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1 Uvod  

Severni Jadran, ki si ga delijo Slovenija, Hrvaška in Italija, je območje velike koncentracije rab. 

Najpomembnejše dejavnosti so turizem/pomorski turizem, pomorski transport in pristanišča, ribištvo 

in marikultura ter pridobivanje plina. 

 

Slovensko morje je po obsegu omejeno, vendar kljub temu zelo pomembno tako v ekonomskem, 

okoljskem, kulturnem in simbolnem pomenu. Že danes je območje sobivanja mnogih rab, od 

pomorskega prometa, ribištva, marikulture, pridobivanje soli, obrambe in varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami na morju, pa tudi ohranjanja narave, znanstvenih raziskav, turizma, športa in 

rekreacije, kulturne dediščine. Tudi obala oz. priobalni pas je že močno urbanizirana ali zavarovana 

predvsem v okvirih varstva narave, tu največja gostota rab in konfliktov med obstoječimi rabami ter 

med rabami in varstvom narave. 

 

Slovenija je v l.2021 zaključila proces priprave in sprejema PPP. Specifičnost slovenskega PPP izhaja iz 

dejstva, da v slovenskem morju veliko prostora za nove rabe ali širitev obstoječih rab ni. Njegova vloga 

pri spodbujanju novih investicij v modro gospodarstvo je zato omejena. PPP tako predvsem 

podrobneje ureja dejavnosti in rabe v sedanjem obsegu, razen v treh izjemah: na področju marikulture 

opredeljuje nove možnost širitve dejavnosti; na področju pomorskega prometa opredeljuje območja 

za premeščanje morskega sedimenta, pridobljenega ob poglabljanju morskega dna; na področju 

varovanja narave predvideva zaščito dodatnih površin.   

 

Ključna dodana vrednost slovenskega MSP je v tem, da prispeva h reducing conflicts med rabami 

(predvsem v priobalnem pasu, kjer so gostota rab in intenzivnost konfliktov najintenzivnejši), k 

protecting the environment (by assigning protected areas and identifying opportunities for multiple 

uses of space) and increasing cross-border cooperation between EU. 

 

V ta namen slovenski PPP opredeljuje priobalni pas, ki obsega morski in kopni del, kot posebno 

območje prostorskega načrtovanja, kjer se stikajo pristojnosti države in lokalnih skupnosti. (Obseg 

priobalnega pasu podrobneje določajo občine).  

 

Rešitev omogoča celovitejši pristop h prostorskem načrtovanju in učinkovitejšemu obvladovanju 

konfliktov med rabami ter obvladovanju konfliktov z varstvom narave in varstvom okolja, v primerjavi 

z razdrobljenemu pristopu v okviru pristojnosti posameznih občin. Obenem racionalizira sodelovanje 

deležnikov državne in lokalne ravni in s tem spodbuja integralni pristop h planiranju in upravljanju 

obalnega območja. 

 

1.1 Izhodišča in cilji 
Projekt "Informacijska podpora Pomorskemu prostorskemu planiranju na lokalni ravni: prostorsko 
načrtovanje v priobalnem pasu" se izvaja kot področna strokovna podlaga za širši projekt MSP-MED 
(Towards the operational implementation of MSP in our common Mediterranean Sea), ki usmerjen v 
podporo priprave Pomorskih prostorskih planov (PPP) v državah ob Sredozemskem morju. Projekt je 
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sofinanciran iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) v višini 80 % upravičenih stroškov 
(Delovni program ESPR 2018 EASME razpis EASME/EMFF/2018/1.2.1.5).  
Glavni cilj projekta MSP-MED je olajšati procese izvajanja direktive MSP v državah, ki so trenutno na 

različnih stopnjah izvajanja, ter podpreti skladnost in usklajenost pomorskih prostorskih planov v 

celotni sredozemski regiji. 

Projekt je strukturiran  v 5 delovnih sklopov. Trije osrednji delovni sklopi so WP2 – Vzpostavitev 

pomorskih prostorskih načrtov, WP3 – Uporaba in izmenjava podatkov in WP4 – Sodelovanje med 

državami članicami EU in tretjimi državami.   

Pričujoča naloga se izvaja v okviru delovnega sklopa WP3. Glavni cilj WP3 je uporaba najboljših 

razpoložljivih podatkov in organiziranje izmenjave informacij na izčrpen način, ki je potreben za 

pripravo pomorskih prostorskih načrtov, z uporabo ustreznih mehanizmov in orodij, kot sta INSPIRE in 

EMODNet (v skladu z 10. členom Direktive PPP). ). WP3 naj bi okrepil uporabo podatkov, informacij in 

izmenjavo znanja, potrebnega za pomorsko prostorsko načrtovanje, izboljšanje obstoječih IT 

platform/sistemov za izmenjavo podatkov in informacij ter uporabo obstoječih orodij za razvoj analize 

podatkov PPN. 

Izmenjava informacij v kontekstu PPP zahteva: na eni strani močno zavezanost spoštovanju in uporabi 

mednarodnih in evropskih pravil in standardov (npr. specifikacije podatkov in storitev OGC in INSPIRE), 

tako da si države članice delijo skupen jezik in informacijsko osnovo; po drugi strani pa prilagojen 

pristop, kako ta skupni okvir prilagoditi posebnim nacionalnim potrebam, ob upoštevanju različnih 

stopenj izvajanja PPP in različnih strateških ciljev. 

Zato je delovni paket 3 strukturiran v dveh glavnih blokih: prvi (3.1) podpira skupni okvir za čezmejno 

izmenjavo podatkov, drugi (3.2–3.6) pa obravnava nacionalne potrebe. 

Naloga 3.1 je usmerjena v izgradnjo skupne baze znanja ter podporo izmenjavi in združljivosti 

podatkov, pomembnih za PPP, v merilu Sredozemlja z izmenjavo in konsolidacijo potreb po podatkih 

in informacijah, izvajanjem skupnega kataloga metapodatkov o informacijah, pomembnih za PPP, in 

analizo trenutnih podatkovnih vrzeli in slabosti. 

Naloge od 3.2 do 3.6 bodo podprle izvajanje PPP na nacionalni ravni v Italiji, Malti, Franciji, Grčiji in 

Sloveniji. 

Ta dvojni pristop podpira sodelovanje med državami članicami in  homogenizacijo podatkov tako na 

nacionalni ravni kot na ravni bazena, kot tudi informacijski okvir za skladno izvajanje PPP  v 

Sredozemlju. 

Projekt v delu WP3 slovenskim partnerjem omogoča, da skladno s PPP, ki ga je pripravila in sprejela 

država, podrobneje razdela nekatere izbrane tematike na lokalni ravni, ki se nanašajo na priobalni pas 

oz. stik morja in kopnega. 

Za podrobnejše načrtovanje priobalnega pasu (skladno s PPP) še vedno obstajajo podatkovne vrzeli. 

Pomembna vprašanja, ki niso podprta z zadostnimi podatki, so okolje (narava, poplavni vidiki, 

geologija, stabilnost klifov), kulturna dediščina in družbeno-ekonomski (razvoj turizma) na območju. V 

projektu smo pripravili nove podatkovne baze, ki bodo uporabljene pri izvajanju nalog, ki izhajajo iz 

sprejetega nacionalnega PPP. 

Prioritetne teme, ki smo jih v okviru WP3 obdelovali, so bile določene v komunikaciji z deležniki. 

Organizirana je bila delavnica, s ciljem opredelitve prioritetnih vrzeli in usmeritev za ustvarjanje 

podatkov. Ker na podlagi rezultatov delavnice ni bilo mogoče sprejeti končne odločitve o vsebini, so 
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bili izvedeni dodatni krogi usklajevanj z deležniki, ki so privedli do končne odločitve o vsebini 

slovenskega WP3.6. Podrobnejši opis postopka je podan v nadaljevanju.  

V tem okviru je predmetna strokovna podlaga usmerjena v tri ključne izzive na področju izvajanja PPP: 

a) identifikacija razpoložljivih podatkov in podatkovnih vrzeli, potrebnih za učinkovito izvajanje plana, 

ter identifikacije pristojnosti in nalog lokalnih skupnosti, ki izhajajo iz PPP, b) vzpostavitev sintezne baze 

podatkov za področje kopališč in podporne prometne infrastrukture, ter c) vzpostavitev sintezne baze 

podatkov na področju pristanišč javnega pomorskega prometa in postajališč javnega potniškega 

prometa na kopnem. Naloga bo podala tudi usmeritve za pridobivanje potrebnih podatkov za izdelavo 

ocene nosilne zmogljivosti prostora. 

Glede na nedavno prejet PPP, ki ponazarja praktično "najnovejši" zbir podatkov, informacij, ukrepov in 

pristojnosti za njegovo izvajanje, se predmetna naloga v mnogih vsebinah smiselno navezuje na 

posamezna poglavja PPP oziroma jih dopolnjuje s potrebnimi novi dejstvi in podatki. 

 

1.2 Opredelitev osnovnih pojmov  
V nadaljevanju so navedeni ključni pojmi in definicije, ki se uporabljajo v predmetni nalogi (povzeto 

po PPP in drugih virih): 

Kopališče je urejen in opremljen prostor za kopanje (plavanje), kjer se kopanje izvaja kot neposredna 

raba vode za dejavnost kopališč, in v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred utopitvami. Na kopališču 

je za varstvo pred utopitvami odgovoren lastnik oziroma upravljavec kopališča. 

Kopališča se delijo na bazenska in naravna kopališča. Bazenska kopališča so dvoranska kopališča in 

kopališča na prostem. Naravna kopališča so kopališča na morju, na stoječih in tekočih vodah. Naravno 

kopališče je območje kopalne vode, kjer se kopanje izvaja kot neposredna raba vode za dejavnost 

kopališč, in v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred utopitvami.  

Kapaciteta kopališča je določena s Pravilnikom o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih 

(Uradni list RS, št. 84/07, 22/13, 33/18 in 47/19).  

Kopalne vode so vode, v katerih se kopa ali se pričakuje, da se bo kopalo veliko število ljudi, ali se 
kopanje izvaja kot neposredna raba vode za dejavnost kopališč. Območje kopalnih voda določi vlada 
na podlagi področne zakonodaje. 

Kopalno območje je območje kopalne vode, na katerem se kopa ali se pričakuje, da se bo kopalo veliko 
število ljudi, ali se kopanje izvaja kot neposredna raba vode za dejavnost kopališč, s pripadajočim 
priobalnim zemljiščem. 

Kopanje je splošna raba voda in je dovoljeno povsod, kjer to ni izrecno prepovedano. 

Obalno območje je geomorfološko območje na kateri koli strani morske obale, na katerem morje in 

kopno medsebojno delujeta, kar se kaže v zapletenih ekoloških sistemih in sistemih virov, ki jih 

sestavljajo živi in neživi deli, ki soobstajajo in vzajemno delujejo s človeškimi skupnostmi in 

tamkajšnjimi družbenogospodarskimi dejavnostmi (2. člen Protokola ICZM). 

Obalno območje na morju omejuje zunanja meja teritorialnega morja držav pogodbenic (prvi odstavek 

3. člena Protokola ICZM). 

Obalno območje na kopnem omejuje meja pristojnih obalnih enot, kot jih določijo države pogodbenice 

– območje štirih obalnih občin (prvi odstavek 3. člena Protokola ICZM). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4256
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1554
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2310
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Infrastruktura za kopanje so servisni in spremljevalni objekti, namenjeni kopalcem in kopališču: 

sanitarije, tuši, slačilnice, prostori za shranjevanje ležalnikov. Gostinska ponudba ne spada med 

infrastrukturo za kopanje. 

Izhodiščni priobalni pas je najmanj 100 metrov široko priobalno območje od meje obale proti 

kopnemu, na katerem gradnja ni dovoljena (drugi odstavek 8. člena Protokola). 

Javni pomorski potniški promet je transportna storitev za prevoz potnikov, ki je dostopna širši javnosti 

na območju morja in je namenjena prevozu več oseb hkrati. Omrežje javnega pomorskega potniškega 

prometa se izvaja s potniškimi ladjami. Potniška ladja je plovilo, s katero se sme prevažati več kot 12 

potnikov. Hitro potniško plovilo je plovilo, ki ima posebne tehnične lastnosti, zaradi katerih doseže 

visoke hitrosti. 

Storitev najpogosteje financirajo uporabniki neposredno z nakupom vozovnic, lahko pa je tudi v različni 

meri (do 100 %) subvencionirana s strani države ali lokalnih oblasti iz naslova javnih financ. Oblast 

bodisi pooblasti podjetje za izvajanje storitev javnega prevoza, bodisi ga organizira sama. Ne glede na 

obliko, ponudnik upravlja s floto potniških ladij, ki vozijo po vnaprej določenih trasah, urniku in ceni. 

Meja obale poteka po zunanjih mejah priobalnih parcel. 

Nosilna zmogljivost za razvoj turizma (angleško carrying capacity) predstavlja največje število ljudi, ki 

lahko hkrati obiščejo turistično destinacijo, ne da bi pri tem uničili fizično, gospodarsko, družbeno-

kulturno okolje in nesprejemljivo zmanjšanje kakovosti zadovoljstva obiskovalcev (Vir: 

https://iczmplatform.org/storage/documents/xxnSWbLStRM7QQQdnjsHx3jPfSNMb2U8zm6Gza4z.pd

f) 

Raziskovalci so ugotovili, da obstajajo tri osnovne stopnje nosilne zmogljivosti za razvoj turizma, to so 

socialno-kulturna, ekološka in ekonomska.  

Socialno-kulturna se nanaša na odkrivanje vplivov na turizem, oceno, kako lahko na turizem negativno 

vplivajo, in kaj bi lahko o tem storili, da se tem vplivom izogibamo ne samo zaradi nas, ampak tudi 

zaradi prihodnjih generacij. Na podlagi trenutnih in pričakovanih vplivov na turizem lahko ti rezultati 

vodijo k politično usmerjenemu načrtovanju in usmeritvam za socialno-kulturni trajnostni turizem. 

Ekološka se nanaša na zagotavljanje, da ljudje ne bodo povzročili okoljske škode, ki zmanjšujejo 

odpornost in naravne funkcije sistema. 

Ekonomska se nanaša na to, da podjetja, ali kdor koli, povezan s turizmom, lahko donosno posluje.  

NUMO: Načrt upravljanja morskega okolja je uveljavljen za obdobje 1015 – 2021 v skladu z Okvirno 

direktivo o morski strategiji (Direktiva 2008/56/ES). V pripravi je Načrt upravljanja z morskim okoljem 

2022-2027 (v nadaljnjem besedilu: NUMO 2022-2027). Pripravljavec plana je MOP, DRSV.  

Namen NUMO 2022-2027 je upravljanje morskega okolja z ekosistemskim pristopom za zagotovitev 

čistega, zdravega, biotsko raznolikega morskega okolja, ki bo produktivno in bo ob trajnostni rabi 

zagotavljalo ekosistemske storitve morja ter prilagajanje na podnebne spremembe in njihovo blaženje. 

NUMO 2022-2027 obsega del Jadranskega povodja in sicer morje s podzemnimi vodami, zaradi 

zagotavljanja povezljivosti morskega okolja s posebnimi habitati pa obsega tudi območja na kopnem, 

ki so pod režimi varstva in ohranjanja narave. Vizija NUMO 2022-2027 bo dosežena s pomočjo petih 

strateških ciljev, ki hkrati predstavljajo bistvene tematske sklope načrta, in sicer naslednjih: 

- strateški cilj 1: čisto morsko okolje, s katerim se zagotavlja ohranitev neobremenjenosti 

slovenskega morja s hranili, z ustreznim izvajanjem ukrepov za izboljšanje stanja zaradi 

preobremenjenosti z onesnaževali in morskimi odpadki; 

- strateški cilj 2: biotsko raznoliko in zdravo okolje, s katerim se z izvajanjem ukrepov zagotavlja 

izboljšanje biotske raznovrstnosti preko varstva ekosistema, vrst in habitatov; 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Transport
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEava
https://sl.wikipedia.org/wiki/Javne_finance
https://sl.wikipedia.org/wiki/Angle%C5%A1%C4%8Dina
https://iczmplatform.org/storage/documents/xxnSWbLStRM7QQQdnjsHx3jPfSNMb2U8zm6Gza4z.pdf
https://iczmplatform.org/storage/documents/xxnSWbLStRM7QQQdnjsHx3jPfSNMb2U8zm6Gza4z.pdf
https://sl.wikipedia.org/wiki/Turizem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Okolje


9 
 

- strateški cilj 3: trajnostna raba morskega okolja, s katerim se z izvajanjem ukrepov usmerja 

rabo morskega in obalnega območja na trajnosten način; 

- strateški cilj 4: soočanje s podnebnimi spremembami, s katerim se z izvajanjem ukrepov 

prispeva k blaženju podnebnih sprememb ter hkrati tudi k prilagajanju družbe na podnebne 

spremembe;  

- strateški cilj 5: izvajanje splošnih ukrepov za doseganje dobrega stanja morskega okolja, s 

katerim se z izvajanjem ukrepov prispeva k preprečevanju negativnih vplivov rabe morja in 

obale na stanje morskega ekosistema. 

Plaža: kraj, prostor ob vodi, prirejen za kopanje, sončenje.  

Pomorski prostorski plan Slovenije je krovni strateški (prostorsko-razvojni) dokument, ki daje 

prostorske-razvojne usmeritve za dejavnosti in rabe v slovenskem morju in v priobalnem pasu na 

kopnem (PPP). Plan določa cilje in usmeritve za nadaljnji razvoj dejavnosti in rab na morju na način, da 

se dosega trajnostni prostorski razvoj, t.j. trajnostno rast pomorskih gospodarstev, trajnostni razvoj 

morskih območij in trajnostno rabo morskih virov.  

Priobalni pas na kopnem s prilagoditvami po drugem odstavku 8. člena Protokola o celovitem 

upravljanju obalnih območij v Sredozemlju je prilagojen razmeram ob slovenski obali in je lahko ožji ali 

širši od izhodiščnega priobalnega pasu. Priobalni pas na kopnem obsega najmanj obstoječa zavarovana 

območja narave, površine celinskih voda, naravno obalo (klife in gozdne površine), soline in kulturno 

krajino (kmetijska, gozdna zemljišča in razpršeno gradnjo, prilagojeno glede na naravni relief). Iz 

priobalnega pasu na kopnem so izločene površine veljavnih državnih prostorskih aktov, urbanizirana 

območja ter površine pristanišč in marin. 

Obseg priobalnega pasu na kopnem, ki ga mora določiti Slovenija po Protokolu, določijo lokalne 

skupnosti v skladu s svojimi pristojnostmi urejanja prostora s prostorskimi akti. Pri tem upoštevajo 

Usmeritve za določitev obsega obalnega pasu na kopnem, ki jih podaja ta plan po posameznih 

območjih urejanja prostora (OUP). 

Priobalni pas v morju sega 150 metrov od meje obale proti morju. Iz priobalnega pasu v morju so 

izločene površine veljavnih državnih prostorskih aktov ter površine pristanišč in marin. Razmejitve med 

posameznimi območji urejanja prostora (OUP) določijo lokalne skupnosti v skladu s svojimi 

pristojnostmi urejanja prostora s prostorskimi akti. 

Priobalni pas obsega priobalni pas na kopnem in priobalni pas na morju. 

Priobalno zemljišče obsega 25-metrski obalni pas, kot je določen v veljavnih predpisih. 

Plovna pot v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah Republike Slovenije je pas na morju, ki je 

dovolj globok in dovolj širok za varno plovbo ladje ter je po potrebi zaznamovan z objekti za varnost 

plovbe. Objekti za varnost plovbe na plovnih poteh so svetilniki, obalne luči, boje in druga znamenja, 

signalne in radijske postaje, optične, zvočne, električne, elektronske, radarske in druge naprave za 

varno plovbo po morju, plovnih poteh in v pristaniščih. 

Pomorsko prostorsko načrtovanje je postopek, s katerim ustrezni organi države članice EU analizirajo 

in organizirajo človekove dejavnosti na morskih območjih, da se dosežejo ekološki, gospodarski in 

družbeni cilji. Prostorsko planiranje na morju je specifično zaradi možnega sočasnega izvajanja skladnih 

dejavnosti in rab. Poleg prostorskih vidikov se planirajo tudi časovne vidike, saj so možne različne 

dejavnosti in rabe v različnih obdobjih. Planira se raba vodne gladine, vodnega stolpa ter morskega dna 

in raba pod morskim dnom. Izvajanje večjega dela dejavnosti in rab na morju je vezano na obstoječe 

pravne režime (meddržavne sporazume, koncesije, ostale pravne akte). Pri planiranju na morju je treba 

izvajati konstruktivno horizontalno in vertikalno usklajevanje interesov po načelih ekosistemskega 

pristopa ter zagotavljati udeležbo širokega spektra deležnikov v smeri upravljanja morskega okolja kot 

vrednote nacionalnega pomena. 



10 
 

Pristanišče je vodni in priobalni prostor, ki obsega sidrišče, grajene ali nezgrajene dele obale, valolome, 

naprave in objekte, namenjene privezovanju, zasidranju in varstvu ladij, izgradnji in vzdrževanju plovil, 

vkrcavanju in izkrcavanju oseb in tovora, skladiščenju in drugim opravilom z blagom, proizvodnji, 

oplemenitenju, kontroli in dodelavi blaga ter drugim gospodarskim aktivnostim, ki so s temi 

dejavnostmi v medsebojni gospodarski, prometni ali tehnološki zvezi. Republika Slovenija oziroma 

lokalna skupnost prepusti upravljanje, vodenje in razvoj pristaniške infrastrukture iz prejšnjega 

odstavka upravljavcu pristanišča s podelitvijo koncesije. 

Pristanišča so:  

- pristanišča, namenjena javnemu prometu (domača in/ali mednarodna); 

- pristanišča za posebne namene (ribiška, športna, turistična, krajevna, za ladjedelništvo in 

vzdrževanje plovil, druga – ki jih za opravljanje svoje dejavnosti uporabljajo gospodarski 

subjekti, niso pa namenjena javnemu prometu); 

- vojaška pristanišča. 
 
 
 
1. Določanje vsebine WP3.6. 
Podrobnejša vsebina dela WP 3.6. je bila določena v sodelovanju s ključnimi deležniki prostorskega 
načrtovanja priobalnega pasu, med katere sodijo: obalne občine,   Ministrstvo za okolje in prostor, 
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Nacionalni inštitut za 
biologijo, Morska biološka postaja Piran, Direkcija za vode RS, Nevladne organizacije (PINA Koper). 
 
V aprilu in maju 2021 je bilo opravljenih je bilo več krogov komunikacije z deležniki, v okviru katerih so 
bile opredeljene podatkovne vrzeli pri pripravi Regionalnega prostorskega načrta za območje obale 
Koper-Izolapodrobnejša vsebina dela. 
 
Razprava se je v prvem delu osredotočila na vsebine, ki bi podprle pripravo Regionalnega prostorskega 
načrta za območje obale med Koprom in Izolo. Evidentirane so bile razpoložljive strokovne podlage ter 
manjkajoče strokovne podlage oz. podatki, ki so potrebni za pripravo Regionalnega prostorskega 
načrta za to območje. Izpostavljene so bile naslednje teme: geomehanske ter geološke karakteristike 
klifov, kartiranje habitatnih tipov,  podrobnejše poznavanje kulturne dediščine (podvodna arheologija). 
Obenem so udeleženci opozorili na to, da je pri podrobnejši opredelitvi vsebine potrebno izhajati iz 
Programske zasnove območja, kar se je pripravljalo v okviru WP2.  
 
Kot prioritetne so bile opredeljene strokovne podlage Kartiranje habitatnih tipov. V ločeni diskusiji s 
predstavniki Zavoda RS za varstvo narave je bilo ugotovljeno, da finančne zahteve in potreben čas 
priprave kartiranja habitatnih tipov presega okvir projekta MSPMED, zato smo od tega predloga 
odstopili. 
 
V naslednjem krogu komunikacije so deležniki izpostavili problematiko priprave Oceno zmogljivosti 
morskega okolja in obal in za to potrebnih podatkov. Doseženo je bilo soglasje o pripravi podatkovnih 
baz o območjih kopališč (ne glede na to, ali se nahajajo ob morju s statusom kopalnih voda ali ne) ter 
podatkovne baze o javnih parkiriščih v 300-metrskem priobalnem pasu, kar bo uporabno pri pripravi 
omenjene Ocene. 
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2 Pristojnosti in predvidene naloge lokalnih skupnosti (občin) v 
procesu upravljanja in načrtovanja posegov v priobalnem pasu 

 

2.1 Splošno o pristojnostih in nalogah 

Ustavna koncepcija v Republiki Sloveniji izhaja iz popolne ločitve občine in države - občine opravljajo 

zgolj lokalne zadeve. V pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno 

in ki zadevajo samo prebivalce občine ter opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, ki jih 

lahko z zakonom prenese na občine država, v kolikor za to zagotovi tudi potrebna sredstva. 

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z 

zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.  

Izvirne naloge občin so posebej navedene v 21. členu zakona o lokalni samoupravi. Občina za 

zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev med drugimi samostojno opravlja tudi naslednje naloge:  

- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja 

gostinstva, turizma in kmetijstva,  

- načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor 

in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,  

- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe,  

- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 

odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja,  

- ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte,  

- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine, 

- v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva, 

- skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč, 

- organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, 

- sprejema statut občine in druge splošne akte, 

- organizira občinsko upravo, 

- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.  

Poleg navedenih nalog občina opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe ter 

za te potrebe pridobiva statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje 

statističnih in evidenčnih podatkov. (21. a člen) Konkretne naloge in pristojnosti občin so določene 

predvsem z zakoni, ki urejajo posamezna področja (na primer Zakon o varstvu okolja, Zakon o 

gospodarskih javnih službah, Zakon o graditvi objektov idr.) in z občinskimi statuti. 

Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi (z odlokom) in javnih služb, za katere je 

tako določeno z zakonom (lokalne javne službe). V občini gre predvsem za opravljanje gospodarskih in 

drugih javnih služb, s katerimi se zagotavljajo materialne in druge javne dobrine (energetske, 

komunalne ... - npr. plin, voda, kanalizacija, zbiranje in odvoz odpadkov, vzdrževanje cest, parkov; 

zdravstvene, socialne ...). Njihovo opravljanje zagotavlja občina v okviru občinske uprave, z 

ustanavljanjem gospodarskih javnih zavodov, javnih podjetij, z dajanjem koncesij in z vlaganjem 

lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava. 
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2.2 Pristojnosti na področju urejanja in vzdrževanja vodovodne in energetske 

komunalne infrastrukture, prometne infrastrukture in varstva okolja 

Občina opravlja strokovne, upravne, organizacijske in druge podobne naloge na področju izvajanja 

gospodarskih javnih služb, prometa, trajnostne mobilnosti, upravljanja s cestami in javnimi površinami 

in varstva okolja.  

Občina skrbi za upravljanje in gospodarjenje z javno komunalno infrastrukturo, vodi kataster 

gospodarske javne infrastrukture, skrbi za vzdrževanje in upravljanje z občinskimi cestami, javnimi 

površinami in občinskimi pristanišči, skrbi za urejanje, razvoj prometa in trajnostne mobilnosti, zlasti 

naloge na področju mestnega linijskega prevoza potnikov, mirujočega prometa, kolesarskega 

prometa, izrednih in prekomernih prevozov, dostave, parkirnih površin, avto taksi prevozov in 

drugih vrst prometa. Skrbi tudi za področja energetike, energetske učinkovitosti in javne razsvetljave, 

pripravlja in izvaja ukrepe, smernice in priporočila s področij varstva okolja in ohranjanja narave ter 

druge naloge s svojega delovnega področja. 

 

2.3 Pristojnosti na področju omogočanja pogojev za gospodarski razvoj občine, 

zlasti s področja turizma  

19. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) (Ur. list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16, 29/17 

in 13/18) določa, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na 

ravni turističnega območja v pristojnosti občin. Občine lahko opravljanje nalog iz prvega odstavka tega 

člena prenesejo na pravne osebe, ki so pridobile status za delovanje v javnem interesu v skladu s 15. 

členom ZSRT. Pri načrtovanju, organiziranju in izvajanju politike spodbujanja razvoja turizma na ravni 

turističnega območja občine upoštevajo usmeritve Strategije slovenskega turizma. 

Obalne občine izvajajo politiko spodbujanja razvoja turizma s sprejemom strategij razvoja turizma v 

posameznih občinah in z izvajanjem turističnih razvojnih politik.  

 

2.4 Pristojnosti na področju načrtovanja in urejanja prostora 

Lokalne skupnosti načrtujejo prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravljajo naloge na področju 

posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavljajo javno službo gospodarjenja s stavbnimi 

zemljišči. Opravljajo strokovne, upravne, organizacijske in druge podobne naloge na področju 

prostorskega, urbanističnega in krajinskega načrtovanja, urejanja prostora in razpolaganja z 

nepremičninami. Občina je na področju urejanja prostora pristojna za (drugi odstavek 5. člena ZUreP-

3): 

– pripravo prostorskih aktov na občinski in medobčinski ravni; 

– sodelovanje pri pripravi regionalnih prostorskih planov; 

– sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov države; 

– določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine; 

– načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena ter določanje namenske rabe prostora in 

prostorskih izvedbenih pogojev v svojem območju s prostorskimi akti; 

– izvajanje prostorskih ukrepov in nalog zemljiške politike, vključno s pripravo drugih aktov 

urejanja prostora na lokalni ravni; 

– izvajanje nalog, povezanih z delovanjem prostorskega informacijskega sistema; 

– izvajanje nalog, povezanih s pripravo programov za podporo prostorskemu in urbanemu 

razvoju; 



13 
 

– izvajanje ter dodeljevanje sredstev za programe izobraževanja in ozaveščanja o urejanju 

prostora; 

– izdajanje soglasij oziroma mnenj o skladnosti posegov, gradnje ali uporabe prostora s 

prostorskimi izvedbenimi akti iz svoje pristojnosti v skladu s tem zakonom in v postopkih izdaje 

gradbenih dovoljenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev; 

– inšpekcijski nadzor nad izvajanjem občinskih prostorskih aktov, če to ni predmet inšpekcijskih 

postopkov in pristojnosti, določenih v skladu z drugim zakonom. 
 

2.5 Pristojnosti in naloge na področju planiranja in načrtovanja morja in 

priobalnega pasu 

V okviru opravljanja svojih pristojnosti na področju načrtovanja in urejanja prostora lokalne 

skupnosti aktivno sodelujejo tudi na področju integralnega načrtovanja v obalnem pasu (ICZM 

Protokol) in načrtovanju na morju (Direktiva 2014/89/EU):  

- sodelovanje v procesu izdelave Pomorskega prostorskega plana Slovenije (skladno s 

pristojnimi so sodelovale pri usklajevanju interesov kopno- morje, umeščanju dejavnosti, 

predlogih prostorskega razvoja v morju in priobalnem pasu), 

- sodelovanje v Delovni skupini za izvajanje in spremljanje izvajanja Pomorskega prostorskega 

plana Slovenije; 

- pripravljanje in izvajanje strateških in izvedbenih prostorskih aktov občine ter njihovih 

strokovnih podlag na morju.  

 

Naloge na področju urejanja prostora (drugi odstavek 5. člena ZUreP-3) lahko v priobalnem pasu v 

morju, v skladu z drugo alinejo sedme točke drugega odstavka 53. člena ZUreP-3, izvaja samo občina, 

ki meji na vodno zemljišče morja. Razmejitev med območji v priobalnem pasu, na katerih posamezna 

občina izvaja z zakonom določene naloge, je določena s parom točk (tretji odstavek 5. člena ZUreP-3).  

Sedma točka drugega odstavka 53. člena ZUreP-3 določa prostorske ureditve državnega pomena v 

območju vodnega zemljišča morja: 

– vse prostorske ureditve zunaj priobalnega pasu v morju, ki obsega 150 m od meje obale proti 

morju; 

– v priobalnem pasu v morju, ki obsega 150 m od meje obale proti morju, le tiste prostorske 

ureditve, ki so kot prostorske ureditve državnega pomena določene v drugih točkah tega 

odstavka.   

 

2.6 Pristojnosti in naloge lokalnih skupnosti, ki izhajajo iz PPP 

Iz PPP izhajajo številne naloge, ki jih morajo opraviti občine pri nadaljnjem načrtovanju prostorskih 

posegov, povezanih z morjem. Naloge obsegajo zlasti izdelavo različnih obveznih strokovnih podlag v 

postopkih priprave občinskih prostorskih aktov, akcijskih načrtov in posameznih posegov v prostor. 

Ocenjujemo, da bodo pristojni nosilci urejanja prostora v posameznih postopkih okoljske presoje 

(CPVO, PVO) občinam naložili, katere strokovne podlage morajo izdelati.  

 

PPP v poglavju VIII. Izvajanje, v točki 2. Ukrepi za izvajanje določa, da upravljavske in finančne vidike 

izvajanja ukrepov na področju turizma in rekreacije ter urbanega razvoja prevzamejo lokalne skupnosti 

v okviru svojih pristojnosti. 
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V podpoglavjih 2.10 Turizem, šport in rekreacija ter 2.12 Urbani razvoj so prostorski in upravljalski 

ukrepi, za katere so pristojne lokalne skupnosti – torej štiri obalne občine – tudi podrobno opisani.  

 

V podpoglavju 2.10 Turizem, šport in rekreacija je določeno, da morajo občine preveriti kumulativno 

obremenitev okolja vsaj za območje celotne obale v posamezni občini v sklopu priprave izvedbenih 

aktov. Preveritev je treba izdelati pred umestitvijo pomolov, ploščadi, grajene obale in ostale 

infrastrukture za kopalce. Pri tem se upoštevajo obstoječe obremenitve v okolju, omejitve in varstveni 

režimi v prostoru, varnostne omejitve, upravljavski načrti zavarovanih območij in drugi varstveni 

režimi, potrebna zaledna infrastruktura (npr. parkirišča, dostopne poti, infrastrukture za odpadke, 

sanitarije) ter pričakovani vplivi umestitve ureditev na morsko okolje, stanje voda, tujerodne vrste, 

varovana in varstvena območja narave, območja ključnih elementov morske biotske raznovrstnosti, 

emisije hrupa in emisije v zrak, raba vode, potrebe drugih dejavnosti, generiranje odpadkov in 

odpadnih voda, kulturna dediščina (podvodna in na kopnem) in krajina. Zagotoviti je treba tudi 

preveritev arheološkega potenciala in oceniti kumulativni vpliv posegov na celostno ohranjanje 

kulturne dediščine. Izvede se kartiranje morskih habitatnih tipov obalnega pasu, ki bo omogočilo 

presojo kumulativnih vplivov v postopku CPVO za ureditve v obalnem pasu. 

 

V podpoglavju 1.12 Turizem so podane zlasti zahteve lokalnim skupnostim glede: 

- določitve obsega priobalnega pasu na kopnem, kot ga mora določiti Slovenija po Protokolu 

ICZM. Pri tem občine upoštevajo Usmeritve za določitev obsega priobalnega pasu na kopnem, 

ki so navedene v PPP po posameznih območjih urejanja prostora; 

- načrtovanja in izvedbe obalne promenade oziroma obalne pešpoti od hrvaške meje na jugu 

do italijanske meje na severu. Za novo načrtovane odseke promenade občine morajo izdelati 

krajinsko zasnovo, pri čemer je treba upoštevati smernice nosilcev urejanja prostora in 

okoljske presoje (CPVO).   

V poglavju 2.4. Pomorstvo in potniški promet je navedeno, da je treba pridobiti strokovne podlage za 

oceno nosilne zmogljivosti morja za celotno slovensko morje in obalni pas pred vsakršno širitvijo 

komunalnih privezov, marin in pomolov za pristajanje potniškega prometa ter pristanišča za 

mednarodni javni potniški promet s privezi za velike turistične jahte z ladjedelnico za vzdrževanje 

manjših ladij v Izoli.  

PPP v poglavju VIII. Izvajanje, v točki 2. Ukrepi za izvajanje določa, da upravljavske in finančne vidike 

izvajanja posameznih ukrepov prevzamejo pristojna ministrstva v okviru svojih pristojnosti. 

Upravljavski in finančni vidik izdelave strokovne podlage za oceno nosilne zmogljivosti morja za celotno 

slovensko morje in obalni pas (z vidika pomorstva in potniškega prometa) torej prevzame Ministrstvo 

za promet.  

V tem trenutku še vedno ni določena podrobna metodologija izdelave zahtevanih strokovnih podlag. 

Glede na veljavno zakonodajo in glede na določbe PPP se bodo potrebne strokovne podlage predpisale 

v postopku izdelave CPVO in PVO.  

Izkušnje pri izdelavi prostorskih aktov po uveljavitvi PPP so tako pičle, da na njihovi podlagi ni mogoče 

oceniti, kako se bodo obveznosti občin izvajale v praksi v postopkih okoljske presoje (CPVO, PVO). 

Predvidevamo lahko, da bodo naročniki oziroma vsaj plačniki strokovnih podlag občine ali 

zainteresirani investitorji. 

Na podlagi jasnih določb PPP glede razmejitve pristojnosti glede upravljavskih in finančnih vidikov 

izvajanja posameznih ukrepov PPP občine utemeljeno pričakujejo, da bodo naročnik strokovnih podlag 
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za oceno nosilne zmogljivosti morja za celotno slovensko morje in obalni pas državne institucije, ki so 

pristojne za izvajanje ukrepov na področju pomorstva in potniškega prometa.  

 

PPP izrecno ne določa, da bi občine morale izdelati tudi oceno nosilne zmogljivosti za razvoj turizma.  

Ocenjujemo, da bi bila izdelava nosilne zmogljivosti smiselna in v pomoč pri izdelavi strokovnih podlag 

za oceno nosilne zmogljivosti morja za celotno slovensko morje in obalni pas, pa tudi pri načrtovanju 

ostalih posegov v prostor. Pri oceni nosilne zmogljivosti je zagotovo treba pridobiti več vhodnih 

podatkov: 

- oceno zmogljivosti obstoječih kopališč in plaž, 

- oceno možnosti širitev kopališč in plaž, 

- oceno zmogljivosti obstoječih parkirnih kapacitet v pasu 300 m od linije obale, 

- oceno možnosti rabe drugih prometnih sistemov, zlasti javnega potniškega prometa na 

kopnem in v morju, 

- oceno zasedenosti kopališč, plaž, parkirnih površin in ostale podporne infrastrukture.  

Predvidevamo, da bodo zbrani podatki prispevali k oceni fizične nosilne zmogljivosti priobalnega pasu 

za kopanje. Podatki se nahajajo v različnih oblikah, veliko podatkov (velikost plaž in območij, 

namenjenih kopanju) še ni zbranih in so predmet tega projekta.  

Ob upoštevanju, da obstajajo tri osnovne stopnje nosilne zmogljivosti za razvoj turizma, to so socialno-

kulturna, ekološka in ekonomska, morajo občine usmerjeno zbirati potrebne podatke in izbrati 

primerno metodologijo.  

Socialno-kulturna stopnja obsega zbiranje podatkov, kakšni so trenutni in pričakovani družbeni in 

kulturološki vplivi na turizem. Občine bi morale izdelati strokovne podlage, ki bi obravnavane vpliv 

nadaljnjega razvoja turizma na družbene vidike.  

Ekološka stopnja obsega zbiranje podatkov glede morebitne okoljske škode, ki jo povzroča turizem, in 

ki lahko zmanjšuje odpornost in naravne funkcije sistema. 

Ekonomska stopnja se nanaša na zbiranje podatkov glede podjetij, samostojnih podjetij in 

posameznikov, povezanih s turizmom, ali in pod kakšnimi pogoji lahko donosno poslujejo. Občine bi 

morale izdelati strokovne podlage, ki bi obravnavane vpliv nadaljnjega razvoja turizma na ekonomske 

vidike. 
  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Okolje
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3 Identifikacija podatkov in podatkovne vrzeli za (pomorsko) 
prostorsko načrtovanje v priobalnega pasu in pripravo Ocene 
nosilne zmogljivosti morja in obale (nosilnost prostora) 

V okviru identifikacije obstoječih podatkov in podatkovnih vrzeli smo analizirali širok nabor obstoječih 
virov. Med njih sodijo tako javno dostopni geoportali, kot omejeni podatki ali podatkovne zbiri 
pripravljeni za izrecno določen namen. V tem smislu se zelo razlikujejo po nekaterih ključnih 
karakteristikah kot so namen uporabe, lastništvo, avtorstvo, dostopnost itd. Čeprav je bila 
identifikacije prvenstveno usmerjena v pregled vsebine podatkov, na začetku opozarjamo na nekatere 
temeljne pojme, vsak podatek ima: 
 
a) lastnika podatkov   - institucija, podjetje ali posameznik, ki ima lastništvo nad podatki, 
 
b) upravljalca podatkov  - institucija, podjetje ali posameznik, ki s podatki upravlja, lahko kot 
    njihov lastnik, avtor ali najemnik (pogodbeni upravljalec), 
 
c) avtorja podatkov  - institucija, podjetje ali posameznik, ki je izdelala določene podatke,  
 
d) uporabnika podatkov - institucija, podjetje ali posameznik, ki podatke uporablja za svojo 
    dejavnost ali določen interes, 
 
e) namen uporabe  - podatki se uporabljajo za različne namene, v tem predmetnem 
    projektu je namen uporabe "strateško in izvedbeno prostorsko  
    načrtovanje, ter izvajanja posameznih dejavnosti in rab na kopnem in 
    morju", 
 
f) status razpoložljivosti - dostopnost do podatkov je lahko javna (javni podatek) ali omejena.  
    Tudi javen podatek ima lahko določene omejitve (pravice oz. pogoje 

    uporabe določi  lastnik)  

g) metapodatke   - to so podatki, ki vsebuje informacije o nekem podatku, a niso del le-

    tega. Metapodatki obsegajo podatke, ki se nanašajo na vsebino, 

    strukturo, kvaliteto, lastništvo, distribucijo, tehnologijo, namen, 

    uporabnost in druge elemente, ki so pomembni za pravilno  

    interpretacijo oziroma uporabo podatkov.  

Poleg navedenih pojmov podajamo še definicijo podatkovne vrzeli, ki predstavlja: neobstoječe ali 

nezadostne podatke, potrebne za izvajanje prostorskega načrtovanja. 

 
 

3.1 Identifikacija podatkov 

V nadaljevanju so navedeni ključni podatki ali podatkov zbiri ter njihovi viri, potrebni za izvajanje 

prostorskega načrtovanja v obalnem pasu (skupaj 21). Glede na posrednost ali neposrednost uporabe 

smo jih razdelili v štiri skupine in sicer: 
 
- formalno uveljavljene strategije, plani, akti in ostali viri (6 virov) 
- katastri, relevantni na ravni lokalnih skupnosti (3 viri) 
- podatkovni portali (5 virov) 
- drugi viri (7 virov) 
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 V tabelaričnem prikazu (tabela 1) so podani njihovi uradni naslovi (nazivi), status, skrbništvo in osnovni 

namen uporabe. V nadaljevanju so za posamezne ključne vire (projekt, geoportal idr.) podani 

natančnejši opisi njihove vsebine, podana je tudi navedba njihovih posameznih podatkovnih slojev. 

 

Tabela 1: Identifikacija podatkov in podatkovnih zbirov, sintezni prikaz. 

 Podatkovni zbir 
 

Status Skrbnik  Namen 

 Formalno uveljavljene strategije, plani, akti in 
ostali viri: 
 

   

1 Pomorski prostorski plan Slovenije (PPP)  
 

Prostorski akt Ministrstvo za 
okolje in prostor 
RS 

Strateško in izvedbeno 
prostorsko načrtovanje 
na državni, regionalni in 
lokalni ravni 

2  Strategija trajnostne rasti slovenskega 
turizma 2017 – 2021 ter 
Evalvacija izvajanja in doseganja ciljev 
»Strategije trajnostne rasti slovenskega 
turizma 2017 – 2021« in smernice za 
načrtovanje razvoja turizma v strateškem 
obdobju 2022 – 2077 

Strategija, 
evalvacija 
izvajanja 
strategije, 
strateške 
usmeritve  

Ministrstvo za 
gospodarstvo RS 

Strateško načrtovanje, 
načrt izvajanja, smernice 
na državni ravni  

3 Občinski prostorski strateški in izvedbeni 
akti: 
 
- občina Ankaran 
- Mestna občina koper 
- občina Izola 
- občina Piran 

Prostorski akt Občine Strateško in izvedbeno 
prostorsko načrtovanje 
na lokalni ravni 

4 Trajnostna urbana strategija Mestne občine 
Koper  

Strategija Mestna občina 
Koper 

Strateško, razvojno in 
prostorsko načrtovanje 
na lokalni ravni  

5 Občinske strategije razvoja turizma: 
 
- ni občinske strategije, kratka predstavitev na 
občinski spletni strani, TIC Ankaran,  
- Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni 
občini Koper do leta 2025, predlog, 
- Strategija razvoja turizma v Občini Piran do 
leta 2025, predlog  
 

Strategija  Občine Strateško in razvojno 
načrtovanje na lokalni 
ravni  

6 Občinske celostne prometne strategije: 
 
- Celostna prometna strategija Občine 
Ankaran, 
- Celostna prometna strategija Mestne občine 
Koper, 
- Celostna prometna strategija Izola, 
- Celostna prometna strategija Občine Piran.  

Strategija Občine Strateško in razvojno 
načrtovanje na lokalni 
ravni 

 Katastri, relevantni na ravni lokalnih 
skupnosti: 

   

1 Katastri gospodarske javne infrastrukture 
lokalnih skupnosti, dodatno 
 
Zbirni podatki / katastri javnega potniškega 
prometa lokalnih skupnosti, 

Katastri in  
Podatkovne 
zbirke / 
evidence / 
različne  

Občine Vodenje podatkovnih 
zbirk  
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Zbirni podatki / katastri mirujočega prometa 
lokalnih skupnosti: 
- javna parkirna mesta v Občini Ankaran – 
število in grafični prikazi: https://obcina-
ankaran.si/sl/zivljenje-v-ankaranu/promet 
- javna parkirišča v Mestni občini Koper: 
https://podatki.gov.si/dataset/javna-
parkirisca-v-mestni-obcini-
koper/resource/a11a94f1-f82b-46ad-a3e3-
6446c98cf85d 
- javna parkirna mesta v Občini Izola- lokacije 
na letaku, 
https://podatki.gov.si/dataset/javna-
parkirisca-v-obcini-
izola?resource_id=5a591e05-0ce1-4405-ab6f-
405e4e4d124b,  
- Občina Piran: Elaborat parkirišč, 2019, 
dodatni podatki, niso zajeta še parkirišča v 
zasebnem upravljanju,  
V prikazih podatkov občin niso zajete 
površine mirujočega prometa v zasebnem 
upravljanju  
 

2 Zbirni podatki / katastri turistične 
infrastrukture lokalnih skupnosti (število 
plažnih mest, kapacitete plaže, ipd.) za plaže 
v upravljanju lokalnih skupnosti: 
 
- Občina Piran: izračuni glede na površino na 
podlagi 3. točke 19. člena Pravilnika o ukrepih 
za varstvo pred utopitvami na kopališčih 
 
 

Kataster Občine Vodenje podatkovnih 
zbirk 

3 Vodni kataster (hidrološke, hidravlične 
študije) – e-vode 

Kataster  ARSO Vodenje podatkovnih 
zbirk 

 Podatkovni portali: 
 

   

1 Prostorski informacijski sistem (PIS) 
 

geoportal Javno spletno 
mesto 

 
 
 
Različni nameni uporabe 

2 Atlas Okolja - Geoportal ARSO 
 

geoportal Javno spletno 
mesto 

3.  Atlas Voda – Geoportal DRSV  geoportal Javno spletno 
mesto 

4 Vodna knjiga – Portal DRSV   Javno spletno 
mesto 

5 Naravovarstveni atlas Slovenije 
Interaktivni geografski informacijski sistem 
 

geoportal Javno spletno 
mesto 

6 3MAP portali občin  Informacijski 
geoportal 

Javno spletno 
mesto 

Različni nameni uporabe 

 Drugi viri:  
Mednarodni projekti - podpora razvoju 
integralnega upravljanja z obalnim območjem in 
vzpostavitev pomorskega prostorskega načrtovanja 

 

1 CAMP Slovenija (2004 – 2007) 
Coastal Area Management Programme 

Podporni 
projekt 

RRC Uvajanje integralnega 
pristopa k upravljanju, 

https://podatki.gov.si/dataset/javna-parkirisca-v-mestni-obcini-koper/resource/a11a94f1-f82b-46ad-a3e3-6446c98cf85d
https://podatki.gov.si/dataset/javna-parkirisca-v-mestni-obcini-koper/resource/a11a94f1-f82b-46ad-a3e3-6446c98cf85d
https://podatki.gov.si/dataset/javna-parkirisca-v-mestni-obcini-koper/resource/a11a94f1-f82b-46ad-a3e3-6446c98cf85d
https://podatki.gov.si/dataset/javna-parkirisca-v-mestni-obcini-koper/resource/a11a94f1-f82b-46ad-a3e3-6446c98cf85d
https://podatki.gov.si/dataset/javna-parkirisca-v-obcini-izola?resource_id=5a591e05-0ce1-4405-ab6f-405e4e4d124b
https://podatki.gov.si/dataset/javna-parkirisca-v-obcini-izola?resource_id=5a591e05-0ce1-4405-ab6f-405e4e4d124b
https://podatki.gov.si/dataset/javna-parkirisca-v-obcini-izola?resource_id=5a591e05-0ce1-4405-ab6f-405e4e4d124b
https://podatki.gov.si/dataset/javna-parkirisca-v-obcini-izola?resource_id=5a591e05-0ce1-4405-ab6f-405e4e4d124b
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 Javno spletno 
mesto 

krepitev trajnostnega 
razvoja v obalnem pasu 

2 PLANCOAST (2006 – 2008) 
 

Podporni 
projekt 

RRC 
Javno spletno 
mesto 

Razvoj orodij in 
zmogljivosti za 
učinkovito celostno 
načrtovanje obalnih in 
morskih območij 

3 SHAPE (2013 – 2014) 
Shaping an Holistic Approach to Protect the 
Adriatic Environment between coast and sea 
 

Podporni 
projekt 

RRC 
Javno spletno 
mesto 

Izboljšati sistem 
upravljanja s krepitvijo 
Integralnega upravljanja 
z obalnimi  
območji,  skladno  s  
Protokolom  ICZM     

4 ADRIPLAN (2014 – 2015) 
ADRiatic Ionian maritime spatial PLANning 
 

Podporni 
projekt 

RRC 
Javno spletno 
mesto 

Podpreti vzpostavitev 
PPN v Jadransko-jonski 
regiji – čezmejni vidik 

5 ADRIATIC + (2016) 
 

Podporni 
projekt 

RRC 
Javno spletno 
mesto 

Izmenjava izkušenj v 
povezavi z upravljanjem 
morskih in obalnih 
območji na območju 
Jadranskega morja 

6 SUPREME (2018 – 2019) 
SUporting maritime spatial Planning in the 
Eastern MEditerranean 
 

Podporni 
projekt, 
PPN - pilotni 
projekt 

RRC 
Javno spletno 
mesto 

Presek stanja na 
področju razpoložljivih 
podatkov, interesov in 
želja,  izdelava gradiv za 
osnutek PPN,  simulacija 
postopka in vsebine PPN 

7 PORTODIMARE (2018 – 2020) 
geoPORtal of TOols & Data for sustaInable 
Management of coAstal and maRine 
Environment 
 

Podporni 
projekt, 
Geoportal 
 

RRC 
Javno spletno 
mesto 

Oblikovanje skupne 
informacijske platforme 
– geoportala, razvoj 
analitičnih orodij za PPN, 
testiranje izbranih 
analitičnih orodij, 

 

 

3.1.1 Pomorski prostorski plan Slovenije (PPP) 

Ta dokument predstavlja "najnovejši" zbir podatkov, potrebnih za izvajanje prostorskega 

načrtovanja na morju in posledično tudi v obalnem pasu (tabela 2). V Pomorskem prostorskem planu 

Slovenije (PPP) so obravnavane rabe za posamezna vsebinska področja. Plan upošteva medsebojne 

vplive naslednjih dvanajst (12) dejavnosti in rab: 1. Marikultura ; 2. Ribištvo; 3. Obrati in infrastruktura 

za raziskovanje, izkoriščanje in črpanje nafte, plina in drugih virov energije, rudnin in agregatov in 

proizvodnjo energije iz obnovljivih virov; 4. Pomorstvo in pomorski promet; 5. Obramba in varstvo pred 

naravnimi in drugimi nesrečami; 6. Ohranjanje narave; 7. Pridobivanje surovin; 8. Znanstvene 

raziskave; 9. Podmorski kabli, produktovodi in cevovodi; 10. Turizem, šport in rekreacija; 11. Varstvo 

nepremične kulturne dediščine; 12. Urbani razvoj. 
 
Pretežni del podatkov izhaja iz posebnih gradiv, ki jih je za potrebe razvoja pomorskega prostorskega 

načrtovanja izdelal Geodetski inštitut Slovenije: 1.) Ažuriranje kart rab na morju ‒ Kartografska in 

geoinformacijska podpora za prikaz stanja prostora za območje slovenskega dela Jadranskega morja 

(2015) in 2.) Kartografska in geoinformacijska podpora za pomorsko prostorsko načrtovanje (2016). 

Poleg navedenih digitalnih podlag so bili za potrebe PPP pridobljeni dodatni resorni podatki, podatki 

lokalnih skupnosti in drugi vhodni podatki (s strani različni deležnikov, ki so sodelovali v procesu 

priprave PPP), ki jih je PPP ustrezno integriral v končno obliko plana.  
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Tabela 2: Seznam področnih kart PPP, njihov lastniki in upravitelj, sintezni prikaz. 

Karta 
št. 

Naslov karte  Lastnik / upravitelj posameznih slojev 

1 Območje PPP GIS, GURS, MOP (RRC-SHAPE), 
drugo 

2 Čezmejni vplivi slovenskega morja GIS, GURS, MOP, IZVRS, drugo 
 

3 Zasnova razvoja morja in obale GIS, GURS, MOP, drugo 
 

4 Območja marikulture GIS, GURS, MOP, MKGP, MZI, drugo 
 

5 Območja ribolova pravni režimi in omejitve GIS, GURS, MOP, MKGP, MZI, drugo 
 

6 Območja pomorstva in pomorskega prometa GIS, GURS, MOP, MZI, UZP, drugo 
 

7 Območja obrambe in varstva pred nesrečami na morju GIS, GURS, MOP, MORS, drugo 
 

8 Območja ohranjanja narave GIS, GURS, MOP, ARSO, MBI/NBI, 
drugo 

9 Območja pridobivanja surovin GIS, GURS, MOP, drugo 
 

10 Območja znanstvenih raziskav GIS, GURS, MOP, drugo 
 

11 Območja turizma športa in rekreacije GIS, GURS, ARSO, MOP, UZP, drugo 
 

12 Območja varstva nepremične kulturne dediščine GIS, GURS, MK, MOP drugo 
 

13 Priobalni pas GIS, GURS, MOP, RRC-SHAPE, drugo 

14 Območja urejanja prostora GIS, GURS, MOP, RRC-SHAPE, drugo 

 
 
V nadaljevanju so navedene posamezne področne karte z vsemi sloji: 
 

št. karte naslov merilo 

1 Območje PPP 1:100.000 
   

Podlage vrsta 
 

DPK250_Morje_Barvna_TM_d48 raster 
   

Splošni sloji oblika 
 

državna meja poligon, vektor 
 

meja občine z morjem linija, vektor 
   

Posebni sloji oblika 
 

teritorialno morje poligon, vektor 
 

temeljna črta razmejitve teritorialnega morja in notranjih morskih voda linija, vektor 
 

notranje morske vode poligon, vektor 
 

priobalni pas v morju (150 m) poligon, vektor 
 

izhodiščni priobalni pas na kopnem poligon, vektor 
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območje DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni 
promet v Kopru 

poligon, vektor 

 
lokacije podrobnih prikazov poligon, vektor 

 
 
 

št. karte naslov merilo 

2 Čezmejni vplivi slovenskega morja 1:250.000 
   

Podlage   vrsta 
 

DPK250_Morje_Barvna_TM_d48 raster 
   

Splošni sloji oblika 
 

državna meja poligon, vektor 
 

meja občine z morjem linija, vektor 
   

Posebni sloji oblika 
 

pomorski potniški promet linija, vektor 
 

smeri pomorskega prometa linija, vektor 
 

povezava s kopenskimi prometnimi sistemi linija, vektor 
 

območje sheme ločene plovbe poligon, vektor 
 

pristanišče točka, vektor 
 

letališče točka, vektor 
   

 
MODRI KORIDORJI 

 

 
linije modrih koridorjev poligon, vektor 

 
makro raven poligon, vektor 

 
mezo raven poligon, vektor 

 
mikro raven poligon, vektor 

 
območja modrih koridorjev poligon, vektor 

 
cona I, morje poligon, vektor 

 
cona II, morje poligon, vektor 

 
cona III, morje poligon, vektor 

 
celinski, obala poligon, vektor 

   

 
ZELENI KORIDORJI 

 

 
celinski, obala poligon, vektor 

 
 
 

št. karte naslov merilo 

3 Zasnova razvoja morja in obale 1:250.000 
   

Podlage   vrsta 
 

DPK250_Morje_Barvna_TM_d48 raster 
   

Splošni sloji oblika 
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državna meja poligon, vektor 

 
meja občine z morjem linija, vektor 

   

Posebni sloji oblika 
 

povezave zaledje - morje linija, vektor 
 

smeri pomorskega prometa linija, vektor 
 

povezava s kopenskimi prometnimi sistemi linija, vektor 
 

pomorski potniški promet linija, vektor 
 

obala za kopanje linija, vektor 
 

obalna promenada linija, vektor 
 

marikultura poligon, vektor 
 

ribolovni rezervat poligon, vektor 
 

pristanišče poligon, vektor 
 

urbana območja poligon, vektor 
 

letališče točka, vektor 

 
 
 

št. karte naslov merilo 

4 Območja marikulture 1:50.000 
   

Podlage   vrsta 
 

DPK250_Morje_Barvna_TM_d48 raster 
   

Splošni sloji oblika 
 

državna meja poligon, vektor 
 

meja občine z morjem linija, vektor 
   

Posebni sloji oblika 
 

oddaljenost od meje obale 1 nM linija, vektor 
 

oddaljenost od meje obale 1.5 nM linija, vektor 
 

lokacije obstoječih gojišč marikulture poligon, vektor 
 

lokacija obstoječega območja marikulture brez ustreznih dovoljenj poligon, vektor 
 

območja, ki dopuščajo umeščanje gojišč marikulture ob upoštevanju ostalih 
dejavnosti in rab 

poligon, vektor 

 
potencialne lokacije gojišč marikulture poligon, vektor 

 
območje, primerno za marikulturo poligon, vektor 

 
pristanišča s trajno zagotovljeno dejavnostjo pretovora produktov in 
opreme marikulture za potreb izvajanja ostalih dejavnosti marikulture 

poligon, vektor 

 

 
 

št. karte naslov merilo 

5 Območja ribolova pravni režimi in omejitve 1:50.000 
   

Podlage   vrsta 
 

DPK250_Morje_Barvna_TM_d48 raster 
   



23 
 

Splošni sloji oblika 
 

državna meja poligon, vektor 
 

meja občine z morjem linija, vektor 
   

Posebni sloji oblika 
 

1: meja prepovedane uporabe obkroževalne mreže (oddaljenost od meje 
obale 300 metrov) 

linija, vektor 

 
2: meja prepovedane uporabe vlečne mreže (oddaljenost od meje obale 
1,5 navt. milje) 

linija, vektor 

 
3: meja prepovedane uporaba vlečne mreže (oddaljenost od meje obale 
3,0 navt. milje) 

linija, vektor 

 
4: območje kočarjenja v nočnem času poligon, vektor 

 
5: ribolovni rezervati poligon, vektor 

   

 
Zavarovana območja 

 

 
6: Krajinski park Sečoveljske soline poligon, vektor 

 
7: Krajinski park Strunjan (Naravni rezervat Strunjan – Stjuža) poligon, vektor 

 
8: Krajinski park Strunjan (Naravni rezervat Strunjan) poligon, vektor 

 
9: Krajinski park Debeli rtič poligon, vektor 

 
10: Naravni spomenik Rt Madona v Piranu poligon, vektor 

 
11: območje načrtovanega varovanja detritnega dna poligon, vektor 

 
12: kulturna dediščina na morju/seže na morje poligon, vektor 

   

 
13: Marikultura 

 

 
lokacije obstoječih gojišč marikulture poligon, vektor 

 
lokacija obstoječega območja marikulture brez ustreznih dovoljenj točka, vektor 

 
območja, ki dopuščajo umeščanje gojišč marikulture ob upoštevanju 
ostalih dejavnosti in rab 

poligon, vektor 

 
potencialne lokacije gojišč marikulture poligon, vektor 

 
150m pas okoli potencialnih območij marikulture poligon, vektor 

   

 
14: Prometni režimi 

 

 
območje DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni 
promet v Kopru 

poligon, vektor 

 
območje dejanskega dnevnega priveza ladij poligon, vektor 

 
območje dejanskega priveza po pomorskem zakoniku poligon, vektor 

 
območje omejitve ribolova zaradi režima plovbe poligon, vektor 

 
 
 

št. karte naslov merilo 

6 Območja pomorstva in pomorskega prometa 1:50.000 
   

Podlage   vrsta 
 

DPK250_Morje_Barvna_TM_d48 raster 
   

Splošni sloji oblika 
 

državna meja poligon, vektor 
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meja občine z morjem linija, vektor 

   

Posebni sloji oblika 
 

boje, navigacijski in drugi objekti na morju točka, vektor 
 

drugi režimi plovbe v priobalnem pasu (oddaljenost v m od obale) 
 

 
1: do 150 m - območje kopalcev linija, vektor 

 
2: do 200 m - omejitev za plovila, ki ne glisirajo linija, vektor 

 
3: do 250 m - omejitev za plovila, ki glisirajo linija, vektor 

 
4: do 300 m - omejitev za ladje linija, vektor 

 
območje premeščanja morskega sedimenta 

 

 
območje testnega premeščanja poligon, vektor 

 
območje potencialnega premeščanja poligon, vektor 

 
območje DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni 
promet v Kopru 

poligon, vektor 

 
območje dejanskega dnevnega priveza ladij poligon, vektor 

 
linije sheme ločene plovbe poligon, vektor 

 
območje sheme ločene plovbe poligon, vektor 

 
območje dnevnega priveza po pomorskem zakoniku poligon, vektor 

 
ladjedelnica Izola točka, vektor 

 
 
 

št. karte naslov merilo 

7 Območja obrambe in varstva pred nesrečami na morju 1:50.000 
   

Podlage   vrsta 
 

DPK250_Morje_Barvna_TM_d48 raster 
   

Splošni sloji oblika 
 

državna meja poligon, vektor 
 

meja občine z morjem linija, vektor 
   

Posebni sloji oblika 
 

1: območje izključne rabe poligon, vektor 
 

2: območje možne izključne rabe na obali točka, vektor 
 

3: območje možne izključne rabe (plovba) poligon, vektor 
 

4: območja možne izključne rabe na morju poligon, vektor 
 

5: območje omejene in nadzorovane rabe poligon, vektor 
 

6: območje možne izključne rabe na kopnem poligon, vektor 
 

7: lokacije začasne hrambe NUS točka, vektor 

 
 
 

št. karte naslov merilo 

8 Območja ohranjanja narave 1:50.000 
   

Podlage   vrsta 
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DPK250_Morje_Barvna_TM_d48 raster 

   

Splošni sloji oblika 
 

državna meja poligon, vektor 
 

meja občine z morjem linija, vektor 
   

Posebni sloji oblika 
 

območje načrtovanega varovanja detritnega dna poligon, vektor 
 

območje pozejdonke poligon, vektor 
 

načrtovano prioritetno varovanje naravnih delov morskega obrežja poligon, vektor 
 

A: načrtovano ohranjanje narave ob območju izliva reke Dragonje poligon, vektor 
 

B: območja načrtovane širitve varovanja poligon, vektor 
 

C: načrtovano varovanje peščene sipine ob Piranski punti poligon, vektor 
 

ekološko pomembna območja (EPO) poligon, vektor 
 

Natura 2000 poligon, vektor 
   

 
Zavarovana območja 

 

 
Škocjanski zatok poligon, vektor 

 
6: Krajinski park Sečoveljske soline poligon, vektor 

 
7: Krajinski park Strunjan (Naravni rezervat Strunjan-Stjuža) poligon, vektor 

 
8: Krajinski park Strunjan (Naravni rezervat Strunjan) poligon, vektor 

 
9: Krajinski park Debeli rtič poligon, vektor 

 
Naravni spomenik rt Madona v Piranu poligon, vektor 

 
 
 

št. karte naslov merilo 

9 Območja pridobivanja surovin 1:50.000 
   

Podlage   vrsta 
 

DPK250_Morje_Barvna_TM_d48 raster 
   

Splošni sloji oblika 
 

državna meja poligon, vektor 
 

meja občine z morjem linija, vektor 
   

Posebni sloji oblika 
 

soline poligon, vektor 

 
 
 

št. karte naslov merilo 

10 Območja znanstvenih raziskav 1:50.000 
   

Podlage   vrsta 
 

DPK250_Morje_Barvna_TM_d48 raster 
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Splošni sloji oblika 
 

državna meja poligon, vektor 
 

meja občine z morjem linija, vektor 
   

Posebni sloji oblika 
 

oceanografska boja (ODAS) točka, vektor 
 

območje možnega izvajanja arheoloških in drugih neinvazivnih znanstvenih 
raziskav 

linija, vektor 

 
 
 

št. karte naslov merilo 

11 Območja turizma športa in rekreacije 1:50.000 
   

Podlage   vrsta 
 

DPK250_Morje_Barvna_TM_d48 raster 
   

Splošni sloji oblika 
 

državna meja poligon, vektor 
 

meja občine z morjem linija, vektor 
   

Posebni sloji oblika 
 

območje plovk linija, vektor 
 

merilna mesta kvalitete vode točka, vektor 
 

območje pristanišča poligon, vektor 
 

kopalne vode poligon, vektor 
 

kopalne vode - vplivna območja poligon, vektor 
 

kopalne vode - prispevna območja poligon, vektor 

 
 
 

št. karte naslov merilo 

12 Območja varstva nepremične kulturne dediščine 1:50.000 
   

Podlage   vrsta 
 

DPK250_Morje_Barvna_TM_d48 raster 
   

Splošni sloji oblika 
 

državna meja poligon, vektor 
 

meja občine z morjem linija, vektor 
   

Posebni sloji oblika 
 

zvrst kulturne dediščine (eVRD) poligon, vektor 
 

stavbe poligon, vektor 
 

drugi objekti in naprave poligon, vektor 
 

parki in vrtovi poligon, vektor 
 

memorialna dediščina poligon, vektor 
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stavbe s parki ali z vrtovi poligon, vektor 

 
naselbinska dediščina poligon, vektor 

 
kulturna krajina poligon, vektor 

 
arheološka dediščina poligon, vektor 

 
neznano poligon, vektor 

 
vplivna območja kulturne dediščine poligon, vektor 

 
 
 

št. karte naslov merilo 

13 Priobalni pas 1:50.000 
   

Podlage   vrsta 
 

DPK250_Morje_Barvna_TM_d48 raster 
   

Splošni sloji   oblika 
 

državna meja poligon, vektor 
 

meja občine z morjem linija, vektor 
   

Posebni sloji   oblika 
 

priobalni pas na morju (150 m)-shematični prikaz poligon, vektor 
 

izhodiščni priobalni pas kopnem poligon, vektor 

 
 
 

št. karte naslov merilo 

14 Območja urejanja prostora 1:25.000 
   

Podlage   vrsta 
 

DPK250_Morje_Barvna_TM_d48 raster 
   

Splošni sloji oblika 
 

državna meja poligon, vektor 
 

meja občine z morjem linija, vektor 
   

Posebni sloji oblika 
 

pregled razdelitve priobalnega pasu na OUP 
 

 
1. del (slika 14a) poligon, vektor 

 
2. del (slika 14b) poligon, vektor 

 
OUP (območja urejanja prostora) poligon, vektor 

 
priobalni pas na morju (150 m)-shematični prikaz poligon, vektor 

 
izhodiščni priobalni pas kopnem poligon, vektor 

 

3.1.2 Vodni kataster 
(dostop: http://www.evode.gov.si/index.php?id=84) 
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Vodni kataster je uradna evidenca s področja upravljanja voda, vzpostavljena na podlagi Zakona o 

vodah. Sestavljata ga dve osnovni zbirki podatkov, in sicer popis voda ter popis vodnih objektov in 

naprav, ki so razdeljene na več podzbirk. 

V vodnem katastru se kot priloge trajno hranijo in so dostopni tudi vsi nacionalni programi upravljanja 

z vodami, načrti upravljanja z vodami in programi ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vode. Podatki 

vodnega katastra so javno dostopni na spletu. 

 

           

Slika1: Struktura Vodnega katastra in referenčno podatkovno (kartografsko gradivo) (vir: 

http://www.evode.gov.si/index.php?id=84)  

 

 

3.1.3 Prostorski informacijski sistem (PIS)  
(dostop: http://www.pis.gov.si/) 

Prostorski informacijski sistem je namenjen opravljanju nalog države in spremljanju nalog občin na 

področju urejanja prostora, vključno s pripravo in sprejemom prostorskih aktov države in občin, ter 

spremljanje stanja prostora ter za omogočanje javnosti, da se seznani s stanjem v prostoru. Prostorski 

informacijski sistem vsebuje zbirke prostorskih podatkov, orodja ter storitve za podporo procesom na 

področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov. V okviru PIS je javno spletno mesto 

namenjeno javnemu dostopu do prosto dostopnih podatkov in storitev prostorskega informacijskega 

sistema. Področne vsebine: 

- podatki o veljavnih državnih prostorskih aktih in tistih v pripravi,  
- razpoložljivi podatki o podrobni namenski rabi prostora iz občinskih prostorskih načrtov in prostorskih 
redov, 
- informativni podatki o podrobnih izvedbenih aktih,  
- podatki o upravnih aktih s področja graditve objektov (gradbena in uporabna dovoljenja, s 
pravnomočnostjo od 1.6.2015),  
- podatki o omejitvah v prostoru (natura 2000, zavarovana območja, ekološko pomembna območja, 
vodovarstvena območja, gozdni rezervati, varovalni gozdovi, varstvo kulturne dediščine)  
- nepremičninski podatki (državna meja, občinske meje, meje naselij, zemljiški kataster in kataster 
stavb). 
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Slika2: Referenčni prikaz vstopne strani PIS (vir: https://storitve.pis.gov.si/pis-

jv/informativni_vpogled.html)  
 
 

3.1.4 Atlas Okolja  
(dostop: https://storitve.pis.gov.si/pis-jv/informativni_vpogled.html) 

Atlas okolja je spletna storitev, ki z uporabo spletnega brskalnika omogoča vpogled v prostorske 

podatke preko interneta. Z njegovo pomočjo Agencija RS za okolje (ARSO) omogoča vpogled do 

okoljskih prostorskih vsebin najširšemu krogu uporabnikov. V ATLASU OKOLJA so prikazani prostorski 

podatki, ki so v uradni evidenci ARSO in se nanašajo na problematiko okolja (vode, narava, vreme, 

potresi, varovanje okolja, …). Vsebine so urejene po tematskih skupinah: 

- merilna mesta, 

- okolje, 

- podnebje, 

- vode, 

- narava 

- tla, 

- potresi. 

Kot dodatni podatki za povezovanje z okoljskimi vsebinami so v sistem vključene tudi druge državne 

evidence s prostorsko vsebino:  

Prostorske enote: 

- grafični del zemljiškega katastra, 

- ulice in hišne številke, 

- občine, naselja, upravne enote, katastrske občine, 

- register zemljepisnih imen (osnovni državni geoinformacijski sloj), 
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Kartografske podlage in ortofoto: 

- digitalni ortofoto v merilu 1:5.000, izdelan na osnovi aeroposnetkov, 

- temeljni topografski načrti meril 1:10.000 in 1:5.000, 

- topografske karte 1:25.000 in 1:50.000, 

- pregledne karte 1:250.000, 1:500.000 in 1:1.000.000, 

- digitalne modele reliefa (DMR 100, DMR 12,5, DMR 5) in digitalni model višin (DMV 5). 

Infrastruktura: 

- državne ceste in povprečni letni dnevni promet (PLDP) 

- viri elektromagnetnega sevanja 

 

       

Slika3: Referenčni prikaz vstopne strani (zgoraj) , ter primer prikaza stanja na področju vodnih dovoljen 

(spodaj levo) in obalne linije ter kopalnih voda (spodaj desno) (vir: https://storitve.pis.gov.si/pis-

jv/informativni_vpogled.html). 
 

3.1.5 Atlas voda 
(dostop: 

https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33aac855

6a6) 

je prvi javno objavljen spletni pregledovalnik, ki je vzpostavljen na državnem računalniškem oblaku 

(DRO). Vsebuje grafični prikaz posodobljene vsebine vodnega katastra in vodnih pravic. 

https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33aac8556a6
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Metapodatkovni opisi podatkov Direkcije RS za vode so na voljo na slovenskem INSPIRE 

metapodatkovnem sistemu. 

 

 

Slika 4: Referenčni prikaz podatkovnih slojev: vodno telo, vodno telo - prispevna površina, obalna linija, 

vodna dovoljenja itd. (vir:  
https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33aac855

6a6). 

 

3.1.6 Vodna knjiga 
(dostop: https://www.kingprostor.si/blog/vodna-knjiga/) 

V skladu z 2. členom Pravilnika o vodni knjigi (Uradni list RS, št. 48/18) je Vodna knjiga javna knjiga in 

je sestavljena iz: 

- evidence o podeljenih vodnih pravicah (zbirka vključuje vodna dovoljenja in koncesije); 

- evidence o evidentirani posebni rabi vode; 

- evidence o izdanih vodnih soglasjih in 

- zbirke listin. 

http://prostor4.gov.si/imps/srv/slv/catalog.search#/search?resultType=details&any=Direkcija%20RS%20za%20vode&fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&sortBy=relevance
http://prostor4.gov.si/imps/srv/slv/catalog.search#/search?resultType=details&any=Direkcija%20RS%20za%20vode&fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&sortBy=relevance
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13052
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Slika 5: Referenčni prikaz podatkovnih slojev: prikaz piranske Punte pred in po transformaciji javnih 

prostorskih podatkov iz D48 v D96 koordinatni sistem (vir:  https://www.kingprostor.si/primeri.html). 

 

3.1.7 Naravovarstveni atlas Slovenije  
(dostop:  https://www.naravovarstveni-atlas.si/web/DefaultNvaPublic.aspx) 

Naravovarstveni atlas Slovenije je interaktivni geografski informacijski sistem, ki prikazuje podatke o 
naravovarstveno pomembnih območjih v Sloveniji. Vključuje naslednja štiri podatkovne sklope: 
- natura 2000, 
- Ekološko pomembna območja (EPO), 
- Naravne vrednote (NV). 
- Zavarovana območja narave (ZV). 
Vsak sklop obsega številne kartografske podlage in podatkovne sloje. 
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Slika 6: Referenčni prikaz podatkovnih slojev: prikaz območij NATURA 2000 in EPO (vir:  

https://www.naravovarstveni-atlas.si/web/profile.aspx?id=N2K@ZRSVNJ). 

 

3.1.8 PORTODIMARE  
(dostop: https://www.portodimare.eu/) 

Projekt PORTODIMARE je namenjen oblikovanju skupne informacijske platforme – geoportala, za 

podporo izvajanja pomorskega prostorskega načrtovanja. Pod okriljem projekta so bila razvita posebna 

analitična orodija za pripravo MSP, izvedeno je bilo tudi testiranje teh orodij.  

GeoPortal je javno dostopen in obsega: 27 področij, 550 podatkovnih slojev ter 23 posameznih 

podatkovnih portalov. Naveden je tu seznam lastnikov/upraviteljev posameznih podatkovnih slojev. 

Spletna stran ponuja tudi povezave z drugimi sorodnimi podatkovnimi portali (npr. Adriplan data 

Portal, Eurostat ipd.) 

Osnovna področja izhajajo iz Direktive MSP (portal pa obsega tudi dodatna področja) to so: 
marikultura; biološke karakteristike (diverziteta); podvodni kabli in produktovodi: coastal defence; 
obalni pas - raba prostora (NRP); podvodna kulturna dediščina; raw material extraction; ribištvo; 
pomorske morske meje in območja; pomorski promet; obramba; miscellaneous,  šest specifičnih 
modulov; energenti (nafta in plin); fizične karakteristike; pristanišča; pressure impacts; varstvo narave; 
obnovljivi viri; prostorske politike; zemljišče meje; turizem in rekreacija; habitati. 
 
Na portalu so dostopni tudi podatki za območje slovenskega morja in obale (Slovenian Adriatic Sea): 
https://www.portodimare.eu/layers/?limit=20&offset=0&extent=-
19.335937500000004,7.710991655433217,6.855468750000001,32.24997445586331 
 

 
 
Slika 7: Referenčni prikaz podatkovnih slojev: prikaz podrobne namenske rabe prostora na Slovenski 

obali (vir:  https://www.portodimare.eu/layers_ext/geonode:generalized_detailed_ded_jlfyp#/). 

 
 

3.1.9 Sintezne ugotovitve 
Na podlagi navedenega lahko ugotovimo, da dejansko obstaja zelo veliko podatkov, ki so bili 
pripravljeni za prostorsko načrtovanje na različnih ravneh in z različno natančnostjo. Eventualne 
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pomanjkljivosti oziroma omejitve zagotovo predstavlja njihovo ustrezno ažuriranje, saj je bilo mnogo 
od navedenih podatkovnih slojev izdelanih z določenim namenom v določenem času. Podatki, za 
katere skrbi država (npr. GURS) so glede ažurnosti najbolj verodostojni. Med njih sodijo tudi različni 
katastri, ki jih uporabljajo lokalne skupnosti. 
 
Učinkovitost izvajanja planiranja in načrtovanja na morju in v  obalnem pasu, v fazi po uveljavitvi 
PPP in lokalnih OPN-jev, je po našem mnenju bolj vprašanje izvajanja posameznih ukrepov, ki 
izhajajo iz teh dokumentov, kot pa posledica izostanka določenih podatkov. 
 
Nadalje lahko tudi ugotovimo, da je kljub "obstoju" vseh razpoložljivi podatkov, poznavanje le teh med 
deležniki, ki sodelujejo v procesu planiranja in načrtovanja, mogoče nekoliko nezadostno.  
 
Kljub vsemu navedenemu pa se v planiranju in načrtovanju vedno znova pojavljajo nova dejstva o 
prostoru in procesih, ki se v njem izvajajo. Slovensko morje in obala se trenutno soočajo predvsem z 
izzivi regulacije turizma in z njim povezanega oskrbnega (gostinstvo, nastanitve ipd.) in prometnega 
napajanja. Na tem področju obstajajo določne podatkovne vrzeli, tako v smislu ocene plažnih 
kapacitete, zmogljivosti javnega potniškega prometa in ostalih podatkov, vezanih na izdelavo ocene 
nosilnosti prostora. 
 
Med ključne obstoječe podatkovne sloje, ki bodo podlaga za izdelavo te naloge, sodijo: 
 
- meja občine z morjem (linija, vektor), 

- priobalni pas v morju (150 m) (poligon, vektor), 

- izhodiščni priobalni pas na kopnem (poligon, vektor), 

- kopalne vode (poligon, vektor), 

- območja pristanišč (poligon, vektor). 

Podatkovni sloji bodo v naslednjih fazah projekta nadgrajeni z novi podatki s področja turizma (plaže) 
in prometa (lokacije območij mirujočega prometa, postajališč jpp) ter pomorskega prometa 
(potencialne lokacije za vzpostavitev postajališč pomorskega jpp). 
 
Z vidika nalog, ki jih PPP nalaga občinam, kljub temu manjkajo določeni podatki. Za izdelavo ocene 
nosilne zmogljivosti je treba pridobiti več vhodnih podatkov: 

- oceno zmogljivosti obstoječih kopališč in plaž, 

- oceno možnosti širitev kopališč in plaž, 

- oceno zmogljivosti obstoječih parkirnih kapacitet v pasu 300 m od linije obale, 

- oceno možnosti širitve parkirnih kapacitet v pasu 300 m od linije obale, 

- oceno možnosti rabe drugih prometnih sistemov, zlasti javnega potniškega prometa na 

kopnem in v morju, 

- oceno zasedenosti kopališč, plaž, parkirnih površin.  
 
Za izdelavo strokovnih podlag s področja varstva kulturne dediščine bo treba pridobiti in izdelati: 

- preveritev arheološkega potenciala,  

- predhodne arheološke raziskave in  

- oceno kumulativnih vplivov posegov na celostno ohranjanje kulturne dediščine.  
 
Treba bo zbrati tudi podatke s področja ohranjanja narave, zlasti kartirati habitate v morju, v 
priobalnem pasu.  
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Ob upoštevanju, da obstajajo tri osnovne stopnje nosilne zmogljivosti za razvoj turizma, to so socialno-
kulturna, ekološka in ekonomska, morajo občine usmerjeno zbirati potrebne podatke in izbrati 
primerno metodologijo.  
Socialno-kulturna stopnja obsega zbiranje podatkov, kakšni so trenutni in pričakovani družbeni in 
kulturološki vplivi na turizem. 
Ekološka stopnja obsega zbiranje podatkov glede morebitne okoljske škode, ki jo povzroča turizem, in 
ki lahko zmanjšuje odpornost in naravne funkcije sistema. 
Ekonomska stopnja se nanaša na zbiranje podatkov glede podjetij, samostojnih podjetij in 
posameznikov, povezanih s turizmom, ali in pod kakšnimi pogoji lahko donosno poslujejo.  
 
Specializiranega geoportala za potrebe načrtovanja obalnega pasu ni. Treba bi bilo vzpostaviti ali 
nagraditi geoportal, na katerem bi se oblikovale vse podatkovne baze, ki jih predvideva PPP in ki so 
potrebne za načrtovanje.  
 
Zametek geoportala je vzpostavljen v okviru projekta SHAPE. Čeprav je bilo predvideno, da bi ga občine 
uporabljale pri svojem delu, to v praksi ni zaživelo.  
 
Ocenjujemo, da bi bilo za končne uporabnike, zlasti za občine, smiselno nagraditi obstoječe občinske 
geoportale, ki jih zaposleni vsakodnevno uporabljajo.  
 
 

3.1.10 Pravica do uporabe javnih podatkov v okviru Infrastruktura za prostorske 

informacije v EU (Direktiva INSPIRE) 
Čeprav je pretežni del predhodno navedenih podatkov "javnega značaja" smo pri njihovi identifikaciji 

evidentirali določene nejasnosti. Podrobna pravila glede uporabe oziroma souporabe podatkov je/bi 

morala biti opredeljena tudi z mednarodno zavezo, ki določa pristojnosti in naloge na področju 

infrastrukture za prostorske informacije. V nadaljevanju podajamo nekatere ključne značilnosti. 

Vzpostavitev infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti določa DIREKTIVA 

2007/2/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 14. marca 2007, imenovana Direktiva INSPIRE. 

Ta direktiva obravnava vprašanja glede razpoložljivosti, kakovosti, organizacije, dostopnosti in 

souporabe prostorskih informacij in določa splošna pravila za vzpostavitev Infrastrukture za prostorske 

informacije v Evropski skupnosti (v nadaljevanju „INSPIRE“) za namene okoljskih politik Skupnosti ter 

politik ali dejavnosti, ki lahko vplivajo na okolje.  

Države članice so dolžne vzpostaviti navedeno infrastrukturo ter izvajati določbe Direktive skladno s 

predvidenimi roki. 

Infrastruktura za prostorske informacije obsega: metapodatke, zbirke prostorskih podatkov in storitve 

v zvezi s prostorskimi podatki; omrežne storitve in tehnologije; dogovore o souporabi, dostopu in 

uporabi; mehanizme, procese in postopke za usklajevanje in spremljanje, ki se vzpostavijo, delujejo ali 

so na voljo v skladu s to direktivo. Direktiva določna natančen pomen naslednjih pojmov: prostorski 

podatki, zbirka prostorskih podatkov, storitve v zvezi s prostorskimi podatki, prostorski objekt, 

metapodatki, medopravilnost, geoportal INSPIRE, javni organ in tretja oseba.  

V okviru uporabe podatkov za namen predmetne naloge so bistvene predvsem tiste določbe, ki 

nalagajo državam oziroma javnim organom naslednje naloge: 

-  zagotavljati razpoložljivosti oziroma souporabo prostorskih podatkov med javnimi organi (člena 10. 

in 17.), 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Okolje
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- zagotavljati souporabo ali omejeno souporabo podatkov tudi tretjim osebam (t.j. osebe, ki niso javni 

organ) (člen 10.), 

- zagotavljati (brezplačne) storitve iskanja in pregledovanja podatkov, ki so javno dostopni (člen 11.) 

tako javnim organom kot tretjim osebam, 

- pri delni ali popolni omejitvi uporabe so pristojni organi dolžni opredeliti razloge (ti so predvsem: 

zaupni prostorski ali osebni podatki, pravice intelektualne lastnine, varstvo okolja, zaupne poslovne 

ali industrijske informacije ipd.) (člen 13.), 

- opredeliti vsebino dogovora za souporabo podatkov med javnimi organi (člen 21.) 
 
 

3.2 Identifikacija podatkovnih vrzeli 

PPP opredeljuje več strokovnih podlag, ki jih je treba izdelati pred načrtovanjem nadaljnjih morebitnih 

posegov v morje in priobalni pas na kopnem. Vse strokovne podlage, ki jih je treba še izdelati, lahko 

definiramo kot podatkovne vrzeli.  

Poleg navedenih je smiselno definirati še splošne podatkovne vrzeli, za katere vemo, da obstajajo (npr. 

poplave, NUMO), spremljanje stanja morja, spremljanje izvajanja PPP.  

 

Metodologija ugotavljanja nosilne zmogljivosti obalnih občin za turizem v Sloveniji še ni dokončno 

dogovorjena, zaradi česar tudi ni mogoče zanesljivo ugotoviti, kateri podatki bi bili za izdelavo 

predmetne strokovne podlage potrebni.  

Zaradi nedorečene metodologije v tem projektu analiziramo nekaj referenčnih primerov po predlogu 

naročnika. V nadaljevanju po analizi in razmisleku predlagamo identifikacijo ključnih podatkovnih vrzeli 

za obravnavani primer ter predlog metodologije za njihovo dopolnitev. 

Podatkovne vrzeli, ki jih je mogoče definirati v tem trenutku, so torej: 

1. Podatkovne vrzeli, ki so definirane s PPP, 

2. Podatkovne vrzeli, ki jih lahko ugotovimo na podlagi analiziranih metodologij, 

3. Dodatne podatkovne vrzeli bo mogoče določiti v participativnem procesu, v katerem 

sodelujejo ključni deležniki, in po natančni opredelitvi izbrane metodologije in kazalcev 

trajnostnega turizma v obravnavanem primeru.  

Za potrebe projekta predlagamo, da se podatkovne vrzeli razdelijo v več kategorij.  

 

 

3.3 Podatkovne vrzeli, ki jih opredeljuje Pomorski prostorski plan Slovenije 

PPP definira številne podatkovne vrzeli. Večinoma gre za izdelavo strokovnih podlag, ki jih je treba 

izdelati pred nadaljnjim načrtovanjem posegov v priobalnem pasu na kopnem in v morju. Podatkovne 

vrzeli so bile definirane v procesu prostorskega načrtovanja na morju in v priobalnem pasu, v 

sodelovanju deležnikov, javnosti, lokalnih skupnosti, strokovnih institucij, nosilcev urejanja prostora.   

 

 



37 
 

3.4 Referenčni primeri strokovnih podlag in projektov ugotavljanja nosilne 

zmogljivosti obalnih območij za turizem  

 

3.4.1 EcAp-based marine vulnerability assessment as a basis for MSP in 

Montenegro 

Ocena ranljivosti je bila izdelana v okviru projekta »Defining the methodological framework for marine 

spatial planning in Bokakotorska Bay (Montenegro)«.  

Projekt je bil namenjen oblikovanju in testiranju metodologije za oceno ranljivosti morja. Testiranje je 

omogočilo tudi ugotavljanje pomanjkljivosti, ovir, podatkovnih potreb in vrzeli predlagane 

metodologije ter obstoječih zmogljivosti za prihodnji razvoj prostorskega načrtovanja. Pristop bo 

mogoče uporabiti pri prostorskem razvoju Črne gore tako za kopenska kot za morska območja, kar bo 

zahtevalo združljivost in skladnost metodologij, ki se uporabljajo na kopnem in morju. 

Ocena ranljivosti je vključevala tri glavne korake: 

Identifikacija in kartiranje podatkov, povezanih s kazalniki EcAp, vključno s kazalniki okoljskega stanja 

morskega in obalnega območja (biotska raznovrstnost in krajinske značilnosti, vključno na primer 

razširjenost habitatov, številčnost populacije izbranih vrst in podobno) in kazalniki obstoječih pritiskov 

(predvsem fizičnih in kemične značilnosti morskega okolja, ki so posledica obstoječih človeških 

dejavnosti, vključno z na primer evtrofikacijo, kontaminacijo, fizičnimi motnjami obale itd.). 

Pripis vrednosti trenutnemu stanju (tj. indeks vrednosti) in pritiskov na morska območja (t.i. indeks 

vpliva). Indeks vrednosti odraža raven obstoječe kakovosti okolja in temelji predvsem na informacijah 

o okoljskem stanju morskega območja. Z uporabo različnih kriterijev (kot so stanje ohranjenosti, 

redkost, endemizem itd.) se vrednost pripiše različnim komponentam okolja za vsako prostorsko enoto 

preučevanega območja na lestvici od 1 do 5. Indeks vpliva odraža intenzivnost vpliv na morsko okolje 

in je opredeljen na podlagi meril, povezanih z izpostavljenostjo in občutljivostjo morskega okolja na 

pritiske, ki izhajajo iz obstoječih človekovih dejavnosti. Za indeks vpliva je bila vsaka prostorska enota 

ocenjena na lestvici od 1 do 10. 

Ocena ranljivosti kot potencialne velikosti negativnih vplivov (stopnja, obseg in pomen) prihodnjih 

aktivnosti, ki je odvisna od trenutnega stanja morskega okolja (indeks vrednosti), trenutne 

intenzivnosti pritiskov (indeks vpliva), značilnosti prihodnjih aktivnosti in odpornost morskega okolja 

na prihodnje dejavnosti (tj. njegova sposobnost, da absorbira dodatne pritiske). Z uporabo pripisane 

vrednosti za indeks vrednosti (1-5) in indeksa vpliva (1-10), na podlagi strokovnega mnenja o 

odpornosti morskega okolja na vsako posamezno prihodnjo dejavnost, je bila vrednost ranljivosti 

dodeljena na lestvici od 1-10. za vsako prostorsko enoto. 

Ocena ranljivosti je omogočila identifikacijo najbolj krhkih in dragocenih območij Bokokotorskega 

zaliva, ki jih je treba obvarovati pred degradacijo v prihodnosti in kjer je treba skrbno načrtovati 

prihodnje aktivnosti. 

Prenosljivost metodologije: možna je vključitev obstoječega sistema NUMO.  
 

(Vir: https://maritime-spatial-planning.ec.europa.eu/practices/ecap-based-marine-vulnerability-

assessment-basis-msp-montenegro) 

 

https://maritime-spatial-planning.ec.europa.eu/practices/ecap-based-marine-vulnerability-assessment-basis-msp-montenegro
https://maritime-spatial-planning.ec.europa.eu/practices/ecap-based-marine-vulnerability-assessment-basis-msp-montenegro
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3.4.2 Guide to Good Practice in Tourism Carrying Capacity (TCC) Assessment 

Dokument je pripravil Center za regionalne dejavnosti Programa prednostnih ukrepov (PAP/RAC) 

Sredozemskega akcijskega načrta (MAP - UNEP). 

V okviru projekta je bilo izdelanih več testnih primerov v Španiji, Italiji, Egiptu, Albaniji, Grčiji, Malti in 

na Hrvaškem.  

Ugotovitve projekta kažejo, da ni mogoče aplicirati enotne ali celo najprimernejše metodologije za 

merjenje nosilnosti. Vendar pa je v vseh primerih mogoče upoštevati nekatere širše smernice. 

Metodologijo je treba izbrati glede na ciljne skupine in cilje, ki so za oceno nosilne zmogljivosti turizma 

opredeljeni v zgodnjih fazah.  

Delovni pristop v vseh primerih temelji na kazalcih za ocenjevanje, razvojnih scenarijih in 

participativnem procesu. Metodologijo PAP lahko povzamemo v naslednje faze: 

- upravljanje podatkov; 

- ocenjevanje in analiza; 

- scenariji razvoja turizma; 

- participativni proces; 

- izračun nosilne zmogljivosti; 

- integracija z načrtovanjem in upravljanjem. 

Primerna je uporaba kazalcev trajnostnega turizma kot so: 

- okoljski odtis,  

- emisije CO2,  

- zagotavljanje vodnih virov,  

- čiščenje odpadne vode,  

- vpliv na biodiverziteto,  

- raba priobalnih zemljišč,  

- proizvodnja odpadkov,  

- rast zaposlenosti itd.  

 

Prenosljivost metodologije: Ocenjujemo, da metodologija ni neposredno prenosljiva. Smiselno je, 

da se kazalci trajnostnega turizma določijo v vsakem posameznem primeru. Na podlagi  individualno 

dogovorjene metodologije in potrebnih kazalcev se določijo dodatne podatkovne vrzeli.   

 

(Vir: Zoran Klarič: Guide to Good Practice in Tourism Carrying Capacity Assessment, 

https://www.researchgate.net/publication/305781936_Guide_to_Good_Practice_in_Tourism_Carryi

ng_Capacity_Assessment) 

 

 

3.4.3 Regionalna strategija trajnostnega razvoja turizma - III. Ocena nosilnih 

zmogljivosti  

Strategija ugotavlja, da je za načrtno uveljavljanje trajnostnega razvoja turizma ključnega pomena 

pravočasno in celovito prostorsko planiranje, ki umešča v strategijah načrtovane posege v prostor. 

https://www.researchgate.net/publication/305781936_Guide_to_Good_Practice_in_Tourism_Carrying_Capacity_Assessment
https://www.researchgate.net/publication/305781936_Guide_to_Good_Practice_in_Tourism_Carrying_Capacity_Assessment
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Ocena nosilne zmogljivosti se nanaša pretežno zgolj na obalni pas, ki je zaradi atraktivnosti lokacije in 

razvojnih teženj ter obsega turističnega obiska na obravnavanem območju projekta, najbolj ogrožen.  

Strategija definira: 

• prostorsko – ekološke indikatorje: 

- plaže oziroma njihova zmogljivost, 

- kakovost kopalnih voda, 

- nosilna zmogljivost zelenih površin in zelenic, 

• infrastrukturne indikatorje: 

- porabo pitne vode, 

- ureditev javnega potniškega prometa, 

- nastanitvene zmogljivosti, 

• socioekonomske indikatorje: 

- zasedenost ležišč, 

- zadovoljstvo prebivalcev z učinki turizma.  

Prenosljivost metodologije: smiselna je vključitev predlaganih kazalcev, ki pa jih je treba dopolniti 

še z dodatnimi.  
 

(Vir: Regionalna strategija trajnostnega razvoja turizma 2006-2012, povzetek strategije, izdelal: 

Hosting d.o.o., december 2006, CAMP, RRC/RRA: https://www.rrc-kp.si/sl/projekti/referencni-

projekti/18-uncategorised/114-regionalna-strategija-trajnostnega-razvoja-turizma.html) 

 

 

3.5 Ključne podatkovne vrzeli 

Poleg podatkovnih vrzeli, ki so bile ugotovljene s PPP, je v tem trenutku mogoče ugotoviti podatkovne 

vrzeli, ki izhajajo iz analiziranih metodologij.  

Podatkovne vrzeli se lahko določijo v participativnem procesu, v katerem sodelujejo ključni deležniki, 

in po natančni opredelitvi izbrane metodologije in kazalcev trajnostnega turizma v obravnavanem 

primeru.  

Predlagamo, da se kazalci in z njimi povezane podatkovne vrzeli določijo na srečanju s predstavniki 

lokalne skupnosti in drugih sodelujočih institucij. Pričakovati je mogoče, da bodo dodatne podatkovne 

vrzeli definirane s strani različnih nosilcev urejanja prostora.   

 

3.5.1 Podatkovne vrzeli, ki so definirane v PPP, povezane z razvojem turizma 

Pred nadaljnjim prostorskim razvojem turizma je treba izdelati različne strokovne podlage. Za širitev 

komunalnih privezov, marin in pomolov za pristajanje potniškega prometa, pristanišča za mednarodni 

javni potniški promet s privezi za velike turistične jahte z ladjedelnico za vzdrževanje manjših ladij v 

Izoli je mogoča le po predhodni pridobitvi strokovnih podlag za oceno nosilne zmogljivosti morja za 

celotno slovensko morje in obalni pas. Pri tem se upoštevajo obstoječe obremenitve v okolju, 

varnostne omejitve ter druge omejitve in varstveni režimi v prostoru, upravljavski načrti zavarovanih 

območij in drugi varstveni režimi, potrebna zaledna infrastruktura (npr. parkirišča, dostopne poti, 

infrastrukture za odpadke, sanitarije) ter pričakovani vplivi umestitve ureditev na morsko okolje, 

tujerodne vrste, varovana in varstvena območja narave, območja ključnih elementov morske biotske 

https://www.rrc-kp.si/sl/projekti/referencni-projekti/18-uncategorised/114-regionalna-strategija-trajnostnega-razvoja-turizma.html
https://www.rrc-kp.si/sl/projekti/referencni-projekti/18-uncategorised/114-regionalna-strategija-trajnostnega-razvoja-turizma.html
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raznovrstnosti, emisije hrupa in emisije v zrak, raba voda, potrebe drugih dejavnosti, generiranje 

odpadkov in odpadnih voda, kulturna dediščina (podvodna in na kopnem) in krajina. 

Zagotoviti je treba tudi preveritev arheološkega potenciala in oceniti kumulativni vpliv posegov na 

celostno ohranjanje kulturne dediščine. Pred povečanjem števila priveznih mest v marinah, 

pristaniščih in sidriščih je treba izvesti predhodne arheološke raziskave, ki bodo opredelile, ali so 

posegi v enote kulturne dediščine sprejemljivi ter pod kakšnimi pogoji. 

Umestitev pomolov, ploščadi, grajene obale in ostale infrastrukture za kopalce je mogoča le ob 

predhodni pridobitvi soglasij nosilcev urejanja prostora. Na območjih naravno ohranjene meje obale 

se tovrstni posegi ne načrtujejo. Širitev pomolov, ploščadi, grajene obale in ostale infrastrukture za 

kopalce je mogoča le ob predhodni izdelavi strokovnih podlag in upoštevanju naravovarstvenih 

smernic. Kumulativna obremenitev okolja se preveri vsaj za območje celotne obale v posamezni 

občini v sklopu priprave izvedbenih aktov. Pri tem se upoštevajo obstoječe obremenitve v okolju, 

omejitve in varstveni režimi v prostoru, varnostne omejitve, upravljavski načrti zavarovanih območij in 

drugi varstveni režimi, potrebna zaledna infrastruktura (npr. parkirišča, dostopne poti, infrastrukture 

za odpadke, sanitarije) ter pričakovani vplivi umestitve ureditev na morsko okolje, stanje voda, 

tujerodne vrste, varovana in varstvena območja narave, območja ključnih elementov morske biotske 

raznovrstnosti, emisije hrupa in emisije v zrak, raba vode, potrebe drugih dejavnosti, generiranje 

odpadkov in odpadnih voda, kulturna dediščina (podvodna in na kopnem) in krajina. Izvedba novih 

grajenih obal in njihova širitev v morje sta mogoči le ob ohranjanju stanja morskih voda, ob predhodni 

izdelavi strokovnih podlag in presoji vplivov na okolje. 

Ob podrobnejšem načrtovanju teh ureditev je treba predvideti spremljajočo infrastrukturo za zbiranje 

odpadkov na kopnem in zagotoviti nadaljnje ustrezno ravnanje z njimi (predaja pooblaščenim osebam 

za ravnanje z odpadki). Zagotoviti je treba tudi preveritev arheološkega potenciala in oceniti 

kumulativni vpliv posegov na celostno ohranjanje kulturne dediščine. 

 

Izvede se kartiranje morskih habitatnih tipov obalnega pasu, ki bo omogočilo presojo kumulativnih 

vplivov v postopku CPVO za ureditve v obalnem pasu. 

 

Ob načrtovanju posegov za vzpostavitev infrastrukture, potrebne za intenziviranje dejavnosti turizma, 

športa in rekreacije v morskem okolju, je treba preučiti vplive teh posegov in dejavnosti na vnos in 

širjenje tujerodnih vrst ter ob vzpostavitvi infrastrukture, potrebne za intenziviranje dejavnosti 

turizma in rekreacije ter urbanizacije v morskem okolju, spremljati pojavljanje tujerodnih morskih 

organizmov na površinah, ki bi jih lahko uporabile kot substrat. 

 

Varstvo kulturne dediščine se vključuje v načrtovanje prostorskega razvoja tako, da se v postopku 

priprave planov upošteva ohranitev kulturnih spomenikov, registriranih arheoloških najdišč in lastnosti 

dediščine, opredeljenih v varstvenih območjih dediščine. Varstvo arheoloških ostalin se vključuje v 

načrtovanje prostorskega razvoja tako, da se v postopku priprave planov na območjih predvidenih 

posegov, ki še niso bila raziskana in kjer arheološki potencial ni znan, v zgodnjih fazah planiranja 

zagotovijo izvedba predhodnih arheoloških raziskav za oceno arheološkega potenciala in na podlagi 

rezultatov teh raziskav po potrebi nadaljnji varstveni ukrepi za novoodkrita arheološka najdišča, 

med katere spada tudi redno spremljanje stanja dediščine.  

 

Za umestitev promenade se ob upoštevanju ranljivosti, privlačnosti in ustreznosti obalnega pasu 

izdela krajinska zasnova, v okviru katere se preučijo variantne rešitve trase promenade. Pri tem naj 
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se upoštevajo pričakovane spremembe meje obale zaradi podnebnih sprememb in s tem povezani 

ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti. V okviru krajinske zasnove se trasa promenade uskladi z 

varstvenimi režimi in izbere najustreznejša varianta. Kjer promenada prečka registrirane enote 

kulturne dediščine, se s strani ZVKDS pridobijo kulturnovarstveni pogoji in smernice, kjer promenada 

prečka območja z naravovarstvenim statusom, pa se pridobijo naravovarstvene smernice. Krajinska 

zasnova naj bo obvezna strokovna podlaga za umestitev promenade v prostor v okviru regionalnega 

prostorskega načrta oziroma prostorskih načrtov obalnih občin. Na podlagi tega se zagotovi celovita in 

skladna ureditev celotne trase, prilagojena lokalnim značilnostim prostora (kulturna dediščina, varstvo 

narave, arhitektura, lokalni materiali, vegetacija, prepoznavne značilnosti krajine). V sklopu 

načrtovanja se predvidi tudi ustrezna infrastruktura za zbiranje odpadkov in njeno upravljanje 

(zagotovljeno preverjanje zapolnjenosti, redni odvoz in predajo odpadkov predelovalcem). Če je 

mogoče, se na promenado naveže predstavljanje naravne in kulturne dediščine, naveže se tudi na 

rekreacijska območja v notranjosti. 

Obalna promenada se lahko načrtuje tudi kot vzdrževanje obstoječe pešpoti. Pri vzdrževanju 

obstoječih pešpoti izdelava krajinske zasnove ni potrebna. 

 

Strokovne podlage za iskanje in preverjanje lokacij za umestitev otoka so podrobno opisane.  

 

MOP, DRSV v roku dveh let po uveljavitvi PPP izdela Strategijo prilagajanja rabe in dejavnosti na 

slovenski obali zaradi vpliva podnebnih sprememb na višino gladine morja. 

 

MOP, DRSV v roku treh let po uveljavitvi PPP izdela celovito študijo poplavne in erozijske ogroženosti 

za obalno območje, ki obsega tudi druga območja, ki niso vključena v Območja pomembnejšega 

vpliva poplav (OPVP). Študija naj zajame celovito analizo poplavne in z njo povezane erozijske 

nevarnosti in ogroženosti, določitve ciljev zmanjševanja poplavne ogroženosti ter ciljev dobrega stanja 

voda, opredelitve merljivih kazalnikov doseganja ciljev ter načrtovanje ustreznih ukrepov za doseganje 

ciljev na celotnem obalnem območju. 

 

3.5.2 Podatkovne vrzeli, ki izhajajo iz analiziranih metodologij 

Glede ugotavljanja nosilne zmogljivosti okolja za turizem: 

- nejasne so kapacitete hotelov in zasebnih nastanitev ter njihova predvidena rast do leta 2030,   

- ni celovitega / interaktivnega prikaza kopalnih kapacitet, prikazane so zgolj lokacije in oprema 

kopališč. Dostopnost kopališč, zlasti trajnostna, ni definirana in prikazana, 

- možnosti širitve kopališč so nejasne (območja, statusi kopališč), 

- ni celovitega / interaktivnega prikaza parkirnih površin za območje vseh štirih občin, zlasti po 

zvrsteh (avtomobili, avtodomi, avtobusi), 

- v prikazih podatkov občin niso zajete površine mirujočega prometa v zasebnem upravljanju,  

- ni celovitega / interaktivnega prikaza JPP v obalnih občinah in v priobalnem pasu na kopnem 

in morju (JPP, ki bi napajal tudi turistično infrastrukturo).  

 

- Podatki o zagotavljanju vodooskrbe prebivalcev in obiskovalcev (kot izhodišče pri oceni nosilne 

zmogljivosti), 

- Podatki o kapacitetah čiščenja odpadnih voda (kot izhodišče pri oceni nosilne zmogljivosti), 
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- Podatki o potrebnih omejitvah obiskov naravnih kopališč in območij za kopanje, zlasti v bolj 

ranljivih in zaščitenih območjih, 

- Nosilna zmogljivost morja po podatkih NUMO, 

- Podatki glede omejitve obiska območij nepremične kulturne dediščine vključno z identifikacijo 

teh območij.  

 
 

3.5.3 Dodatne podatkovne vrzeli 

Podatkovne vrzeli se lahko določijo v participativnem procesu, v katerem sodelujejo ključni deležniki, 

in po natančni opredelitvi izbrane metodologije in kazalcev trajnostnega turizma v obravnavanem 

primeru.  
Predlagamo, da se kazalci in z njimi povezane podatkovne vrzeli določijo na srečanju s predstavniki 

lokalne skupnosti in drugih sodelujočih institucij. Pričakovati je mogoče, da bodo dodatne podatkovne 

vrzeli definirane s strani različnih nosilcev urejanja prostora. (predlog za delavnico) 

 

Sklep 

Vse navedeno glede podatkovnih vrzeli opozarja na potrebo po celovitem obravnavi "Zmogljivosti 

obalnih območij za turizem". V tem okviru vidimo potrebo po izdelavi posebne analitične naloge, ki bo 

opredelila izhodišča, cilje, ustrezno metodologijo, ključne deležnike in njihove pristojnosti, ter željene 

rezultate.  

 

4 Kopališča 
4.1 Pregled in analiza sedanjega stanja kopališč 
 

4.1.1 Evidentiranje kopalnih območij in naravnih morskih kopališč  
Evidentiranje kopališč, plaž in drugih zemljišč, kjer se izvaja dejavnost kopanja, je potekalo na podlagi 

naslednjih podatkov: 

1. kopalne vode, kot jih navaja PPP (in druge uradne evidence), 

2. območja naravnih kopališč z vodnim dovoljenjem, kot jih navaja Atlas voda (in druge uradne 

evidence), 

3. podatki o drugih površinah, kjer se tudi izvaja dejavnost kopanja (druga kopališča), podanih s strani 

lokalnih skupnosti (občine). 

 

V procesu pridobivanja podatkov za področje "kopališč" smo tudi v okviru uradnih evidenc naleteli na 

zelo različna terminološka poimenovanja. Pri tem je potrebno ločevati med termini, ki opredeljujejo 

ločeno vodni in kopni del, predvsem pa: 

- se pojavljajo v splošnem pogovornem jeziku: kopališče, plaža, plažna ureditev, obala za kopanje, 

morje za kopanje ipd., ali: 

- so formalno opredeljeni kot: kopalno območje, naravno kopališče, kopalne vode, v Zakonu o vodah. 
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V principu gre torej za dve skupini območij namenjenih kopanju in sicer: 

- a) kopališča, kot jih navajajo uradne evidence, 

- b) druga kopališča oziroma območja, kjer se tudi izvaja dejavnost kopanja. 

Razlikujejo s torej po statusu. V nadaljevanju še enkrat podajamo formalni citat: 

 

► Zakon o vodah (ZV-1-NPB7); čistopis: 

77. člen (kopalne vode) 

(neuradno prečiščeno besedilo) 

(1) Kopalno območje je območje kopalne vode, kjer se kopa ali se pričakuje, da se bo kopalo veliko 

število ljudi in kopanje ni trajno prepovedano ali trajno odsvetovano, s pripadajočim priobalnim 

zemljiščem. 

(2) Naravno kopališče je območje kopalne vode, kjer se kopanje izvaja kot neposredna raba vode za 

dejavnost kopališč in v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred utopitvami, vključno s pripadajočo 

infrastrukturo. 

(3) Kopalne vode so vode, kjer se kopa ali se pričakuje, da se bo kopalo veliko število ljudi, ali se 

kopanje izvaja kot neposredna raba vode za dejavnost kopališč, pa kopanje ni trajno prepovedano ali 

trajno odsvetovano. 

(4) Vlada določi kopalne vode ter vrste in način izvajanja nalog upravljanja kakovosti kopalnih voda. 

(5) Merila za vrednotenje kakovosti kopalnih voda in razvrščanje teh voda po kakovosti, obveznost in 

način izvajanja monitoringa kopalnih voda so določena s predpisi o varstvu okolja. 

(6) Na kopalnem območju ali naravnem kopališču ni dovoljeno postavljati stalnih ali začasnih objektov 

ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem ali morskem dobru. 

(7) Minister predpiše podrobnejša merila za ugotavljanje kopalnih voda, ki se nanašajo zlasti na: 

-      ustreznost vodnega telesa glede na predpisane parametre, 

-      število kopalcev na kopalnem območju in 

-      obstoječo posebno in splošno rabo vode na tem območju. 

Uradni list RS, št. 67/2002 z dne 26. 7. 2002: 77. člen ZV-1 

Uradni list RS, št. 57/2008 z dne 10. 6. 2008: ZV-1A 

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012: ZV-1B 

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013: ZV-1C 

Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 - ZZdrI-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12 in 100/13: ZV-1-NPB5 

Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 - ZZdrI-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14: ZV-1-NPB6 

Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15: ZV-1-

NPB7 

 

https://zakonodaja.com/zakon/zv-1/77-clen-kopalne-vode
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200267&stevilka=3237#77.%20%C4%8Dlen
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2013100&stevilka=3602
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1244
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1244
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1244
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1244
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Za predmetno raziskavo (evidenco in oceno kapacitet) so vsa ta območja pomembna predvsem iz 

vidika prostorskega obsega in lege glede na bližino ali oddaljenost od urbanih središč. Na področju 

formalnih določb glede velikosti "kopališč" smo evidentirati "uradni podatek" o minimalni velikosti 

površine za posameznega kopalca, ki je merodajna za doseganje varnega obratovanja kopališča in 

varstva pred utopitvami. Ta površina znaša 7 m2 / kopalca, citat: 

 

► Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno 

obratovanje kopališč in za varstvo pred utopitvami na kopališčih (pisrs.si) 

 

2. Naravna kopališča 

39. člen 

"Na naravnih kopališčih ni omejitve največjega dovoljenega števila kopalcev. Za ustrezno zasedenost 

naravnega kopališča se šteje, če ima vsak obiskovalec za sončenje, sprostitev in počitek na voljo 

najmanj 7 m2. Če odgovorna oseba na kopališču ugotovi, da je število obiskovalcev večje, mora 

prilagoditi varnostne ukrepe v skladu s predpisom o organizacijskih ukrepih za varstvo pred 

utopitvami…" 

 

 

V strokovni literaturi (tuji primeri) se pojavljajo tudi drugačni standardi (normativi) in sicer med 5 m2 

in 20 m2 / kopalca, glede na status kopališča (npr. mestno kopališče ali kopališče na prostem), oziroma 

glede na potrebno in razvito podporno infrastrukturo (kader, ki skrbi za varnost, senčenje, sanitarije, 

slačilnice itd.). 

V tabeli 3 so prikazane terminološke pojavne oblike kopališč, ki smo jih evidentirali v naši analizi 

(uradne evidence in drugi viri). 

 

Tabela 3: Terminologija na področju kopalnih voda in kopališč z različnimi statusi. 

 Status - različne pojavne oblike (v evidencah in v praksi) 
 

1 Kopalne vode (PPP)                                                                                                                                                         (po ZV-1-NPB7) 

2 Kopalno območje na območju kopalnih voda                                                                                                            (po ZV-1-NPB7) 

3 Naravno kopališče na območju kopalnih voda (z vodnim dovoljenjem - upraviteljem)                                     (po ZV-1-NPB7) 

  

4 Naravno kopališče izven območja kopalnih voda (z vodnim dovoljenjem - upraviteljem)*                              (izjema v prostoru) 

5 Naravno kopališče na območju kopalnih voda (brez vodnega dovoljenja - upravitelja)**                                (izjema v prostoru) 

  

6 Druga kopališča - območja z evidentirano dejavnostjo kopanja, tako na območju kopalnih voda kot tudi izven njih *** 

*      primer: Strunjan (Krka) 
**    primer: Pacug 
*** podatki podani s strani lokalnih skupnosti (občine) 

 

Na območju vseh obalnih občin je evidentiranih 21 območij kopalnih voda. Skupno število vseh 

kopališč je naslednje: 

- naravna kopališča na območju kopalnih voda (z vodnim dovoljenjem + izjeme): 17 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6962
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6962
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- druga kopališča:         29 

- skupaj:           46 

V tabeli 4 so podani nazivi kopalnih voda in kopališč, kot jih navajajo uradne evidence. Razvidno je, da 

tudi te evidence nimajo usklajene terminologije (glej primer kopalne voda št. 10, kjer je za naziv 

kopalne vode uporabljen termin "plaža").  

Tabela 4: Evidenca kopalnih voda in kopališč, ki so zavedeni v uradnih evidencah. 

 

 

Sintezna: kopališča - lega, obseg in naziv 
Za potrebe vzpostavitve sintezne podatkovne baze (vseh kopališč) ter izračun njihovih kapacitet, smo 

na podlagi uradnih evidenc ter dodatno v sodelovanju z vsemi obalnimi občinami, izoblikovali sintezni 

seznam nazivov posameznih kopališč, opredelili smo njihovo lego in prostorski obseg (v m2). Za izračun 

kapacitet je uporabljena predpostavka m2 / kopalca. 

Kapacitete kopališč in plaž smo izračunali glede na Pravilnik o varstvu pred utopitvami, ki predvideva 

površino kopališča 7 m2 / kopalca. Dejanska kapaciteta kopališčne oziroma plažne površine pa je 

Zap. št.  
kop. vode 

Občina  
kopalne 
vode 

Ime kopalne vode Kopališče 
(z vodnim dovoljenjem) 

1 Ankaran Kopalno območje Debeli Rtič NARAVNO KOPALIŠČE DEBELI RTIČ* 

2 Ankaran Naravno kopališče RKS MZL Debeli Rtič Naravno kopališče RKS MZL Debeli Rtič 

3 Ankaran Kopališče Adria Ankaran Kopališče Adria Ankaran 

    

4 Koper Mestno kopališče Koper Mestno kopališče Koper ("Mokra mačka") 

5 Koper Kopališče Žusterna Kopališče Žusterna** 

    

6 Koper/Izola Kopalno območje Žusterna - AC Jadranka ** 

    

7 Izola Kopalno območje Pri svetilniku Kopalno območje Pri svetilniku 

8 Izola Naravno kopališče Delfin Naravno kopališče Delfin 

9 Izola Kopalno območje Rikorvo - Simonov zaliv *** 

10 Izola Plaža Simonov zaliv Plaža Simonov zaliv 

    

11 Izola/Piran Kopalno območje Simonov zaliv - Strunjan *** 

    

12 Piran Obmorsko kopališče - Plaža Krka - Zdravilišče 
Strunjan 

Obmorsko kopališče - Plaža Krka - 
Zdravilišče Strunjan 

13 Piran Naravno kopališče Salinera Naravno kopališče Salinera 

14 Piran Kopalno območje Salinera - Pacug Kopalno območje Salinera - Pacug**** 

15 Piran Kopalno območje Fiesa - Piran Kopalno območje Fiesa - Piran**** 

16 Piran Plaža Grand Hotela Bernardin Plaža Grand Hotela Bernardin 

17 Piran Plaža hotela Vile Park Plaža hotela Vile Park 

18 Piran Kopališče Hoteli morje Kopališče Hoteli morje 

19 Piran Osrednja plaža Portorož Osrednja plaža Portorož 

20 Piran Naravno kopališče Metropol Portorož Naravno kopališče Metropol Portorož 

21 Piran Naravno kopališče Avtokamp Lucija Naravno kopališče Avtokamp Lucija ***  

* edino, ki ima svoje ime, ostala kopališča nimajo imena 
** Kopališče je delno v kopalni vodi Žusterna (večina), delno v AC Jadranka (manjšina) 
*** nima zabeleženega kopališča z vodnim dovoljenjem 
**** zgolj odvzem-Pacug; ni vodnega dovoljenja (Fiesa) 
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odvisna od tipologije plaže (urbana, naravna) in z njo pričakovane zasebnosti, naravne ranljivosti, 

morfologije (skalnata, betonska, peščena plaža), opremljenosti s kopališko infrastrukturo in ostalih 

dejavnikov.  

 
 
V nadaljevanju so podani podrobnejši prikazi kopališč v posamezni občini. Zaradi ustrezne ponazoritve, 
smo območje obravnave razdelili na 9 prostorskih prikazov (slika 8). Sintezni prikaz površin in ocena 
kapacitete je prikazana v poglavju 4.1.2. 
 

 

 

 
Slika 8: struktura prostorskih prikazov, karte/slike 1 - 9.  

Občina Ankaran 



47 
 

Na območju občine Ankaran smo evidentirali skupaj devet kopališč (sliki 9 in 10). Od tega sta dva 

zavedena v uradnih evidencah (5. Debeli rtič in 9. Adria) pri sedmih pa gre za druga območja, kjer se 

tudi izvaja dejavnost kopanja (tabela 5). 

Tabela 5: kopališča na območju občine Ankaran. 

Id 
  

Ime kopališča 
(vsa) 

Občina 
  

Kopalne v. /drugo 
  

površina (m2) 
  

1 Lazaret 1 Ankaran drugo 5392,4 

2 Lazaret 2 Ankaran drugo 2943,1 

3 Lazaret 3 Ankaran drugo 7077,8 

4 Debeli rtič Ankaran drugo 11330,3 

5 Debeli rtič Ankaran kop.v./vod.d. 3035,4 

6 Pod vinogradi Ankaran drugo 8377,5 

7 Obstoječa plaža študent Ankaran drugo 3767,2 

8 Oltra Ankaran drugo 4316,3 

9 Adria Ankaran kop.v./vod.d. 8946,6 

 

 

 
 
Na območju Debelega rtiča so določene sekvence pod klifi prostorsko zelo omejene. Pri izračunu kapacitet 
smo upoštevali ozek pas, ki ga dodatno omejuje visoka plima (foto: S. Mezek, 2022). 
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Plaža "Študent" je prostorsko členjena na dva dela. Nova krajinska zasnova OA za to območje predvideva 
krajinsko-arhitekturno prenovo (prenovijo in ohranijo se betonske ploščadi in naravno stanje obale) (foto: S. 
Mezek, 2022). 
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Slika 9: kopališča na območju občine Ankaran (1). (Op.: številka v oklepaju označuje lego območja na 

celotni obali - glej sliko št. 8). 
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Slika 10: kopališča na območju občine Ankaran (2). 

Kopališča in plaže na območju občine Ankaran pokrivajo večji del priobalnega pasu na kopnem. Za 

kopanje se uporablja celoten priobalni pas, ki je za to primeren z vidika morfologije, dostopnosti in 

odsotnosti ostalih rab. Kopanje se izvaja tako na severnem kot južnem delu polotoka, najbolj pa so 

kopalne površine zgoščene na Debelem rtiču in ob urbanih območjih.  

 

Mestna občina Koper 

Na območju Mestne občine Koper smo evidentirali skupaj štiri kopališča (sliki 11 in 12). Od tega sta 

dve kopališči zavedena v uradnih evidencah (10. Mestno kopališče Koper in 13.  Območje za kopanje 

Koper - Izola) pri dveh pa gre za druga območja, kjer se tudi izvaja dejavnost kopanja (tabela 6). 
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Tabela 6: kopališča na območju Mestne občine Koper. 

Id 
Ime kopališča 

(vsa) 
Občina  kopalne/drugo  površina (m2)  

10 Mestno kopališče Koper (Mokra mačka) Koper kop.v./vod.d. 5876,7 

11 
Območje za kopanje Semedela (Obmorski 
park) Koper drugo 34930,5 

12 Kopališče Žusterna Koper kop.v./vod.d. 11210,8 

13 Območje za kopanje Koper - Izola (v MOK) Koper drugo 6179,3 

 

 

Slika 11: kopališča na območju Mestne občine Koper (3). 
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Zaradi prisotnosti Luke Koper, ki v MOK zavzema večji del priobalnega pasu, so površine, namenjene 

kopanju, v MOK manjše kot v ostalih obalnih občinah. Poleg mestne plaže Koper se preostali del 

kopalnih površin nahaja med ustjem Badaševice in mejo z občino Izola. MOK se zlasti v zadnjih letih 

usmerja v intenzivno širitev območij, namenjenih kopanju.  

Slika 12: kopališča na območju Mestne občine Koper (4). 

 

Občina Izola 

Na območju občine Izola smo evidentirali skupaj 11 kopališč (sliki 13 in 14). Od tega so tri kopališča 

zavedena v uradnih evidencah (16. Plaža slepih in slabovidnih, zaliv 19.  Delfin in 21. Simonov zaliv), pri 

osmih pa gre za druga območja, kjer se tudi izvaja dejavnost kopanja (tabela 7). 
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Tabela 7: kopališča na območju občine Izola. 

Id 
Ime kopališča 

(vsa) 
Občina  Kopalne v./drugo  površina (m2)  

13 Območje za kopanje Koper - Izola (Izola) Izola drugo 9078,4 

14 Jadranka Izola drugo 8861,7 

15 "Šampjera" ob pečini Izola drugo 465,4 

16 Plaža slepih in slabovidnih Izola kop.v./vod.d. 2158,7 

17 Svetilnik Izola drugo 8445,4 

18 Valobran Izola drugo 3686,7 

19 Delfin Izola kop.v./vod.d. 732,9 

20 "Na kamenčkih" Izola drugo 1538,2 

21 Simonov zaliv Izola kop.v./vod.d. 5463,2 

22 Pod Belvederjem Izola drugo 618,0 

23 
Strunjan  
(op.: 2m območje pod klifi v o. Izola) Izola drugo 2101,1 

 



54 
 

Slika 13: kopališča na območju občine Izola (5). 

Občina Izola ima urejene kopalne površine na vseh delih priobalnega pasu, kjer to dopuščajo 

morfologija, dostopnost in ostale rabe. Kopališča in plaže so enakomerno razporejeni od meje z MOK 

do Jadranke in od marine do meje z občino Piran.  

Več kopališč je tudi v urbaniziranem območju mesta Izole, na severni in SZ strani polotoka.  
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Slika 14: kopališča na območju občine Izola (6). 

 

Občina Piran 

Na območju občine Piran smo evidentirali skupaj 22 kopališč (slike 15, 16, 17). Od tega je deset kopališč 

zavedenih v uradnih evidencah (24. Krka Strunjan, 25. Salinera, 27. Pacug, 29. Fiesa, 34. Bernardin, 36. 

Plaža hotela Vile Park, 39. Meduza, 40. Osrednja plaža Portorož, 41. Plaža Lucija in 44. Kamp Lucija) pri 

dvanajstih pa gre za druga območja, kjer se tudi izvaja dejavnost kopanja (tabela 8). 
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Tabela 8: kopališča na območju občine Piran. 

Id 
Ime kopališča 

(vsa) 
Občina 

  

kopalne/drugo 
  

površina (m2) 
  

24 Krka Strunjan Piran kop.v./vod.d. 14967,3 

25 Salinera Piran kop.v./vod.d. 17245,6 

26 Kopalno območje Salinera - Pacug Piran drugo 1195,3 

27 Pacug Piran kop.v./vod.d. 5293,0 

28 Območje v rabi za kopanje Pacug - Fiesa Piran drugo 1037,2 

29 Fiesa Piran kop.v./vod.d. 13821,6 

30 Kopalno območje Fiesa - Piran Piran drugo 2449,8 

31 Punta Piran drugo 8667,6 

32 Riviera - Fornače Piran drugo 4052,9 

33 Fornače Piran drugo 1784,1 

34 Bernardin Piran kop.v./vod.d. 4743,4 

35 Lepa Vida Piran drugo 4551,1 

36 Plaža hotela Vile Park Piran kop.v./vod.d. 11853,9 

37 Otroška plaža pri klubu Piran drugo 1111,0 

38 Korotan Piran drugo 2818,4 

39 Meduza Piran kop.v./vod.d. 10863,7 

40 Osrednja plaža Portorož Piran kop.v./vod.d. 19316,2 

41 Plaža Lucija Piran kop.v./vod.d. 19959,1 

42 Marina 1 Piran drugo 1981,7 

43 Marina 2 Piran drugo 4417,2 

44 Kamp Lucija Piran kop.v./vod.d. 2779,8 

45 Seča Piran drugo 21707,5 
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Slika 15: kopališča na območju občine Piran (7). 
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Slika 16: kopališča na območju občine Piran (8). 

 

Kopališča in plaže na območju občine Piran pokrivajo večji del priobalnega pasu na kopnem. Za kopanje 

se uporablja celoten priobalni pas, ki je za to primeren z vidika morfologije, dostopnosti in odsotnosti 

ostalih rab.  
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Slika 17: kopališča na območju občine Piran (9). 
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4.1.2 Ocena zmogljivosti kopališč in kopalnih območij (posamezno 

kopališče/kopalno območje, občina, celotna obala Slovenije) 
Ocena zmogljivosti kopališč in kopalnih območij je v uradnih evidencah delno že navedena v t.i. 

"profilih kopalih voda na morju", ki jih je v letih 2008 - 2011 pripravila ARSO. Pridobivanje podatkov za 

ocen kapacitet za posamezna kopališča je bilo takrat pridobljeno pretežno z zbiranjem podatkov s 

strani upraviteljev kopališč in delno na podlagi parcialnih predpostavk in ocen. Skupna kapaciteta vseh 

kopališč na območjih kopalnih voda po teh evidencah znaša 14.400 kopalcev (glej 

https://www.gov.si/teme/kopalne-vode/).  

V predmetnem projektu smo pri oceni zmogljivosti (poleg pridobivanja podatkov s stani upraviteljev, 

ki smo jih uporabili kot dodatni vir) uporabili pristop izračuna dejanskih površin in predpostavke o 

minimalni površini (m2) za posameznega kopalca.  

Na podlagi uradnih podatkov (ARSO) smo izračunali dolžino obalne linije, ta znaša 52,641 km. Dolžina 

vseh 21 območij kapalnih voda skupaj, pa znaša 16,509 km. To pomeni, da kopalne vode predstavljajo 

dobro tretjino, oziroma natančno 31,3% dolžine celotne obale (slika 18). 

V nadaljevanju navajamo sintezni prikaz obsega in kapacitet predhodno prikazanih kopališč v 

posameznih občinah (tabela 9). 

https://www.gov.si/teme/kopalne-vode/
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Slika 18: sintezni prikaz vseh kopalni voda in kopališč na območju obalnih občin. 

 

 

Tabela 9: sintezni prikaz nazivov, obsega in kapacitete vseh kopališč, ob predpostavki 7m2/kopalca. 

Id 
Ime kopališča 

(vsa) 
Občina 

  

Kopalne v. 
/drugo  

Površina 
(m2) 

  

Površina  
(m2)* 

zmanjšana 

št. 
kopalcev 

(7m2) 

1 Lazaret 1 Ankaran drugo 5392,4 - 770 

2 Lazaret 2 Ankaran drugo 2943,1 - 420 

3 Lazaret 3 Ankaran drugo 7077,8 - 1011 

4 Debeli rtič* Ankaran drugo 11330,3 788,65 112 

5 Debeli rtič Ankaran kop.v./vod.d. 3035,4 - 434 
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6 Pod vinogradi* Ankaran drugo 8377,5 709,4 101 

7 Obstoječa plaža študent Ankaran drugo 3767,2 - 538 

8 Oltra Ankaran drugo 4316,3 - 617 

9 Adria Ankaran kop.v./vod.d. 8946,6 - 1278 

10 Mestno kopališče Koper (Mokra mačka) Koper kop.v./vod.d. 5876,7 - 840 

11 
Območje za kopanje Semedela (Obmorski 
park) Koper drugo 34930,5 - 4990 

12 Kopališče Žusterna Koper kop.v./vod.d. 11210,8 - 1602 

13 Območje za kopanje Koper - Izola (MOK)* Koper drugo 6179,3 1337,6 191 

13 Območje za kopanje Koper - Izola* Izola drugo 9078,4 1455,8 207 

14 Jadranka Izola drugo 8861,7 - 1266 

15 "Šampjera" ob pečini Izola drugo 465,4 - 66 

16 Plaža slepih in slabovidnih Izola kop.v./vod.d. 2158,7 - 308 

17 Svetilnik Izola drugo 8445,4 - 1206 

18 Valobran Izola drugo 3686,7 - 527 

19 Delfin Izola kop.v./vod.d. 732,9 - 105 

20 "Na kamenčkih" Izola drugo 1538,2 - 220 

21 Simonov zaliv Izola kop.v./vod.d. 5463,2 - 780 

22 Pod Belvederjem* Izola drugo 618,0 415,5 59 

23 Strunjan Izola drugo 2101,1 - 300 

24 Krka Strunjan Piran kop.v./vod.d. 14967,3 - 2138 

25 Salinera Piran kop.v./vod.d. 17245,6 - 2464 

26 Kopalno območje Salinera - Pacug* Piran drugo 1195,3 597,1 85 

27 Pacug Piran kop.v./vod.d. 5293,0 - 756 

28 Območje v rabi za kopanje Pacug - Fiesa* Piran drugo 1037,2 520,1 74 

29 Fiesa Piran kop.v./vod.d. 13821,6 - 1975 

30 Kopalno območje Fiesa - Piran* Piran drugo 2449,8 1225,2 175 

31 Punta Piran drugo 8667,6 - 1238 

32 Riviera - Fornače Piran drugo 4052,9 - 579 

33 Fornače Piran drugo 1784,1 - 255 

34 Bernardin Piran kop.v./vod.d. 4743,4 - 678 

35 Lepa Vida Piran drugo 4551,1 - 650 

36 Plaža hotela Vile Park Piran kop.v./vod.d. 11853,9 - 1693 

37 Otroška plaža pri klubu Piran drugo 1111,0 - 159 

38 Korotan Piran drugo 2818,4 - 403 

39 Meduza Piran kop.v./vod.d. 10863,7 - 1552 

40 Osrednja plaža Portorož Piran kop.v./vod.d. 19316,2 - 2759 

41 Plaža Lucija Piran kop.v./vod.d. 19959,1 - 2851 

42 Marina 1 Piran drugo 1981,7 - 283 

43 Marina 2 Piran drugo 4417,2 - 631 

44 Kamp Lucija Piran kop.v./vod.d. 2779,8 - 397 

45 Seča Piran drugo 21707,5 - 3101 

Op.. * v označenih sedmih primerih smo zaradi specifične prostorske situacije (ozek obalni pas pod 
klifi, ki ga dodatno omejuje plima) pri izračunu kapacitet upoštevali zmanjšan prostorski obseg in sicer 
obalni pas širine 1m. 
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V tabeli 10 so podani parcialni in sintezni izračuni. Ugotovimo lahko, da je: 
 
- skupna kapaciteta t.i. naravnih kopališč na območju kopalnih voda (z vodnim dovoljenjem) v občini 
Ankaran 1.711 kopalcev, v MO Koper 2.441 kopalcev, v občini Izola 1.193 kopalcev in v občini Piran 
17.236 kopalcev; oziroma skupaj v vseh štirih občinah 22.609 kopalcev na skupaj 17 kopališčih, 
 
- skupna kapaciteta t.i. drugih kopališč v občini Ankaran 3.570 kopalcev, v MO Koper 5.180 kopalcev, 
v občini Izola 3.851 kopalcev in v občini Piran 7.632 kopalcev; oziroma skupaj v vseh štirih občinah 
20.235 kopalcev na skupaj 29 kopališčih, 
 

- skupna kapaciteta vseh kopališč (tistih, ki so zajeta v uradnih evidencah in vseh ostalih) znaša 42.781 

kopalcev. 

 

Tabela 10: opredelitev kapacitete kopališč po občinah in skupaj. 
 

 Ankaran MO Koper Izola Piran SKUPAJ 
 število površina 

(m2) 
št. 
kopalcev 
m7/2 

število 

 
površina 
(m2) 

št. 
kopalcev 
m7/2 

število 

 
površina 
(m2) 

št. 
kopalcev 
m7/2 

število 

 
površina 
(m2) 

št. 
kopalcev 
m7/2 

število površina 
(m2) 

št. 
kopalcev 
m7/2 

A: kopališča 
kop.v./vod.d. 

2 11982.0 1711.7 2 17087.5 2441.1 3 8354.8 1193.5 10 120843.5 17263.3 17 158267.8 22609.5 

B: druga 
kopališča 

7 43204.6 3570.0 2 41109.8 5180.8 8 34794.8 3851.6 12 55773.7 7632.6 29 174883.1 20235.0 

                

skupaj 9 55186.6 5281.7 4 58197.3 7621.9 13 43149.7 5045.2 22 176617.2 24896.0 46 333150.9 42781.9 

 

Ugotovimo lahko, da je obseg (oziroma kapaciteta) t.i. drugih kopališč skoraj tolikšen, kot obseg 

kopališč, ki so zavedeni v uradnih evidencah. Še posebej je izrazit v občinah Ankaran, MOK in Izola, kjer 

prostorski pogoji to omogočajo (območje obalne ceste, območje pod klifi, severna obala Piranskega 

polotoka itd.). 

Predvidevamo lahko, da sta razlog manjše število in obseg kopališč, ki so v občinah Ankaran, MOK in 

Izola zavedena v uradnih evidencah. V teh treh občinah so v uradnih evidencah zavedena večinoma 

kopališča, ki so vezana na neposredno urbano in turistično rabo, oziroma tista, ki so evidentirana ob 

urbanih središčih oziroma posameznih turističnih kapacitetah. V posameznih primerih pa so v uradnih 

evidencah zavedeni le deli kopalnih površin, ki se dejansko uporabljajo.  

V občini Piran je turistična raba kopališč bolj izrazita in je delež kopališč, evidentiran v uradnih 

evidencah, večji. Tudi v občini Piran pa se pojavlja večji obseg drugih kopališč zlasti v območju mesta 

Piran in Fornač, saj niso evidentirana v uradnih evidencah kljub temu, da so v urbani in turistični rabi.  

 

 

4.1.3 Obremenjenost kopališč (podatke se pridobi od upravljalcev kopališč, 

turističnih delavcev v občinah) 
Vprašanje obremenjenosti kopališč v povezavi s kapaciteto kopališč in plaž smo zastavili sodelujočim 

obalnim občinam in upravljalcem kopališč. Občine in upravljalci kopališč s točnimi podatki o 

obremenjenosti ne razpolagajo, saj po pridobljenih podatkih in našem vedenju ne izvajajo štetja 

kopalcev na plažah in kopališčih. Ocenjujejo pa, da bi bilo štetje obiskovalcev plaž smiselno, v določenih 

primerih celo nujno. Vprašanje obremenjenosti kopališč smo ponovno postavili udeležencem sestanka 

dne 1.6.2022 v prostorih RRC v Kopru. Vsi udeleženci sestanka so ocenili, da so v poletnih mesecih 

kopališča in plažne površine zelo obremenjeni. 
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Ocenjujemo, da bi bilo štetje kopalcev v bolj obremenjenih mesecih smiselno, saj bi tako lahko pridobili 

podatke o dejanski zasedenosti, zmogljivosti in obremenjenosti kopališč, kar bi pomagalo pri 

načrtovanju prometne in ostale podporne infrastrukture za obiskovalce plaž.  

 

4.2 Ocena bodočih potreb (ciljno leto 2030)  
Pri oceni bodočih potreb smo izhajali iz pričakovanih gospodarskih gibanj ter načrtov, strategij in 

trendov razvoja turizma v obalnih občinah, ki so zajeti v turističnih in ostalih strategijah obalnih občin.  

Eden od nosilnih produktov turistične strategije Slovenije je "sonce & morje", osnovan na plažah, 

soncu, plavanju, sprostitvi, zabavi in aktivnostih.  

- Občina Ankaran ne predvideva bistvenega povečanja števila prebivalcev in turizma (CPS občine 

Ankaran). Cilji so spodbujati trajnostni turizem s povečanjem privlačnosti občine z dobro dostopnostjo 

turističnih destinacij, ki hkrati ohranja morsko identiteto in ne povzroča dodatnih negativnih prometnih 

vplivov na občino.   

- Cilji MOK so do leta 2025 (Strategija razvoja in trženja turizma v MOK do leta 2025, preglednica 

ukrepov):  

- povečati število vseh ležišč za 1/3, 

- povečati število prenočitev za 50%, 

- podaljšati obdobje bivanja, 

- ponuditi nove turistične produkte, med njimi tudi vodne športe (ureditev javnega mestnega 

prevoza, centra vodnih športov, več plažnih površin med Koprom in Izolo, pametnih plaž,…)  

- Občina Izola (Strategija razvoja turizma v občini Izola 2021-2025, september 2020) osnovnim 

usmeritvam dodaja še tri lastne strateške: zeleno, modro in turizem 365 dni. Občina Izola želi v novem 

strateškem obdobju narediti dodatni razvojni preboj na področju turizma z razvojem novih, avtentičnih 

turističnih doživetij, s povečanjem prepoznavnosti na turističnih trgih in skozi prisotnost na turističnih 

trgih preko celega leta.  

- Vizija razvoja turizma v občini Piran do leta 2025 (Strategija razvoja turizma v občini Piran do leta 

2025, predlog) je postati destinacija višjega cenovnega razreda, kakovostne storitve prilagoditi 

ključnim segmentom (poslovni, pari, družine) in postati vrhunska destinacija v severnem Jadranu. Cilji 

so med drugim:  

- zmanjševanje sezonskosti, 

- rast obsega turizma je 2% letno, 

- zaustavitev padanja povprečne dobe bivanja. 

Cilje naj bi občina dosegla tudi z dvigom kakovosti storitev na priobalnem pasu z ureditvijo javnih 

površin (plaže, sprehajališča, trgi, javna oprema, trajnostna mobilnost), večanjem dostopnosti morske 

površine, ureditvijo javnega pomorskega prevoza, nadaljnjim razvojem navtičnega turizma.   

 
Na podlagi demografskih gibanj lahko pričakujemo, da se število stalnih prebivalcev obalnih občin do 

leta 2030 ne bo bistveno povečalo. Bodoče potrebe in pričakovanja občanov so povezane zlasti z 

novimi ali preurejenimi plažnimi površinami (razširjenih ali prenovljenih plaž), ki bi omogočile manjšo 

obremenjenost, primernejšo urejenost in dostopnost.  
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Turistične in ostale strategije obalnih občin predvidevajo zmerno povečanje števila turistov in 

obiskovalcev. Kljub temu ocenjujemo, da se bodo zlasti zaradi pričakovanega stalnega večanja števila 

turistov in dnevnih obiskovalcev potrebe po plažnih površinah do leta 2030 še povečale.  

Ocenjujemo, da se je glede na vsebino turističnih strategij še bolj kot v širitev plažnih površin treba 

usmerjati v njihovo urejenost, dostopnost in privlačnost. Prednostno je treba oblikovati nove sheme 

mobilnosti med urbanimi središči, točkami mobilnosti in plažami.  

 

4.3 Identifikacija potencialnih območij/lokacij za nova kopališča 
Glede na analizo obsega kopališč, plaž, kopalnih območij in ostalih površin, ki so zlasti v poletnih 

mesecih v rabi kot plažne površine, ugotavljamo, da so že v sedanji rabi pravzaprav vse površine, ki: 

- niso v rabi drugih izključujočih dejavnosti, npr. za izvajanje pomorskega prometa, pristanišč, 

marikulture, komunalnih privezov, marin, ladjedelništva, obrambe in ostalih dejavnosti;  

- so primerne za kopanje z vidika morfologije, kar pomeni, da imajo vsaj minimalni obrežni pas, 

ki je primeren za dostop do morja, sončenje in ostale dejavnosti, 

- so primerno dostopne, bodisi s kopnega, bodisi z morja.  

Identificirali smo le tri dodatne površine neposredno ob obalni liniji (slike 19, 20, 21), kjer bi se 

potencialne plažne površine lahko razširile.  

Obale med Koprom in Izolo nismo obravnavali kot nove plažne površine, ker ocenjujemo, da se kopanje 

tu že izvaja in da kopalne površine ne bo mogoče bistveno povečati.  

Prva površina je na koprskem glavnem pomolu (slika 19), kjer je danes urejeno parkirišče. Ocenjujemo, 

da bi se obstoječa koprska mestna plaža lahko razširila proti zahodni strani, do glavnega ribiškega 

pomola. Treba bi bilo preurediti površino sedanjega parkirišča. Predvidevamo, da bi se ob izgradnji 

garažne hiše pod Muzejskim trgom del parkirnih površin lahko ukinil, površine pa namenile razširitvi 

mestne plaže. Plaža bi lahko zajela tudi obstoječo parkovno površino.  

Razširitev mestne plaže je še toliko primernejša, ker je sedaj izjemno obremenjena, saj ne zadošča 

potrebam meščanov. Poleg tega razširitev mestne plaže ne generira dodatnih prometnih tokov.  

 

 

Slika 19: predlagana razširitev mestne plaže v Kopru. 
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Druga potencialna nova plažna površina je razširjena plaža ob Jadranki v Izoli (slika 20). Občina Izola 

načrtuje, da bi se kamp Jadranka ukinil, celotna površina sedanjega kampa pa namenila za kopališko 

rabo. Ocenjujemo, da je pobuda občine Izola smiselna in da se programsko primerno povezuje z 

načrtovanimi športnimi in rekreacijskimi površinami v zaledju.  

Plaža v bližini središča Izole je smiselno umeščena in ne generira dodatnih prometnih tokov.   

 

 

Slika 20: predlagana razširitev plaže Jadranka v občini Izola. 

 

Tretja potencialna nova plažna površina je bila identificirana v okviru projekta Shape (2014) in 

predstavlja razširitev plažne površine Krka v Strunjanu (slika 21). Del površine bi se lahko uredil 

namesto sedanjega parkirišča, saj predstavlja neposredno nadaljevanje že urejene plaže. Del površine 

pa bi se lahko uredil ob južni strani, v smeri proti ribiškemu pristanišču.  

Ocenjujemo, da je razširitev plažne površine v Strunjanu manj primerna, saj po oceni Krajinskega parka 

Strunjan že sedanje številko kopalcev ogroža delovanje naravnega rezervata (kar je vsekakor treba 

preveriti). Poleg tega ocenjujemo, da bi povečanje števila kopalcev pomenilo bistveno višjo dodatno 

prometno obremenitev, saj bi generirala dodatne prometne tokove v osrčje Krajinskega parka 

Strunjan. Zaradi tega ocenjujemo, da razširitve plažnih površin v Strunjanu niso mogoče do bistvene 

spremembe prometne sheme napajanja plaže.  
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Slika 21: predlagana razširitev plaže Krka v občini Piran. 

 
 

4.4 Ugotovitve in priporočila za urejanje prostora z vidika kopališke infrastrukture 
Ocenjujemo, da je do bistvene spremembe mobilnostne oziroma prometne sheme – načina napajanja 

plaž mogoče razvijati, infrastrukturno opremljati oziroma širiti samo mestne plaže, torej plaže, za 

katere lahko utemeljeno predvidevamo, da ne bodo generirale dodatnih prometnih tokov, pač pa bodo 

v rabi meščanov in turistov.  

Pri vseh plažah je treba: 

- izboljšati dostopnost z alternativnimi načini napajanja (kolesarjenje, pešačenje, javni promet, 

pomorski javni promet), 

- smiselno in omejeno izboljšati opremljenost s kopališko infrastrukturo zlasti pri mestnih 

plažah, ne pa tudi pri plažah, ki so bolj oddaljene od urbanih središč. S tem v zvezi priporočamo, 

da se plaže klasificirajo glede na naravno ohranjenost, funkcijo - naravne/urbane plaže, 

dostopnost, in da se podajo celovita priporočila za njihovo opremljenost s kopališko 

infrastrukturo. Neprimerno je npr. s kakršnokoli kopališko infrastrukturo opremljati plažo v 

Mesečevem zalivu, smiselno pa je popolnoma opremiti mestno plažo v Kopru.  

Glede na tipologijo plaže (urbana, naravna), dostopnost, naravno ranljivost, opremljenost s kopališko 

infrastrukturo in ostale dejavnike se določi tudi najvišja mogoča obremenjenost posamezne plažne 

površine.  

 
 



68 
 

4.5 Možnosti uporabe tematskih podatkov pri izdelavi Ocene nosilne zmogljivosti 

morja in obale (nosilnost prostora). 
Ocenjujemo, da je mogoče zbrane podatke o velikosti in kapacitetah kopališč in plažnih površin 

uporabiti kot enega od vhodnih podatkov pri izdelavi Ocene nosilne zmogljivosti morja in obale za 

turizem.  

Velikosti kopališč in plažnih površin, ki se uporabljajo za kopanje, smo ocenili z zadostno mero 

natančnosti.  

Opozarjamo pa na izračunano kapacitativnost kopališč in plaž. Za potrebe te naloge smo kapaciteto 

izračunali glede na Pravilnik o varstvu pred utopitvami, ki predvideva površino kopališča 7 m2 / kopalca. 

V literaturi se pojavljajo ocene, da posamezni kopalec potrebuje med 5 m2 in 20 m2 površine. Stališča 

sodelujočih pri projektu se spuščajo celo do ocene, da je npr., na mestnih plažah potrebnih le 3 do 4 

m2 na kopalca.  

Ocenjujemo, da je dejanska kapaciteta kopališčne oziroma plažne površine odvisna od tipologije plaže 

(urbana, naravna) in z njo pričakovane zasebnosti, naravne ranljivosti, morfologije (skalnata, betonska, 

peščena plaža), opremljenosti s kopališko infrastrukturo in ostalih dejavnikov. Za potrebe izdelave te 

naloge smo prepričani, da je kapaciteta, ki predvideva površino kopališča 7 m2 / kopalca, dovolj dobra 

izhodiščna vrednost.  

Enega od ključnih vhodnih podatkov za oceno zmogljivosti morja in obale za turizem bo predstavljala 
tudi najvišja mogoča obremenjenost posamezne plaže. 
 
 

4.6 Priprava podatkovne baze kopališč in kopalnih območij  
Podatkovna baza za je izdelana v obliki SHX in priložena temu poročilu. 

 

4.7 Poročilo sestanka s ključnimi deležniki 
Seznam opravljenih aktivnosti izdelovalcev projekta s ključnimi deležniki: 

- 24. maj, 2022: telefonska diskusija z Upravo za pomorstvo, prisotni:, g. Jadran Klinec, g. Gregor Čok: 

UZP RS razpolaga s podatki glede statusa poraznega pomola, UZP bo izvajalcem projekta posredovala 

potrebne podatke za namen izdelave projekta, 

- 26. junij, 2022: sestanek po aplikaciji zoom z obalnimi občinami, naročnikom, izvajalci projekta. Eden 

od bistvenih predlogov je predlog g. Marka Starmana, občina Izola, naj ne predlagamo širitve kopalnih 

voda, ker je to pristojnost DRSV. Kopališče je po njegovem mnenju lahko tudi izven območja kopalnih 

voda.  

- 26. maj, 2022: telefonska konzultacija g. Ljubo Bertok, občina Piran, seznanitev s sestankom, dogovor 

za srečanje 1.6.2022. 

- 30. maj, 2022: mail korespondenca glede kopališč, sodelujoči v diskusiji: ga. Manca Plazar, g. Iztok 

Škerlič, g. Ljubo Bertok, g. Gregor Čok, g. Aleksej Skok: Diskusija glede ustreznosti norme 7m2 / 

kopalca. Glede tega obstajajo pomisleki, potrebno je ločevati kopališča glede lokacije (mestna, 

primestna ali tista oddaljena); namen projekta je pridobiti prvo oziroma vsaj grobo oceno kapacitet 

vseh kopališč na slovenski obali; predlog je tudi, da se čim prej začne s štetjem obiskovalcev. 
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- 1. junij, 2022: sestanek občina Piran, prisotni izvajalci, g. Ljubo Bertok, g. Boris Kočevar, g. Nesi Dulai. 

Seznanitev z načrtovanimi spremembami kopalnih vod in kopalnih območij, pogovor o prometu in o 

kopalnih območjih, kopalnih vodah.  

- 1. junij, 2022: sestanek občina Piran, prisotni izvajalci, g. Boris Kočevar, evidentiranje kopalnih 

območij in območij kopališč v občini Piran.  

- 7. junij, 2022: telefonska konzultacija ga. Vesna Vičič, občina Ankaran, pogovor o pripravi in načinih 

priprave območij kopališč in parkirišč, roki.  

- 7. junij, 2022: telefonska konzultacija g. Marko Starman, občina Izola, pogovor o pripravi in načinih 

priprave območij kopališč in parkirišč, roki.  

- 9. junij, 2022: telefonska konzultacija g. Nesi Dulai, pogovor o pripravi in načinih priprave območij 

kopališč in parkirišč, roki, dogovor za sestanek po 15.6.2022.  

- 10. junij, 2022: udeležba na sestanku v Izoli, diskusija o pripravi študije Kumulativnih vplivov in 

nosilnosti morskega okolja, oris vsebine projekta MSP-MED (priloga: zaključki/zapisnik - gmail). 

- 14. junij, 2022: sestanek občina Piran, prisotni izvajalci, g. Boris Kočevar, evidentiranje preostalih 

kopalnih območij in območij kopališč v občini Piran.  

- 15. junij, 2022: delovni sestanek v Kopru (RRC): predstavitev dosedanjega dela, pregled posameznih 

kopališč in parkirišč, sodelujoči so podajali komentarje (priloga: zaključki/zapisnik - gmail). 

- 28. junij, 2022: zoom sestanek na temo: Identifikacija dodatni kopalnih kapacitet (nove plaže), 

prisotni: G. Čok; S. Mezek; M. Plazar. 

- 31. avgust, 2022: telefonska konzultacija z go. Matejo Poje (ARSO) glede opredelitve plažnih 

kapacitet pri izdelavi profilov kopalnih voda v letih 2008 - 2011, prisotni: G. Čok; M. Poje. 

- 31. avgust, 2022: zoom sestanek na temo: opredelitev predpostavk za oceno dejanskih površin pod 

klifi (nove plaže), prisotni: G. Čok; S. Mezek; M. Plazar. 
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5 Prometna infrastruktura v priobalnem pasu 

Na področju prometne infrastrukture smo evidentirali: območja parkirišč in postajališč javnega 

potniškega prometa na kopnem (v nadaljevanju postajališča JPP), ter potencialnih postajališč JPP na 

morju (pomoli JPP). Pri tem smo povzemali podate iz različnih virov in nedavno izdelane študije: 

Multimodalna shema trajnostne mobilnosti v obalnem pasu (v nadaljevanju Multimodalna shema), ki 

je bila izdelana v okviru projekta CHESTNUT (2019). Tabela 11 prikazuje končni nabor podatkovnih 

virov, ki so bili uporabljeni pri izdelavi analize prometa in pri izdelavi sintezne podatkovne baze. Poleg 

navedenega smo v procesu dela pridobili še dodatne podatke ali pojasnila s strani lokalnih skupnosti 

oziroma pristojnih služb. 

 

Tabela 11: seznam uporabljenih virov 

 

 

Digitalni sloj Oblika Lastnik/avtor 

 

digitalni ortofoto posnetki 

DOF5 

raster GURS 

obalna linija vektor, 

linija 

ARSO 

Multimodalna shema   

Multimodalna točka (P+R, bike 

share) 

vektor, 

točka 

prometna študija, RRC Koper (pridobljeni GIS SHP podatki) 

Multimodalna točka (P+R) vektor, 

točka 

prometna študija, RRC Koper (pridobljeni GIS SHP podatki) 

Avtobusne linije mestnega JPP vektor, 

linija 

prometna študija, RRC Koper (pridobljeni GIS SHP podatki) 

Avtobusno postajališče vektor, 

točka 

prometna študija, RRC Koper (pridobljeni GIS SHP podatki) 

Bus & Bike vektor, 

točka 

prometna študija, RRC Koper (pridobljeni GIS SHP podatki) 

Parkirišča in lokacije za izposojo 

koles 

vektor, 

točka 

prometna študija, RRC Koper (pridobljeni GIS SHP podatki) 

Parkirišča za stanovalce  

(nepopolno, manjkajo podatki) 

vektor, 

točka 

prometna študija, RRC Koper (pridobljeni GIS SHP podatki) 

Podatki o parkiriščih 

 

 

Ankaran vektor, 

poligon 

izrisana (prerisana) območja na podlagi 7 elaboratov o javnih 

parkiriščih, ki se nahajajo na spletnih straneh občine Ankarn (promet) 

https://obcina-ankaran.si/sl/zivljenje-v-ankaranu/promet  

Koper vektor, 

poligon 

GIS SHP podatki, neposredno pridobljeni iz spletnega portala OPSI 

https://podatki.gov.si/dataset/javna-parkirisca-v-mestni-obcini-

koper/resource/a11a94f1-f82b-46ad-a3e3-6446c98cf85d  

Izola vektor, 

poligon 

GIS SHP podatki, pridobljeni iz spletnega portala OPSI 

https://podatki.gov.si/dataset/javna-parkirisca-v-obcini-

izola?resource_id=5a591e05-0ce1-4405-ab6f-405e4e4d124b  

Piran vektor, 

poligon 

izrisana (prerisana) območja na podlagi Elaborata parkirišč v 

upravljanju okolja Piran (Javno podjetje OKOLJE Piran)  

Piran (parkirna mesta) vektor, 

točka 

GIS SHP podatki, posredoval g. Igor Grmek, dostopni tudi na spletnem 

portalu OPSI https://podatki.gov.si/dataset/javna-parkirisca-v-obcini-

piran  

https://obcina-ankaran.si/sl/zivljenje-v-ankaranu/promet
https://podatki.gov.si/dataset/javna-parkirisca-v-mestni-obcini-koper/resource/a11a94f1-f82b-46ad-a3e3-6446c98cf85d
https://podatki.gov.si/dataset/javna-parkirisca-v-mestni-obcini-koper/resource/a11a94f1-f82b-46ad-a3e3-6446c98cf85d
https://podatki.gov.si/dataset/javna-parkirisca-v-obcini-izola?resource_id=5a591e05-0ce1-4405-ab6f-405e4e4d124b
https://podatki.gov.si/dataset/javna-parkirisca-v-obcini-izola?resource_id=5a591e05-0ce1-4405-ab6f-405e4e4d124b
https://podatki.gov.si/dataset/javna-parkirisca-v-obcini-piran
https://podatki.gov.si/dataset/javna-parkirisca-v-obcini-piran
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5.1 Parkirišča 
 

5.1.1 Pregled in analiza obstoječega stanja (urejena, divja, javna) 
Na podlagi analize obstoječega stanja smo ugotovili, da je v obalnem pasu prisoten velik spekter 

parkirišč z različnimi statusi. Evidentiranje vseh pojavnih oblik (legalna in nelegalna, parkirišča v zasebni 

lasti, začasna parkirišča itd.) bi zahtevalo usmerjeno raziskovalno delo (štetje prometa, evidenca 

lastniškega stanja ipd.), ki presega okvire predmetne naloge, zato smo se omejili na javna parkirišča, 

ki predstavljajo verodostojno izhodišče za izračun parkiranih kapacitet. 

Predmet analize so bila parkirišča v 300m obalnem pasu, za katera se smatra, da predstavljajo ustrezno 

podporo za oskrbo vseh kopališč. V procesu dela se je izkazalo, da poleg parkirišč znotraj 

obravnavanega 300m koridorja obstaja še nekaj dodatnih (v ustrezni oddaljenosti), ki po mnenju 

lokalnih skupnosti tudi predstavljajo potencial z napajanje kopališč in so bila zato dodatno upoštevana. 

 

5.1.2 Obstoječe kapacitete (zmogljivosti) 
Izračun obstoječih kapacitete temelji na razpoložljivih podatkih uradnih evidenc (za katere so pristojne 

službe, ki upravljajo javna parkirišča). Pri tem opozarjamo, da so tudi na tem področju (podobno kot 

pri kopališčih) prisotna določena odstopanja, predvsem zaradi spreminjajočega stanja v prostoru in ne 

ažuriranih evidenc. Raznolikosti so tudi v podrobnosti podatkov, nekatere občine imajo natančno 

klasificirana parkirna mesta (v nadaljevanju pm) po namenu (pm za invalide, taxi, motorno kolo, 

avtodom, začasna pm itd.) druge pa s podale samo skupno število vseh pm za posamezno parkirišče. 

Na območju vseh štirih občin (tabela 12) smo evidentirali skupaj 79 (72 + 7) parkirišč, ki predstavljajo 
verodostojni potencial za prometno oskrbo kopališč. 
 

Tabela 12: evidenca parkirišč v obalnem pasu. 
 

 Št. parkirišč v 300m pasu Št. parkirišč v neposredni bližini 300m pasu 
 

Občina Ankaran 6 1 

Mestna občina Koper 16 2 

Občina Izola 20 0 

Občina Piran 30 4 

Skupaj: 72 7 

 

V nadaljevanju so podani podrobnejši prikazi parkirišč in števila parkirnih mest v posamezni občini. 
Zaradi ustrezne ponazoritve, smo območje obravnave razdelili na 9 prostorskih prikazov (slika 8).  
 

Občina Ankaran 

Na območju občine Ankaran smo evidentirali sedem parkirišč s skupno kapaciteto 517 pm (tabela 13, 

sliki  22, 23). Od teh je le parkirišče št. 6 "Ankaran center" nekoliko oddaljeno iz 300m obalnega 

koridorja, vendar vseeno predstavlja potencial za oskrbo kopališč na obali. 

Tabela 13: evidenca javnih parkirišč v občini Ankaran. 
 

Evidenčna 
Št. 

Občina Ankaran Št. pm 
 

1 Parkirišče »Lazaret" 49* 

2 Parkirišče »Krajinski park Debeli rtič – osrednje parkirišče 140 
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3 Parkirišče »Krajinski park Debeli rtič – parkirišče kopališče« 100 

4 Parkirišče "Valdoltra - zahod" 29 

5 Parkirišče "Valdoltra - vzhod" 26 

6 Parkirišče "Ankaran center" 110 

7 Parkirišče "Sv. Katarina" 63 

 Skupaj: 517 

* število 49 pm je izračunano na podlago DOF situacije, in ni uradni podatek pristojne službe, ki 
upravlja s parkirišči. 

 

 

 
Slika 22: javna parkirišča na območju občine Ankaran (1). 
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Slika 23: javna parkirišča na območju občine Ankaran (2). 

 

Javna parkirišča, ki bi lahko oskrbovala kopališča in plaže v občini Ankaran, so relativno neenakomerno 

razporejena.  

Na območju Lazareta je urejeno le eno javno parkirišče. Na območju Debelega rtiča sta urejeni dve 

parkirišči s kar 240 pm, ki pa napajata obsežno kopalno območje. Prvo naslednje javno parkirišče je 

urejeno šele v območju Valdoltre, v celotnem pasu med severnim delom Debelega rtiča in Valdoltro ni 

nobenega javnega parkirišča kljub obsežnemu območju, ki se uporablja kot plaža. V preostalem delu 

so javna parkirišča razporejena bolj enakomerno, čeprav je opazno pomanjkanje javnih parkirnih mest 

v bližini Adrije. 
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Mestna občina Koper 

Na območju Mestne občine Koper smo evidentirali osemnajst parkirišč s skupno kapaciteto 2.969 pm 

(tabela 14, sliki  24, 25). Od teh parkirišči sta št. 12  "Ob Semedeli" in št. 18 "Ob stadionu" nekoliko 

oddaljeni iz 300m obalnega koridorja, vendar vseeno predstavljata potencial za oskrbo kopališč na 

obali. V najbolj neposredni bližini kopališč pa sta parkirišči št. 5 "Ukmarjev trg"  in št. 15 Parkirišče 

Žusterna". 

 

Tabela 14: evidenca javnih parkirišč v Mestni občini Koper. 
 

Evidenčna Št. Mestna občina Koper 
 

Št. pm 
 

1 Parkirišče: Severna obvoznica 4 66 

2 Parkirišče: Severna obvoznica 3 41 

3 Parkirišče: Vergerjev trg 62 

4 Parkirišče: Brolo 1,2 91 

5 Parkirišče: Ukmarjev trg 1,2 177 

   

6 Parkirišče: Tržnica z zapornicami 466 

7 Parkirišče: Tržnica parkomat 1 79 

8 Parkirišče: Tržnica parkomat 2 102 

9 Parkirišče: Makadamsko parkirišče za tržnico 252 

10 Parkirišče: Zeleni park 1,2 111 

11 Parkirišče: Piranska cesta - olimpijski bazen 110 

   

12 Parkirišče: Ob Semedeli 271 

13 Parkirišče: Ob Mandraču 86 

14 Parkirišče: Semedela Nova ulica 34 

15 Parkirišče: Parkirišče Žusterna 500 

16 Parkirišče: OŠ Anton Ukmar 69 

17 Parkirišče: Molet 18 

18 Parkirišče: Ob Stadionu 434 

   

 Skupaj: 2.969 
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Slika 24: javna parkirišča na območju Mestne občine Koper (3). 
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Slika 25: javna parkirišča na območju Mestne občine Koper (4). 

 

Javna parkirišča, ki bi lahko oskrbovala kopališča in plaže v MOK, so številna in obsežna, pa tudi 

relativno enakomerno razporejena. Po analiziranih podatkih je razpoložljivih kar 2.969 pm.  

Javna parkirišča niso ciljno namenjena napajanju kopališč in plaž, pač pa predvsem drugim 

uporabnikom. Izjema je Parkirišče Žusterna, ki zlasti v poletnih mesecih napaja predvsem plažo.  
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Občina Izola 

Za območje občine Izola smo razpolagali z dvema bazama podatkov. Prva baza izhaja iz uradnih evidenc 

(OPSI - kot za ostale občine) druga pa je bila podana s strani lokalne skupnosti. Očitno gre za še vedno 

trajajoči proces usklajevanja oziroma ažuriranja, zato v tabelaričnem prikazu navajamo obe varianti 

(tabela x), z izračunom pa smo se omejili na prvi vir (OPSI). 

Na podlagi prvega vira smo na območju občine Izola evidentirali dvajset parkirišč s skupno kapaciteto 

1.829 pm (tabela 15, sliki 26, 27) pri čemer se vsa nahajajo znotraj 300m koridorja. 

 

Tabela 15: evidenca javnih parkirišč v občini Izola. 
 

Evidenčna 
Št. 

Občina Izola Oznaka P 
(interno) 
Vir: OPSI     

Št. pm 
 
Vir: OPSI 

 Oznaka P 
(interno) 
Vir:  
Občina Izola 
Stanje po 
1.7.2021 

Št. pm 
 
Vir:  
Občina 
Izola 

1 Parkirišče: Pri Rudi P14 81  P9 60 

2 Parkirišče: Mehano  53   

3 Parkirišče: Pri pokopališču P12 11 P13 13 

4 Parkirišče: Pri ladjedelnici  96   

5 Parkirišče: Ladjedelnica P7 370 P4 365 

6 Parkirišče: Stadion P8 70 P11 63 

      

7 Parkirišče: Pošta P4 96 P3 65 

8 Parkirišče: Ob Pittonijevi P9 20 P10 20 

9 Parkirišče: Ob Royal baru  26   

19 Parkirišče: Pod osnovno šolo 
Vojke Šmuc 

P16 40 P12 30 

11 Parkirišče: Zdravstveni dom P3 30   

      

12 Parkirišče: Veliki trg P2 63 P2 61 

13 Parkirišče: Lonka P1 162 P1 167 

14 Parkirišče: Argo P6 345 P5 351 

15 Parkirišče: Pri balinišču P11 39   

16 Parkirišče: Pri gostilni Sonja  P10 38 P17 48 

17 Parkirišče: Tomažičeva P13 37 P6 171 

18 Parkirišče: Pri plinarni P13 19 P20 16 

19 Parkirišče: Ob Tomažičevi  P13 165 P15 37 

20 Parkirišče: Pod Belvederjem P5 68 P8 78 

      

 skupaj: 1.829    
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Slika 26: javna parkirišča na območju občine Izola (5). 
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Slika 27: javna parkirišča na območju občine Izola (6). 

 
Javna parkirišča, ki bi lahko oskrbovala kopališča in plaže v občini Izola, so številna in obsežna, večinoma 

so razporejena v urbaniziranem in turističnem območju mesta Izole. Po analiziranih podatkih je 

razpoložljivih kar 1.829 pm.  

Območja, kjer je razpoložljivih pm v bližini kopališče in plaž premalo, je območje obalne ceste Koper – 

Izola, območje Pod Belvederjem in območje Strunjana. Glede na to, da gre za neurbanizirana, bolj 

ranljiva območja, kjer množični obisk kopalcev ni priporočljiv, pomanjkanja pm v okviru tega projekta 

ne ocenjujemo kot pomanjkljivosti in njihovega povečanja ne priporočamo.  
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Občina Piran 

Na območju občine Piran smo evidentirali največ in sicer štiriintrideset parkirišč s skupno kapaciteto 

2.695 pm (tabela 16, slike 28, 29, 30). Od teh parkirišči se jih pet (št. 29 - 33) nahaja izven 300m 

koridorja, to so parkirišča na območju Lucije. Prostorska razporeditev večine parkirišč v občini Piran 

logično sledi potrebam kopališč. V tem smislu je zasnovan tudi osnovni urbanistični in prometni 

koncept "Portoroške obalne promenade", ki temelji na zagotavljanju neposredni dostopnosti do 

posameznih hotelov in kopališč (in oskrbe s parkirnimi mesti). Občina Piran v svojih prostorskih aktih 

ne planira novih pakirnih površin. 

 

Tabela 16: evidenca javna parkirišč v občini Piran. 
 

Evidenčna 
Št. 

Občina Piran Št. pm 
 

Motorno 
kolo 

taxi 

1 Parkirišče: Strunjan 358 18  

2 Parkirišče: Hotel Barbara 45   

3 Parkirišče: Fiesa 110   

     

4 Parkirišče: Piran: Azre 19   

5 Parkirišče: Piran: GH Azre 216   

6 Parkirišče: Piran: Pokopališče 5   

     

7 Parkirišče: Piran: Oljčna 46   

8 Parkirišče: Piran: Rozmanova 45   

     

9 Parkirišče: Piran: Obzidje 29   

10 Parkirišče: Piran: IX. Korpus 85 5  

     

11 Parkirišče: Piran: Punta 193   

12 Parkirišče: Piran: Tri Papige 33 12  

13 Parkirišče: Piran: Pri gasilcih 13 5  

14 Parkirišče: Piran: Mali Mandrač 17   

15 Parkirišče: Piran: Ulice Pirana 78 6  

 +    

16 Parkirišče: Piran: Dantejeva 25 3  

17 Parkirišče: Piran: Avtobusna 49   

18 Parkirišče: Piran: Rampa 40   

19 Parkirišče: Piran: Fornače 504 6  

     

20 Parkirišče: Portorož: Mercator 7   

21 Parkirišče: Portorož: Med skladišči 27   

22 Parkirišče: Portorož: Skladišče soli 18   

     

23 Parkirišče: Portorož Hotel Marko 27   

24 Parkirišče: Portorož Obala 1 159 48 7 

25 Parkirišče: Portorož Obala 2 178 39  

     

26 Parkirišče: Stari Kaštel 54   

27 Parkirišče: Novi Kaštel 34   

28 Parkirišče: Splošna plovba 15   
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Slika 28: javna parkirišča na območju občine Piran (7). 

     

29 Parkirišče: Lucija Bučko 46   

30 Parkirišče: Lekarna 4   

31 Parkirišče: Pošta 29   

32 Parkirišče: Park Sonce 38   

33 Parkirišče: TPC 100 9 1 

34 Parkirišče: Seča - Ribič 19 (+30)   

     

 Skupaj: 2.695 151 8 
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Slika 29: javna parkirišča na območju občine Piran (8). 
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Slika 30: javna parkirišča na območju občine Piran (9). 

 
Javna parkirišča, ki bi lahko oskrbovala kopališča in plaže v občini Piran, so številna, saj jih je 

evidentiranih kar 34. Večinoma gre za manjša in srednje velika parkirišča, ki pa skupaj zagotavljajo kar 

2695 pm za avtomobile.  

Kot že rečeno, parkirna mesta so enakomerno razporejena. Kljub temu pa je dostopnost posameznih 

pm vprašljiva, saj so npr. pm v mestu Piran namenjena zgolj abonentom pod posebnimi pogoji, ne pa 

tudi turistom, obiskovalcem oziroma uporabnikom plaž. V preostalih delih občine so pm v javni rabi 

vseh uporabnikov. Pm so večinoma razporejena v urbaniziranih in turističnih območjih.  

Javna parkirišča niso namenjena izključno kopalcem, pač pa tudi drugim urbanim in turističnim rabam.  
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Sintezni podatki 
Skupno število in kapaciteta vseh javnih parkirišč znaša: 79 parkirišč z 8.010 parkirnimi mesti (tabela 
17). Smatra se, da se pri napajanju posameznih kopališč uporabljajo tudi druge parkirne površine. 
Dejstvo je tudi, da kopalci iz lokalnega okolja dostopajo do kopališč neposredno "od doma".  
 
Tabela 17: sintezni prikaz vseh javnih parkirišč in parkirnih mest v 300m obalnem pasu. 
 

 Št. parkirišč v 300m 
pasu 

Št. parkirišč v 
neposredni bližini 300m 
pasu 

Št. parkiranih mest 

Občina Ankaran 6 1 517 

Mestna občina Koper 16 2 2.969 

Občina Izola 20 0 1.829 

Občina Piran 30 4 2.695 

Skupaj: 72 7 8.010 

 
► Za natančno ugotovitev glede dejanske povezave med parkirišči in kopališči (potreba pri 
ugotavljanju kumulativne nosilnosti prostora) bo potrebno izvesti ustrezno štetje prometa oziroma 
ugotavljati dejanske povezave med uporabniki parkirišč in njihovih ciljnih obalnih destinacij (kopališča 
ali druge interesne točke). 
 
 

5.1.3 Ocena bodočih potreb in možne rešitve  
 
Na podlagi analiziranega gradiva in sestankov s predstavniki lokalnih skupnosti smo ugotovili naslednje: 

- občina Ankaran, MOK, Izola in Piran v svojih prostorskih aktih za obalni pas nimajo predvidenih 

novih površin, namenjenih razvoju javnih parkirišč,  

- občina Izola v svojih idejnih zasnovah, ki jih je pripravila za lastne potrebe, načrtuje javna 

parkirišča še v območju predvidenih športnih površin (zaledje današnjega avtokampa 

Jadranka), in sicer okvirno število 650 pm, ki naj bi napajala območje za šport, plažo 

»Jadranka«, najverjetneje delež parkirnih mest tudi obstoječe programe gospodarske cone 

južno (območje od »Jereba do Mehana«) in najverjetneje tudi programe priobalnega pasu. 

Obalne občine si sicer strateško prizadevajo za zmanjšanje motornega prometa na celotnem območju 

občin in zlasti v obalnem pasu.  

Pri tem je treba poudariti, da tako PPP kot multimodalna shema v svojih usmeritvah in določbah 

preusmerjata motorni in mirujoči promet v zaledni prostor. Vsako novo načrtovanje parkirišč v 

obalnem prostoru bi bilo v nasprotju z obstoječimi usmeritvami zmanjšanja parkirnih površin v 

priobalnem pasu.  

Napajanje plaž je treba zagotavljati z javnim potniškim prometom po kopnem in po morju, s 

kolesarjenjem in pešačenjem. Vsako povečanje parkirnih površin v 300m pasu ob morju bi pomenilo 

odklon od določb PPP in sistema trajnostne mobilnosti.  

 
 

5.1.4 Podatkovna baza - parkirišča  
Podatkovna baza za je izdelana v obliki SHX in priložena temu poročilu. 
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5.2 Postajališča javnega potniškega prometa in povezava s kopališči (pešpoti, 

kolesarske poti, izposojevalnice koles itd.) 
 

5.2.1 Pregled in analiza obstoječega stanja 
Evidentiranje postajališč javnega potniškega prometa in povezave s kopališči (pešpoti, kolesarske poti, 

izposojevalnice koles) smo izvedli na podlagi obstoječih podatkovnih oziroma prostorskih evidenc. Po 

pogovoru z izdelovalci projekta multimodalna shema, ki so podrobno preučevali vidik trajnostne 

mobilnosti za celotno obalo (tako za ožji obalni pas kot mejno zaledje) smo bil seznanjeni z dejstvom, 

da je koncept vzpostavitve celostne povezave omrežja peš in kolesarskih poti, omrežja izposojevalnic 

koles in multimodalnih točk (povezava peš in kolesarskega pometa ali povezana na kopni in pomorski 

jpp, itd.) šele v procesu razvoja. Nekatera omrežja in so sicer že vzpostavljena, nekatera se načrtujejo, 

nekatera pa so šele na ravni koncepiranja ali umeščanja v prostor. Rešitve trajnostne mobilnosti, kot 

so predstavljene v multimodalni shemi, dejansko temeljijo na Celostih Prometnih Strategijah (CPS) 

vseh obalnih očin. Predstavniki občin so bili vključeni pripravo te sheme in seznanjeni z njenimi 

rezultati. Realizacija posameznih rešitev oziroma implementacija v prostorske akte občin pa je v 

različnih fazah. 

Cilj predmetne naloge (MSP-MED) je vzpostavitev podatkovne baze v podporo izvajanju PPP, zato smo 

se usmerili na sintetiziranje podatkov uradnih evidenc. Ugotovili smo, da v okviru uradnih evidenc 

lahko na tem področju verodostojno zajamemo le lokacije postajališč javnega potniškega prometa. 

Dalje smo ugotovili, da tudi le te niso povsem popolne, saj Direkcija za infrastrukturo RS razpolaga le z 

enim delom vseh podatkov (postajališča JPP). Odločili smo se, da to bazo dopolnimo s podatki OSP 

(Open Street Map) in s podatki podjetja, ki izvaja dejavnost javnega prevoza (Skupina Arriva Slovenija;  

podatki o linijah in postajališčih JPP). V sinteznem prikazu, ki smo ga izdelali na podlagi navedenih 

"različnih" virov, so zato mogoča tudi določena odstopanja (tolerance).  

Sintezno bazo smo dopolnili še s podatki potencialih pomolov, na katerih naj bi se po predlogu študije 

oz. multimodalne sheme lahko izvajal pomorski potniški promet. Imenovali smo jih "pomoli JPP" (glej 

grafične prikaze v nadaljevanju).  

Za ponazoritev "vseh elementov" trajnostne mobilnosti, kar vključuje vzpostavitev multimodalnih 

točk (P+R+W ipd.), omejevanje in izločanje mirujočega prometa iz ožjega obalnega pasu (t.i "zelena 

cona", kot območje brez javnih parkirišč in t.i. "rumena cona", kot območje zmanjšanja števila 

parkirišč), uvajanje sistema za premagovanje razdalje, krepitev javnega potniškega prometa na 

kopnem in morju, itd., kateri so predstavljeni na idejni ravni, prilagamo v zaključku tega poglavja 

karakteristične karte predlaganih rešitev (vir: multimodalna shema, izdelovalec PNZ, 2019).  

 
Evidenca postajališč javnega potniškega prometa 
Evidentiranje postajališč na območju vseh štirih obalnih občin je potekalo na podlagi naslednjih 

podatkov: podatkovna baza Direkcije za infrastrukturo RS, Open Street Map, evidence (avtobusne linije 

in postajališča) podjetja Arriva in podatkovni sloji iz multimodale sheme (PNZ, 2019). Evidentirali smo 

postajališča v koridorju 300m ob obalne linije (v nekaterih posameznih primerih tudi referenčna 

postajališča izven tega koridorja). 

V nadaljevanju so prikazane lokacije postajališč JPP in pomolov JPP po posameznih občinah. Zaradi 

ustrezne ponazoritve, smo območje obravnave razdelili na 9 prostorskih prikazov (slika 8).  
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Občina Ankaran 

Na območju občine Ankaran smo evidentirali (sliki 31, 32): 

- 4 postajališča JPP, kot jih navaja uradna evidenca in dodatno 5 postajališč JPP, na podlagi drugih 

virov, 

- 5 pomolov JPP, kot jih navaja multimodalna shema. To so: Lazaret, Letovišče Debeli rtič, Valdoltra, 

Adria-Ankaran in pomol Sv. Katarina. 

Povezave z drugimi elementi trajnostne mobilnosti (omrežje kolesarskih in pešpoti, postajališča za 

kolesa, multimodalne točke in ostali elementi prometne infrastrukture) so prikazane na 

karakterističnih kartah multimodalne sheme (vir: PNZ, 2019), ki so priložene na koncu poglavja. 
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Slika 31: postajališča JPP na območju občine Ankaran (1). 
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Slika 32: postajališča JPP na območju občine Ankaran (2). 

 

Mestna občina Koper 

Na območju Mestne občine Koper smo evidentirali (sliki 33, 34): 

- 13 postajališč JPP, kot jih navaja uradna evidenca in dodatno 12 postajališč JPP, na podlagi drugih 

virov, 

- 2 pomola JPP, kot jih navaja multimodalna shema. To sta: potniški terminal Koper in Žusterna. 
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Povezave z drugimi elementi trajnostne mobilnosti (omrežje kolesarskih in pešpoti, postajališča za 

kolesa, multimodalne točke in ostali elementi prometne infrastrukture) so prikazane na 

karakterističnih kartah multimodalne sheme (vir: PNZ, 2019), ki so priložene na koncu poglavja. 

 

 

Slika 33: postajališča JPP na območju Mestne občine Koper (3). 
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Slika 34: postajališča JPP na območju Mestne občine Koper (4). 

 

Občina Izola 

Na območju občine Izola smo evidentirali (sliki 35, 36): 

- 11 postajališča JPP, kot jih navaja uradna evidenca (sovpada z drugimi viri),  

- 2 pomola JPP, kot jih navaja multimodalna shema. To sta: carinski pomol Izola in pomol Simonov 

zaliv. 
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Povezave z drugimi elementi trajnostne mobilnosti (omrežje kolesarskih in pešpoti, postajališča za 

kolesa, multimodalne točke in ostali elementi prometne infrastrukture) so prikazane na 

karakterističnih kartah multimodalne sheme (vir: PNZ, 2019), ki so priložene na koncu poglavja. 

 

Slika 35: postajališča JPP na območju občine Izola (5). 
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Slika 36: postajališča JPP na območju občine Izola (6). 

 

Občina Piran 

Na območju občine Piran smo evidentirali (slike 37, 38, 39): 

- 14 postajališča JPP (od tega sicer 2 izven obravnavanega koridora), kot jih navaja uradna evidenca in 

dodatno 8 postajališč JPP, na podlagi drugih virov, 

- 7 pomolov JPP, kot jih navaja multimodalna shema. To so: Strunjan, Fiesa, Piran, Bernardin, 

Portorož, Marina (Portorož) in Seča (Ribič). Povezave z drugimi elementi trajnostne mobilnosti 
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(omrežje kolesarskih in pešpoti, postajališča za kolesa, multimodalne točke in ostali elementi 

prometne infrastrukture) so prikazane na karakterističnih kartah multimodalne sheme (vir: PNZ, 

2019), ki so priložene na koncu poglavja. 

Slika 37: postajališča JPP na območju občine Piran (7). 
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Slika 38: postajališča JPP na območju občine Piran (8). 

 
 



95 
 

 
Slika 39: postajališča JPP na območju občine Piran (9). 
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Priloga:  

→ predlog prostorskih rešitev za razvoj trajnostne mobilnosti, vir: Multimodalna shema (PNZ, 2019) 
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5.2.2 Obstoječe kapacitete 
Na področju postajališč JPP je bilo na podlagi zgoraj navedenega mogoče evidentirati njihove lokacije 

in število. 

V tabeli 18 so podani sintezni podatki, evidentno je, da je skupno število vseh postajališč JPP v 

obravnaven koridorju 67, pomolov JPP pa 16. 

Tabela 18: sintezni prikaz vseh javnih parkirišč in parkirnih mest v 300m obalnem pasu. 
 

 Št. postajališč JPP na kopnem (v 300m pasu) 

 

Št. postajališč JPP morje 

(pomoli) 

 Vir: Direkcija RS za 

infrastrukturo 

Vir: Open Street Map in 

prevozniki  

(skupaj) 

Vir: multimodalna shema 

(2019) 

Občina Ankaran 4 5 5 

Mestna občina Koper 13 12 2 

Občina Izola 11 - 2 

Občina Piran 14 8 7 

Skupaj: 42 25 16 

 

► Za natančno ugotovitev glede dejanskih kapacitet oziroma povezave med postajališči JPP na 
kopnem in morju ter kopališči (potreba pri ugotavljanju kumulativne nosilnosti prostora) bo potrebno 
izvesti ustrezno ugotavljati dejanske povezave med uporabniki postajališč in njihovih ciljnih obalnih 
destinacij (kopališča ali druge interesne točke). 
 

5.2.3 Podatkovna baza - postajališča JPP 
Podatkovna baza je izdelana v obliki SHX in priložena temu poročilu. 

 

5.3 Infrastruktura za pomorski potniški promet  
 

5.3.1 Pregled in analiza obstoječega stanja (evidenca UZP RS) 
V okviru projekta smo na področju infrastrukture za pomorski potniški promet razpolagali zgolj s 
podatki PPP in podatki multimodalne sheme. V tem smislu glej poglavje 5.2. 
 

5.3.2 Pregled pravnega statusa infrastrukture (uporabno dovoljenje), 
Glej poglavje 5.2. 
 

5.3.3 Obstoječe kapacitete 
Glej poglavje 5.2. 
 

5.3.4 Ocena bodočih potreb in možne rešitve  
Glej poglavje 5.2. 
 

5.3.5 Podatkovna baza - infrastruktura za pomorski potniški promet 
Glej poglavje 5.2. 
 
 
 



101 
 

 

6 Deležniki 
6.1 Identifikacija deležnikov 
V procesu izdelave predmetnega projekta smo identificirali različne deležnike, ki:  

a) pridobivajo, hranijo in upravljajo prostorske podatke,  

b) skrbijo za njihovo ažurnost,  

c) naročajo in/ali spremljajo projekte za načrtovanje posegov v obalnem pasu,  

d) upravljajo z javnimi parkirišči, javnim potniškim prometom ter kopališči in plažami ter z njimi 

povezanimi podatki,  

e) odločajo o prostorskem razvoju. 

 

Kot ključne deležnike, ki imajo bistven vpliv na informacijsko podporo pri izvajanju pomorskega 

prostorskega načrtovanja v obalnem pasu, smo v okviru tega projekta evidentirali: 

- predstavnike lokalnih skupnosti (obalnih občin), ki upravljajo s podatki, vezanimi na namensko 

rabo prostora, načrtovanje prostorskih ureditev, kopališča, javna parkirišča in javni potniški 

promet, 

- deležnike, ki nastopajo v vlogi izdelovalcev plana (prostorski projekti na strateški in izvedbeni 

ravni),  

- izpostave in službe različnih ministrstev, zlasti Ministrstvo za infrastrukturo, Upravo RS za 

pomorstvo, ter Ministrstvo za okolje in prostor,  

- javna podjetja, ki upravljajo plaže, javna parkirišča in javni potniški promet: JP Marjetica Koper, 

JP Komunala Izola, d.o.o., JP Okolje Piran, d.o.o., 

- predstavnike drugih organizacij ali služb, vezanih na prostorski razvoj, turizem, promet in 

pomorstvo, kot so npr. lokalna turistična združenja. 

 

 

7 Zaključek 

Na podlagi vsega navedenega lahko v smislu zagotavljanja informacijske podpore pri izvajanju nalog 

občin, ki izhajajo iz PPP in prostorskega načrtovanja v obalnem pasu povzamemo naslednje: 

- na področju razpoložljivih (uradnih) podatkov, vezanih na kopališča, obstaja velika terminološka 

nedorečenost, 

- kot ključno ugotavljamo, da je obseg (število in kapaciteta) kopališč, ki so zavedena v uradnih 

evidencah (ARSO: Atlas voda, profili kopalnih voda itd.), bistveno manjši od dejanskega stanja v 

prostoru. Območja, kjer se tudi izvaja dejavnost kopanja, so v prostorskem smislu skoraj še enkrat 

tolikšna. Predvidevamo lahko, da sta razlog manjše število in obseg kopališč, ki so v občinah Ankaran, 

MOK in Izola zavedena v uradnih evidencah. V teh treh občinah so v uradnih evidencah zavedena 

večinoma kopališča, ki so vezana na neposredno urbano in turistično rabo, oziroma tista, ki so 

evidentirana ob urbanih središčih oziroma posameznih turističnih kapacitetah. V posameznih primerih 
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pa so v uradnih evidencah zavedeni le deli kopalnih površin, ki se dejansko uporabljajo. V občini Piran 

je turistična raba kopališč bolj izrazita in je delež kopališč, evidentiran v uradnih evidencah, večji. Tudi 

v občini Piran pa se pojavlja večji obseg drugih kopališč zlasti v območju mesta Piran in Fornač ter v 

območju Seče, saj niso evidentirana v uradnih evidencah kljub temu, da so v urbani in turistični rabi, 

- območja kopališč oziroma plažnih površin, ki smo jih evidentirali, ne izražajo/povzemajo lastniškega 

stanja, namenske rabe prostora ali katerihkoli drugih pravnih režimov. Evidentirali smo jih izključno kot 

oceno stanja v prostoru s sodelovanjem z upravljalci in predstavniki lokalnih skupnosti,  

- kapacitete kopališč in plaž smo izračunali glede na Pravilnik o varstvu pred utopitvami, ki predvideva 

površino kopališča 7 m2 / kopalca. Dejanska kapaciteta kopališčne oziroma plažne površine pa je 

odvisna od tipologije plaže (urbana, naravna) in z njo pričakovane zasebnosti, naravne ranljivosti, 

morfologije (skalnata, betonska, peščena plaža), opremljenosti s kopališko infrastrukturo in ostalih 

dejavnikov,  

- analizirane strategije predvidevajo zmerno povečanje števila turistov in obiskovalcev. Kljub temu 

ocenjujemo, da se bodo zlasti zaradi pričakovanega stalnega večanja števila turistov in dnevnih 

obiskovalcev potrebe po plažnih površinah do leta 2030 še povečale,   

- glede na analizo obsega kopališč, plaž, kopalnih območij in ostalih površin, ki so zlasti v poletnih 

mesecih v rabi kot plažne površine, ugotavljamo, da so že v sedanji rabi pravzaprav vse površine, ki: 

- niso v rabi drugih izključujočih dejavnosti, npr. za izvajanje pomorskega prometa, pristanišč, 

marikulture, komunalnih privezov, marin, ladjedelništva, obrambe in ostalih dejavnosti;  

- so primerne za kopanje z vidika morfologije, kar pomeni, da imajo vsaj minimalni obrežni pas, 

ki je primeren za dostop do morja, sončenje in ostale dejavnosti, 

- so primerno dostopne, bodisi s kopnega, bodisi z morja.  

- na področju dodanih možnosti (nova kopališča) smo identificirali le tri območja neposredno ob obalni 

liniji v Kopru, Izoli in Strunjanu, kjer bi se potencialne plažne površine lahko razširile,  

- ocenjujemo, da se je glede na vsebino turističnih strategij še bolj kot v širitev plažnih površin treba 

usmerjati v njihovo urejenost, dostopnost in privlačnost. Prednostno je treba oblikovati nove sheme 

mobilnosti med urbanimi središči, točkami mobilnosti in plažami,   

- ocenjujemo, da je do bistvene spremembe mobilnostne oziroma prometne sheme, ki vključuje tudi 

napajanje plaž, mogoče razvijati, infrastrukturno opremljati oziroma širiti samo mestne plaže, torej 

plaže, za katere lahko utemeljeno predvidevamo, da ne bodo generirale dodatnih prometnih tokov, 

pač pa se bodo napajale s peš in kolesarskim prometom oziroma javnim potniškim prometom,  

- kot nerazumljiva se kažejo obstoječa območja kopalnih voda, ki so na nekaterih lokacijah prekinjena 

ravno v segmentih, kjer se dejansko izvaja dejavnost kopanja (primer: občina Piran). Priporočamo 

ureditev pravnih režimov,  

-  na področju podatkov, vezanih na parkirišča (vsa, javna in zasebna) in javni potniški promet, smo kot 

ključni izziv evidentirali razdrobljenost evidenc, neažurnost podatkov in nedorečen sistem sezonskih in 

izven sezonskih režimov,  

- večina parkirnih površin, ki smo jih evidentirali, ni ciljno namenjena napajanju plaž, pač pa ostalim 

urbanim in ostalim dejavnostim. Izjema so posamezne parkirne površine izven urbanih središč, ki 

napajajo pretežno plaže. Gre za parkirišča na Debelem rtiču, Adriji, Žusterni, Strunjanu, Fiesi in Seči, 
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- večina postajališč javnega potniškega prometa, ki smo jih evidentirali, ni ciljno namenjena napajanju 

plaž. Izjeme so postajališča na območju Lazareta, Žusterne, Strunjana, poleti tudi Bernardina in 

Portoroža. 

- postajališča javnega potniškega prometa na morju še niso vzpostavljena ali delujejo le občasno,    

- na področju razvoja trajnostne mobilnosti smo evidentirali tako že realizirane kot tudi šele načrtovane 

projekte. Trajnostna mobilnost je po naši oceni sicer že prešla iz začetne faze, vendar bo za razvoj 

celostnega omrežja in učinkovitih ukrepov potrebno realizirati še številne projekte in vzpostaviti 

ustrezne režime.  

Ocenjujemo, da je mogoče zbrane podatke o velikosti in kapacitetah kopališč in plažnih površin ter 

zbrane podatke o javnih parkiriščih in postajališčih javnega potniškega prometa uporabiti kot enega od 

vhodnih podatkov pri izdelavi Ocene nosilne zmogljivosti morja in obale za turizem ter pri izdelavi 

Ocene kumulativnih vplivov  

Nove, sintetizirane podatkovne baze, ki so rezultat tega projekta, predstavljajo verodostojno izhodišče 

za oceno posameznih kapacitet. V tem smislu so lahko verodostojna podpora pri izračunu kumulativne 

zmogljivosti prostora za turizem, seveda pa kot take predstavljajo le del vseh potrebnih podatkov za 

natančne in analitično podprte rezultate.  

Prikazan sintezni seznam vseh kopališč, njihov obseg in poimenovanje, predstavlja prvo tovrstno bazo 

na sploh. V tem smislu so seveda mogoča določena odstopanja oziroma napake, zagotovo pa se bo ta 

seznam v bodoče nadgrajeval in ustrezno profiliral. 

Za ugotavljanje povezav in funkcionalne povezanosti med kopališči ter javnimi in drugimi parkirišči, 

postajališči JPP na kopnem in morju, multimodalnimi točkami in drugimi elementi infrastrukture za 

trajnostno mobilnosti bo treba izvesti dodatne ciljne raziskave.  

Velikosti kopališč in plažnih površin, ki se uporabljajo za kopanje, smo ocenili z zadostno mero 

natančnosti. Za potrebe te naloge smo kapaciteto kopališč in plaž izračunali glede na Pravilnik o varstvu 

pred utopitvami, ki predvideva površino kopališča 7 m2 / kopalca. V literaturi se pojavljajo ocene, da 

posamezni kopalec potrebuje med 5 m2 in 20 m2 površine. Stališča sodelujočih pri projektu se spuščajo 

celo do ocene, da je npr. na mestnih plažah potrebnih le 3 do 4 m2 na kopalca. Dejanska kapaciteta 

kopališčne oziroma plažne površine je odvisna od različnih dejavnikov, kot je v nalogi podrobno 

pojasnjeno. Za potrebe izdelave te naloge smo uporabili kapaciteto 7 m2 / kopalca, kar ocenjujemo za 

dovolj dobro izhodiščno vrednost.  
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9 Priloga: podatkovne baze 

Podatkovne baze so izdelane v obliki SHX. 

 

10 Priloga: Pristanišča in pomoli (Uprava za pomorstvo) 

 

 

 


