od
15 let (Berdavs et al., 2006).
Območje je etnično pestro. Tu živi avtohtono italijansko prebivalstvo. Narodnostna
sestava se je zelo spremenila, ko so se Italijani odselili v Italijo, predvsem v Trst (84 %
Italijanov). Njihovo število se je med letoma 1945 in 1961 zmanjšalo z 19.400 na 3.000
ali z nekdanjih 40% na le 3% skupnega števila prebivalcev. Ob popisu leta 1981 je tukaj
živel le še 1901 Italijan. Vzroke je treba iskati predvsem v asimilaciji zaradi številnih
mešanih zakonov in umiranju starega italijanskega prebivalstva. Po vojni leta 1991 se je
število ljudi, ki so se opredelili za Italijane povečalo na 2.750. Velik je tudi delež
Hrvatov, Srbov in Muslimanov, ki predstavljajo 1/5 vseh prebivalcev obalnih mest
(Slovenija: Pokrajine in ljudje, 1999).
Koprsko primorje je eno izmed območij z najgostejšim cestnim prometom (Černe, Pelc,
1990). K temu precej prispeva Luka Koper in turistična dejavnost. Največje zgostitve so
opazne v času poletne turistične sezone, ko je to območje destinacija večjega števila
turistov, oziroma prehodno območje na poti do hrvaške obale (Cigale, 2000). Na
obravnavanem prometnem odseku med Koprom in Izolo, ki je drugi najbolj obremenjen
odsek ceste G2 (št. 111) je bil leta 2008 povprečni dnevni letni pretok 27.139 vozil
(Ministrstvo za promet, 2009). Povečanje tovornega prometa in samo en tir od Kopra do
Divače, vodita v preobremenjenost železniškega omrežja.
Na 46,6 kilometrih slovenske obale iščejo svoj prostor različne, pogosto nasprotujoče si
dejavnosti, ki ene drugo izključujejo. Marikultura in industrija, turizem in luške
dejavnosti, promet, poljedelstvo in sadjarstvo, urbanizacija itn., zahtevajo specifične
pogoje za uspešno funkcioniranje.
Na obalni ravnici, ki zavzema skoraj tretjino površja obalnega območja, živi skoraj 90
odstotkov prebivalstva z nadpovprečno gostoto poselitve - 553 preb./km2. Za zaledje
značilna depopulacija pa se v zadnjem času zmanjšuje - predvsem v prometno bolj
dostopnih naseljih, ki doživljajo revitalizacijo in ponovno vračanje prebivalcev (Špes,
2000).
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Mestna občina Koper sodi med 11 mestnih občin v Sloveniji, obsega 311 km2 in ima
47.539 prebivalcev. Na njenem območju se na zelo omejenem območju srečujemo z
razvojnimi potrebami in interesi, ki izhajajo iz:
- funkcije bivanja, na katero pritiska vse večja težnja po litoralizaciji,
- prometne funkcije v povezavi s potrebami Luke Koper ter mednarodnega
potniškega in blagovnega tranzita,
- kmetijske funkcije, ki izhajajo iz prerojene in vse bolj donosne vinogradniške in
oljkarske dejavnosti,
- turistične funkcije, ki po eni strani obremenjuje okolje s pritiski na prometno in
bivalno strukturo, po drugi pa potrebuje ustrezno kvaliteto naravnega okolja in
specifično kulturno podobo (Čok, Bufon, 2006).
Kot rezultat spremenjenih gospodarskih in zaposlitvenih razmer, izrazito ostarele
starostne strukture, boljše izobrazbe in spremenjenega vrednostnega sistema
rezidenčnega prebivalstva prihaja do vedno pogostejših intervencij javnosti pri
načrtovanju in upravljanju s prostorom. V ospredje stopajo težnje po izboljšavi kvalitete
življenja in okoljska ozaveščenost (Berdavs et al., 2006).
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3. TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA
Trajnostni razvoj je odgovor na nenačrtovan razvoj masovnega turizma, ki se mu zaradi
ekonomskih učinkov, ki jih ta daje, ne moremo kar odreči. Končno po njem obstaja tudi
povpraševanje zaradi nižjih cen in manjših marginalnih stroškov, turistično gospodarstvo
in lokalna skupnost pa lahko računata na stalni tok denarnih sredstev. Odprava
masovnega turizma ni ne ekonomsko upravičena, niti zaželena. Pravi odgovor je
načrtovani razvoj turistične destinacije. Idealno okolje za masovni turizem je
urbanizirano okolje, kjer že obstaja infrastruktura zanj in lahko sprejme večje število
obiskovalcev. Za potrebe masovnega turizma je sprejemljivo je tudi žrtvovanje ali
transformacija določenih ekosistemov, ki jih lahko najdemo tudi drugje. Občutljivi ali
redki ekosistemi pa morajo vsekakor biti zaščiteni. Vrsta raziskav kaže, da pri lokalnih
prebivalcih stopnja sprejemljivosti za turiste upada z večanjem števila le-teh. Zato morajo
načrtovalci masovnega turizma pristati na to, da bo potrebno del iztržka nameniti za
omilitev negativnih vplivov. Sodobni turisti danes vse bolj pričakujejo in zahtevajo
kakovostno okolje v kraju preživljanja počitnic in prostega časa, zato je treba ustrezno
odgovoriti s ponudbo ekološkega in trajnostnega turizma (Jurinčič, 2002a).
V Evropi se je oblikovalo že več kot 50 ekoloških oznak in certifikatov, ki želijo
zagotavljati turistične proizvode po dogovorjenih kriterijih v posameznih državah.
Ekološko označevanje in pridobivanje okoljskih certifikatov zagotavlja hotelom,
kampom, plažam, marinam, zavarovanim območjem, restavracijam, igriščem za golf,
turističnim agencijam in drugim dejavnostim okolju prijazno turistično ponudbo za
ekološko ozaveščene turiste.
Omenimo le nekaj primerov dobrih praks, ki že dlje časa uspešno delujejo na tem
področju: Bio-hotels v Avstriji, Nemčiji in Italiji, Ibex-label v Švici, Ecolabel v
Luksemburgu, Distintiu de garantia de qualitat ambiental v Španiji, Nordic Swan v
Skandinaviji, Green Tourism Business Scheme v Veliki Britaniji, Milieubarometer na
Nizozemskem, Clefts Vertes v Franciji, Legambiente Turismo v Italiji ter evropska
Modra zastava in Green Globe 21. V letu 2004 se jim je pridružila še shema ekološkega
označevanja Evropske unije »Ecolabel« v turizmu in sicer za nastanitvene obrate. Znak je
razpoznaven z že uveljavljenim logotipom za okolju prijazne industrijske proizvode –
zeleno marjetico. Prevzema jo tudi Slovenija, ki pred vstopom v EU ni razvila lastne
sheme okoljskih certifikatov (Sibila Lebe, 2006).
V Sloveniji trenutno nima še noben nastanitveni objekt takšne oznake. Uveljavljena je le
Modra zastava na kopališčih in marinah. Dosedanja uporaba okoljskih znakov v EU je
pokazala, da večina certificiranih podjetij uspe zmanjšati količino odpadkov ter porabo
vode, energije in detergentov. Pomembno sodelujejo tudi pri reševanju težav v prometu
in ohranjanju okolja. Veliko podjetij se odloči za pridobitev okoljskega certifikata in
investirajo v njegovo uveljavitev s pričakovanjem, da bodo tako zmanjšali stroške,
pridobili več gostov in dolgoročno povečali prihodke. Znaki za okolje dajejo uporabniku
objektivno informacijo o vplivu izdelka na okolje.
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V turizmu ekološko označevanje obsega:
• znak za okolje, ki preverja vpliv na okolje (podobno kot pri industrijskih
proizvodih) za turistični izdelek, organizacijo ali destinacijo,
• znaki ekološke kakovosti, ki preverjajo ekološko kakovost turističnega izdelka
oziroma destinacije,
• kombinirane oblike označevanja (Sibila Lebe, 2006).
Slika 2: Znaki za okolje v turizmu.

Vir: Sibila Lebe, 2006
Pojav koncepta trajnostnega turizma je posledica razvoja koncepta trajnostnega razvoja,
ki je nastal predvsem zaradi zavedanja o globalnih ekoloških problemih. To je danes eden
izmed najbolj popularnih in tudi družbeno priznanih konceptov okolju prijaznejšega
turizma. Tako v praksi kot v akademskih in političnih krogih je nastal evolucijsko, saj so
se najprej pojavile zahteve po drugačnem turizmu, šele kasneje pa se je uveljavil koncept
trajnostnega turizma. To je trenutno teoretično in politično najbolj popularen koncept
razvoja, je ekonomsko uspešen in tudi ekološko zadovoljiv. Pot do razvoja tega koncepta
je bila dolga in se še vedno razvija tako teoretično, kot tudi aplikativno (Mihalič, 2006).
3.1. Razvoj koncepta trajnostnega razvoja turizma
Izraz trajnostni razvoj je uvedla Strategija ohranitve sveta iz leta 1980, ki so jo pripravile
organizacije IUCN (Svetovna zveza za ohranitev narave), UNEP (United Nations
Environmental Programme - Program Združenih narodov za okolje) in WWF (World
Wildlife Fund - Svetovni sklad za naravo). Strategija poudarja, da človeštvo, ki obstaja
kot del narave, nima prihodnosti, če ne ohrani naravnih danosti.
Na uveljavitev koncepta trajnostnega razvoja turizma v svetu so vplivale še naslednje
mednarodne konference in sprejete deklaracije:
- Konferenca Združenih narodov o okolju in razvoju, Rio de Janeiro (1992), kjer se prvič
na svetovni ravni pogovarjajo in dogovorijo o problemih okolja ter sprejmejo Agendo 21;
- Konferenca Združenih narodov o trajnostnem razvoju na otoških državah v razvoju,
Barbados (1994), kjer so posebne pozornosti deležne otoške države in otoki;
- Mednarodna konferenca v Lansarote, Kanarski otoki (1995);
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- Mednarodna konferenca, Calvia (1997);
- Berlinska deklaracija o biodiverziteti in trajnostnem turizmu (1997), kjer biodiverziteta
postane stalnica pri načrtovanju trajnostnega razvoja;
- World Travel and Tourism Council, Agenda 21 za turistične dejavnosti (1997), kjer je
posebno pozornost posvečena turizmu in okolju;
- Prispevek WTO, še posebej etični kodeks v turizmu (prirejen 1999), dodana je bila
socialna komponenta;
- Prispevek UNEP/MAP, še posebej poročilo Komisije za trajnostni razvoj o turizmu in
varstvu okolja (1999);
- Prispevek Evropske komisije, še posebej Strategija Evropske zveze za trajnostni razvoj
(2001);
- Mednarodna konferenca o trajnostnem turizmu, Rimini (2001), kjer so bila usklajena
izhodišča za okoljsko označevanje v turizmu v Evropi;
- Konferenca Združenih narodov o trajnostnem razvoju, Johannesburg (2002).
Na razvoj trajnostnega turizma niso odločilno vplivali samo stiki in izmenjave mnenj na
konferencah ter deklaracije, ampak tudi primeri dobrih praks. V zadnjem obdobju pa je
zelo priljubljen in uspešen način promocije trajnostnega turizma skozi nagrajevanje teh
primerov dobrih praks. Ena izmed prestižnejših mednarodnih nagrad na področju turizma
je nagrada Tourism for Tomorrow Award (Turizem za jutri), ki ga že tretje leto prireja
World Travel and Tourism Council (WTTC). V Evropi Nemška turistična zveza (DRV)
že od leta 1987 podeljuje mednarodno okoljsko priznanje Tourism und Umwelt (Turizem
in okolje) za odlične okoljske zaščitne projekte, ki so v tesni povezavi s turizmom. Na
razpis se lahko prijavijo tudi slovenske organizacije in osebe, ki se ukvarjajo z okoljskimi
projekti v turizmu (Popić, 2008).
3.2. Opredelitve trajnostnega razvoja turizma
Trajnostni razvoj temelji na treh stebrih: ekonomskem, socialnem in ekološkem.
Zagotavljanje ekonomske trajnosti pomeni zagotavljanje perspektivnosti v vseh ravneh
družbe in upoštevanje stroškovne učinkovitosti pri vseh poslovnih aktivnostih. Nanaša se
na ekonomsko učinkovitost podjetij in njihovih aktivnosti ter na dolgoročnost poslovanja.
V sodobnem svetu lahko na dolgi rok preživijo le ekonomsko uspešna podjetja. Socialna
trajnost pomeni, da se spoštujejo človekove pravice in da imajo vsi enake možnosti.
Zahteva enakopravno razdelitev koristi in odpravljanje revščine. Posebej se upoštevajo
interesi lokalnih skupnosti, spodbuja se razvoj in napredek, priznavajo in spoštujejo se
različne kulture in preprečuje se izkoriščanje. Ekološka trajnost pomeni varovanje in
poslovodenje z viri, še posebej z omejenimi in življenjsko pomembnimi. Zahteva
zmanjševanje onesnaževanja zraka, zemlje, vode, zaščito biološke raznovrstnosti in
kulturne dediščine. Vsi trije stebri so medsebojno odvisni, lahko se podpirajo ali pa si
nasprotujejo. Zagotavljanje trajnostnega razvoja zato pomeni iskanje ravnotežja med
njimi (Mihalič, 2006).
V strokovni literaturi s področja turizma še ni enotne definicije za trajnostni razvoj
turizma, ker so tudi pogledi nanj zelo različni, med drugimi tudi zaradi interdisciplinarne
obravnave. Presoje glede trajnostnega razvoja se razlikujejo od primera do primera.
Glede na specifičnost konkretnega lokalnega okolja so nekje v ospredju ekonomski,
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drugje socialni ali ekološki vidiki trajnostnega razvoja. Vsekakor se upoštevajo
specifične okoliščine. Nekaj značilnih definicij:
Prva in najbolj citirana, a nekoliko ohlapna definicija Svetovne komisije za okolje in
razvoj pri Združenih narodih pravi: »Trajnostni razvoj je oblika razvoja ali napredka, ki
zadovoljuje potrebe sedanjosti brez ogrožanja zmogljivosti prihodnjim generacijam za
zadovoljevanje njihovih potreb« (World Commission on Environment and Development,
1987). Sklepamo lahko, da gre za opredelitev takih dejavnosti človeka, ki upoštevajo
zmogljivost okolja v najširšem smislu.
»Bistvo trajnostnega turizma je uskladitev lokalnih razmer z regionalnimi in nacionalnimi
interesi z uporabo usklajevalnega managmenta razpoložljivih virov in načrtovanih
turističnih dejavnosti z vidika tržišča in značilnosti turističnih proizvodov ter upoštevajoč
ekološke, sociokulturne, ekonomske in politične omejitve« (UNEP, 1999).
Delovna skupina Evropske zveze naravnih in narodnih parkov (EUROPARC Federation)
je v okviru projekta, ki je obravnaval turizem v zavarovanih območjih v Evropi opredelila
trajnostni turizem kot »vse oblike turističnega razvoja, upravljanja in dejavnosti, ki
vzdržujejo oziroma zagotavljajo trajnost okoljske, družbene in ekonomske celovitosti in
blagostanja naravnih, grajenih in kulturnih virov« (Popić, 2008).
Najbolj usklajena je zaenkrat definicija, ki jo priznava Svetovna turistična organizacija
(WTO): »Trajnostni razvoj turizma upošteva potrebe turistov in regije gostiteljice in pri
tem varuje in izboljšuje možnosti za razvoj v prihodnosti. Zato z viri upravlja tako, da
poskuša čim bolj zadovoljiti ekonomske, socialne in estetske zahteve ter pri tem ohraniti
kulturno integriteto, ekološke procese, biološko raznovrstnost in sisteme, ki so pogoj za
obstoj življenja« (Popić, 2008).
Kljub mnogim definicijam, ki so jih podale različne organizacije, niti ena ne postavlja na
prvo mesto ohranjanja ekoloških procesov, biološke raznovrstnosti in sistemov, ki so
pogoj za načrtovanje turistične dejavnosti in s tem trajnostnega turizma.
3.3. Indikatorji trajnostnega turizma
Indikatorji trajnostnega turizma predstavljajo pomemben inštrument pri upravljanju in
načrtovanju s procesi, ki se odvijajo v določeni destinaciji. Spremljanje kazalcev
(podrobneje jih obravnavamo v nadaljevanju) nam omogoča pridobitev podatkov, ki jih
nato primerjamo z že evidentiranimi. Za razvoj in spremljanje trajnostnega turizma je
razvitih več objektivnejših metodoloških pristopov, ki pa so lahko zelo subjektivne
narave. Mihalič (2001) poudarja pomen trajnostnega turističnega managementa,
primernega za vse turistične oblike in destinacije, vključno z managementom masovnega
ali nišnega turizma. Kot kazalce trajnostnega razvoja turizma navaja naslednje glavne
skupine:
• kazalci politične uresničljivosti koncepta,
• okoljski kazalci (naravno okolje),
• socialno - kulturni kazalci,
• ekonomski kazalci.
17

Možnosti razvoja trajnostnega turizma v Mestni občini Koper

Svetovna turistična organizacija je izdala priročnik z naslovom Indikatorji trajnostnega
razvoja za turistične destinacije (Indicators of Sustainable Development for Tourism
Destinations). Priročnik je namenjen spremljanju kazalcev trajnostnega razvoja v
turističnih destinacijah in je rezultat zelo intenzivne raziskave, pri kateri je sodelovalo 64
strokovnjakov iz več kot 20 različnih držav in prikazuje 25 primerov na sedmih
kontinentih. Vodič podaja smernice za spremljanje in uporabo indikatorjev za različna
območja in aplikacijo indikatorjev na posamezno turistično destinacijo. Predvsem
priročnik poudarja, da je potrebno kazalce prilagoditi glede na samo destinacijo. Ni
enotnih oziroma univerzalnih kazalcev, ki bi jih lahko uporabili pri vseh destinacijah,
temveč jih je potrebno prilagoditi glede na tip območja (obalna območja, puščave, gorske
destinacije, mokrišča…) (Popić, 2008).
Jurinčič (2004) navaja naslednje kazalce trajnostnega razvoja, ki naj bi bili primerni za
vse destinacije:
-

-

-

-

delež lokalnih prebivalcev, zaposlenih v turističnem kraju v primerjavi z deležem nelokalnih prebivalcev zaposlenih v turističnem kraju: strokovnjaki menijo, da je zelo
pomembno, da imajo lokalni prebivalci prevladujoč delež med zaposlenimi v
turističnem kraju;
višina dohodkov lokalnih prebivalcev, zaposlenih v turističnem kraju v primerjavi z
višino prihodkov ostalih zaposlenih v turističnem kraju: lokalni prebivalci naj bi imeli
višje prihodke kot priseljeni ali sezonsko zaposleni;
višina prihodkov od turizma, ki ostanejo v turističnem kraju v primerjavi s celotnim
prihodkom od turizma v turističnem kraju;
delež zadovoljnih turistov: za zadovoljevanje pričakovanj gostov je zelo pomembno,
da se vsi zaposleni dodatno izobražujejo in posvečajo posebno pozornost varstvu
narave in tako uspešno izvajajo in promovirajo načela trajnostnega turizma;
indikatorji izvajanja celovite presoje vplivov na okolje (CPVO): pomembno je, da se
izvajajo CPVO-ji in to v ustreznem obsegu ter da se vplive na okolje stalno spremlja;
informiranje zaposlenih in obiskovalcev o rezultatih spremljanja indikatorjev
trajnostnega turizma: strokovnjaki so poudarili pomen tudi tega kazalca, vendar le pri
tistih obiskovalcih, ki to želijo.

3.4. Prednosti in pomanjkljivosti trajnostnega turizma
Prednosti:
Ob pravilnem načrtovanju, vodenju in razvoju ima trajnostni turizem prav gotovo
določene prednosti pred masovnim turizmom. Nekatere od teh so:
- gledano na dolgo dobo se kažejo izredne razlike v materialnih in nematerialnih
stroških, ki jih prinaša okolje, saj masovni turizem naravno okolje uniči, medtem
ko ga trajnostni ohrani;
- lokalna skupnost ima veliko več dobička od namestitvene kapacitete, ki je je v
lasti lokalne uprave, kot od tiste, ki je v rokah neke zunanje turistične
organizacije;
- trajnostni turizem prinaša gospodarsko raznolikost predvsem v ruralnih, obrobnih
in ne industrializiranih območjih;
- trajnostni turizem omogoča dolgo trajajočo gospodarsko stabilnost;
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-

-

zahteva se oskrba z domačimi dobrinami in uslugami, kar povečuje dobiček
lokalnemu prebivalstvu in njihovo vključenost v turizem;
lokalna skupnost se oskrbi s potrebno infrastrukturo;
poveča se zunanja izmenjava blaga in drugih dobrin;
trajnostni turizem lahko preko izobraževanja turistov o etiki zaščitenih območij, o
pristnem stiku z naravo, o pomenu naravnega okolja, pripomore k spremembi
javnega mnenja in politike;
na podoben način lahko sprožimo tudi potrebo po močnejšem investiranju v
zaščito okolja;
ustvarjalna zaščita lahko preko obnove tradicionalnih poslopij, ki dobijo novo
turistično namembnost, ustvari pogoje za novo življenje teh poslopij;
zaščitena območja lahko s trajnostnim turizmom mnogo pridobijo, pod pogojem,
da združujeta moči turistični sektor in lokalna skupnost;
turistična združenja bi lahko pripomogla k boljši informiranosti in osveščenosti
lokalnega prebivalstva, z namenom povečati njihovo aktivno vlogo v trajnostnem
turizmu (Lipovec, 1997).

Pomanjkljivosti:
-

-

-

vprašanje je, do katere mere dovoliti prostorsko širjenje trajnostnega turizma;
zavedati se moramo neizbežnosti vplivov v okolju. Učinkom v okolju se ni moč
izogniti, saj še tako osveščeni turisti pustijo določene učinke v okolju. S
koncentracijo učinkov v prostoru in času lahko močno ogrozimo naravo in
družbo;
večina trajnostnih turistov prihaja iz razvitega zahodnega sveta, zato domačini
poskušajo urediti ponudbo pa zahodnem okusu in potrebah;
pogoj trajnostnega turizma je, da je število turistov omejeno, glede na to, da v
turističnih tokovih sodeluje vedno več ljudi, se pojavlja vprašanje, kako ostale
vključiti v turizem;
spreminjanje javnega odnosa do okolja in s tem povezanih potreb po sprostitvi, je
precej dolgotrajen proces;
težko se je odreči visokim in hitrim dobičkom, ki jih prinaša množični turizem in
se odločiti za dolgoročne v okolje usmerjene dobičke, ki jih ponuja trajnostni
turizem (Lipovec, 1997).

3.5. Ekološki turizem kot del trajnostnega turizma
Kot kritični odgovor na masovni ali »industrijski« turizem so se razvile drugačne oblike
turizma. Ekološki turizem, za katerega se uporablja tudi izraz ekoturizem in zeleni
turizem, namenja posebno pozornost naravi (Fennel, 1999; Juric et al., 2002; WTO,
2003).
Opozoriti moramo, da nekateri istovetijo mehki in alternativni turizem z ekološkim
turizmom. Pri tem moramo pripomniti, da mehki in alternativni turizem dajeta večji ali
izključni pomen sociokulturni sferi turistične ponudbe (prebivalcem, kulturi, kulturni
dediščini) kot pa naravi. Tako za ekološki kot tudi za mehki in alternativni turizem pa je
skupno, da večkrat podcenjujejo ali celo zanemarjajo ekonomske vidike turistične
dejavnosti (Mihelič, 1995).
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Ker še ni enotne definicije ekološkega turizma, lahko na podlagi zaključkov, ki so bili
izoblikovani na svetovnih konferencah, ki sta jih v mednarodnem letu ekološkega turizma
leta 2002 v Quebecu in Johannesburgu organizirali ZN in WTO, vendarle ugotovimo, da
ekološki turizem:
1. zajema vse oblike turizma, ki slonijo na naravi in pri katerih je osnovni motiv
turističnega obiska opazovanje in občudovanje narave ter tradicionalnih kultur v
naravnem okolju;
2. vključuje izobraževanje in interpretacijo (pod točko 1. omenjenih vsebin)
obiskovalcem;
3. v splošnem, vendar ne vedno, je namenjen malim organiziranim skupinam, ki jih
vodijo mala specializirana lokalna podjetja, tudi tuja podjetja različnih velikosti,
vendar praviloma za male skupine turistov;
4. z načrtnim upravljanjem naravnih območij zagotavlja ekonomske koristi brez
ogrožanja naravnega in sociokulturnega okolja (Jurinčič, 2004a).
Trajnostni turizem ni neka posebna pojavna oblika turizma, ampak nova paradigma
turistične politike in razvoja. Trajnostni razvoj je odgovornost vseh tistih, ki so tako ali
drugače vpleteni v turizem in od njega pričakujejo neke ugodnosti:
•
•
•
•

turistična podjetja pričakujejo učinkovitost poslovanja na kratki in srednji rok ter
predvsem na dolgi rok zaradi ugleda podjetja, odnosa do zaposlenih in do okolja v
katerem poslujejo;
lokalne skupnosti pričakujejo napredek, toda brez slabšanja kakovosti njihovega
življenja;
okoljevarstveniki poznajo možne negativne učinke turizma na okolje, toda hkrati
se zavedajo, da je turizem lahko pomemben dejavnik in vir sredstev za varovanje
in ohranjanje kakovosti okolja;
turisti iščejo kakovostna doživetja v varnem in privlačnem okolju in se hkrati
vedno bolj zavedajo vseh vplivov njihovih potovanj na okolje.

Vlada RS je v Strategiji razvoja Slovenije do leta 2013 opredelila trajnostni razvoj kot
eno od temeljnih načel razvoja Slovenije. Trajnostni razvoj turizma je kot temeljno
načelo opredeljeno tudi v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT, 2004). V skladu
s tem ga kot temeljno paradigmo razvoja slovenskega turizma upošteva tudi Razvojni
načrt in usmeritve slovenskega turizma (RNUTS) 2007 – 2011 in jo tudi uresničuje
neposredno s spodbujanjem razvoja in spremljanja indikatorjev trajnostnega razvoja v
turističnih destinacijah ter posredno z vgrajenimi elementi spodbujanja trajnostnega
razvoja v načrtovanih aktivnostih in usmeritvah ostalih temeljnih politik, predvsem
prostorske in investicijske politike. Za trajnostni razvoj turizma je ključno načrtovanje
rabe prostora za turistične namene. Principi trajnostnega razvoja zahtevajo fleksibilni,
strateški “bottom-up” pristop ob upoštevanju širokega spektra ekonomskih, družbenih in
okoljskih faktorjev, oprtih na lokalna posvetovanja in sodelovanje (Razvojni načrt…,
2009).
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Slika 3: Ekološki turizem kot del trajnostnega turizma.
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4. OBALNI PAS MED KOPROM IN IZOLO
Slovensko obalno območje ima znotraj slovenskega prostora izreden značaj in pomen. Da
bi tako izjemno mesto obdržalo, je potrebno v prihodnje težiti k bolj uravnoteženemu
dolgoročnemu razvoju s poudarkom na razbremenitvi obalnega pasu. Prometna strategija
razvoja obalnega območja že upošteva te težnje, saj so v načrtu poglavitne tranzitne poti
umaknjene v zaledje, tako da se del obale med Koprom in Izolo v dolžini 4 km, kar
predstavlja kar 8,7% celotne obale (Studio Mediterana, 2009), lahko nameni drugim
dejavnostim. V nadaljevanju bomo predstavili območje (ekološko pomembno območje,
naravna in kulturna dediščina) ter podrobno opisali bodoča ureditvena območja.
4.1. Opredelitev pojmov
Vlada je skupaj z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000) sprejela tudi
Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uredba o ekološko pomembnih območjih,
2004). Po tej uredbi spadajo ekološko pomembna območja med posebna varstvena
območja habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote. S tem je urejena skrb za
ohranjanje vseh vrst ptic, habitatov drugih vrst in habitatnih tipov zunaj območij Natura
2000. Glavni namen takega območja je ohraniti biotsko raznovrstnost. Ekološko
pomembna območja so:
1. območja biotsko izjemno raznovrstnih ali dobro ohranjenih ogroženih habitatnih
tipov;
2. območje endemičnih rastlinskih in živalskih vrst;
3. habitatna območja ali večje ekosistemske enote, ki so pomembne za ohranjanje
naravnega ravnovesja;
4. mednarodno pomembni habitati;
5. selitvene poti živali;
6. območja, ki so pomembna za genetsko povezanost populacij rastlinskih in
živalskih vrst.
Ekološko pomembna območja so posebna varstvena območja v Evropski uniji, kjer se
skuša ohraniti ali dosegati ugodno stanje vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov
(ARSO, 2009; Biseri slovenske narave, 2009).
Pojem naravne vrednote je za poimenovanje izbranih, posebej vrednih delov narave
uvedel Zakon o varstvu okolja leta 1993. Z njim je nadomestil pojem naravne dediščine,
ki ima svoj izvor v Konvenciji o naravni in kulturni dediščini in je bil uveden z Zakonom
o naravni in kulturni dediščini. Pojem naravne vrednote je povzel tudi Zakon o
ohranjanju narave leta 1999. Z določilom, da naravne vrednote obsegajo vso naravno
dediščino na območju Republike Slovenije, so bile v nov sistem povzete tudi vse do tedaj
prepoznane, strokovno evidentirane enote naravne dediščine. Naravne vrednote so poleg
redkih, dragocenih ali znamenitih naravnih pojavov tudi drugi vredni pojavi, sestavine
oziroma deli žive ali nežive narave, naravna območja ali deli naravnih območij,
ekosistemi, krajina ali oblikovana narava. Taki deli narave vsebujejo posebne vrednostne
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lastnosti. Vrednostne lastnosti naravnih vrednot se nanašajo na različne sestavine narave.
Glede na to se naravne vrednote opredelijo po zvrsteh (Berginc et al., 2006).
»Naravna vrednota se opredeli z eno ali več zvrstmi, in sicer, če se nanašajo vrednostne
lastnosti na:
- dele zemeljske skorje, v njeni notranjosti in na njenem površju s površinsko
geomorfološko, podzemeljsko geomorfološko ali geološko zvrstjo;
- tekoče ali stoječe vode s hidrološko zvrstjo;
- ekosisteme z ekosistemsko zvrstjo;
- habitate rastlin in živali prostoživečih vrst z botanično ali zoološko zvrstjo,
- drevesa ali skupine dreves z drevesno zvrstjo;
- dele, ki so umetno oblikovani iz snovnih delov žive narave z zvrstjo oblikovane
naravne vrednote;
- dele krajine z zvrstjo krajinske vrednote« (Berginc et al., 2006).
Del narave se prepozna za naravno vrednoto, če njegove lastnosti ali pomen zadostijo
vsaj enemu od meril vrednotenja.
Naravne vrednote se v naravi prepoznajo z upoštevanjem naslednjih meril vrednotenja:
- izjemnost,
- tipičnost,
- kompleksna povezanost,
- ohranjenost,
- redkost,
- ekosistemska pomembnost,
- znanstvena raziskovalna pomembnost,
- pričevalna pomembnost (Berginc et al., 2006).
Kulturna dediščina predstavlja vire in dokaze o človeški zgodovini in kulturi v neki
pokrajini, ne glede na njihov izvor, razvoj in ohranjenost. Zaradi velikega pomena ter
velike znanstvene in splošne človeške vrednosti sta varstvo in ohranjanje kulturne
dediščine v državnem interesu. Vlada je izdala Zakon o varstvu kulturne dediščine ter
pristojnosti o njenem varstvu, z namenom omogočiti celostno ohranjanje dediščine. Vsa
kulturna dediščina je vključena v register kulturnih vrednot, ki ga vodi Ministrstvo za
kulturo. Glede na svoje lastnosti h kulturni dediščini prištevamo stavbno in arheloško
dediščino, kulturno krajino, premično dediščino in zbirke, nacionalno bogastvo ter
nesnovno dediščino, ki se deli na materialno in nematerialno dediščino (Zakon o varstvu
kulturne dediščine, 2009; ZVKDS, 2009).
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4.2. Opredelitev in predstavitev območja
Območje proučevanja diplomske naloge obsega obalni pas med Koprom in Izolo,
natančneje od kopališča v Žusterni (vključno s kopališčem) do vključno avtokampa
Jadranka v Izoli. Območje obsega morje in obalo z železniškim nasipom (opuščena
železnica Trst - Poreč), površine obalne ceste (odsek državne ceste G2 št. 111, Koper Sečovlje), drevored pinij in klif. Območje se nahaja delno v MOK in delno v občini Izola.
Meja med občinama je na območju hudourniške grape ob rtu Rex. Po preusmeritvi obalne
ceste v predor bo obalno območje namenjeno drugim dejavnostim in neposredne cestne
povezave Koper - Izola ob morju ne bo več.
Karta 1: Prikaz območja proučevanja.

4.2.1. Predstavitev ekološko pomembnih območij
Morje in morsko obrežje sta habitat ogroženih vrst, ki so v slovenskem morju stalno
prisotne ter takih, ki se zadržujejo občasno. Pomembne in ogrožene vrste na
proučevanem območju so: prava in mala morska trava, kolenčasta cimodoceja, školjke
(leščurji, datljevka, morski datelj), spužve (pomarančasta morska spužva, spužva
žveplenjača), raki (veliki morski pajek, jastog), korale (kamena korala), morski pes orjak,
dolgonosi in kratkonosi morski konjiček, morska vrana, želva usnjača, ptič vranjek in
kričava čigra. Redno se v slovenskem morju pojavlja velika pliskovka, občasno pa tudi
kit in kitji som, ki je sorodnik morskega psa. Z vidika biodiverzitete je morski ekosistem
zelo pomemben, saj je bilo v slovenskem delu Jadranskega morja evidentiranih kar 1850
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živalskih vrst. Z namenom ohranjanja te izjemne biotske raznovrstnosti je bilo
ustanovljenih kar nekaj morskih in obalnih zavarovanih območij. Na območju MOK je en
naravni rezervat – Škocjanski zatok ter en naravni spomenik – Debeli rtič (Ogrin, 2002;
Lipej, Turk, 2006; Rejec Brancelj, 2009).
Morje z morskim obrežjem in Škocjanski zatok (v širšem območju) sta opredeljena kot
ekološko pomembno območje (Naravovarstveni atlas, 2009). O pomenu ohranitve
Škocjanskega zatoka, pol slanega mokrišča, najbolj nazorno govorijo podatki, da je bilo
evidentiranih okoli 200 različnih vrst ptic, kar predstavlja 55% vseh v Sloveniji
evidentiranih vrst ptic, med njimi pa so tudi številne ogrožene vrste. Slaba polovica jih
tudi gnezdi na tem območju. Poleg teh pa so tu opazili tudi okoli 40% v Sloveniji
evidentiranih vrst dvoživk, plazilcev in sesalcev. Poleg živalskih vrst pa Škocjanski zatok
ponuja s svojimi značilnostmi izjemne rastiščne pogoje za številne rastlinske vrste, kamor
sodijo tudi združbe slanuš (Poročilo o stanju okolja..., 2009).
4.2.2. Predstavitev naravnih vrednot
Obravnavano območje ima številne naravne vrednote, tako v akvatoriju, kot na kopnem:
rastišče pozejdonke v Žusterni, flišni klif med Žusterno in Izolo močno porasel s
pionirskimi vrstami, drevored pinij med Koprom in Izolo. Predstavljene naravne vrednote
smo prikazali na karti. Zaporedne številke naravnih vrednot se skladajo s številkami na
karti 2 z naslovom Prikaz naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij na
preučevanem območju.
1. Rastišče pozejdonke v Žusterni
Pozejdonka je v Sredozemlju ena najbolj razširjenih morskih trav, vendar je v Tržaškem
zalivu prisotna samo na majhnem območju ob slovenski obali – pri Žusterni. To je edini
podmorski travnik pozejdonke v Sloveniji in najsevernejše rastišče v Sredozemlju
(Ogorelec, Turk, 2003). Travnik je kot prioritetni habitatni tip habitatne direktive EU
uvrščen na seznam območij Natura 2000. Gre za botanično in ekosistemsko naravno
vrednoto državnega pomena (ev.št.1611) (Naravovarstveni atlas, 2009; Biseri slovenske
narave, 2009).
Slika 4: Pozejdonka varuje morsko dno in obrežje pred razdiralno močjo valovanja.

Vir: Ogorelec, Turk, 2003
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Travnik morske trave pozejdonke se razteza v obliki skoraj 1 km dolgega pasu, na
površini 0,64 ha. Pojavlja se v obliki fragmentov, ki jih obkrožajo travniki kolenčaste
cimodoceje. Uspeva v globini med 0,5 in 4 m. Gostota šopov pozejdonke je med 360 in
588 na m2, kar je precej manj kot drugod v Sredozemlju. Travniki pozejdonke so
izrednega pomena za morski ekosistem ne zgolj zaradi proizvodnje kisika in organskih
snovi (približno 20 ton/ha letno), temveč tudi kot življenjski prostor za veliko število
morskih organizmov, vezanih na travnik zaradi prehranjevanja, bivališča, skrivališča, itd.
Travniki pozejdonke so hkrati zelo pomemben faktor pri preprečevanju morske erozije,
saj s svojim valovanjem precej upočasnijo valovanje morskih mas in s tem zmanjšujejo
pritisk morja na obalo. Kljub vsem pozitivnim značilnostim se število naravnih habitatov
pozejdonke v Sredozemlju zmanjšuje, predvsem na račun različnih gradbenih posegov,
onesnaženja, ribolova, sidranja, itd. (Lipej, Turk, 2006).
Slika 5: Travnik pozejdonke pri Žusterni.

Vir: Biseri slovenske narave, 2009
Pozejdonka je uvrščena na seznam redkih in ogroženih vrst, ki ga je leta 2002 sprejela
vlada Republike Slovenije. Leta 2003 je Zavod RS za varstvo narave, območna enota
Piran, izvedel številne aktivnosti za potrebe učinkovitega in dolgoročnega ohranjanja
travnika pozejdonke. Med izvedenimi aktivnostmi je tudi elaboracija karte travnika,
študija glavnih ekoloških parametrov travnika in akcija ozaveščanja javnosti (Travnik
pozejdonke, 2009).
2. Klif med Žusterno in Izolo
Gre za geomorfološko, geološko in botanično naravno vrednoto lokalnega pomena (ev.
št. 4272). Klif je zgrajen iz fliša eocenske starosti. Fliš je sestavljen iz debelozrnate
kamnine (konglomerat ali breča), peščenjaka in laprovca. Proti eroziji so bolj odporni
konglomerati in peščenjaki, ki zaradi tega izstopajo iz stene (Pavšič, 1998). Pomemben
element, ki daje svoj pečat morfologiji pokrajine so pravilno menjajoče se plasti laporja
in peščenjaka ter apnenčaste plasti (tudi do 2 m debele). Prepadne stene klifa prekinjajo
erozijske grape. Zaradi odpadanja materiala (graviklastični procesi) prihaja do pojava
umikanja klifov. Ker klif ni več aktiven, saj stik morja s kopnim prekinja cesta se je
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začelo zaraščanje klifa oziroma njegovo spreminjanje v zaraščeno območje. Ta pojav je
bistvenega pomena za razvoj in obstoj rastlinskih združb na klifu. Pobočje klifa je sedaj
že močno zaraslo s pionirskimi rastlinskimi vrstami (Naravovarstveni atlas, 2009;
Vidmar, 2008).
Slika 6: Klif med Žusterno in Izolo je zaščiten kot naravna vrednota lokalnega pomena.

Foto: T. Žnidarčič (julij, 2009)

3. Drevored pinij med Koprom in Izolo
Drevored pinij med Koprom in Izolo je drevesna naravna vrednota lokalnega pomena
(ev. št. 4803) (Naravovarstveni atlas, 2009).
4. Mokrišče Viližan
Mokrišče ob potoku Pivol pri Izoli (ev. št. 4909) je ekosistemska naravna vrednota
lokanega pomena. Njegova površina je 10.935,82 m2.
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Karta 2: Prikaz naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij na proučevanem območju.
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4.2.3. Predstavitev kulturne dediščine
Kulturno dediščino smo prikazali na karti. Zaporedne številke objektov in območij se
skladajo z številkami na karti 3 z naslovom Prikaz kulturne dediščine na preučevanem
območju. V obravnavanem območju se nahajajo naslednji objekti in območja kulturne
dediščine:
1. Arheološko območje Žusterna (arheološka dediščina)
Na tem območju literatura omenja antične naselbinske najdbe. Izstopa mozaični tlak in
temelji zidov. V morju pred Žusterno ležijo ohranjeni deli pomola. Varstveni režim je II.
in III. stopnje za arheološko dediščino (Apollonio et al., 2004b).
2. Rimsko pristanišče v Viližanu (arheološka dediščina)
3. Hotel Žusterna, stavba Istrska cesta 61 (umetnostno zgodovinska - stavbna dediščina)
Hotelski kompleks, zgrajen v šestdesetih letih po načrtih arhitekta Eda Mihevca, stoji ob
obalni cesti. Hotelski kompleks dopolnjuje vrtna ureditev. Na nasprotni strani ceste ob
obali je kopališče z odprtim bazenom. Hotelski kompleks predstavlja jedro z osrednjim
paviljonskim objektom in drugimi pripadajočimi objekti, ki so bili zgrajeni v sledečih
fazah, vključno s pokritim bazenom. Kljub kasnejšim predelavam hotelskega kompleksa
je osrednji paviljon ohranil bistvene značilnosti funkcionalistične arhitekture šestdesetih
let. Zavarovan je celoten hotelski kompleks z oblikovano okolico v neokrnjenosti z
ohranitvijo vseh kvalitetnih arhitekturnih členov (Apollonio et al., 2004b).
4. Žusterna, stavba Istrska cesta 97 in stavba Istrska cesta 99 (umetnostno zgodovinska stavbna dediščina)
Nadstropna vila iz začetka 20. stoletja stoji ob obalni cesti. Njena glavna fasada je
orientirana proti morju, kjer je včasih vozila ozkotirna proga Trst – Poreč. Historicistično
zasnovano pročelje je triosno oblikovano. Stanovanjski objekt je postavljen nekoliko
dvignjeno nad cesto in je ob hiši, ki je bila po svoji funkciji polenta vila, oblikovana tudi
okolica z manjšim vrtom. Zavarovana je vila z oblikovano okolico v neokrnjenosti z
ohranitvijo vseh kvalitetnih arhitekturnih členov (Apollonio et al., 2004b).
5. Mestno jedro v Kopru (urbanistična dediščina - naselbinska dediščina)
6. Mestno jedro v Izoli (urbanistična dediščina - naselbinska dediščina)
7. Drevored pinij med Koprom in Izolo (oblikovana narava - vrtnoarhitekturna dediščina)
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Slika 7: Drevored pinij.

Foto: T. Žnidarčič (julij, 2009)

8. Železniška proga Trst – Poreč (tehnična dediščina)
Železniška proga je bila zgrajena med leti 1900 – 1902 (Milje – Škofije – Koper – Izola –
Strunjan – Lucija – Sečovlje – Poreč). Železnica je bila dolga 123 km, imela je 35 postaj,
osem predorov, enajst mostov in šest viaduktov. Demontirati jo je dal Mussolini leta
1935, da bi Italija zgradila novo progo v Abesiniji v Afriki. Razen manjših odsekov je
ohranjena kot pešpot, ki jo imenujejo Pot zdravja in prijateljstva Porečanka – Parenzana.
Po njej se odpravi mnogo domačinov in turistov z namenom rekreacije in sprostitve
(Občina Izola, 2009). Kot tehnična dediščina se varujejo ohranjeni kamniti ter zemeljski
nasipi s hudourniškimi prehodi, kamniti obokani most pri Viližanu, železniška postaja,
vhod v predor Saleto, posamezne železniške oznake ter ostali elementi. Varuje se
prostorska in tlorisna zasnova trase železniške proge, vsi ohranjeni tehnični in oblikovni
materialni elementi (Apollonio et al., 2004b).
9. Ostanki razbitine ladje Rex (arheološka dediščina)
Celoten akvatorij med Žusterno in Izolo predstavlja potencialno podmorsko arheološko
najdišče. Potniška čezoceanka Rex je merila skoraj 270 m v dolžino in je lahko sprejela
2032 potnikov. Leta 1933 si je pridobila modri trak z rekordno hitrim preplutjem
Atlantika. Proti koncu druge svetovne vojne so jo Italijani s petimi vlačilci privlekli v
Koprski zaliv, kjer je zaradi plitvega morja ladja približno 200 m od obale nasedla in se je
zaradi bombnega napada ameriškega vojnega letalstva leta 1944 potopila (Rex, 2009). Od
mogočne zgradbe Rexa se je ohranil le odtis, ki ga je ladja pustila na morskem dnu, 200
m dolga in 40 m široka jama. Na severnem in južnem pobočju jame se nahajajo podolžni
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glinasti sloji, ki so nastali potem, ko je ladja nasedla in se potopila. Relativna globina
jame znaša 5 m (Slovensko morje, 2009).
Občina Koper je leta 2000 sodelovala pri projektu TURSUB. To je projekt, izveden med
občinami Caorle, Gradež in Koper v okviru Pobude Skupnosti INTERREG IIIA
ITALIJA-SLOVENIJA 2000 - 2006, katerega skupni cilj je bil ovrednotenje in
pospeševanje lastnega morskega okolja z osnovanjem čezmejne mreže podvodnih poti
različnih težavnostnih stopenj, ki bi jih lahko koristili tako bolj izkušeni potapljači kot
povsem neizkušeni turisti. Vsaka občina je na območju morja pred svojo obalo določila
štiri poti, izbrane na podlagi njihove naturalistične in arheološke vrednosti. Štiri koprske
podvodne poti (od št. 9 do št. 12) omogočajo bližnji ogled različnih arheoloških ostankov
iz raznih obdobij, od vojaške desantne ladje DTM ali “Kec” do Stojanove barke, “Rexa”
in nazadnje dobro ohranjenega primerka rimskega gojišča rib v zalivu Sv. Jerneja, blizu
Ankarana (Podvodni svet Caorl, Gradeža in Kopra, 2009).
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Karta 3: Prikaz kulturne dediščine na preučevanem območju.
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4.3. Nove prostorske ureditve območja
V okviru Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve sestavin planskih dokumentov
za obalno območje med Koprom in Izolo (3. faza), je predlagana izvedba koridorja
javnega cestnega prometa čez Markovec, izvedba morebitnega koridorja medmestne
železnice čez Markovec po grebenu in do Rude ali skozi predor (hitre medmestne
povezave severnega Jadrana). V obravnavanem območju, na obalni promenadi,
predlagajo izvedbo sezonskega javnega cestnega prometa s turističnimi minibusi ali
vlakci po pasu intervencijskega dovoza. Del obalne promenade je predlagan za športno –
rekreacijske površine; plažne ploščadi, poligon za rolkarje, parkovne in igralne površine,
pritrjene na traso promenade. Prostorska infrastruktura za pomorske povezave (pomoli) je
predlagano postavljena ob ključnih točkah. Postajališča naj bi bila v Žusterni, na pomolu
Rta Rex in na otoku Viližan.
Nove prostorske ureditve naj bi omogočile razvoj bolj trajnostnih prometnih vzorcev,
predvsem pa rabo ostalih sredstev, ne osebnih avtomobilov. Območje naj bi bilo
dostopno peš, s kolesom, rolkami in v sezoni z javnimi prometnimi sredstvi (pomorske
povezave, minibusi ali cestni vlakec). Do roba območja se bo mogoče pripeljati z
avtomobilom in parkirati v parkirnih žepih, potem pa pot nadaljevati peš ali si v
sposojevalnici sposoditi kolo ali rolerje. Nove povezave z zaledjem bodo pripomogle h
konceptualni in programski razširitvi obalne črte. Oblikovati želijo prečne peš poti,
kolesarske poti, in nove dostope do obale ob zaprtju obalne ceste. Ti bodo večinoma
lahko potekali po obstoječih trasah, le nekaj krajših odsekov bo potrebno dograditi.
Novo omrežje poti v obravnavanem in kontaktnih območjih so predvsem pešpoti,
kolesarske poti, naravoslovne učne poti, kulturne izobraževalne poti, navezave na
gastronomske in vinske ceste in ostale specializirane turistične poti. Za oblikovanje peš
poti je mogoče uporabiti obstoječe omrežje.
Ureditev javnih obmorskih površin kot del promenade predlagajo ob robovih območja
urejanja, v Žusterni in v Rudi. V Žusterni je mogoče razviti (razširiti) območje poslovnotrgovske in gostinske dejavnosti v povezavi s turističnimi in rekreacijskimi programi.
Predlagajo tudi uvedbo javnih površin, povezanih z obalno promenado, namenjene
kulturnim dogodkom, npr. ureditev amfiteatra v naravni kotanji, in podobno (Apollonio
et al., 2004c).
4.3.1. Turistični in športno - rekreacijski program
Turistični in športno - rekreacijski program je predviden za pet ciljnih skupin, ki pa se
med seboj pogosto mešajo: za mlade družine, za starejšo populacijo in za populacijo z
motenimi telesnimi sposobnostmi (invalidni, slepi in slabovidni), za mlade, za športno
aktivne, za ljubitelje narave. Program je namenjen prebivalcem obalnih mest, zaledja in
turistom ter ni namenjen preštevilnim morebitnim enodnevnim gostom, saj predvidena
infrastruktura (komunalna, prometna) ter stanje okolja ne bosta zmogla večjih
obremenitev.
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Predvidevajo ureditev različnih plažnih površin za različne ciljne skupine, vključno z
območjem majhnih bazenov za otroke ter vstopi v vodo, prilagojenih invalidom in
slepim. Površine, namenjene športnim programom, naj bi bile v morju proga za veslače,
igrišče za vaterpolo (ljubiteljsko), na kopnem igrišče za odbojko na mivki in nogomet na
mivki – izven območja urejanja, predlagajo v kontaktnem območju Rude. V grapi pri Rtu
Rex predlagajo ureditev prostora za piknike. Potrebna prostorska infrastruktura obsega
kopališko grajeno infrastrukturo, prostore za športne klube kajak, kanu, deskanje na vodi,
prostorsko infrastrukturo za potapljanje; po možnosti blizu parkirišč zaradi individualne
opreme. Športno-rekreacijski program naj bi bil zgoščen ob robovih prostora urejanja: pri
Rudi, Avtokampu Jadranka in Žusterni. Tu naj bi bile kapacitete največje in namenjene
največjim ciljnim skupinam. V vmesnem območju so ureditve, namenjene manjšemu
številu obiskovalcev (Apollonio et al., 2004c).
4.4. Opis ureditvenih območij
Predlaganih je sedem okvirnih območij urejanja:
• obalna promenada (A),
• območje Žusterne (B),
• območje med Žusterno in Rtom Rex (C),
• rt Rex (D),
• območje pod klifom (E),
• rt Viližan in območje Rude (F) in
• avtokamp Jadranka (G).
Ureditvena območja A, B, C in D je sprejel Občinski svet mestne občine Koper na seji
leta 2004 v Odloku o spremembah in dopolnitvah sestavin dolgoročnega in družbenega
plana MOK (Odloku o spremembah…, 2004).
4.4.1. Obalna promenada
Obalno promenado bodo sestavljali: peš pot, kolesarska pot, pot za rolkarje in
intervencijski dovoz, ki bo v sezoni predstavljal tudi traso turističnega javnega prometa
(turistični vlakec, minibus in podobno). Pomemben del obalne promenade bo potekal tudi
po morju in se obale fizično dotaknil na pomolih – pristajališčih javnega pomorskega
prometa. Promenada se bo na eni strani nadaljevala skozi marino in po Semedelski cesti
proti Kopru, na drugi strani pa se bo pripenjala na Izolo. Namen obalne promenade je
povezati mesti Koper in Izola, ustvariti novo raven ambientalnosti, mestnosti, povezati
mesti z zelenimi površinami, povezati kontaktna območja, omogočiti razširitev obalne
črte in uvesti nove oblike rabe prostora. Obalna promenada predstavlja hrbtenico, na
katero se pripenjajo tudi vse ostale rabe. Prostorske omejitve so zlasti na eni strani
omejitev s sedanjo linijo obale (trasa opuščene železnice s skalometom, v morju
zavarovano območje pozejdonke in infralitorala), na drugi strani je v določenem delu
obstoječa pozidava, v drugem delu kmetijske površine, v tretjem delu klif.
Rešitve iščejo v razčlenjenosti trase obalne promenade. Obalna promenada je programsko
in prostorsko izjemno pomembna, saj se vse ostale ureditve vežejo nanjo. Kjer razširitve
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niso mogoče, ostane na sedanji širini, kjer je možno pilotiranje v morju, se del obalne
promenade izdela kot (lesen, betonski) pomol, vzporeden z obalo. V predelu klifa se del
promenade uredi na višini opornega zidu. Klif je možno očistiti rastlinja (usklajeno z
Zavodom za varstvo narave in Zavodom za gozdove v Sežani). Večino ureditev obalne
promenade bo seveda mogoče izpeljati šele, ko bo cesta speljana v predor. Do takrat bo
mogoče urediti pešpot po trasi opuščene železnice in urediti pomole kot pristane za
potniški pomorski javni promet (predvidoma sezonski) (Apollonio et al., 2004c).
4.4.2. Žusterna
Meje ureditvenega območja so na eni strani do marine, na drugi strani do meje kopališča,
ob morju meja sega v akvatorij, na južni strani pa se zaključi ob nizu poselitve lokalov in
hotela Žusterna.
Poglavitna prednost, ki jo prinaša sprememba statusa obalne ceste, je prekinitev
tranzitnega prometa skozi Žusterno. Sedanja trasa obalne ceste se zaključi že ob
vzhodnem delu območja urejanja, saj po tej cesti poteka le še lokalni promet do lokalov,
kopališča, hotela in stanovanjskih objektov. Lokalni promet je speljan po (renovirani)
cesti, ki sedaj poteka med parkirišči in mimo hotela. Današnja trasa obalne ceste med
parkiriščem in kopališčem pa se preuredi delno v obalno promenado, delno v javno
zeleno površino – v parkovno ureditev zelenic, počivališč in otroških igrišč, ki obogati
prostor naselja Žusterna, hotela, kopališča in obalne promenade (ter načrtovane marine).
Ureditev ponuja izjemno priložnost za ureditev celotnega območja in za nadgraditev
obstoječih ambientov.
Kopališče v Žusterni je potrebno preurediti kot del obalne promenade in mu dati bolj
urbani značaj. Prostorski potencial obale v Žusterni ne omogoča velikega turističnega
razvoja. Fizične in vizualne ovire med Žusterno in morjem morajo biti odstranjene.
Kopališče je nujno preurediti v razširjeni del urbane promenade, ga nadgraditi s
specifičnimi elementi urbane opreme prostora (svetila, klopi, urbano manjše zelenje).
Predvidevajo manjše povečanje kopaliških površin. Zelo dobrodošla bi bila tudi ureditev
mestnega vodnega parka, ki bi bila namenjena sedanjim turističnim kapacitetam Žusterne
in okoliškim prebivalcem, nikakor pa ne enodnevnim gostom. Predlagajo tudi dejavnosti,
kot so izposoja kajakov, kanujev in deskanje na vodi na območju Žusterne, povezavo
kopališča in hotela pod nivojem terena, pri čemer naj bi uporabili sedanji podhod. Ta
ureditev bi zagotovila višji standard hotelskim gostom.
Maritimne ureditve, nujne za športno – rekreacijsko in turistično rabo prostora, so
vključili v območje posameznih ureditev. Na maritimne ureditve bistveno vplivajo tudi
fizikalne značilnosti morja, zlasti valovanje. Celotno območje predstavlja potencialno
arheološko najdišče z nekaterimi že določenimi spomeniki. Del akvatorija je zaščiten
zaradi rastišča pozejdonke. V Žusterni predlagajo ureditev prvega manjšega pomola, ob
katerem naj bi pristajali manjši čolni (tudi javne pomorske linije). V akvatoriju Žusterne
se ponuja možnost ureditve prvega dela podmorskega arheološkega parka in situ, muzeja
ali vsaj informativne table.
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Ureditve vseh prostorov naj bi se izvedle multifunkcionalno, kar pomeni, da omogočajo
različne rabe v različnih delih dneva in leta. Prostorske omejitve in določila so podana
zlasti z vidika varovanja naravne in kulturne dediščine. Večino posegov bo mogoče
urediti šele s preusmeritvijo obalne ceste v predor in zaprtjem ceste pri Žusterni. Tudi
pred tem posegom je mogoče urediti kopališče in posege v akvatoriju (Apollonio et al.,
2004c).

Slika 8: Kopališče Žusterna.

Foto: T. Žnidarčič (maj, 2009)
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Slika 9: Variantna rešitev hotela ob klifu pri Žusterni.

Vir: Program upravljanja…, 2008

Slika 10: Prostorski prikaz območja Žusterne.

Vir: Studio Mediterana, 2009
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4.4.3. Obala in akvatorij med Žusterno in rtom Rex
Obala in akvatorij med Žusterno in Moletom predstavljata potencial za splošno rabo
morja, predvsem kopanje v poletnih mesecih. Omejitve za urejanje prostora so številne.
Obala in akvatorij sta zaščitena zaradi rastišča pozejdonke. Z vidika kulturne dediščine so
zaščitene veduta mesta Koper, trasa ozkotirne železnice ob obali ter obe vili ob cesti.
Morje predstavlja potencialno arheološko najdišče. Kljub temu je mogoče urediti nekaj
plažnih elementov. V akvatoriju predlagajo ureditev plavajoče kopalne ploščadi,
primerno odmaknjene od obale. Dostopna naj bi bila z morja za čolne, zato naj bi bila
urejena tudi kot sidrišče. Tudi v morju je mogoče umestiti (izven rastišča pozejdonke)
nekaj pomolov, vzporednih z obalo, s skalometom povezanih s plavajočimi pontoni. S
tem naj bi se plažna površina pomaknila izven območja pozejdonke proti morju, pomoli
pa bi predstavljali tudi »ščit« pred čolni in na ta način zaščitili rastišče pred sidranjem kot
potencialno najbolj agresivno rabo. Pred preureditvijo obravnavanega območja iz ceste v
obalno promenado je mogoče izpeljati vse posege na skalometu in v akvatoriju.
Molet predstavlja velik potencial za splošno rabo morja, predvsem za kopanje v poletnih
mesecih ter kot pristan za manjše čolne (komunalni privezi). Omejitve rabe prostora so
prav tako številne. Pristan naj se ohrani v sedanji funkciji: pristan za manjše čolne in
kopališče. Prostorsko in strukturno naj se ne bi širil. Možna je le obnova, ureditev
ležalnih ploščadi, povezava s pomoli v morju in podobno. Tudi pred preureditvijo
obravnavanega območja iz ceste v obalno promenado je mogoče izpeljati vse predvidene
posege na Moletu in v akvatoriju.
Potencial samega prostora med Moletom in Rtom Rex je velik. Posamezne ureditve se
pripenjajo na obalno promenado. Ob promenadi v naravni kotanji predlagajo amfiteater,
ki je uporaben kot kulturno prizorišče in del plaže. Prostorske omejitve v tem prostoru so
številne. Obrežni pas in akvatorij sta zaščitena kot rastišče pozejdonke. Ob sedanji cesti je
drevored pinij. Z vidika kulturne dediščine so zaščitene veduta mesta Koper, trasa
ozkotirne železnice ob obali ter obe vili ob cesti. Akvatorij predstavlja potencialno
arheološko najdišče. Na drugi strani pa je območje pod pritiskom kopalno – turistične
rabe.
Tudi v tem območju predlagajo premik plažnih površin na kopni del. Naravni amfiteater
južno od bodoče promenade se uredi kot grajeni amfiteater, ki lahko deluje kot prostor za
kulturne prireditve na prostem in kot kopališke plažne površine. Ureditev plažnih površin
je na sami obalni promenadi, v amfiteatru med Moletom in Rtom Rex, kjer je mogoče
urediti tudi druge javne površine. Pred preureditvijo obravnavanega območja iz ceste v
obalno promenado je mogoče izpeljati vse posege na skalometu in v akvatoriju
(Apollonio et al., 2004c).
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Slika 11: Pristanišče Molet.

Foto: T. Žnidarčič (april, 2009)
Slika 12: Bodoči prostorski prikaz območja pri Moletu.

Vir: Program upravljanja…, 2008
4.4.4. Rt Rex
Potencial tega območja je še posebej velik zaradi grape, ki jo je izdolbel hudournik v
pobočje klifa. Iztek hudournika v morje ponuja krajinsko najprimernejšo lokacijo za
umestitev daljšega pomola, sama kotanja pa, skrita očem, ponuja veliko primernega
prostora za različne ureditve, povezane s plažo in ostalimi športno rekreativnimi
dejavnostmi. Tudi omejitve v prostoru so velike. Do rta Rex sega varovano območje
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pozejdonke. Varuje se trasa ozkotirne opuščene železnice, morje predstavlja potencialno
arheološko najdišče. Tu je tudi območje potopljene ladje Rex kot potencialno zanimive
kulturne točke. Ureditev sega do Rta Rex, kjer se zaščiteno območje konča. Tu so možne
ostale ureditve obale.
Predlagajo izgradnjo pomola za manjša plovila in javne pomorske linije ter ureditev
objekta na kolih ob pomolu. V njem predlagajo ureditev muzeja in situ (Rta Rex,
Parenzane, arheoloških najdišč, itd.). Ureditev obale je tu možna z raznimi ploščadmi na
skalometu. Ureditve, povezane z obalo, predvidevajo v grapi ob rtu Rex. Predvidevajo
ureditev prostora za piknike, skupaj z vso potrebno infrastrukturo: vodo, kanalizacijo,
elektriko, sanitarnimi prostori, ter urejenimi športnimi površinami, kot so igrišča za
odbojko na mivki, otroška igrišča, mali bazenčki in podobno. Možna je tudi ureditev
teniških igrišč. Skozi grapo teče pot, ki poveže obalno črto z območjem bolnišnice Izola
na klifu. Rt Rex je mogoče prezentirati kot drugi del podmorskega arheološkega parka in
situ, muzej ali prikazati z informativno tablo. Pred preureditvijo obravnavanega območja
iz ceste v obalno promenado je mogoče izpeljati vse posege na skalometu in v akvatoriju
(Apollonio et al., 2004c).
4.4.5. Območje pod klifom
Obravnavano območje zajema območje klifa, ozek obalni pas in pripadajoči del
akvatorija, ki na vzhodni strani meji na območje Rex, na zahodni strani na rt Viližan, na
južni strani ga omejuje območje bolnišnice in na severni strani morje. Predstavlja velik
potencial za splošno rabo morja, predvsem za kopanje v poletnih mesecih. V prvi fazi bi
uredili plažne površine na skalometu (namestitev manjših ležalnih ploščadi) in
pripadajočem akvatoriju (namestitev pomolov na koleh) ter sidrišča v akvatoriju najmanj
80 m od obale. V drugi fazi, po ureditvi obalne promenade, bi uredili plažne površine na
prvi terasi klifa nad opornim zidom, klif očistili zarasti in na njem uredili sistem pešpoti.
Predlagane so tudi možnosti ureditve alternativnih povezav med vrhom klifa (pri
bolnišnici) in obalo, kot so gondolska povezava ali sistem tekočih stopnic. Povezave bi
omogočile izrabo obale v terapevtske namene (Apollonio et al., 2004c).
4.4.6. Rt Viližan in območje Rude
Območje rta Viližan predstavlja izjemen prostorski potencial. Na rtu predlagajo
zaključitev urbane poteze mesta Izole in izgradnjo objekta v morju, ki akvatorij zavaruje
pred valovanji in omogoči nove oblike rabe. Območje zajema skalomet na rtu Rex med
območjem pod klifom in med območjem Avtokampa Jadranka s pripadajočim
akvatorijem (Apollonio et al., 2004c). Za rt Viližan predvidevajo izvedbo objekta v morju
(vsaj 80 m odmaknjen od obale), ki naj bi izpolnjeval več funkcij. Kot valobran naj bi
zaščitil območje akvatorija zaliva. Uporaben naj bi bil za razširitev športno rekreacijskih
in zelenih površin ter turističnih programov. Površine za pristajanje manjših plovil in
javnega pomorskega prometa je mogoče urediti na severni strani načrtovanega objekta.
Valobran naj bi bil s kopnim povezan s pomolom kot odcepom obalne promenade (peš
pot, pot za rolkarje, kolesarska pot, intervencijski dovoz). Ob obali proti Izoli naj bi bila
urejena plaža. Pri rtu Viližan obstaja možnost ureditve tretjega dela podmorskega
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arheološkega parka in situ ali vsaj informativne table. Možno bi ga bilo povezati z
valobranom (Pobuda za izdelavo…, 2005).
Slika 13: Prostorska zasnova območja pod klifom in rta Viližan.

Vir: Studio Mediterana, 2009
Slika 14: Prostorska zasnova območja Rude.

Vir: Studio Mediterana, 2009
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Ruda je s svojim zapuščenim peskokopom in industrijskimi obrati obsežna siva cona
neposredno na obali, zato je smotrno te dejavnosti umakniti, sanirati peskokop in vnesti
nove vsebine, ki so vezane na morje in obalo. Na neurejeno pobočje zapuščenega
peskokopa bodo po strmini postavljene stanovanjske stavbe. Ostalo območje Rude
(današnji klif) bodo prekrivale vodne površine in paviljoni.

Slika 15: Industrijska cona Ruda.

Foto: T. Žnidarčič (julij, 2009)
4.4.7. Avtokamp Jadranka
Območje Jadranke leži med morjem in sedanjo vzhodno vpadnico v mesto. Na vzhodnem
robu se stika z območjem ladjedelnice, na drugi strani pa z območjem urejanja rta
Viližan.
Načrtovani posegi v prostor:
•
•

predvidena širitev plaže v morje je za največ 40 m ob uskladitvi nove obalne linije
med plažo Jadranke ter ureditvami v območju rta Viližan,
območje se lahko razširi proti jugu ob potencialni prestavitvi vzhodne vpadnice
proti jugu (s 16.640 m2 na 66.750 m2)
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Območje Jadranke bi se urejalo v več fazah. V prvi fazi bi se uredila plaža in akvatorij,
predviden je tudi razvoj in širitev športno – rekreacijskega programa. V drugi fazi je
predvidena preusmeritev prometa s sedanje vzhodne vpadnice na novo vzhodno vpadnico
in ureditev celotnega območja, razvoj in širitev zelenih površin, športno – rekreacijskega
programa in ureditev pripadajočih površin mirujočega prometa (Apollonio et al., 2004c).
Slika 16: Pogled na ladjedelnico in stari del mesta Izole.

Foto: T. Žnidarčič (junij, 2009)

4.5. Slovenski jadranski otok
Slovenski jadranski otok je v Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje
2007 - 2023 opredeljen kot ena izmed investicij, ki jih bo država izvedla med letoma
2013 in 2020. Njegov namen je združitev koristi rešitve problematike deponiranja
gramoza s koristmi izgradnje velike turistične privlačnosti z možnostjo sprostitve, zabave
in druženja. Otok se bo razprostiral na 30.000 m2 površine in bo vsaj 3 m visoko nad
morsko gladino. Zgradili ga bodo iz materiala, ki bo ostal po koncu izgradnje
semedelskega predora hitre ceste Koper - Izola. Lokacija otoka je bila najprej predvidena
severno od polotoka na katerem leži Izola. Od obale bi bil oddaljen od 500 m do 770 m,
kjer je globina morja od 16 do 18,3 m. Oblika delfina je podolgovata oblika v smeri
vzhod - zahod, določajo pa jo predvsem rezultati analiz smeri poteka grebenov okoliških
reliefnih struktur in smeri dominantnih tokov, ki prav tako potekajo v smeri vzhod zahod. Na otoku bi bila tudi čistilna naprava za Izolo, Koper in Piran. Z vodo iz čistilne
naprave, bi se zalival botanični vrt, ki bi imel vlogo bioindikatorja glede stanja očiščene
vode (Resolucija o nacionalnih…, 2009).
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Slika 17: Slovenski jadranski otok.

Vir: Gorjan, 2008

Druga možnost postavitve otoka je 80 m oddaljen od rta Viližan. Ta lokacija je potrjena
tudi s strani občine Izola. Z vsake strani otoka, ki naj bi se razprostiral ob sedanji obalni
cesti med Koprom in Izolo, je predvideno po eno mestno kopališče v obliki polotoka
(Šuligoj, 2006a).
Na otoku je predvidena različna turistično zabaviščna infrastruktura, razdeljena po
tematskih področjih, gostinska ponudba in ustrezen pomol za dovoz obiskovalcev in
sidranje zasebnih plovil. Z otokom bodo pridobljene tudi dodatne kopalne površine, ki jih
na naši obali primanjkuje. Predvsem pa je treba izpostaviti vrednost tovrstnega projekta
kot privlačne znamenitosti, saj bo to edini umetni otok v tem predelu Jadranskega morja
in bo zato gotovo pritegnil veliko število obiskovalcev.
Pozitivne učinke izvedbe projekta je možno videti na naslednjih področjih: ustvarjanje
novih delovnih mest (približno 200 zaposlenih), oblikovanje novih turističnih
zmogljivosti, s čimer se bo dodatno popestrila obstoječa turistična ponudba v tej regiji,
dodatne možnosti za mala in srednje velika podjetja, hitrejši razvoj turizma na tem
območju in posredno ugodni učinki na gospodarski razvoj celotne regije (Resolucija o
nacionalnih…, 2009).
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Pozitivni in negativni učinki otoka:
1. Otok ne bi bil večja ovira, saj bi ga voda obtekla in ne bi imel zaprtih marin.
2. S primerno oddaljenostjo od obale (80 m) bi povečali pretočnost in s tem zmanjšali
onesnaženost.
3. Otok ne bi imel vpliva na ptice, ki samo prezimujejo na tem območju. Za ob obali
gnezdeče ptice pa bi bil otok ugoden habitat, vendar le v primeru, da na njem ne bi
bilo turistične infrastrukture.
4. Če bi naredili otok blizu rta Viližan, bi bil tok zaviran, saj so le-ti v tako nizkih
morjih, kot je naše, še posebej izraziti.
5. Prav v slovenskem morju (tudi v okolici Izole) se zadržuje skupina 30 delfinov. Že
sama fizična prisotnost otoka, bi za 4,5 ha zmanjšala površino morja in s tem
življenjskega prostora delfinov. Zaradi možnosti zvišanega pomorskega prometa, bi
se povečal negativen vpliv na delfine, ki je že dokazan. Povečana bo možnost vnosa
tujerodnih vrst in s tem tudi novih bolezni, ki bi potencialno lahko vplivale na
ekosistem.
6. Tržaški zaliv je s svojo plitvostjo izrednega pomena za želve, predvsem za njihove
mladice, ker se jim ni potrebno globoko potopiti, da pridejo do hrane na dnu morja.
Sam otok ne bi vplival na populacijo želv. Zaradi otoka se bo verjetno povečal
navtični promet, ki ima negativen vplival na te živali. Le-te dihajo s pljuči in
posledično kar nekaj časa preživijo na vodni gladini. Želve se premikajo počasi za
razliko od hitrih čolnov, ljudje pa jih velikokrat spregledajo. Tako pride do pogina
želv zaradi trka s čolni.
7. Otok bi vplival na zmanjšanje biodiverzitete. Ugotovljeno je večje število redkih in
ogroženih vrst na rastišču pozejdonke. Rastišče pozejdonke ob izolski obali je
najsevernejši travnik te morske trave, ki je na seznamu ogroženih vrst v celem
Sredozemlju (Gorjan, 2008).
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5. MOŽNOSTI RAZVOJA TRAJNOSTNEGA TURIZMA NA
OBALNEM PASU MED KOPROM IN IZOLO

5.1. Analiza Programa upravljanja z obalnim območjem
Strategija trajnostnega razvoja turizma je nastala v okviru programa CAMP Slovenija
(Coastal Area Management Programme). To je program upravljanja z obalnim
območjem, ki ga je v letih 2004 - 2006 izvajal Regionalni razvojni center v Kopru na
območju osmih občin Obalno - kraške regije, ki se razteza na območju 1.524 km2.
Strategija trajnostnega razvoja turizma Južne Primorske tako obravnava razvojne
možnosti in priložnosti na področju turizma v slovenskih občinah severnega Jadrana:
Izola, Piran, Koper, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Sežana, Komen, Divača do leta
2012. Preostali projekti so še Regionalna zasnova prostorskega razvoja za južno
Primorsko, Podrobnejša zasnova prostorskih ureditev obalnega pasu, Upravljanje
zavarovanih območij narave, Regionalni program varstva okolja in vodnih virov, Karte
občutljivosti slovenske obale in pa t.i. horizontalni projekti: Prostorski regionalni
informacijski sistem, Sodelovanje javnosti, usposabljanje in javna promocija, Sistemska
analiza in analiza perspektiv trajnostnega razvoja.
Strategija razvoja turizma med drugim upošteva trajnostni razvoj in najsodobnejše trende
na področju turizma s posebnim poudarkom na trendih rastočega trajnostnega obalnega
oziroma obmorskega turizma, ekološkega turizma, kulturnega turizma, trendov v trženju
turizma, še posebej razlike pri trženju trajnostno naravnega turizma in trendov pri razvoju
posameznih trajnostno naravnanih turističnih proizvodov in storitev ter trajnostnih praks
ključnih akterjev turizma. Izpostavlja dosedanje izzive oziroma probleme na področju
turizma. Narejeni so scenariji razvojnih možnosti. Izpostavljen je trajnostni razvoj
kot optimalna možnost razvoja turizma v obravnavanem območju zaradi
optimalnega izkoriščanja danosti in prednosti za turistične razvojne potrebe po načelih
»solidarnosti« in konsenza med socialnimi, ekonomskimi in okoljskimi dejavniki.
Nosilna zmogljivost pokrajine, ki se omenja v dokumentu, se v glavnem nanaša zgolj na
obalni pas, saj se le na tem območju srečujemo z grožnjo preseganja nosilne zmogljivosti
prostora za razvoj turizma, izražene z izbranimi indikatorji. Strategija tako usmerja
Koprsko Primorje, da se konkurenčno pozicionira kot obmorska/obalna subpokrajina in
gradi svojo specializirano ponudbo turističnih proizvodov na turizmu dobrega počutja in
zdravja.
Združitev turistične ponudbe v eno turistično pokrajino in skupno nastopanje na raznolikih
ciljnih trgih je tudi v dolgoročnem interesu lokalnih skupnosti in ključnih akterjev na
področju turizma v območju. Na ta način se bodo lahko hitreje in učinkoviteje uveljavila
trajnostna načela razvoja, ki omogočajo bolj skladen razvoj turistično najbolj razvitega
območja priobalnega pasu ter izkoriščanje razvojnih možnosti podeželja v zaledju.
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Nosilci razvoja turizma v pokrajini in bodočega upravljanja turistične pokrajine ter njenega
celovitega trženja so predlagani v organizacijskem modelu upravljanja pokrajine, kjer so
opredeljene pristojnosti in odgovornosti vseh akterjev razvoja in nosilcev izvajanja
dejavnosti turizma. Predlagana je formalna oblika javno - zasebnega partnerstva, ki jo
RNUST imenuje RDO (regionalna destinacijska organizacija), v strokovni literaturi pa
jo najdemo kot DMO (Destination Management Organization) (Program upravljanja…,
2008).
5.1.1. Smernice na področju trajnostnega razvoja turizma za Južno Primorsko
Evropska komisija se zavzema za okrepitev politik in iniciativ za trajnostni razvoj
turizma in za uveljavitev ukrepov za spodbujanje trajnostnih načel v turizmu Evropske
skupnosti na naslednjih področjih:
• trajnostne aktivnosti in rast kakovosti turizma
Konkurenčnost turističnih podjetij in destinacij zahteva učinkovitost, iz katere se plačuje
za trajnost, da se lahko dosegajo optimalni prihodki. V zameno pa denarna sredstva,
potrebna za učinkovitost, reinvestirajo v kakovost delovne sile, upoštevanje interesov
lokalnih skupnosti in zmanjševanje posledic turizma na okolje.
• uravnotežen pristop do treh sklopov trajnosti
Trajnostni razvoj turizma hkrati zagotavlja ekonomski in poslovni uspeh, ohranitev okolja,
varstvo in razvoj ter odgovornost do družbenih in kulturnih vrednot. Večpartnerske rešitve
ponujajo možnosti, da se odpravijo nesorazmerja med praksami različnih udeležencev.
• trajnostni vzorci povpraševanja
Z zadostnim informiranjem turistov se bo postopno razvilo trajnostno razmišljanje, kar bo
vplivalo na vzorce povpraševanja in spremembe v ponujenih storitvah. To zajema tudi
kakovost kot sestavni del ponudbe in nove pristope k razumevanju potrošnikov, da imata
kakovost in trajnost svojo ceno.
• trajnostni vzorci ponudbe
a) trajnostna vrednostna veriga
Sektor mora oceniti socio-ekonomske in okoljske stroške, da bi oblikovali ustrezne cene.
Sektor mora začeti izvajati koncept socialne odgovornosti, ki vključuje učenje, dobro
plačilo za kvalificirane in motivirane zaposlene za zagotovitev kakovosti, sisteme
certificiranja za promoviranje trajnostnega povpraševanja in ponudbe ter integracijo novih
tehnologij, kjer je le mogoče.
b) trajnostni razvoj destinacij
Modra izraba prostora je ključnega pomena. Konkurenčni visokokakovostni turizem mora
upoštevati nosilne zmogljivosti naravnega in kulturnega prostora.
S tem so povezani tudi fenomen drugih in tretjih domov v turističnih destinacijah in
enodnevni obiski, ki lahko v nekaterih primerih presegajo turistično aktivnost. Tovrstni
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obiskovalci in pritiski po urbanizaciji dragocenega prostora povečujejo potrebo po
turističnih virih, transportni infrastrukturi in storitvah turizma, razen namestitev. Poleg
tega konkurenčnost evropskega turizma zahteva tudi ohranjanje regionalnih posebnosti in
raznolikosti kot konkurenčnih prednosti ob hkratnem zagotavljanju kakovosti obiska in
bivanja, kar med drugim zahteva skrb za ohranjanje naravnih in kulturnih vrednot in
vračanje dobičkov od turizma nazaj v destinacije.
CAMP je opredelil nekatere prioritetne aktivnosti za uvajanje trajnostnega razvoja
turizma skladno z analizo nosilne zmogljivosti v Koprskem primorju nasploh:
1. Glede na to, da so turisti zadovoljni s ponudbo v hotelih, katerih zmogljivosti pa so
sicer v celoletnem povprečju le polovično zasedene, ter glede na nezadovoljstvo turistov z
ostalo turistično ponudbo, bi bilo potrebno veliko postoriti pri dodatni turistični ponudbi v
kraju in v celotni regiji ter podaljšati turistično sezono na celo leto.
2. Z namenom spodbujanja turističnega razvoja v zaledju bi morali izdelati projekt
tematskih ter drugih peš, kolesarskih in jahalnih poti v zaledju. Ta projekt je potrebno tudi
medresorsko vsebinsko in finančno uskladiti s projekti, ki že potekajo, na primer s projekti
vinskih cest, zaščite tipičnih kmetijskih proizvodov, celostnega razvoja podeželja in
obnove vasi ter spodbujanja razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Prav tako je
potrebno na novo oblikovana omrežja poti priključiti sosednjim, na primer v okviru
evropskih projektov ter načrtovanim potem na hrvaški in italijanski strani.
3. Država mora finančno podpreti gradnjo omrežij odvajanja in čiščenja odpadnih voda in
čistilnih naprav z zagotovitvijo domačih in tujih nepovratnih in namenskih sredstev s strani
državnih in evropskih razvojnih skladov ter ugodnih virov financiranja. Brez teh ukrepov
se ne da zagotoviti kakovostnih kopalnih voda in pogojev za povečanje turističnih
zmogljivosti.
4. Potrebno je aktivno sodelovanje lokalnih skupnosti in turističnega gospodarstva pri
načrtovanju prometne infrastrukture (hitre ceste, drugi železniški tir, medmestni javni
promet), ki na eni strani rešujejo obstoječe prometne zagate, na drugi pa prinašajo nove
probleme, kot je na primer povečan promet in turistični obisk, na katere se je potrebno
pravočasno pripraviti.
5. Pripraviti je potrebno natančnejše razvojne turistične programe:
- za območja, ki so v planskih dokumentih že predvidena za razvoj turistične dejavnosti
(Ankaranski polotok),
- za območja, ki turistično še niso bila ustrezno ovrednotena (zaledje regije),
- za območja, ki se bodo sprostila zaradi izgradnje prometne infrastrukture ali
opuščanja drugih dejavnosti (obala med Izolo in Koprom) ter
- za pravočasno prestrukturiranje obstoječih turističnih območij v skladu s turističnim
povpraševanjem.
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6. Vzpostaviti management turistične destinacije na enem mestu, kjer bi zagotavljali
skupno trženje, promocijo, načrtovanje in spremljanje razvoja turizma v regiji. Vseskozi
mora biti prisotna skrb za usklajen in kakovosten trajnostni razvoj turizma.
7. Izobraževanje zaposlenih v turizmu in v lokalni samoupravi na vseh izobrazbenih
ravneh o pomenu okolja za uspešen trajnostni razvoj turizma v regiji.
Ugotovljena nosilna zmogljivost območja je lahko zelo uporabno orodje za usmerjanje
razvoja v regiji v smeri trajnostnega turizma, ki nam pove, kolikšen turistični obisk je
še sprejemljiv in kakšni ukrepi so potrebni za ohranjanje oziroma povečanje nosilne
zmogljivosti. Je strokovna podlaga za sprejemanje kratkoročnih in dolgoročnih
odločitev na področju razvoja trajnostnega turizma (Program upravljanja…, 2008).
5.2. Scenariji razvoja trajnostnega turizma
Scenarij razvoja trajnostnega turizma v Koprskem Primorju (Jurinčič, 2005a) bi izhajal iz
obstoječega stanja ter na podlagi izdelane regionalne razvojne strategije turizma vsaj do
neke mere odpravil negativne posledice dosedanjega razvoja in preusmeril razvoj ob
upoštevanju naslednjih usmeritev:
- upoštevanje omejitvenih dejavnikov turističnega razvoja,
- maksimalna vključitev oziroma aktiviranje lokalne in širše družbene skupnosti v
načrtovanje in izvajanje dolgoročno uravnoteženega razvoja,
- usmerjena poselitev in enakomeren razvoj celotnega območja,
- izkoriščanje turistističnih virov ob hkratnem maksimalno zmožnem varovanju
okolja,
- z načrti upravljanja za zavarovana območja varovati naravne vrednote in kulturno
dediščino in istočasno razvijati primerne oblike turizma,
- smotrno izkoriščanje naravnih virov z zmanjšanjem porabe vode, energije in
odpadkov na turistično nočitev,
- rast turistične dejavnosti bo sledila izgradnji potrebe splošne infrastrukture,
- kakovostni preskok v razvoju turizma z dosedanjega pretežno stacionarnega
letoviškega in sezonskega tipa v celoletni turizem višjega razreda,
- poleg na klasični obmorski kopališki, igralniški, navtični in zdraviliški ponudbi, bi
razvijal ponudbo še vrste drugih turističnih proizvodov na območju celotne regije
(turizem na kmetiji, naravoslovje in vzgoja o okolju, itinerariji odkrivanja, športno
rekreacijski in klimatski turizem idr.),
- sodelovanje in povezovanje turističnih ponudnikov,
- oblikovanje celovitih turističnih proizvodov regije,
- povezava turistične ponudbe celotnega istrskega polotoka ter na italijanski strani
do Benetk.
Scenarij trajnostnega razvoja turizma zahteva dolgotrajno in težavno usklajevanje
različnih vidikov razvoja (ekonomski, ekološki in socialni) in različnih interesov v
prostoru. Ima kratkoročno manjše ekonomske učinke, na daljši rok pa bodo ekonomski
učinki naraščali (Jurinčič, 2005a).
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5.3. Ukrepi za trajnostni turizem
V spodnji preglednici so predstavljeni osnovni ukrepi za uveljavljanje načel trajnostnega
razvoja turizma v Koprskem Primorju po Jurinčiču (2005a). Slednje bi lahko upoštevali
pri načrtovanju trajnostnega turizma na obalnem območju med Koprom in Izolo.
Preglednica 1: Osnovni ukrepi za uveljavljanje načel trajnostnega razvoja turizma, po
elementih, ki so relevantni za turizem.
Elementi

Stanje

Ukrepi za trajnostni
razvoj turizma

Objekti za bivanje in
prehrano
Hoteli in kampi

- blizu obalne črte

- novi hoteli in kampi naj se
gradijo v zaledju obalne črte
z odmikom od 100 do 300
m, izven območij recentne
erozije in najpomembnejših
naravnih vrednot in kulturne
dediščine
- preprečevanje uporabe
gradbenih materialov s
toksičnimi ali okolju
neprijaznimi snovmi
- izogibati se gradnji takšnih
naselij, še posebej znotraj
urbaniziranih območij
zaradi sezonskega značaja
in odtujenosti, oz.
nevarnosti socialne
nasičenosti, kar vpliva na
upad vrednosti tudi
sosednjih zemljišč
- investitorjem zaračunati
dejanske stroške komunalne
opreme zemljišč
- preveriti možnosti prenove
stavbnega fonda znotraj
mestnih jeder
- podaljševanje sezone na
celo leto
- opredelitev območij, kjer
je sobodajalstvo možno in
pod kakšnimi pogoji (obseg,

Apartmajska naselja

- prevelika in zasedena le v
sezoni
- neekonomičnost
infrastrukture
- dolgoročno obstaja
nevarnost socialne
nasičenosti
- zmanjšujejo tržno
vrednost sosednjih zemljišč

Sobodajalstvo

- nenadzorovana
sprememba namembnosti
objektov v starih mestnih
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Počitniška stanovanja

Gostinski obrati

Turistična infrastruktura
Športna igrišča in bazeni

jedrih, kar ne omogoča
obračunavanja ustreznih
dajatev za načrtna vlaganja
v infrastrukturo
- nenačrtna gradnja
objektov velikih dimenzij
na izpostavljenih legah,
sredi kmetijskih zemljišč ali
zavarovanih naravnih
vrednot in brez komunalne
opreme
- premajhna diferenciranost
lokalov in neizdelana
podoba, ki bi se morala
kazati v ceni in kakovosti
storitev
- neustrezna razmestitev
lokalov glede na vrednost in
namembnost posameznih
lokacij

posamično ali strnjeno)
- dosledno vodenje
poslovnih knjig in kontrole
le-teh
- opredelitev območij, kjer
je gradnja vikendov možna
in sicer izven turistično
najbolj atraktivnih območij,
ki jih varujemo za turistično
gospodarstvo in javno rabo

- jih je premalo in so
zastarela
- pomanjkanje pokritih
površin za možnost
rekreacije v zimskem
obdobju
- predvidena gradnja
večjega števila vodnih
parkov

- zaradi dviga kakovosti
ponudbe, tudi z namenom
podaljšanja turistične
sezone, je pričakovati
posege v okolici obstoječih
hotelov in kampov, zato je
potrebno varovati obstoječe
zelenice in iskati
alternativne možnosti v
obstoječih kapacitetah
naselja in regije in ne
neposredno ob obalni črti
- opredelitev koridorjev za
vodne športe
- prepoved uporabe
motornih plovil v bližini
ogroženih in zavarovanih
habitatov, omejitev hitrosti
v obalnem pasu
- določiti razmerje med
tržno in javno uporabo
športnih objektov in
izpostaviti koncesije na
javnih površinah in objektih

- oblikovanje raznovrstne in
zaključne ponudbe
- opredeliti namembnost
lokacij, ugotoviti
ekonomičnost poslovanja na
izbrani lokaciji in z davčno
politiko prostorsko
usmerjati gostinske obrate
glede na profiliranost
ponudbe
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objekti za kulturno
dejavnost

- premajhne in zastarele
kapacitete

zabaviščni centri

- preblizu nastanitvenih
kapacitet, kar je moteče
predvsem ponoči

Turistične informacije

- premalo turističnih
informacij
- ni enotnega označevanja
- ni enotnega
informacijskega sistema

Splošna infrastruktura
Energija

- večina hotelov ima
izdelane programe ukrepov
za varčevanje z energijo
- premajhna uporaba sončne
energije in termalne vode
- ogrevanje hotelov urejeno
individualno z uporabo
kurilnega olja
- večina hotelov načrtno ne
spremlja porabe
energije/nočitev

- pri izgradnji vodnih
parkov je pričakovati visoke
investicijske in komunalne
stroške ter veliko porabo
vode, zato je potrebno
oceniti njihovo upravičenost
in vplive na okolje
- določiti razmerje med
tržno in javno uporabo in
izvesti temeljito prenovo
- premestitev najbolj
motečih
- nove načrtujemo v
primerni oddaljenosti od
nastanitvenih kapacitet,
strnjene zazidave in obale
- povečati obveščenost
obiskovalcev s
promocijskim in
informativnim materialom o
regiji (v hotelih, kampih,
restavracijah idr.): o izletih,
prireditvah, znamenitostih,
nakupih, kulinariki itd.,
lokalni kabelski program s
turističnimi informacijami
- vzpostaviti enotno
signalizacijo v regiji
- vzpostaviti enoten
informacijski sistem
- večja uporaba obnovljivih
energijskih virov (sončna
energija, termalna voda)
- spodbujanje gradnje
objektov z materiali, ki
omogočajo varčevanje
energije (npr. opeka
namesto betona)
-v ekohotelih se izogibati
električnih sušilcev rok in
las v WC-jih in kopalnicah,
ozaveščanje gostov za
racionalno rabo energije
(obvestila za ugašanje
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Voda

- obstaja skupna pralnica
- izdelani programi ukrepov
za varčevanje s pitno vodo
- nekatere prhe in sanitarije
imajo uvedeno doziranje
količin za vsakokratno
uporabo

Odpadki

- ni še povsod urejeno
ločeno zbiranje odpadkov
- lokalna odlagališča
predstavljajo le
srednjeročno rešitev brez
ustrezne tehnologije za
predelavo odpadkov
- ni urejeno zbiranje
odpadkov na delih obale,
kjer ni določen upravljavec
obale
- večje število divjih
odlagališč v zaledju obale,
predvsem kosovnih
odpadkov
- neustrezno zaračunavanje
stroškov na podlagi
kvadrature uporabne
površine

nepotrebnih luči itd.)
- uvajanje centraliziranih in
avtomatiziranih sistemov
nadzora ogrevanja in klima
naprav
- preveriti vse predvidene
posege v prostor glede
potrebnih količin vode in
prilagoditi posege, ki
predvidevajo velika
povečanja porabe vode
- spodbujati uporabo
reciklirane odpadne vode in
deževnice za namakanje
zelenic in splakovanje WCjev
- uvajanje varčevalnih
ukrepov in naprav (npr.
žetonov za uporabo prh,
varčnih pip in splakovalnih
kotličkov, saj nas k temu sili
draga voda in omejeni viri
- obveščanje gostov, da se
nahajajo v regiji, ki ima
omejene vire pitne vode,
zato naj varčno ravnajo
- uvesti ločeno zbiranje
odpadkov z ustreznim
intervalom praznjenja
predvsem organskih
odpadkov v mestih
- urediti skupno odlagališče
odpadkov za celotno regijo
s celotno tehnologijo
predelave ločeno zbranih
odpadkov (kompostiranje,
sežiganje) s spodbujanjem
kompostiranja na mestu
izvora odpadkov
- določiti režim in izvajalca
za zbiranje in ravnanje z
odpadki ob celotni obali
- saniranje vseh divjih
odlagališč in organizacija
rednega zbiranja in odvoza
kosovnih odpadkov na
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Odpadne vode

Cestni promet

Železniški promet

Morski promet

določenih lokacijah
- zračunavanje stoškov za
odvoz odpadkov na podlagi
dejanske količine (m3)
- Koper in Piran imata
- dokončati obstoječe
čistilne naprave in
čistilni napravi, ki pa še
nista usposobljeni za vse
priključiti izolsko občino na
CČN v Kopru
faze prečiščevanja, Izola
nima čistilne naprave
- priključiti na čistilne
naprave vsa naselja, kjer to
dovoljujejo tehnični
parametri, ostala naselja
reševati z lokalnimi
čistilnimi napravami
- preprečiti izgradnjo
objektov in naprav, ki
nimajo možnosti priključka
na obdelavo odpadnih vod
in bi tako vplivali na
kakovost morske vode
- prehrupen promet in
- sprememba namembnosti
preblizu hotelov
obale med Koprom in Izolo
- obsežen tranzitni promet
v turistične in rekreacijske
- priprave na gradnjo obalne namene
ceste
- tranzit za hrvaško Istro je
potrebno načrtno in
postopno preusmerjati s
pospešeno izgradnjo
ustreznih AC odsekov: v
Postojni za vzhodno Istro,
pod Črnim Kalom za
vzhodno in jugozahodno
Istro in pred Koprom za
zahodno hrvaško Istro
- obstoječi železniški tir iz
- gradnja obalne medmestne
Kopra do Divače
železnice med Izolo in
obremenjen s tovornim
Koprom v predoru
prometom in ni primeren za
hitre vlake
- ni razvit, kar je škoda
- vzpostavitev morskega
glede na možnosti
potniškega prometa po
presoji ekonomske
upravičenosti
- zagotoviti občinske in
državne finančne spodbude
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Javni promet

Kolesarske steze in peš poti

Parkirišča

Turistična ponudba

Izobraževanje zaposlenih v
turizmu in ozaveščanje
prebivalcev in turistov

- nizka kakovost
medmestnega javnega
prometa (polni avtobusi,
premajhna frekvenca, velika
poraba časa)
- slabo razvit javni promet
ob mestnih jedrih z
manjšimi avtobusi in večjo
frekvenco, kar generira
osebni avtomobilski promet
- neurejene, neopremljene,
ni ustrezne promocije

- pomanjkanje parkirišč
zaradi slabo urejenega
javnega prometa in
preobsežnega osebnega
avtomobilskega prometa
- priprava gradnje dragih
podzemnih garaž
- izrazito sezonskega
značaja
- tradicionalni proizvodi
- prenizka stopnja izobrazbe
vodilnega osebja
- premajhna vključenost
kadra na vseh nivojih v
permanentno izobraževanje
- pomanjkanje kadra s
poklicno izobrazbo

- postopna vzpostavitev in
spodbujanje javnega
prometa: kombinacija
medmestne železnice,
manjših lokalnih avtobusov
(po subvencionirani ceni, od
parkirišč do mestnih jeder
pa zastonj) in morskega
potniškega prometa
- ponudba omrežja
kolesarskih in peš poti v
povezavi s kulturno
dediščino in naravnimi
vrednotami s strani agencij
in hotelov (z izdelanimi
vodniki po označenih poteh)
- izgradnja parkirišč,
garažnih hiš na obrobju
mestnih jeder ob glavnih
prometnih vpadnicah in
terminalih (postajah)
javnega medmestnega
prometa
- podaljševanje sezone na
celo leto
- uvajanje novih turističnih
proizvodov
- izobraževanje kadra o
pomenu okolja za turizem
- informiranje gostov,
agencij, hotelskega osebja
in prebivalcev o možnostih
zmanjšanja negativnih
vplivov na okolje
- priprava in distribucija
izobraževalnih materialov,
ki poudarjajo odgovoren
odnos do lokalnega okolja
in kulturo
- ponuditi in spodbujati
izbiro turističnih agencij, ki
imajo certifikate o ekološko
naravnanih proizvodih

Jurinčič, 2005, str. 120 – 125
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Glavni omejitveni dejavniki, ki jih je bilo potrebno upoštevati pri trajnostnem razvoju
turizma, so odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pomanjkanje parkirnih mest, cestni in
železniški promet, kakovost morske vode, količina pitne vode, zbiranje in ravnanje z
odpadki ter nenazadnje nezadovoljstvo prebivalcev in turistov. Brez vlaganj v splošno
infrastrukturo, ki zelo omejujejo trajnostni razvoj turizma, ni smiselno povečanje
nastanitvenih kapacitet in ni mogoče pričakovati odobravanja prebivalcev ter turistov
(Program upravljanja…, 2008).
5.4. Predlogi za trajnostni turizem
V program trajnostnega turizma bi v bodoče na območju obalnega pasu med Koprom in
Izolo lahko vključili enodnevne vodene strokovne ekskurzije, različne delavnice oziroma
tečaje in ekopočitnice.
1. Enodnevne vodene strokovne ekskurzije
Predlagane teme: morska zavarovana območja, predstavitev naravne in kulturne
dediščine na območju in njihovo varovanje, poznavanje morskih živali in rastlin ter
njihova vloga v ekosistemu in tradiciji, spoznavanje zaščitenih habitatov in ogroženih
živalskih in rastlinskih vrst, spoznavanje zdravilnih rastlin, pionirskih združb in
submediteranske vegetacije na klifu, opazovanje morskih živali (ptice, delfini), Tržaški
zaliv, problematika onesnaženosti priobalnega zemljišča morja s trdimi odpadki,
problematika onesnaževanja iz Padske nižine …
Ekskurzije bi vodili strokovnjaki, ki bi bili po večini domačini, nekatere programe pa
vrhunski strokovnjaki od drugod. Lokalnemu prebivalstvu bi lahko omogočili krajša
izobraževanja za vodenje skupin na obravnavanem območju. Ekskurzije bi potekale peš
(na območju obalne promenade) ali s kolesom (v notranjosti). Na območju obalnega pasu
med Koprom in Izolo bi bilo potrebno postaviti izposojevalnico koles, rolerjev in ostalih
športnih rekvizitov (blazin za telovadbo, palic za nordijsko hojo ipd.) tako za domačine
kot turiste. Prav tako bi bilo potrebno tudi poskrbeti, da je obalna pot opremljena s
klopmi in javno razsvetljavo, ki minimalno svetlobno onesnažuje.
2. Delavnice
Organizirale bi se različne izobraževalno – ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle:
fotografske, slikarske, pesniške, glasbene idr. Osnovna tema bi bil odnos do narave in
ustvarjalnost, ki iz tega izhaja (Keršič–Svetel, 2002). Organizirale bi se lahko tudi
sprostitvene delavnice (meditacija, joga).
3. Ekopočitnice
Vključevale bi bivanje na bližnjih ekoloških kmetijah ali avtokampu Jadranka, ki bi ga
preuredili v ekološki kamp (primer dobre prakse je prvi ekološki kamp v Sloveniji – Eko
Kamp Korita v Trenti). Ekološki kamp bi bil zgrajen le iz naravnih materialov, vso
energijo bi pridobili iz sonca, voda pa bi služila kot hladilnik. V njem bi ločeno zbirali
smeti in uporabljali biološko razgradljiva čistilna sredstva. Hrano bi kupovali od
sosednjih kmetij in tako spodbujali lokalno gospodarstvo. Cilj ekološkega kampa bi bil
tudi osveščati prebivalstvo o pomembnosti ohranjanja okolja.
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Na ekopočitnicah bi gostje sodelovali pri kmečkih opravilih in vzdrževanju kulturne
krajine, učili bi se kuhati lokalne jedi iz lokalnih pridelkov, pomagali pri obiranju oljk in
pri stiskanju oljk v torklji, sami izdelovali spominke iz naravnih materialov. Poleg dela na
kmetiji bi lahko predstavili tudi delo ribičev. Tovrstni programi so primerni za družinske
počitnice.
Programi bi lahko bili povezani s ponudbo trgovin z lokalnimi proizvodi (poudarek bi bil
na ekokmetijstvu, ohranjanju kulturne krajine, naravnih in kulturnih posebnostih) in
spominki. Za te proizvode (prehrambeni izdelki, pohištvo …) bi lahko uvedli blagovno
znamko. Pomen t.i. ekoloških blagovnih znamk je zagotoviti visoke standarde, ki ščitijo
potrošnika (turista) pred zavajanjem, dejanske ekoturistične projekte pa pred konkurenco
»psevdoekoturizma« (Keršič–Svetel, 2002). Promocija ponudbe bi potekala preko
informacijskih centrov oziroma točk na območju obalnih občin, preko brošur, prospektov
in preko interneta.
Uvedli bi lahko turistično kartico, ki bi obiskovalcem omogočala popuste pri trajnostno
turističnih storitvah ali bi bili na voljo posebni paketi, ki bi vključevali namestitev,
vodene izlete in delavnice.
Trajnostni turizem bi lahko potekal tudi na individualni ravni. V tem primeru
izobraževanje, interpretacija in informiranje ne bi potekali s pomočjo vodnikov, ampak s
pomočjo literature, vodičev, katerih avtorji bi bili lokalni prebivalci, in informacijske
infrastrukture na terenu. Gostje bi na tak način lahko sami raziskovali učne poti, floro,
opazovali ptice … Izobraževalne in informacijske table, ki bi bile opremljene z besedilom
in zemljevidi, bi bilo potrebno namestiti na vidno mesto.
Predlagamo tudi organizacijo festivala trajnostnega turizma. V program bi lahko vključili
strokovna predavanja, seminarje, posvete in okrogle mize na temo trajnostnega turizma
ter predstavitev dobrih praks v tujini in doma, postavitev stojnic domače obrti,
predstavitev ljudskih plesov (nastopi folklornih skupin), razstave (fotografske, slikarske),
vodene botanične izlete (peš, s konji), delavnice izdelovanja spominkov in njihova
razstava, voden kolesarski izlet z ogledom rastlin, izobraževalno – ustvarjalne delavnice
za otroke, predstavitev naravne in kulturne dediščine, manjši koncerti lokalnih pevskih
zborov, voden botanično – čebelarski izlet, priprava istrskih jedi, vikend delavnice
(zelišča, užitne divje rastline – nabiranje in priprava), kulinarične večere, fotografsko –
botanične izlete, otroške likovne delavnice, voden ornitološki izlet, predstavitev ekološko
pridelane hrane in pijače, večer naravoslovnega filma, ipd.
Festival bi lahko bil mednaroden in se tako povezal s primerom dobre prakse v tujini.
Partnerstva bi razvijali s ciljem oblikovanja kvalitetnega turističnega produkta, ki je na
eni strani ekonomsko učinkovit, na drugi pa usmerjen v varovanje in ohranjanje okolja.
Navedene aktivnosti bi lahko tako razdelili v tri glavne sklope. Morje v umetnosti bi
predstavljal kulturni del festivala (glasbeni koncerti, likovne in fotografske razstave,
likovne delavnice, obujanje starih običajev – ribištvo, veslanje), Morje doma bi bil
kulinarični del festivala (priprava tradicionalnih morskih in drugih jedi, predstavitev
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ročnih del), Morje v znanosti pa bi predstavljal strokovni del festivala, kjer bi se zvrstili
različni seminarji oziroma posveti na temo trajnostnega razvoja.
Lokalno prebivalstvo bi igralo najpomembnejšo vlogo pri festivalu. Različna društva in
interesne skupine bi bile aktivno vključene v njegov program. Za potrebe vodenih
botaničnih tur bi izobrazili lokalne vodnike. Skozi projekte bi spodbujali predvsem tudi
razvoj lokalne ekonomije, zato bi bilo potrebno nagovarjati lokalno prebivalstvu k večji
vključenosti v festival (iskanje lokalnega znanja in vedenja itd). Podobna ideja festivala
prihaja iz Škotske, ki jo je skupaj z Turizmom Bohinj razvil botanik Ian Mitchell.
Prednosti festivala bi bile: večja prepoznavnost območja kot turistične destinacije, večje
število gostov, dvig lokalne ekonomije, dvig zavesti o pomenu varovanja in ohranjanja
okolja, vključevanje lokalnega prebivalstva v razvoj, ohranjanje kulturne in naravne
krajine (Langus, 2009).
Nekatere dejavnosti so delovno intenzivne in namenjene le majhnim ciljnim skupinam,
medtem ko kolesarjenje po Parenzani ali obalni cesti, ko bo zaprta za promet, lahko
pritegne na tisoče obiskovalcev. Pri slednjem bi bilo potrebno turiste usmeriti s turistično
ponudbo in programi v okolju prijazen turizem. Vodenje, delavnice itd. bi temeljile na
naravnih danostih, primerno urejeni infrastrukturi in ustreznih storitvah (parkiranje, javni
prevoz, peš in kolesarske poti, naravne plaže...).
Z opisanimi možnostmi razvijanja trajnostnega turizma na obalnem območju bi lahko
uresničili naslednje cilje:
- promocija in spoznanje o pomembnosti naravne in kulturne dediščine obalnega
območja ter njegovega širšega zaledja (notranjost Slovenske Istre);
- predstavitev pomena pravilnega upravljanja območja po načelih trajnostnega
razvoja, ki se kaže v hkratnem varovanju bogate biodiverzitete naravnega okolja
ter izboljšanju kulturnega in ekonomskega stanja prebivalcev;
- razvoj lokalne ekonomije;
- izboljšanje turistične ponudbe v pred in posezonskem času.

57

Možnosti razvoja trajnostnega turizma v Mestni občini Koper

6. ODNOS PREBIVALCEV OBALNIH OBČIN DO TRAJNOSTNEGA
TURIZMA IN OBALNEGA OBMOČJA MED KOPROM IN IZOLO

6.1. Osnovne karakteristike ankete
Pri diplomskem delu smo uporabili metodo zbiranja podatkov s pomočjo spletnega
anketiranja. Anketo smo aprila 2009 postavili na spletno stran Surveygizmo, nato pa
poslali povezavo oziroma dostop do nje na elektronsko pošto izbranim prebivalcem
Mestne občine Koper, občine Izola in Piran. Na spletnih straneh vseh treh obalnih občin
so bili zbrani dostopni elektronski naslovi vseh turističnih podjetij (turistične agencije,
namestitvene kapacitete, prevozniška podjetja, športni klubi ipd.). Baza je obsegala 310
elektronskih naslovov. Dopolnjena je bila z elektronskimi naslovi desetih znancev, ki so
spletno anketo posredovali naprej, zato števila prejemnikov ni mogoče natančno določiti.
Na spletno anketo je v dveh tednih odgovorilo 166 ljudi. Prebivalci Mestne občine Koper
so rešili 89 anket, občani Izole 45 anket, občine Piran pa 32 anket. V mestu je živelo kar
53%, v predmestju 40% in na podeželju 38% anketirancev.

Graf 1: Delež anketirancev v posamezni občini.
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Spolna struktura anketirancev je bila relativno uravnotežena, tako so 56% anketirancev
predstavljale ženske, 44% pa moški. Glede na starost smo anketirance razdelili v 5
razredov in sicer 18-30 let, 31-40, 41-50, 51-60 in nad 60 let. V anketi je sodelovalo 43%
mladih (18-30 let), ki je bila tudi najbolj zastopana starostna skupina. Starostna skupina
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31-40 let (19%) in 41-50 let (22%) sta imeli skoraj enako število anketirancev. Najslabše
sta bili zastopani starostni skupini 51-60 let (12%) in nad 60 let (6%).
Glede na izobrazbo je imelo največ anketirancev višjo ali univerzitetno šolo in sicer 53%
vprašanih. Sledili so anketiranci s srednjo šolo (31%), magisterijem/doktoratom (10%) in
poklicno šolo (5%). Le en anketiranec je imel osnovnošolsko izobrazbo.
Največ anketirancev je zaposlenih v kvartarnih dejavnostih. Z 19% anketirancev sledi
skupina nezaposlenih oziroma skupina “doma”, kamor sodijo gospodinje, upokojenci,
šolajoči, študentje, kmetje in brezposelni. V turizmu je zaposlenih 15% anketirancev,
sledijo zaposleni v ostalih storitvenih dejavnosti, 10% anketirancev. Le 4% anketirancev
je zaposlenih v industrijski ali proizvodno obrtni dejavnosti.
6.2. Podrobna analiza anket
Prvi sklop ankete je zajemal vprašanja o doživljanju obalnega območja med Koprom in
Izolo, od kopališča v Žusterni do vključno avtokampa Jadranka v Izoli (v nadaljevanju
obalno območje) ter poznavanju zavarovanega območja pozejdonke pri Žusterni.

Graf 2: Doživljanje obalnega območja med Koprom in Izolo.
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Pri vprašanju o doživljanju obalnega območja so bili možni največ trije odgovori. Najbolj
pogost odgovor (117-krat) je bil, da prebivalci obalnih občin doživljajo obalno območje
kot prostor za športno rekreacijo. Sledi doživljanje obalnega območja kot prostora za
oddih in sprostitev (101-krat), kot turističnega potenciala občine (65-krat), bogatega
spleta rastlinstva in živalstva (44-krat), prometne povezave (34-krat) ter da jim območje
ne pomeni nič posebnega (6-krat). Pod drugo se je opredelilo 12 anketirancev in navedlo,
da doživljajo obalno območje kot stik z morjem, plažo, protiutež industrijskemu delu za
ohranitev narave, progo za tramvaj, prostor, katerega bi lahko bolje izkoristili in kot
zanemarjeno in onesnaženo območje.
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Glede na dejansko funkcijo obalnega območja med Koprom in Izolo, to je prometna
povezava med mesti, je presenetljivo, da majhen delež anketirancev doživlja obalno
območje kot prometno povezavo. Protislovje si lahko razlagamo tako, da so nekateri
anketiranci verjetno drugače razumeli pojem obalnega območja med Koprom in Izolo in
so si pod tem pojmom predstavljali le obalno pešpot brez obalne ceste. V tem primeru bi
pojem prometna povezava pomenila na primer vožnjo s kolesom v službo po obalni poti.
Anketiranci zaradi rutine ne doživljajo več tega območja kot prometno povezavo med
mesti, ampak tudi sami začnejo doživljati območje tako, kot da bi bili uporabniki pešpoti.
V primeru, da bi bil pri tem vprašanju mogoč le en odgovor, bi bili verjetno rezultati
drugačni.
Malo anketirancev doživlja obalno območje kot bogat splet rastlinstva in živalstva, kar je
skladno z rezultati naslednjega vprašanja o poznavanju morske rastline pozejdonke, ki je
značilna za območje pri Žusterni. Majhno poznavanje pozejdonke lahko povežemo tudi z
dejstvom, da je majhna obiskanost pešpoti, kjer lahko najdemo tudi informativne table o
pozejdonki.

Graf 3: Poznavanje zavarovane morske rastline (pozejdonke), ki je značilna za območja
morja pri Žusterni.
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Kar 43% anketirancev ni vedelo, katera je zavarovana morska rastlina, ki je značilna za
območje morja pri Žusterni, 39% anketirancev pa jo je znalo pravilno poimenovati. Za
kategorijo drugo se je odločilo 18% anketirancev, ki so navedli, da je zavarovana rastlina
morska trava, alga, jadranski bračič, solata, plankton ali borovci. Domnevamo, da je velik
odstotek anketirancev vedel za pozejdonko, ker je bila anketa izvedena preko spleta, na
katerem je mogoče takoj poiskati to informacijo. Večina anketirancev je bila namreč
starih od 18 do 30 let, zato jim iskanje informacij po internetu ni ovira. Poleg tega je 63%
anketirancev imelo vsaj 6. stopnjo izobrazbe, s čimer si lahko razlagamo tako veliko
stopnjo poznavanja zavarovane morske rastline.
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Z dejstvom, da je pozejdonka zavarovana, se je strinjalo 59 anketirancev (36%), le 5
anketirancev (3%) se s tem ni strinjalo.
Razlogi za nestrinjanje so bili:
- rastlina lahko uspeva tudi če ni zavarovana, tako kot vse ostale,
- ne glede na to, kaj je zaščiteno, je Luka Koper tisti onesnaževalec, ki bo vse
uničila ne glede na trud lokalne skupnosti,
- ker je lahko dostopna in to pomeni, da se tam zadržuje veliko ljudi, ki se bodisi
kopajo, nabirajo školjke,
- ribiči lovijo z mrežami (tudi če tega ne bi smeli),
- ker ni tako redka, kot je predstavljena pri nas,
- s tem bi omejevali razvoj turizma in dejavnosti ljudi.
Delež anketirancev, ki se je strinjal, da je pozejdonka zavarovana, je skoraj skladen z
deležem odgovorov anketirancev, ki so znali pravilno poimenovati to zavarovano morsko
rastlino. Tisti, ki niso vedeli, katera je zavarovana morska rastlina, niso mogli vedeti,
zakaj je pomembna.

Graf 4: Povprečna pogostost uporabe obalne pešpoti med Koprom in Izolo v rekreacijske
in sprostitvene namene.
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Največ anketirancev (33%) uporablja v povprečju obalno območje v rekreacijske ali
sprostitvene namene vsaj enkrat na mesec. Dokaj velik je odstotek anketirancev, ki niso
nikoli obiskali obalnega območja, in sicer kar 30%. Večkrat na teden obalno območje
obišče 18%, enkrat na teden pa 11% anketirancev. Nekajkrat letno obalno območje
obišče 8% anketirancev.
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Zmerno frekvenco uporabe obalne pešpoti v rekreacijske in sprostitvene namene si lahko
razlagamo s tem, da poteka ob izjemno prometni obalni cesti, zato je doživljajska
vrednost nizka (hrup, onesnažen zrak, ozka pešpot). Drugi razlog je anketiranje v občini
Piran in s tem relativno velika oddaljenost od območja. Pozimi je obiskanost najnižja
zaradi mraza in krajših dni, kar znižuje splošen delež uporabe obalne pešpoti v
rekreacijske in sprostitvene namene. Če bi bilo anketiranje terensko, bi dobili drugačno
strukturo anketirancev, saj bi anketirali samo njene uporabnike. Posledično bi bili
drugačni rezultati.
Iz rezultatov je razvidno, da je uporaba obalne pešpoti zmerna, kar je v nasprotju z
odgovori doživljanja obalnega območja med Koprom in Izolo, ki kažejo na to, da večina
anketirancev to območje doživlja kot prostor za šport in rekreacijo. Do neskladja
odgovorov je lahko prišlo zaradi tega, ker anketiranci, kljub temu, da niso uporabniki
obalne pešpoti, doživljajo obalno pešpot kot prostor za športno rekreacijo zaradi drugih,
ki so njeni uporabniki, saj so v neposrednem stiku z njimi.

Graf 5: Najpogostejši razlog obiska obalne pešpoti med Koprom in Izolo.
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Pri vprašanju o najpogostejšem razlogu obiska obalne pešpoti sta bila možna največ dva
odgovora. Najpogostejši razlog obiska obalnega območja je kolesarjenje (79-krat), sledi
hoja ali sprehod (44-krat). Naslednji razlog obiska je rolanje (33-krat), kopanje (17-krat),
tek (16-krat), hitra ali nordijska hoja (11-krat) in drugo (8-krat). V kategorijo drugo so
anketiranci vpisali opazovanje flore in favne, pot v službo in sprostitev. Veliko
anketirancev, kar 39, sploh ne obiskuje obalne pešpoti.
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Kolesarjenje je verjetno na prvem mestu med aktivnostmi zaradi tega, ker je to najlažja,
najhitrejša in najvarnejša povezava med Koprom in Izolo. Če bi bili na obalni pešpoti
vmesni postanki (na primer klopi za oddih), predvidevamo, da bi bil velik delež razloga
za obisk tudi hoja oziroma sprehod. Delež pešcev bi bil večji tudi, če bi bila pot širša in bi
bil večji nadzor nad motoristi, ki so pogosto tudi njeni uporabniki. Za pešce so zaradi
določenih ozkih odsekov na pešpoti (pri avtokampu Jadranka in pri Žusterni) kolesarji in
motoristi ne le moteči, ampak zaradi hitrosti tudi nevarni. Na slednjih odsekih namreč ob
srečanju ne moreta hoditi niti dva pešca vzporedno.

Slika 18: Kolesarjenje je najbolj priljubljena dejavnost.

Foto: T. Žnidarčič (junij, 2009)
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Graf 6: Letni čas obiska obalne pešpoti med Koprom in Izolo.
120

Število odgovorov

100
80
60
40
20
0
spomladi

poleti

jeseni

pozimi

nikoli

Pri vprašanju o letnem času obiska obalnega območja je bilo možnih več odgovorov.
Najbolj pogost čas obiska je pomlad (107-krat), sledi poletje (95-krat) in jesen (86-krat).
Zimski čas je za obisk obalnega območja neprijeten zaradi senčne lege, ki je posledica
klifa ter zaradi burje in mraza, zato je frekvenca obiska takrat najnižja (20-krat). Najbolj
pogost čas obiska pa je pomlad in poletje, kar pripisujemo atraktivni legi ob morju,
turistični sezoni in submediteranski klimi.

Graf 7: Turistično – rekreativne dejavnosti in infrastruktura na obalnem območju, s
katero se anketiranci strinjajo po umaknitvi ceste v predor.
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Na vprašanje, s katero od turistično – rekreativnih dejavnosti in infrastrukturo na obalnem
območju bi se strinjali, so anketiranci lahko izbrali med več odgovori. Najbolj pogost
odgovor (151-krat) je bila sprehajalna in kolesarska pot (131-krat), kar je v skladu z
najpogostejšim razlogom obiska obalne pešpoti med Koprom in Izolo. Sledijo urejeno
kopališče (125-krat), počivališča za obiskovalce – klopi (122-krat) in pot za rolanje (110krat). Dokaj pogost odgovor je bil izposoja koles, čolnov in rolarjev (86-krat),
izobraževalno – učna pot (66-krat), restavracija, okrepčevalnica in slaščičarna (57-krat),
urejen prostor za piknike (55-krat) in informativne in opozorilne table (54-krat). Manjši
del anketirancev se je strinjal s kavarno, barom (46-krat), postavitvijo športnih površin
(45-krat), umetnega otoka (44-krat), hotelov (22-krat), turistične kmetije (9-krat) in
marine (8-krat). Pod drugo so štirje anketiranci navedli, da se strinjajo z infrastrukturo in
napravami za izvajanje lažjih telovadnih prvin, turističnim ribarjenjem, potopi do
ostankov Rexa in promocijo pozejdonke.
Po umaknitvi obalne ceste v predor bi večina anketirancev želela imeti območje urejeno
kot sprehajalno pot s klopmi, kolesarsko stezo, urejeno kopališče in pot za rolanje, kar
nakazuje na željo po dodatnih tovrstnih rekreacijskih površinah v neposredni bližini
morja, ki jih trenutno primanjkuje.

Graf 8: Mnenje anketirancev o pomenu umaknitve obalne ceste v predor za prebivalce
obalnih občin.
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Umaknitev obalne ceste v predor bi za prebivalce obalnih občin v prvi vrsti pomenila
dvig kvalitete življenja, kar dokazuje največ, 76 mnenj anketirancev. Pod to skupino smo
združili spodaj navedene odgovore: manj onesnaževanja in posledično boljši zrak, manj
hrupa, mir, pridobitev lepe plaže in pridobitev prostora za kopališča, ohranitev naravnega
okolja, večja urejenost, nova obalna pešpot, svoboden dostop do morja kot javno dobro,
povečevanje dejavnosti in poklicev povezanih z morjem, dodana vrednost na področju
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naravne dediščine, varnejše okolje za otroke, kakovostna izraba obalnega pasu, varna
pešpot, sprostitev, oddih in več priložnosti za razvoj dejavnosti za domačine.
Umaknitev obalne ceste bi za 54 anketirancev pomenila boljše pogoje za rekreacijo,
miren sprehod med Izolo in Koprom, pridobitev kvalitetnega prostora za rekreacijo, več
športnih aktivnosti ob morju, teniška igrišča, novo obalno pešpot, boljšo kolesarsko pot,
pot za rolanje, zdravo rekreacijo, več svobode pri rekreaciji, razvoj rekreacije povezane z
vodnimi športi, prostor za jogo.
Za 51 anketirancev bi umik pomenil razbremenitev obalnega pasu, zmanjšanje prometnih
zastojev med Izolo in Koprom, večjo varnost, boljšo povezavo mest na obali, boljšo
pretočnost v turističnem času, vendar obenem nevarnost, da bo nova prometna povezava
pomenila le tranzitno pot za turiste do drugih turističnih destinacij, prikrajšanje za užitek
(razgled) ob vožnji ob morju, težji dostop za prebivalce, ki živijo na tem območju,
napačno začrtano traso.

Slika 19: Prometna obremenitev obalne ceste.

Foto: T. Žnidarčič (maj, 2009)
Za 29 anketirancev bi umaknitev obalne ceste v predor pomenila priložnost za razvoj
turizma, večjo prepoznavnost obale v turizmu, možnost gradnje hotelov najvišje
kategorije, kongresnih dvoran in bazenov, kopališki park, novo in urejeno kopališče,
izposojo čolnov, kanujev, kajakov, koles, učenje različnih športov, več prostora za
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turistične dejavnosti, pridobitev manjkajoče turistične infrastrukture in različne ponudbe
ob morju, širšo ponudbo, večji izkoristek kratke slovenske obale, plačljivo kopališče.
Odprte odgovore anketirancev (17) smo združili v kategorijo drugo, kamor spadajo
mnenja: velika pridobitev, neizmerna možnost nove obale, dražje nepremičnine na
Moletu, priložnost, uničenje obale med Koprom in Izolo, več gradbišč, ki bodo kazila
Mestno občino Koper, uničenje rodovitnih površin, nezadovoljstvo prebivalcev v
neposredni bližini tunela, pozitiva sprememba, več možnosti za užitke ob morju in nič
slabega.
Brez mnenja je bilo šest anketirancev.

Graf 9: Mogoča udejstvovanja anketirancev pri razvijanju turizma na obalnem območju
med Koprom in Izolo.
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Na vprašanje o osebnem prispevku pri razvijanju turizma na obalnem območju so bili
možni do trije odgovori. Najpogostejši odgovor (65-krat) je bil, da bi anketiranci
sodelovali pri varstvu morja in obale ter promociji območja. Od vseh navedenih možnosti
sta ti dve najbolj pasivni oziroma ne zahtevata velikih finančnih investicij. Menimo tudi,
da je to najbolj pogost odgovor zaradi tega, ker velik odstotek anketirancev ni ekonomsko
odvisnih od turizma oziroma ne delajo v turizmu.
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Sledijo približno enako pogosto izbrani odgovori, in sicer sodelovanje pri prikazu
tradicionalnih znanj (26-krat), vodenje turističnih skupin (25-krat) in izposoja koles,
čolnov, rolerjev in drugih športnih rekvizitov (24-krat). Malo manj pogost odgovor
anketirancev je bil prispevek pri razvoju turizma z izdelavo spominkov (18-krat), z delom
v kavarni, baru ali vinotoču (17-krat), restavraciji, okrepčevalnici ali slaščičarni (16-krat),
drugih možnostih (16-krat) in namestitvenih kapacitetah (14-krat). Pod drugo so navedli
informiranje prebivalcev z pisanjem turističnega vodiča, zloženk in člankov, nudenje
masaž, možnosti zabave in izobraževanja za mlade ter njihovo aktivno preživljanje
prostega časa, ekološki turizem, nudenje arhivskih posnetkov, ozaveščanje turistov o
pomembnosti naravnih danosti, ponudbo športno rekreativnih dejavnosti (deskanje na
vodi, veslanje), pripravo turističnega vodiča, nudenje storitev za sprostitvene dejavnosti,
vaški turizem, kamp za avtodome, učenje nordijske hoje, vodenje aktivnosti za starejše in
otroke, zdravljenje zemlje ter da bi bili le uporabniki teh storitev. Najmanjši del
anketirancev vidi svojo priložnost pri odprtju turistične kmetije (4-krat) in transportnih
dejavnosti (3-krat).
Manj kot tretjina (28%) anketirancev sploh ne bi sodelovala pri razvoju turizma, kar je še
vseeno izjemno presenetljiv rezultat, saj to pomeni, da 72% anketirancev želi aktivno
prispevati k razvoju turizma na območju. Z razvojem trajnostnega, okolju prijaznega
turizma bo dana tudi priložnost za razvoj dejavnosti (na primer dopolnilnih) za domačine,
ki bo posledično lahko dvignila kvaliteto življenja.

Graf 10: Mnenje o možnem povečanju obiska na obalnem območju med Koprom in
Izolo.
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S povečanjem obiska na obalnem območju se je strinjalo 92% anketirancev. Kar 76%
anketirancev se strinja, da bi pri povečanju obiska bile potrebne omejitve v smislu varstva
naravne in kulturne dediščine. Za neomejeno povečanje obiska se je odločilo 16%
anketirancev. Najmanjši del anketirancev (8%) se ne strinja s povečanjem obiska.
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Mnenje o povečanju obiska na obalnem območju je v skladu s prejšnjim vprašanjem o
možnih načinih udejstvovanja v turizmu, kajti večina anketirancev se je odločala za
trajnostne oblike turizma (varstvo morja, prikaz tradicionalnih znanj…). Omejitev obiska
ni ključnega pomena, pomembneje je, da obiskovalce oziroma turiste usmerimo z
ustrezno turistično ponudbo in programi v okolju prijazen turizem.

Graf 11: Mnenje anketirancev o možnih posledicah umaknitve ceste v predor za obalno
območje.
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Kar 86% anketirancev meni, da bo to območje postalo potencial za razvoj trajnostnega,
okolju prijaznega turizma. Velik odstotek je verjetno posledica tega, da smo anketirance
na začetku na splošno spraševali, kako doživljajo obalno območje, kaj bi bilo, če ne bi
bilo več ceste itd. Kaj si mislijo o turizmu, jih direktno nismo vprašali. Z vprašanjem o
možnih posledicah umaknitve ceste v predor za obalno območje pa smo jim podali že
vnaprej določene odgovore, kjer je omenjen trajnostni ali masovni turizem. Anketiranci
so se morali opredeliti, s katero vrsto turizma se strinjajo v primeru, da bi se tukaj že
začel razvijati turizem.
Odgovori niso skladni z mnenjem anketirancev o pomenu umaknitve obalne ceste v
predor za prebivalce obalnih občin, saj bi le za manjšino to pomenila priložnost za razvoj
turizma. Menimo, da je do tega prišlo, ker anketirancem ni bistvenega pomena na tem
območju razvijati turizem. V prvi vrsti je to pomemben športno rekreacijski prostor, kjer
bi se lahko vzporedno razvijal trajnostni turizem. Masovni turizem bi lahko uničil prvotni
namen obalne poti, to je šport in rekreacija, trajnostni turizem pa bi doprinesel k boljši
kakovosti življenja, zato se je tudi največji odstotek anketirancev s tovrstnim razvojem
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turizma strinjal. Poleg tega smo jih spraševali, kakšne bodo posledice umaknitve ceste v
predor za obalno območje, kar ni enako vprašanju, kaj bi umaknitev ceste pomenila za
prebivalce.
Le 6% anketirancev je mnenja, da bo umaknitev ceste pomenila potencial razvoja
masovnega turizma. S 5% sledi kategorija drugo, pod katero so navedli: divja plaža,
potencialni prostor za sprostitev v priobalnem prostoru, prostor za manipulacijo različnih
interesnih skupin, pridobitev dragocene površine tik ob morju za razne dejavnosti,
razbremenitev z emisijami prometa in manjša prepoznavnost območja, saj bi območje
izgubilo prometno funkcijo. Le 3% anketirancev je mnenja, da bo to območje postalo
zanemarjeno in pozabljeno z divjimi odlagališči odpadkov.
Iz močno prevladujočega odgovora je možno razbrati, da si anketiranci ne želijo
neestetskega masovnega turizma, kjer bi imeli koristi in dobiček le posamezniki v poletni
sezoni. Od obalnega območja med Izolo in Koprom želijo čim večjo kakovost naravnega
okolja, ohranjeno naravno in kulturno dediščino, mir in trajnostne oblike turizma, kjer bi
imeli korist vsi obiskovalci (tako domačin kot turist).
Na koncu ankete so anketiranci lahko podali komentar ali širše mnenje o temi
proučevanja. Mnenja so si bila med seboj podobna in težila k trajnostnem razvoju
turizma:
• težnja po ohranitvi okolja,
• potreba po ljudskem posvetu (splošni konsenz oz. javna razgrnitev) v zvezi z
reševanjem tega območja, želja, da bi se vse izvedbe vršile preko javnih razprav,
• ureditev obale s čim manjšim posegom in urejenim odvozom smeti, kanalizacije,
itd.,
• nikakor dopustiti, da bi pri tem prevladali interesi privatnega kapitala,
• odvračanje masovnega turizma, gradnje hotelov tik ob morju, betonskih plaž,
• težnja po umaknitvi ladjedelnice,
• težnja po ureditvi jahalnih, kolesarskih in pešpoti in boljša označitev le teh (table),
• želja, da se k sodelovanju urejanja tega območja pritegne čim več mlajših
izobraženih ljudi,
• promocija trajnostnega ribolova in ostale obalne tradicije in
• razvoj manjših kulturnih dejavnosti na tem območju (gledališča na prostem).
Odstopali sta le dve mnenji. Prvo mnenje je, da je to območje primerno za razvoj
najvišjega tipa turizma (hoteli s 5 zvezdicami na planoti 100 m od obale s čudovitim
razgledom, mir, mediteranska vegetacija, kongresni centri, golfska igrišča, bazeni, bližina
zgodovinskega mesta Koper in bodoče marine, želja oz. možnost ureditve polodprtega galerijskega sistema avtoceste nad sedanjo traso v hribu z vzpostavitvijo dovolj dostopov
na kopališčno infrastrukturo (Drive-in plaže...). Drugo odstopajoče mnenje je bilo, da bi
obalni pas morali zasipati in razširiti v morje (4-5 m), da bi povečali površino za kopalce
in cesto ohranili za obalni promet.
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7. ZAKLJUČEK
Območij, kjer bi se lahko v Mestni občini Koper razvijal trajnostni turizem je več, vendar
smo se v diplomskem delu osredotočili le na območje obale med Koprom in Izolo, saj bo
v bližnji prihodnosti deležno velikih sprememb v rabi prostora in s tem povezanih
investicij. Obalno območje med Koprom in Izolo, ki sega od kopališča v Žusterni do
vključno avtokampa Jadranka v Izoli, obsega predvsem morje in obalo z železniškim
nasipom (opuščena železnica Trst - Poreč), ki je bil po opustitvi železnice urejen kot
obalna pešpot, površine obalne ceste, drevored pinij in klif. Po koncu gradnje predora
Markovec v bližnji prihodnosti in s posledično preusmeritvijo prometa vanj, bo to za
mesti Izolo in Koper in njune prebivalce pomenilo veliko spremembo v prostoru, saj naj
bi bilo to območje odtlej namenjeno športni rekreaciji in sprostitvi. Ker je na območju
veliko elementov zavarovane naravne in kulturne dediščine, bo umaknitev prometa iz
območja zelo dobrodošla, vendar bo pri novi prostorski ureditvi potrebno upoštevati
omejitvene dejavnike.
Že Program upravljanja z obalnim območjem (CAMP, leto izdelave od 2004 do 2006), je
v svoji strategiji izpostavil trajnostni razvoj kot optimalno možnost razvoja turizma na
obravnavanem območju zaradi optimalnega izkoriščanja danosti in prednosti za turistične
razvojne potrebe po načelih solidarnosti in konsenza med socialnimi, ekonomskimi in
okoljskimi dejavniki.
Scenarij razvoja trajnostnega turizma v Koprskem primorju po Jurinčiču (2005) izhaja iz
obstoječega stanja ter na podlagi izdelane regionalne razvojne strategije turizma vsaj do
neke mere odpravlja negativne posledice dosedanjega razvoja in preusmerja razvoj ob
upoštevanju usmeritev, med katerimi je največji poudarek na upoštevanju omejitvenih
dejavnikov turističnega razvoja, aktiviranju lokalne in širše družbene skupnosti v
načrtovanje in izvajanje dolgoročno uravnoteženega razvoja, enakomeren razvoj
celotnega območja, z načrti upravljanja za zavarovana območja varovati naravne
vrednote in kulturno dediščino ter istočasno razvijati primerne oblike turizma. Poudarek
je tudi na smotrnem izkoriščanju naravnih virov z zmanjšanjem porabe vode, energije in
odpadkov na turistično nočitev, razvoj turizma z dosedanjega pretežno sezonskega tipa v
celoletni turizem, razvijanje ponudbe, kot je turizem na kmetiji, naravoslovje in vzgoja o
okolju, športno – rekreacijski in klimatski turizem, ter sodelovanje in povezovanje
turističnih ponudnikov.
Analiza ankete je pokazala, da pogledi prebivalcev na prihodnji razvoj turizma na
obalnem območju med Koprom in Izolo po umaknitvi obalne ceste v predor v veliki meri
težijo k razvoju trajnostnega, okolju prijaznega turizma, kljub dejstvu, da jih večina
obalno območje doživlja kot prostor za športno rekreacijo. Večina anketirancev bi
aktivno sodelovala (72% anketirancev) pri razvoju trajnostnega turizma in sicer pri
varstvu morja in promociji, prikazu tradicionalnih znanj, vodenju turističnih skupin,
izposoji koles, rolarjev in drugih športnih rekvizitov. S tem lahko potrdimo drugo
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hipotezo diplomske naloge, ki predpostavlja, da prebivalstvo obalnih občin na tem
območju želi razvijati trajnostni, okolju prijazen turizem.
Umaknitev obalne ceste v predor bi za večino anketirancev pomenila dvig kakovosti
življenja, saj ne bi bilo več prometne obremenitve območja in s tem povezanega hrupa,
onesnaženega zraka in nevarnosti, ki jih povzroča promet. Umaknitev ceste bi pomenila
pridobitev dragocene rekreacijske površine tik ob morju, več urejenih kopališč in nova
delovna mesta za lokalno prebivalstvo. Zgoraj naveden rezultat ankete potrjuje tretjo
hipotezo, ki pravi, da bi umaknitev obalne ceste v predor za prebivalce obalnih občin v
prvi vrsti pomenilo dvig kakovosti življenja.
Ker je sedaj največji obisk obalne pešpoti spomladi, poleti in jeseni, se odpira vprašanje,
kako bi v bodoče načrtovali razvoj območja, da bi bilo atraktivno skozi vse leto. Glede na
dejstvo, da se obstoječa povezava že sedaj največ uporablja za kolesarjenje, bi bilo v
prihodnje smiselno kolesarski infrastrukturi (informacijske table s kolesarskimi potmi po
obalnem območju in zaledju, klopi za počitek, brezplačna pitna voda ipd.) nameniti
največ pozornosti. Seveda pa je pri novi ureditvi prostora potrebno poskrbeti tudi za vse
druge trajnostne oblike rekreacije (hoja, tek, rolanje), saj večina prebivalcev obalnih
občin doživlja obalno območje med Koprom in Izolo kot prostor za športno rekreacijo. S
tem smo ovrgli prvo hipotezo, kjer smo predvidevali, da jih večina doživlja kot prometno
povezavo (dnevne migracije).
Ponudbo bodočega trajnostnega turizma bi bilo tako potrebno uskladiti z lokalnimi
željami, zato na tem območju predlagamo poleg v prejšnjem odstavku navedenih, še
naslednje aktivnosti: enodnevne vodene strokovne ekskurzije, različne delavnice oziroma
tečaje, seminarje in ekopočitnice. Ciljne skupine enodnevnih vodenih strokovnih
ekskurzij in delavnic bi bili osnovnošolci, dijaki, študentje, kot tudi družine, odrasli in
starejši (na primer sprostitvene delavnice). Ekopočitnice bi bile najbolj primerne za
družine in šolske kolonije. Prav tako so ciljne skupine obalnega območja individualni
obiskovalci, ki bi se izobraževali in informirali s pomočjo informacijske infrastrukture na
terenu ter dostopne literature. Ker bo obravnavano območje v prihodnje pritegnilo veliko
število obiskovalcev, bi bil med njimi zelo verjetno interes tudi za tovrstne oblike
preživljanja prostega časa oziroma počitnic.
Uvedba festivala trajnostnega turizma bi brez dvoma pozitivno vplivala na večjo
prepoznavnost območja in uspešnejšo promocijo ter dvig števila obiskovalcev izven
sezone. Na festivalu bi bilo ključnega pomena vključevanje lokalnega prebivalstva, ki bi
s svojim znanjem (strokovnim, ustvarjalnim) bogatili program.
Anketiranci obalnih občin se v večini zavedajo izrednega pomena varovanja in ohranjanja
okolja. Ponosni na svojo naravno in kulturno dediščino si želijo razvijati turizem, ki bo
ob trajnostni naravnanosti tudi ekonomsko učinkovit. Oblikovanje novih turističnih
produktov je ena izmed nalog turističnih organizacij. Te po eni strani ne smejo biti okolju
škodljive, nasprotno, spodbujati morajo zavedanje o pomembnosti varovanja in
ohranjanja okolja, po drugi strani pa morajo omogočati ekonomski razvoj.
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V prihodnje bi lahko z anketnim vprašalnikom raziskali ciljne skupine obalnega območja
med Koprom in Izolo, torej, koga zanimajo podane atrakcije, od kod prihajajo ti ljudje,
njihovo število in čas obiska. Prav tako bi bilo potrebno narediti seznam ponudnikov
storitev, ki ciljnim skupinam omogočajo doživetje atrakcij (prevoz, vzdrževanje, urejanje,
bivanje, hrana in pijača, vodenje, animacija...). S tovrstno primerjavo bi dobili vpogled,
kaj je najbolj zanimivo tako za goste kot za ponudnike. To bi bilo tudi najbolj
uresničljivo.
7.1. Summary
In Koper Town municipality there are number of areas, where the sustainable tourism
development could take place, but the subject of the diploma thesis is coastal area
between Koper and Izola, because in the near future that is going to be the area of drastic
changes in land use and related investments. Coastal area between Koper and Izola is
extending from Žusterna bathing area to Jadranka camping place in Izola. It consists of
the sea and coastal area with former railway embankment, coastal road area, Stone Pine
tree walk and a cliff. After the completion of the Markovec road tunnel in the near future
and with that redirection of motor traffic below the surface, the coastal municipalities are
going to gain a few kilometers of coast for recreational and tourism purposes. There are
numerous elements of natural and cultural heritage in the area, that is why the redirection
of the traffic would be more than welcome, but restrictions concerning the previous facts
will have to be counted into the new spatial arrangement.
The Managing Programme for the Coastal Area’s (CAMP, 2004 to 2006) strategy pointed
out sustainable tourism development to be an optimal tourism development possibility for
the area due to having the best benefits of potentials and advantages for tourism
development needs concerning social, economic and environmental criteria.
Scenario for the sustainable tourism development (Jurinčič, 2005) comes from the present
situation and on the basis of recent regional strategy for tourism at least to some
extension eliminates negative consequences of the previous development. It is redirecting
development accounting on orientation into restriction-based tourism development
factors, activation of the public into planning long-term balanced development, steady
development of the area, protection of the fragile and protected areas which are of special
natural or cultural value and at the same time to develop appropriate forms of tourism.
The accent is on efficient use of natural resources, energy and waste per overnight stay,
slowly moving to all-year-round tourism, enriching the tourism possibilities such as
Tourism Farms, natural science and natural education, sports, recreational and climate
tourism and last but not least, cooperation between tourism providers.
Survey analysis showed that opinions of the locals mostly strive to sustainable, nature
friendly tourism development, despite the fact that in the present time most of them are
experiencing the discussed area as recreational and sports area. The majority of
population (72%) wishes to be actively present in the tourism development of the area,
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e.g. coast and sea protection and promotion, traditional crafts presentation, guiding
smaller visitor groups, rental of sports equipment etc.
The purpose of this diploma thesis is to suggest a variety of options for sustainable
tourism development of the present area. Also presented are survey results for the
purpose of showing the attitude of the local population toward the area and sustainable
tourism possibilities for it, which would be resulting in the new spatial arrangement as a
bike link with belonging infrastructure, rollerblade path, benches by the walk path and
new bathing areas layout. Expert, seminars, workshops and eco-holidays in the area
would be much appreciated as a sustainable form of tourism. These results can as such
confirm the second diploma thesis’s hypothesis, which is assuming on the participation of
the local population in developing sustainable tourism in the area.
Life quality of the local population will gain in quality after the redirection of the coastal
road into the Markovec tunnel, due to suspension of the traffic and consequently less
noise, polluted air and other traffic related dangers. The redirection will also come in
handy because of the benefit of gaining new recreational areas by the sea, new bathing
sites and new jobs. The survey results mentioned above confirm the third hypothesis that
is assuming that the redirection of the coastal road would result in gain in life quality for
local population.
Concerning the current situation, there is a majority of visitors of the area in the spring,
summer and winter. The question is how to guide future tourism development to attract
the visitors all-year-round. Given the fact that the existing link is presently mostly in use
by cyclists, it would make sense in future to devote more attention to bicycle
infrastructure. Also other types of sports and recreation (walking, running, rollerblading)
will have to have their own infrastructure built, because locals are mostly experiencing
the coastal area between Koper and Izola as a recreational space. With that fact the first
hypothesis, assuming that the locals are experiencing the area as traffic link (daily
migrations) is invalidated.
Future offers of the sustainable tourism will have to be coordinated with the local’s needs
and agreements, consequently also other forms of activities are suggested: expert guided
tours for smaller groups, seminars, workshops, eco-holidays. Target groups for those
activities would be primary and high school pupils, students, families and adults. Ecoholidays would be appropriate for families and primary school holidays. Because of the
fact that the area is going to attract a lot of visitors, there is no doubt that previously
mentioned activities would be interesting for some of them.
The introduction of a festival of sustainable tourism would without a doubt positively
affect the visibility of the coastal area, successful promotion and increase the number of
visitors. Local population contribution (creative and professional) would be the key
element in the potential success story.
The respondents of the coastal municipalities are mostly aware of high importance of
preserving and protecting the environment. They are proud of their cultural and natural
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heritage and wish to develop environmentally friendly tourism that would contribute also
economically. The introduction of new tourism products is in hands of tourism
organizations, they have to as such promote awareness about the importance of protecting
and preserving the environment, while on the other hand enabling the economic
development.
In future, target groups of the area could be surveyed in more details, e.g. who is
interested in area’s attractions, where do these people come from, their number and time
of visit. Also a list of providers with their offers will be established and in this way
actually predict what, who, where and when to offer an exact tourist product.
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