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Analiza vplivov turizma  

 

 
 

Destinacija: OBČINA ANKARAN  Ta predloga se neposredno nanaša na kriterija 1.5 (Popis turističnih zmogljivosti 
in virov) in 1.6 (Analiza vplivov turizma), posredno pa tudi na številne druge.  
Pri kriterijih, ki so omenjeni v dokumentu, se sklicujte (tudi) na ugotovitve iz te 
analize. 
Dokument posodobite vsako leto, saj boste tako sproti zaznali priložnosti in 
nevarnosti za trajnostni razvoj turizma v vaši destinaciji.  

Datum: 30.11.2022 

Avtorji: Zelena koordinatorka: Nina Jurinčič 
 
Člani zelene ekipe: 
Oddelek za družbene dejavnosti: Janja Rižnar; 
Oddelek za gospodarske dejavnosti: Elvis Vižintin; 
Oddelek za razvoj in investicije: dr. Danijel Starman; 
Oddelek za okolje in prostor: Vesna Vičič; 
Krajinski park Debeli rtič: Neža Hervatič; 
Medobčinsko redarstvo - izpostava Ankaran: Edin Mehmedović; 
Rižanski vodovod Koper: Tina Vovk; 
Marjetica Koper: Dimitrij Šamšala; 
 
Druge enote občinske uprave Občine Ankaran: 
Oddelek za javno varnost in zaščito: Valdi Pucer; 
Režijski obrat Občine Ankaran: Erika Lampe; 
TIC Ankaran. 
 
Zunanji sodelavci: 
Agencije Golea; 
Lokus d. o. o.; 
Zavod za varstvo narave; 
Inštitut Irris; 

Verzija: November 2022 
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Tema 1.5: Popis turističnih zmogljivosti in virov (opišite glavne vire in vrednote) 1.6: Analiza vplivov turizma 
(glavni vplivi turizma – 
trenutni in pričakovani v 
naslednjih 2-4 letih) 

Politike, zaščita in upravljanje, s katerimi 
zagotavljate trajnost naslednjih 2-4 leta 

A. Narava in krajina   

A1. Zaščitena 
območja (2.1 
Ohranjanje 
narave 2.2 
Vplivi turizma 
na naravo) 

Navedite zaščitena območja in za vsakega od njih ključne vrednote oz. razloge za zaščito 
 
 

Navedite pozitivne in negativne 
vpliva turizma na identificirana 
zaščitena območja. 
Primer pozitivnega vpliva: Z 
vstopnino od obiskovalcev 
ohranjamo in vzdržujemo 
naravo in poti. 
Primer negativnega vpliva: 
Obiskovalci motijo živali in 
povečujejo količine odpadkov. 

Opišite, kako so ključne vrednote zavarovane:  
+ z zakoni ali pravilniki (mednarodni, nacionalni, 
lokalni) 
+ z managementom ali reguliranjem dostopa  
Ocenite, ali so ključne vrednote za obdobje 
naslednjih 2-4 let ustrezno zavarovane. 
 

Izpolnite za 
svojo 
destinacijo: 
 

Odstotek  zavarovane narave v destinaciji v zadnjem letu, za katerega je podatek na voljo je 34 % (Vir: 
Prostorski informacijski sistem občin, 2022) 
 
Zavarovano območje Krajinski park Debeli rtič, ki vključuje: 

• Naravno vrednoto (NV) Debeli rtič – flišni klif 

• NV Debeli rtič – abrazijski spodmol 

• NV Zaliv Sv. Jerneja – trstišča 

• NV Debeli rtič – Valdoltra – klif 

• NV Park letovišča na Debelem rtiču 

• NV Debeli rtič – ostanek hrastovega gozda 

Posebno ohranitveno območje (Natura 2000 območje s habitatnimi tipi: Združbe enoletnic na obalnem 
drobirju, Porasli obmorski klifi sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu Limonium ter Peščena 
obrežja, stalno prekrita s tanko plastjo vode). Posebno območje varstva (Natura 2000 območje za vrsto: 
sredozemski vranjek) Ekološko pomembno območje Morje in morsko obrežje ter Debeli rtič 
Izven Krajinskega parka Debeli rtič se nahajajo še: 

• NV Obrežno močvirje pri sv. Nikolaju (Sredozemski slani travnik), ki je hkrati tudi Natura 2000 
območje in ekološko pomembno območje 

• NV Park ortopedske bolnice Valdoltra 

• NV Park nekdanjega zdravilišča v Ankaranu 

• NV reka Rižana – estuarij, ki je tudi ekološko pomembno območje  

• NV Ankaranska bonifika 

• NV Lehnjakovi slapovi – Kolombini 

• NV Hrast v centru Ankarana 

 
Ukrepi: 
- Za zmanjšanje negativnih vplivov sidranja na morsko dno smo pripravili študijo za Namestitev 
sidrnih plovk za začasni privez plovil na območju Krajinskega parka Debeli rtič z namenom zmanjšanja 
negativnih vplivov sidranja na betonske strukture in zavarovane vrste.  

Pozitivni vplivi: 
- Delež turistične takse 

se nameni za 
upravljanje 
Krajinskega parka.  

Negativni vplivi: 
- Sidranje plovil 

povzroča poškodbe na 
morskem dnu. 

- Povečan obisk v 
poletnih mesecih 
posledično pomeni 
povečano število 
kršitev pravil parka, 
kar negativno vpliva 
na naravo v njem (npr. 
kurjenje, nabiranje 
organizmov, itd.). 

 
 
 

Ključne vrednote so zavarovane tudi tako, da se s 
temi območji aktivno upravlja (KPDR) ali usmerja 
obisk (mostovž na slanem travniku), informira in 
ozavešča o znamenitostih in pomenu varovanja 
teh območij (tiskovine, spletna stran, informativne 
table, socialna omrežja, vodenji ogledi …), izvaja 
reden naravovarstveni nadzor. 
 
Politike in pravilniki s področja ohranjanja narave, 
ki veljajo v destinaciji: 
- Odlok o Krajinskem parku Debeli rtič  
- Zakon o ohranjanju narave (ZON) 
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih 
vrstah 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih 
vrstah 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in 
živalskih vrst v rdeči seznam 
- Zakon o vodah (ZV-1) 
- Uredba o načrtu upravljanja z morskim okoljem 
- Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega 
rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih 
življenjskih prostorov (Bernska konvencija) 
- Konvencija o varstvu Sredozemskega morja pred 
onesnaženjem (Barcelonska konvencija) 
- DIREKTIVA SVETA 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
živečih živalskih in rastlinskih vrst (Habitatna 
direktiva – Natura2000) 
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Tema 1.5: Popis turističnih zmogljivosti in virov (opišite glavne vire in vrednote) 1.6: Analiza vplivov turizma 
(glavni vplivi turizma – 
trenutni in pričakovani v 
naslednjih 2-4 letih) 

Politike, zaščita in upravljanje, s katerimi 
zagotavljate trajnost naslednjih 2-4 leta 

- Za blažitev pritiskov povečanega obiska na naravo v poletnih mesecih smo sprejeli že več ukrepov 
in jih še načrtujemo, prav tako je celotno upravljanje KP Debeli rtič usmerjeno v blaženje omenjenih 
pritiskov. Ukrepi, ki smo jih že sprejeli, so npr: 
- vzpostavitev tematskih poti po parku, ki so namenjene obiskovalcem parka v celotnem letu ter 
obiskovalce usmerjajo v manj ranljive dele parka. Informiranje in obveščanje obiskovalcev parka o pravilih 
vedenja v parku preko različnih kanalov 

- okrepljen naravovarstveni nadzor v poletnih mesecih (Načrt NV nadzora, dokument) 

- DIREKTIVA 2009/147/ES EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. novembra 2009 
o ohranjanju prosto živečih ptic (Ptičja direktiva – 
Natura2000) 
 
Nacionalna in lokalna določila s področja 
ohranjanja narave: 
 
Ustanovitev in aktivno upravljanje Krajinskega 
parka Debeli rtič (Odlok o KP DR; https://obcina-
ankaran.si/storage/doc/201810/20180713uradni-
listodlok-o-krajinskem-parku-debeli-rtic.pdf), kar 
vključuje: 
- reden neposredni nadzor v naravi nad 
upoštevanjem varstvenih režimov parka s strani 
naravovarstvenih nadzornikov, ki imajo 
pooblastila po ZON (Poročilo naravovarstvenega 
nadzora v KPDR za leto 2021) 
- Informiranje in obveščanje prebivalcev in 
obiskovalcev o zavarovanem območju narave 
preko spletne strani, socialnih omrežij, 
informativnih tabel, zgibank in brošur, itn.  
- sodelovanje z drugimi institucijami na področju 
ohranjanja narave in nadzora nad kršitvami 
(ZRSVN, URSP, inšpektorati, redarstvo, policija) 
Prostorsko, strateško in izvedbeno načrtovanje 
Občine  upošteva lokalne in nacionalne predpise s 
področja ohranjanja narave. (OPN-link) 
Upravljanje z ostalimi naravnimi vrednotami v 
Občini, ki niso znotraj KPDR v skladu s predpisi s 
področja ohranjanja narave (vzdrževanje 
infrastrukture, osveščanje in informiranje, nadzor; 
http://www.natura2000.si/novica/obnovljena-
pot-cez-travnik-sv-nikolaja/ ). 
 
Ključne vrednote so ustrezno zavarovane za 
omenjeno obdobje, saj je v fazi sprejema Načrt 
upravljanja Krajinskega parka Debeli rtič za 
obdobje 2022–2026, kjer se opredelijo razvojne 
usmeritve, načini izvajanja varstva, rabe in 
upravljanja zavarovanega območja ter 
podrobnejše usmeritve za varstvo naravnih 
vrednot ter posameznih vrst.  
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Tema 1.5: Popis turističnih zmogljivosti in virov (opišite glavne vire in vrednote) 1.6: Analiza vplivov turizma 
(glavni vplivi turizma – 
trenutni in pričakovani v 
naslednjih 2-4 letih) 

Politike, zaščita in upravljanje, s katerimi 
zagotavljate trajnost naslednjih 2-4 leta 

 

A2. 
Prostoživeče 
živali in 
rastline (2.4 
Invazivne 
tujerodne 
vrste; 2.7 Stik 
s 
prostoživečimi 
živalmi) 

Navedite in na kratko opišite glavne rastlinske in živalske vrste v destinaciji, zlasti tiste na IUCN-jevem 
rdečem seznamu ogroženih vrst. 
 
 
 

Navedite pozitivne in negativne 
vpliva turizma na prostoživeče 
živali in rastline.  
Primer pozitivnega vpliva 
turizma: Za obiskovalce smo 
razvili projekte za 
odstranjevanje invazivnih vrst, v 
katerih lahko sodelujejo. 
Primer negativnega vpliva 
turizma: Zaradi turizma 
izgubljamo biotsko 
raznovrstnost (npr. zaradi 
gradnje infrastrukture, hotelov, 
golf igrišča, letališč). 
 

Opišite, kako so ključne vrednote zavarovane:  
+ z zakoni ali pravilniki (npr. CITES, evropska 
zakonodaja, Ramsarska konvencija) 
+ z managementom ali reguliranjem dostopa  
Ocenite, ali so ključne vrednote za obdobje 
naslednjih 2-4 let ustrezno zavarovane. 
 
 

Izpolnite za 
svojo 
destinacijo: 
 
 

Glavne rastlinske in živalske vrste v destinaciji:. 
- leščur (Pinna nobilis), kritično ogrožena vrsta, ki jo najdemo v morskih travnikih in je v zadnjih letih 
doživela obsežen pomor zaradi parazita. Varstvo njegovih življenjskih prostorov je zato ključno, da si 
populacija leščurja opomore. 
- sredozemska kamena korala (Cladocora caespitosa), ogrožena vrsta korale, ki v slovenskem morju tvori 
koralne grebene, tudi na Debelem rtiču. 
- cistozira, rjava alga, ki tvori ogrožene življenjske prostore v slovenskem morju, pogosta tudi v KPDR 
- kolenčasta cimodoceja 
- navadna morska trava 
- mala morska trava  
- morski datelj (Lithophaga lithophaga) 
- metličje (Spartina maritima) 
- datljevka (Pholas dactylus) 
- navadni morski bič (Dasyatis pastinaca) 
- glavata kareta (Caretta caretta) 
- velika pliskavka (Tursiops truncatus) 
- kratkonosi morski konjiček (Hippocampus guttulatus) 
- dolgonosi morski konjiček (Hippocampus hippocampus) 
- jadranski jeseter (Acipenser naccarii) 
- spužva možganjača (Geodia cydonium) 
. sredozemski vranjek (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) 
- obmorski lan (Linum maritimum) 
- klasnata tavžentroža (Centaurium spicatum) 
 
Kljub temu, da za območje izven krajinskega parka nimamo politike, poročila ali drugega dokumenta, kjer 
bi bili opredeljeni ukrepi za preprečevanje širjenja ITV, pa smo na naravovarstvenih območjih Občine že 

Pozitivni vplivi:  
Za obiskovalce so na voljo 
interpretativne table KP DR in 
vodeni ogledi, preko katerih 
predstavljamo redke in 
ogrožene vrste in na ta način 
širimo ozaveščenost o varovanju 
ranljivih vrst.  
Negativni vplivi:  
Zaradi velikega števila 
obiskovalcev v poletnem času so 
pritiski na predvsem na morsko 
biodiverziteto veliki (motnje na 
obali, v morju).  

Ključne vrednote so zavarovane z mednarodnimi 
in nacionalnimi predpisi: 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih 
vrstah 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih 
vrstah 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in 
živalskih vrst v rdeči seznam 
- UREDBA o ravnanju in načinih varstva pri 
trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami 
- DIREKTIVA 2009/147/ES EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. novembra 2009 
o ohranjanju prosto živečih ptic (Ptičja direktiva – 
Natura2000) 
 
Prav tako so ključne vrednote zavarovane z 
varovanjem njihovih življenjskih okolij, kar se 
uresničuje z upravljanjem Krajinskega parka 
Debeli rtič ter naravne vrednote Sredozemski slani 
travnik in je v  fazi sprejema Načrt upravljanja 
Krajinskega parka Debeli rtič za obdobje 2022-
2026, kjer se opredelijo razvojne usmeritve, načini 
izvajanja varstva, rabe in upravljanja 
zavarovanega območja ter podrobnejše usmeritve 
za varstvo naravnih vrednot ter posameznih vrst.  
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Tema 1.5: Popis turističnih zmogljivosti in virov (opišite glavne vire in vrednote) 1.6: Analiza vplivov turizma 
(glavni vplivi turizma – 
trenutni in pričakovani v 
naslednjih 2-4 letih) 

Politike, zaščita in upravljanje, s katerimi 
zagotavljate trajnost naslednjih 2-4 leta 

izvedli določene ukrepe, in sicer: odstranjevanje invazivne vrste rastline luskaste nebine (Aster squamatus) 

na NV slanem travniku (časopis-amfora-oktober-za-splet-ok.pdf (obcina-ankaran.si); str. 18-19).    

 
V Občini že tretje leto zapored poteka akcija zatiranja ličink tigrastega komarja (V TIC-u spet na voljo 
sredstvo proti tigrastim komarjem | Občina Ankaran - Comune di Ancarano (obcina-ankaran.si) 
 
Rastlinstvo na rdečem seznamu: 
- modrikasti pelin 
- obmorska nebina 
- kopjelistna loboda 
- tolčkasta loboda 
- črna lahkotnica 
- obmorska srpica 
- obrežni šaš 
- navadna rezika 
- regratovolistni dimek 
- obmorski oman 
- obmorsko ločje 
- navadni lovor 
- ozkolistna mrežica 
- zakrivljena ozkorepka 
- cornutijev trpotec 
- navadni osočnik 
- sodina solinka 
- valerandov samol 
- grmičasta členjača 
- morska nitnica 
- primorski slanorad 
- rumenocvetna smiljkita 
- prava morska trava 
 
Živalstvo na rdečem seznamu: 
- velika pliskavka 
- brazdasti kit 
- navadni delfin 
- navadni progasti delfin 
- vodomec 
- mali martinec 
- siva čaplja 
- mala čigra 
- navadna čigra 
- polojnik 
- čapljica 

Tujerodne vrste primarno obravnava Zakon o 
ohranjanju narave (ZON – UPB2, Ur. list št. 
96/2004). 
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih 
Natura 2000) v 7. členu določa varstvene 
usmeritev, med katerimi je tudi usmeritev: “… (5) 
Na Natura območja se ne vnaša živali in rastlin 
tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih 
organizmov.” Nekateri ukrepi za obvladovanje 
invazivnih tujerodnih vrst na Natura 2000 so 
določeni s Programom upravljanja območij 
Natura 2000 (2015-2020).  
Uredba (EU) št. 1143/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta o preprečevanju in 
obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih 
tujerodnih vrst je namenjena blaženju posledic 
tujerodnih vrst, ki povzročajo škodo biotski 
raznovrstnosti. 
 

https://www.obcina-ankaran.si/storage/doc/202111/%C4%8Dasopis-amfora-oktober-za-splet-ok.pdf
https://www.obcina-ankaran.si/storage/doc/202111/%C4%8Dasopis-amfora-oktober-za-splet-ok.pdf
https://www.obcina-ankaran.si/sl/za-obcane/novice/v-tic-u-spet-na-voljo-sredstvo-proti-tigrastim-komarjem
https://www.obcina-ankaran.si/sl/za-obcane/novice/v-tic-u-spet-na-voljo-sredstvo-proti-tigrastim-komarjem
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Tema 1.5: Popis turističnih zmogljivosti in virov (opišite glavne vire in vrednote) 1.6: Analiza vplivov turizma 
(glavni vplivi turizma – 
trenutni in pričakovani v 
naslednjih 2-4 letih) 

Politike, zaščita in upravljanje, s katerimi 
zagotavljate trajnost naslednjih 2-4 leta 

- mokož 
- smrdokavra 
- plotni strnad 
- mačjeoka kača 
- kraška kuščarica 
- kobranka 
- zelenec 
- črnica 
- črnopikčasta kuščarica 
- morski piškur 
- morska vrana 
- slezenovčev kosmičar 
- pisanček 
- tribarvni perjančar 
- oranžni obročkar 
- krohnijev perjančar 
- rumenopegi perjančar 
- bleda morska zvezda 
- turban / oko sv. Lucije 
- pikasti morski zajček 
- jastog 
- rjasti gozdnik 
- temni pisanček 
- primorski belin 
- srebrni mnogook 
- jagodnjakov slezovček 
 

A3 Živali v 
ujetništvu 
(2.8 Dobrobit 
živali v 
ujetništvu) 

Ali imate v destinaciji živali v ujetništvu, ki so vključene v turistične produkte? Navedite, katere živalske 
vrste živijo v ujetništvu in kje (npr. živalski vrt, zabaviščni park, cirkus, jahanje konje). Opredelite se do tega, 
v kakšnih razmerah živijo in kako je zadnje poskrbljeno. 
 

Navedite pozitivne in negativne 
vpliva turizma na živali v 
ujetništvu. 
Primer pozitivnega vpliva 
turizma: Zaradi turistov in 
njihovih pričakovanj je za živali 
poskrbljeno bolje, kot bi bilo 
sicer. 
Primer negativnega vpliva 
turizma: Zaradi turizma je živali 
v ujetništvu več, kot bi jih bilo 
sicer. 
 

 

Izpolnite za 
svojo 
destinacijo: 

V Občini ni živali v ujetništvu, ki bi bile vključene v turistične produkte.  /  
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Tema 1.5: Popis turističnih zmogljivosti in virov (opišite glavne vire in vrednote) 1.6: Analiza vplivov turizma 
(glavni vplivi turizma – 
trenutni in pričakovani v 
naslednjih 2-4 letih) 

Politike, zaščita in upravljanje, s katerimi 
zagotavljate trajnost naslednjih 2-4 leta 

 

A4. Krajina in 
slikovitost 
(2.5 Krajina in 
slikovitost) 

Navedite značilnosti pokrajine v destinaciji (naravne ali kulturne) in njene ključne vrednote. 
 
 

Navedite pozitivne in negativne 
vpliva turizma na krajino in 
njeno slikovitost. 
Primer pozitivnega vpliva 
turizma: Zaradi turistov 
ohranjamo in urejamo krajino 
bolj, kot bi jo sicer. 
Primer negativnega vpliva 
turizma: Zaradi posegov v 
krajino (npr. izgradnja hotelov, 
golf igrišč) se ta pospešeno 
spreminja. 

Opišite, kako so ključne vrednote zavarovane:  
+ z zakoni ali pravilniki (mednarodni, nacionalni, 
lokalni) 
+ z managementom ali reguliranjem dostopa  
Ocenite, ali so ključne vrednote za obdobje 
naslednjih 2-4 let ustrezno zavarovane. 

Izpolnite za 
svojo 
destinacijo: 
 
 

Destinacija ima številne naravne in umetne razglede. Ena zadnjih v destinaciji izvedenih aktivnosti v zvezi z 
razgledi, je označitev več točk v občini.  
Krajinski park Debeli rtič se nahaja na skrajnem robu Ankaranskega polotoka in velja zaradi svoje 
geomorfološke, geološke, hidrološke, zoološke in botanične raznovrstnosti za naravno vrednost lokalnega 
in državnega pomena, vključen pa je tudi v evropsko omrežje posebnih varstvenih območij Natura 2000. 
 
Večji del varovanih naravnih posebnosti vas pričaka na območju krajinskega parka med plažo Valdoltra in 
Lazaretom. V osrčju parka se nad zahodnim delom ankaranske obale (dolge 12 km) dviguje visok in zelo 
slikovit flišni klif s široko morsko plitvino, na vzhodu pa ob izlivu reke Rižane obala prehaja v ravnico. A tudi 
na obalni ravnici vzhodno od Ankarana si pri Sv. Nikolaju lahko ogledate edinstveni sredozemski slani 
travnik. 
 
Po destinaciji vodi več tematskih poti, in sicer: 
 
Beblerjeva pot, poimenovana po dr. Alešu Beblerju – Primožu, je srednje zahtevna, 7 kilometrov dolga 
pešpot, ki vodi iz središča Ankaran na Črni vrh in v Hrvatine, od tam pa v Božiče, kjer se čez Sanatorski hrib 
spet spusti k morju, natančneje k Sv. Katarini in nazaj v središče Ankarana. 
 
Rekreacijske poti na Debelem rtiču, ki so primerne za zahtevne in manj zahtevne uporabnike. Na spletni 
strani so dostopne vsebine – vaje za moč, hojo in tek – ki jih lahko obiskovalci izvajajo na poti. 
 
Didaktične poti po KPDR so primerne tudi za družine z otroki. 
 
Pot Čez slani travnik vodi po mostovžih preko slanega travnika, ki je zaščiten, od Sv. Nikolaja k Sv. Katarini, 
kjer je postavljen fitnes na prostem. 
 
Ankaranijin časoplov pelje pohodnika krožno po Ankaranu, na poti pa lahko spozna različne zanimivosti o 
destinaciji. 
 
V KPDB se zaključita pot Po stezah graničarjev in Slovenska transverzala. 

Pozitivni vplivi: 
Zaradi turistov ohranjamo in 
urejamo krajino bolj, kot bi jo 
sicer. Dodatno se skrbi, da so 
urejene plaže in sprehajalne 
poti, da je trava redno pokošena 
in površine vzdrževane ter 
čiščene.  
Urejene so bile tematske 
pešpoti, in sicer Rekreacijske in 
didaktične poti v Krajinskem 
parku Debeli rtič, pot Čez slani 
travnik in tematska pot 
Ankaranijin časoplov. 
 
Negativni vplivi: 
Zaradi povečanega števila 
obiskovalcev, predvsem 
dnevnih, se v poletnih mesecih 
pojavljajo težave z mirujočim 
prometom, kar vpliva na 
urejenost krajine. Povečano 
število ljudi vpliva tudi na 
onesnaženost krajine in na 
povečano potrebo po 
vzdrževanju objektov, saj je 
obraba večja, kot bi bila brez 
povečanega števila ljudi v kraju. 
 

Ključne vrednote so zavarovane s področno 
zakonodajo, predvsem pa z implementacijo le-te v 
Občinski prostorski načrt.:  
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-
rs/vsebina/2020-01-2842/odlok-o-obcinskem-
prostorskem-nacrtu-obcine-ankaran, na podlagi 
katerega je urejeno učinkovito upravljanje in 
zaščita ključnih vrednot.  
Ključne vrednote so ustrezno zavarovane za 
najmanj naslednja 4 leta; Občina Ankaran redno 
sodeluje s strokovnjaki. 
Občina Ankaran je z Odlokom o Krajinskem parku 
zaščitila večji del polotoka, in sicer območje od 
Valdoltre do mejnega prehoda Lazaret. S tem je 
zaščitila ključne naravne vrednote destinacije. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2842/odlok-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-ankaran
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2842/odlok-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-ankaran
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2842/odlok-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-ankaran
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Dva konkretna primera iz leta 2022 sta 

-  POHODNIŠKI VODNIK https://www.obcina-ankaran.si/storage/doc/202211/vodnik-
ankaranskipolotok---corr-pred-tiskom2.pdf 

- projekt ureditve, sprejetja ukrepov za obiskovalce in promocije območja NATURA 2000 - 
"Slanega travnika" https://obcina-ankaran.si/storage/doc/202209/amfora-avgust-2022-za-
splet.pdf - str.20   https://www.youtube.com/watch?v=LY7DEQ31y4Q 

-  

 

B. Okolje    

B1. Hrup (3.1 
Hrup) 

Navedite glavne vire hrupa (npr. letališča, dogodki, promet, transformatorji ipd.) 
 
 

Navedite izzive na področju 
hrupa, povezane s turizmom 
(npr. izleti s helikopterjem, hrup 
od motorjev in avtomobilov, 
hrup od restavracij in barov, 
glasni turisti.) 

Pojasnite, kako naslavljate glavne izzive in 
tveganja. Ocenite, ali je zaščita pred hrupom 
zadostna. 
 

Izpolnite za 
svojo 
destinacijo: 
 

Na območju občine  je kot izvor hrupa evidentirana predvsem Luka Koper. V občini  se nahaja nekaj 
prireditvenih prostorov, na katerih nastaja hrup zaradi prireditev, ki imajo za posledico emisije hrupa. 
Prireditveni prostori (Adria Ankaran, Valdoltra, plaža študent) so najbolj pogosto v uporabi v poletnih 
mesecih. Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. l. RS, št. 
118/05) opredeljuje prireditveni prostor kot območje na prostem, določeno v prostorskih aktih občine za 
občasno izvajanje prireditev oziroma shodov, ali območje javnih površin, ki je primerno za potek oziroma 
izvajanje shoda ali prireditve na prostem. 
Možni prireditveni prostori so bili preučeni v študiji Določitev območij varstva pred hrupom in prireditvenih 
prostorov v MOK, (Boson d.o.o. 2011). Za območje OA sta bili določeni 2 prireditvenih lokaciji, ki sta bili obe 
ustrezni. 
Občina Ankaran in Marjetica Koper sta prisluhnila željam občanov, ki so si ob čiščenju ulic naselja želeli 
manj hrupa. Da bi rešili to težavo, so v javnem podjetju poskrbeli za prilagoditev urnikov čiščenja v 
terminih, ki so za občane manj moteči. Načrtuje pa se tudi nakup novih električnih pihalnikov, ki delujejo 
brez hrupa in izpustov, zato so okolju in ljudem prijaznejši. 
 

Destinacija spodbuja k 
minimizaciji hrupa tako, da vse 
prireditelje sproti opozarja in 
poziva k spoštovanju predpisov. 
Občina ima tudi nepisano 
pravilo za časovne omejitve 
izvajanja prireditev glede na 
letni čas in dan v tednu. Pri 
dovoljenju upošteva te omejitve. 
 
V primeru, da prihaja med 
prireditvami do kršitev, 
destinacija preko svoje redarske 
službe sproži postopke za 
takojšnjo normalizacijo stanja 
ter obvesti druge pristojne 
organe za ukrepanje. 
 
Največji izziv je zagotovo 
mirujoči promet. Reševanje te 
problematike je povezano s 
celostno prometno strategijo, ki 
je že bila sprejeta in je v 
izvajanju. Nekateri ukrepi, kot je 
na primer uvedba plačilnega 
parkirnega sistema, so bili že 

Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na 
shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. l. RS, št. 
118/05) opredeljuje prireditveni prostor kot 
območje na prostem, določeno v prostorskih aktih 
občine za občasno izvajanje prireditev oziroma 
shodov, ali območje javnih površin, ki je primerno 
za potek oziroma izvajanje shoda ali prireditve na 
prostem. 
Koprsko pristanišče dnevno objavlja podatke 
merjenja hrupa, ki ga povzroča. Ni podatkov, da 
bi bil hrup moteč za obiskovalce. 
Med razvojnimi usmeritvami je v 9. členu Odloka 
o Krajinskem parku Debeli rtič (Ur. l. RS, št. 
48/2018) navedeno, da se varstvene usmeritve 
uresničujejo tako, da se usmerja dejavnosti, ki 
povzročajo hrup, izven območja parka in se jih 
načrtuje v taki oddaljenosti od parka, da v parku 
ne povzročajo negativnih vplivov. 
Glavni izzivi so na področju turizma in prometa. 
Obseg prometa Občine Ankaran se regulira z 
omejenostjo in regulacijo parkirnih možnosti, ter z 
možnostjo brezplačnega avtobusnega prevoza na 
kopališča v času sezone.  
Trenutno je zaščita pred hrupom ustrezna,  
Destinacija ustrezno regulira in niža raven hrupa. K 
temu spodbuja tudi turistično gospodarstvo in 

https://www.obcina-ankaran.si/storage/doc/202211/vodnik-ankaranskipolotok---corr-pred-tiskom2.pdf
https://www.obcina-ankaran.si/storage/doc/202211/vodnik-ankaranskipolotok---corr-pred-tiskom2.pdf
https://obcina-ankaran.si/storage/doc/202209/amfora-avgust-2022-za-splet.pdf%20-%20str.20
https://obcina-ankaran.si/storage/doc/202209/amfora-avgust-2022-za-splet.pdf%20-%20str.20
https://www.youtube.com/watch?v=LY7DEQ31y4Q
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sprejeti. Med drugim so bila 
zaprta s prometnimi ovirami 
tudi nekatera območja, kjer so 
obiskovalci v preteklih letih 
puščali vozila, da bi se tako 
izognili plačilu parkirnine. 
Urejena so bila dodatna 
parkirna mesta. 
 
Dodaten izziv je obremenjevanje 
domačinov – predvsem 
prebivalcev centra – s hrupom 
ob prireditvah in hrupom 
lokalov, ki obratujejo do poznih 
ur, kar je sicer skladno z 
dinamiko življenja, vendar je 
vseeno regulirano, tako da ni 
moteče za tiste, ki imajo bivalne 
enote v središču naselja. 
 
Za razvoj turizma je izziv tudi 
Luka Koper, ki vpliva na vtis, ki 
ga obiskovalci dobijo o kraju. 
Zaradi onesnaževanja s svetlobo 
in hrupom je to težava, s katero 
se bo treba učinkovito soočiti 
tako zaradi turistov kot zaradi 
domačinov. 
 
 

obiskovalce. V letu 2022 je v izdelavi Karta hrupa, 
ki bo dodatno pripomogla k prepoznavanju in 
obvladovanju dejavnikov hrupa. Pri tem se 
dosledno upoštevajo določila Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 
84/18 – ZIURKOE in 158/20) ter določila Uredbe o 
načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in 
prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 
118/05). 
 
 

B2. Svetloba 
(3.2 Svetlobno 
onesnaženje) 

Navedite glavne vire svetlobe (na plažah, v naravnih območjih in gozdovih). 
 
 

Navedite izzive na področju 
svetlobnega onesnaževanja, 
povezane s turizmom (npr. 
negativen vpliv svetlobe na 
prostoživeče živali, izziv 
izvajanja opazovanja nočnega 
neba ipd.) 

Pojasnite, kako naslavljate glavne izzive in 
tveganja. Ocenite, ali je zaščita pred svetlobnim 
onesnaženjem zadostna. 
 

Izpolnite za 
svojo 
destinacijo: 
 

Glavni vir svetlobnega onesnaževanja je ob cestiščih in javnih površinah, v okolici blokovskih sklopov ter v 
času turistične sezone na območjih s turističnimi kapacitetami.  
Destinacija ustrezno naslavlja vplive svetlobnega onesnaženja na prostoživeče živali, prebivalce in kakovost 
turističnih doživetij. Turistično gospodarstvo in obiskovalce spodbuja k nižanju ravni svetlobnega 
onesnaženja. Za varstvo narave pred škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaževanja, varstvo varovanih 
prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi razsvetljave nepokritih površin, varstvo ljudi pred bleščanjem, 

Med razvojnimi usmeritvami je v 
9. členu Odloka o Krajinskem 
parku Debeli rtič (Ur. l. RS, št. 
48/2018) navedeno, da se 
varstvene usmeritve 
uresničujejo tako, da se načrtuje 

Na področju razsvetljave Občina Ankaran je bila 
izvedena posodobitev, ki omogoča, da se po 
potrebi na novih odsekih javne razsvetljave, ki ima 
vgrajeno krmiljenje, prilagaja jakost osvetlitve, ki 
se lahko bodisi zmanjša bodisi izklopi. Občina bo 
torej v prihodnje nadzorovala moč osvetlitve in jo 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3337
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2359
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4085
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1264
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4120
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2763


 © Green Destinations 2021         v. 2021-01 

Tema 1.5: Popis turističnih zmogljivosti in virov (opišite glavne vire in vrednote) 1.6: Analiza vplivov turizma 
(glavni vplivi turizma – 
trenutni in pričakovani v 
naslednjih 2-4 letih) 

Politike, zaščita in upravljanje, s katerimi 
zagotavljate trajnost naslednjih 2-4 leta 

varstvo astronomskih opazovanj pred sijem neba in za zmanjšanje porabe električne energije virov svetlobe, 
ki povzročajo svetlobno onesnaževanje, je skozi določila prostorskega akta (OPN OA) pri osvetljevanju 
objektov treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi in 
usmeritve s področja svetlobnega onesnaženja okolja in zmanjševanja porabe električne energije. Z 
namestitvami novih obcestnih svetilk izven strnjenih območij naselij so predvidene omejitve na nujno 
potrebno. Uporabljajo se lahko samo svetilke, ki svetijo le pod vodoravnico in ne oddajajo svetlobe v 
ultravijoličnem spektru. Okrasna osvetlitev naj se na varovanih območjih časovno omeji. Prav tako je 
prepovedana uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste in oblike, mirujočih ali vrtečih, usmerjenih proti 
nebu ali proti površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.  
Javna razsvetljava je bila sanirana. Letna poraba električne energije (referenčni podatki za občino Ankaran) 
je leta 2011 znašala 286.020 kWh. V obdobju od podpisa koncesijske pogodbe v letu 2012 pa do konca leta 
2021 se je povečala moč porabnikov na javni razsvetljavi in s tem poraba električne energije. Navkljub 
temu se je zaradi prenove javne razsvetljave v koncesijskem obdobju letna poraba električne energije 
znižala in je v letu 2021 za 16 merilnih mest v občini Ankaran znašala 160.404 kWh. 
To pomeni, da se je poraba električne energije skoraj prepolovila in da znaša na prebivalca 49,75 kWh/leto 
(ciljna vrednost znaša 44,5 KWh/preb./l), kljub dejstvu da občina beleži prirast prebivalstva in širitve 
območij nujnega osvetljevanja. 
 
Razvojne usmeritve v Krajinskem parku Debeli rtič se uresničujejo tako, da se načrtuje in oblikuje 
infrastrukturo za obisk in trženje dejavnosti, storitev ali proizvodov na način, da se ohranjajo vizualne 
kakovosti krajine, vključno s preprečevanjem postavljanja motečih objektov ali opreme, kot so table in 
reklamni panoji. Iz tega izhaja, da se tudi osvetljeni reklamni panoji v krajinskem parku ne postavlja. 
Obenem se ohranjajo naravna območja ter sonaravno rabo prostora in izkorišča že urbanizirane dele 
obrežja in se dodatna infrastruktura na morskem obrežju gradi le izjemoma in če je to mogoče, na 
sonaraven način. Zato novega svetlobnega onesnaževanja na območju krajinskega parka Debeli rtič ni 
pričakovati.  
 
Na področju razsvetljave Občina Ankaran lahko po potrebi v novih odsekih javne razsvetljave, ki ima 
vgrajeno krmiljenje, prilagaja jakost osvetlitve, ki se lahko bodisi zmanjša bodisi izklopi. Manj močna javna 
osvetlitev bi bila možna v novih odsekih javne razsvetljave, vendar mora ob tem biti zagotovljeno, da kljub 
zmanjševanju jakosti osvetlitev še služi svojemu namenu.  
Nogometni stadion na ŠRP Sv. Katarina je že sedaj osvetljen samo v času obratovanja, ravno tako velja za 
ostale javne objekte v občini. Reklamnih ekranov, tabel za označevanja zasedenosti parkirišč, semaforjev 
ipd. pa v občini Ankaran ni.  
Na področju ogrevalnih stroškov ima občina v občinskih objektih možnost regulacije temperature, tudi na 
tem področju občina spremlja veljavne državne in evropske smernice. 
 

in oblikuje infrastrukturo za 
obisk in trženje dejavnosti, 
storitev ali proizvodov na način, 
da se ohranja vizualne kakovosti 
krajine, vključno s 
preprečevanjem postavljanja 
motečih objektov ali opreme, 
kot so table in reklamni panoji. 
Iz tega izhaja, da se tudi 
osvetljeni reklamni panoji v 
krajinskem parku ne postavljajo. 
Obenem se ohranjajo naravna 
območja ter sonaravno rabo 
prostora in izkorišča že 
urbanizirane dele obrežja in se 
dodatna infrastruktura na 
morskem obrežju gradi le 
izjemoma in če je to mogoče, na 
sonaraven način. Zato novega 
svetlobnega onesnaževanja na 
območju Krajinskega parka 
Debeli rtič ni pričakovati.  
Zaščita pred svetlobnim 
onesnaževanjem je ustrezna, 
okrasne osvetlitve so minimalne.  
 
 

tam kjer bo to mogoče zmanjšala s tem, da bo 
zagotovljeno, da bo kljub zmanjševanju jakosti 
osvetlitev še služila svojemu namenu. 
 
Nogometni stadion na ŠRP Sv. Katarina bo tudi v 
bodoče osvetljen samo v času obratovanja, ravno 
tako velja za ostale javne objekte v občini. 
Reklamnih ekranov, tabel za označevanja 
zasedenosti parkirišč, semaforjev ipd. v občini 
Ankaran ni in jih tudi v bodoče občina ne bo 
dopuščala, kot tudi ne novih zunanjih osvetlitev 
javnih objektov. 

B3. Kakovost 
vode (3.6 
Spremljanje 
kakovosti 
vode) 

Navedite kopalne vode v destinaciji. 
 
 

Navedite pozitivne in negativne 
vpliva turizma na kakovost 
kopalnih voda. 
Primer pozitivnega vpliva 
turizma: Zaradi turistov 
opravljamo meritve kakovosti 

Opišite, kako je zagotovljena kakovost kopanih 
voda:  
+ z zakoni ali pravilniki 
+ z managementom ali reguliranjem dostopa  
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(glavni vplivi turizma – 
trenutni in pričakovani v 
naslednjih 2-4 letih) 

Politike, zaščita in upravljanje, s katerimi 
zagotavljate trajnost naslednjih 2-4 leta 

kopalnih voda pogosteje kot 
sicer. 
Primer negativnega vpliva 
turizma: Odpadne vode iz 
hotelov se izlivajo direktno v 
morje. 

Izpolnite za 
svojo 
destinacijo: 
 

Upravljanje z vodami na območju Občine Ankaran obsega akvatorij v Jadranskem morju in manjše pritoke 
porečja Jadranskih rek. 
Ob obali Občine Ankaran sta določeni dve občutljivi območji kopalnih voda SI5VT2 – VT Morje Lazaret-
Ankaran in SI5VT3 – MPVT Morje Koprski zaliv, na katerih se nahajajo tri kopalna območja - Debeli rtič, RKS 
MZL Debeli rtič in Kopališče Adria Ankaran, ki ustrezajo zakonsko določenim kriterijem za določitev 
naravnih kopalnih voda. 
Za kopalne vode Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) redno 2x mesečno posreduje na Občino 
podatke o kakovosti kopalne vode v interaktivni karti kopalnih voda, ki je dosegljiva na povezavi: 
http://gis.arso.gov.si/apigis/kopalneV/  
Na območju destinacije Ankaran so tri območja kopalnih voda, na katerih se že sicer običajno kopalci 
zbirajo v večjem številu in ustrezajo zakonsko določenim kriterijem za določitev naravnih kopalnih voda. Na 
teh odsekih se v času kopalne sezone vsake 14 dni spremlja tudi kakovost vode, in sicer od začetka junija do 
sredine septembra. 
 
Na karti kopalnih voda je za kopalne vode Kopalno območje Debeli Rtič, Naravno kopališče RKS MZL Debeli 
Rtič in Kopališče Adria Ankaran prikazana skladnost rezultata s priporočili NIJZ. 
Od vodotokov, ki sodijo v porečje Jadranskih rek, je najpomembnejša Rižana, oziroma njen desni 
razbremenilnik (umetno vodno telo). Pomembno vlogo predvsem v urbanističnem smislu ima tudi potok v 
naselju Ankaran, ki je danes reguliran in pokrit. Ob ortopedski bolnišnici Valdoltra teče hudournik 
Valdoltra. Na območju aluvialne ravnice so poplavna območja.  
 
Vzorčenje kopalne vode in analize izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ki ob vzorčenju 
opravi terenske meritve ter organoleptično oceni prisotnost vidnih nečistoč, površinsko aktivnih snovi, 
mineralnih olj, fenolov in pojava cvetenja. V odvzetih vzorcih vode se v mikrobiološkem laboratoriju 
ugotavlja prisotnost dveh bakterij, ki sta pokazatelja morebitnega fekalnega onesnaženja (Escherichia coli, 
intestinalni enterokoki), ustreznost posameznega vzorca vode pa je ocenjena glede na priporočila 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Ob koncu kopalne sezone so podatki o stanju kopalnih voda 
posredovani Evropski komisiji oziroma Evropski okoljski agenciji za pripravo poročila o stanju kopalnih voda 
Evrope. 
 
Obveščanje javnosti omogoča interaktivna karta kopalnih voda, primerna tudi za uporabo na mobilnih 
telefonih, s pomočjo katere uporabnik na preprost način izve, kakšna je kakovost in temperatura vode. 
Informacije o stanju kopalnih voda so kopalcem na voljo tudi na informacijskih tablah na kopališčih in 
kopalnih območjih. 
 

Pozitivni vplivi:  
Morje in obala se tudi v 
prihodnje namenjata za oskrbne 
gospodarske in turistično-
rekreacijske namene, ob hkratni 
skrbi za varstvo kakovosti morja, 
biotske pestrosti ter njegovega 
krajinskega in doživljajskega 
pomena. 
Na morju in v obalnem pasu se 
omogoča razvoj tistih 
dejavnosti, ki ne zmanjšujejo 
kakovosti vode, povečujejo pa 
kakovost izrabe ter pri tem ne 
ovirajo javne dostopnosti morja 
in obale ter jih zaradi nujne 
prisotnosti morja ni mogoče 
izvajati nikjer drugje. 
 
Negativni vplivi: 
- fizične izgube habitatov zaradi 
urbanizacije in turizma, 
- fizične poškodbe dna zaradi 
ribištva (vlečne mreže, zaporne 
plavarice), urbanizacije 
(gradnja) pomorskega prometa 
(sidranja, poglabljanje plovnih 
poti) in turizma (sidranje, velike 
ladje), 
- podvodni hrup, ki se deli na 
kratkotrajen in ga povzročajo 
seizmične raziskave, eksplozije, 
gradnje, sonarji in dolgotrajen, 
ki ga povzroča predvsem ladijski 
promet 

Pravilnik o minimalnih higienskih in drugih 
zahtevah za kopalne vode in  
Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje 
kopalnih voda 
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B5 Odpadne 
vode (3.7 
Čiščenje 
odpadnih 
voda) 
 

Opišite, kako poteka postopek čiščenja odpadnih voda. 
 
 

Navedite izzive na področju 
čiščenja odpadnih voda, 
povezane s turizmom. 
 

Pojasnite, kako naslavljate glavne izzive in 
tveganja. Ocenite, ali je ravnanje z odpadnimi 
vodami ustrezno. 
 

Izpolnite za 
svojo 
destinacijo: 
 

Ravnanje z odpadnimi vodami je v destinaciji urejeno s predpisom občine. Upravljavec obvezne javne 
službe je Javno podjetje Marjetica Koper d. o. o. – s. r. l. 
Marjetica Koper v občinah upravlja in vzdržuje 11 kanalizacijskih sistemov, ki jih sestavlja več kot 
280.079 m kanalizacijskih vodov in 25 črpališč, s katerimi lahko izvajajo gravitacijski način odvajanja 
odpadnih vod do čistilnih naprav. Na javno kanalizacijsko omrežje je priključeno več kot dve tretjini 
prebivalstva. Podrobni podatki za Občino Ankaran pokažejo, da je dolžina kanalizacijskega sistema v občini 
22.397 m, da je število prebivalcev, za katere se izvaja odvajanje komunalne odpadne vode v javno 
kanalizacijo, 2.594, kar predstavlja 86,9 % očiščenih odplak do sekundarne stopnje. Število stavb, 
priključenih na javno kanalizacijo, je 539. Število prebivalcev, za katere se izvajajo storitve prevzema blata 
iz malih čistilnih naprav (MKČN), je 18, število malih čistilnih naprav (MKČN) je 3. Število prebivalcev, za 
katere se izvajajo storitve prevzema blata iz nepretočnih greznic in obstoječih greznic, je 507, število 
greznic je 171. 
Občina v letu 2022 izvaja projekt Čisto za Koper in Ankaran, v sklopu katerega bo v Občini Ankaran na 
kanalizacijsko omrežje na novo priključenih cca. 50 stavb (170 prebivalcev), s čimer se bo odstotek vseh 
prebivalcev, priključenih na javno kanalizacijsko omrežje, še dvignil na pričakovanih 92 %.   
V okviru naložbe bodo na območju vseh treh poselitev zgradili 25.593 metrov fekalne in 3.820 metrov 
meteorne kanalizacije, nadomestni vodovod in 14 črpališč. 
 
Občina Ankaran pri tem še dodatno spodbuja priključevanje občanov na kanalizacijsko omrežje tako, da 
subvencionira izvedbo hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Ankaran v sklopu 
izvajanja projekta Čisto za Koper in Ankaran – Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju 
aglomeracije Hrvatini. 
Območja Debeli rtič – kopališče, Debeli rtič – zdravilišče, Valdoltra, Sv. Nikolaj in Sv. Katarina imajo lastna 
črpališča. Neurejeno odvajanje in čiščenje komunalnih voda ima manjše število uporabnikov, lociranih na 
območju Sv. Katarine in ob Ivančičevi cesti. 

Največji izzivi na področju 
odvajanja in čiščenja odpadne 
vode so izgradnja manjkajočega 
javnega kanalizacijskega 
sistema (predvsem na 
priobalnem področju oz. v 
vplivnem območju kopalnih 
voda) ter obnova dotrajanih 
delov obstoječega javnega 
kanalizacijskega sistema. 
 
Občina v letu 2022 izvaja projekt 
Čisto za Koper in Ankaran, v 
sklopu katerega bo v Občini 
Ankaran na kanalizacijsko 
omrežje na novo priključenih 
cca. 50 stavb (170 prebivalcev), 
s čimer se bo odstotek vseh 
prebivalcev, priključenih na 
javno kanalizacijsko omrežje, 
dvignil na cca. 87 %. Občina 
Ankaran pri tem še dodatno 
spodbuja priključevanje občanov 
na kanalizacijsko omrežje tako, 
da subvencionira izvedbo hišnih 
priključkov na javno 
kanalizacijsko omrežje v Občini 
Ankaran v sklopu izvajanja 
projekta Čisto za Koper in 
Ankaran – Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode na območju 
aglomeracije Hrvatini. 
 
 
Občina Ankaran že tretje leto 
izvaja akcijo zatiranja ličink 
tigrastega komarja, ki ne 

Javno podjetje Marjetica zagotavlja: vzdrževanje 
in čiščenje objektov javne kanalizacije, čiščenje 
komunalne odpadne vode, tehnološke odpadne in 
padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, 
v skladu s predpisi o komunalnih čistilnih 
napravah; čiščenje peskolovov, lovilcev olj in 
maščob na javnih površinah, prevzem blata 
komunalnih čistilnih naprav ter obdelavo blata, 
prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih 
stranišč, obratovalni monitoring za male 
komunalne čistilne naprave, praznjenje greznic, 
pregledi kanalizacij s TV kontrolnim sistemom, 
izvajanje preizkusov tesnosti kanalizacije. 
Kanalizacijski sistemi se ločijo glede na vrsto vode, 
ki se odvaja, na mešan in ločen kanalizacijski 
sistem.  
 
 
Izzivi na področju odpadnih voda se naslavljajo v 
okviru projekta Čisto za Koper in Ankaran. Glavni 
izzivi projekta so gradnja kanalizacijskega 
omrežja na poselitvenih območjih Bertoki, Škofije 
in Hrvatini. Gre za eden največjih, 
najpomembnejših in hkrati najzahtevnejših 
projektov Občine Ankaran in Mestne občine 
Koper. 
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predstavljajo le nadloge toplih 
dni v turistični sezoni, temveč 
tudi zdravstveno tveganje.  
 

B6 Ravnanje z 
odpadki 
(3.8/3.9 
Zmanjševanje, 
ločevanje in 
predelava 
odpadkov) 

Opišite postopek ravnanja z odpadki (zbiranje, ločevanje, predelava oz. ponovna uporaba). 
 
 
 
 

Navedite izzive na področju 
ravnanja z odpadki, povezane s 
turizmom. 
 
 

Pojasnite, kako naslavljate glavne izzive in 
tveganja. Ocenite, ali je ravnanje z odpadki 
ustrezno. 
 

Izpolnite za 
svojo 
destinacijo: 
 

V okviru gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, ki jo izvaja javno komunalno podjetje 
Marjetica Koper, se izvajajo aktivnosti v smeri zmanjšanja količine odpadkov, ponovne uporabe in 
pravilnega ločevanja odpadkov. 
Letno se v Občini Ankaran zbere 1.700 ton odpadkov, v 60 zbiralnicah ločenih frakcij (ekoloških otokih) pa 
se zbere 1.000 ton gospodinjskih odpadkov. Zbirni center za ravnanje z odpadki je umeščen na območju 
Sermina. V Občini Ankaran ni centra za ravnanje z odpadki, zato se tej zbirajo in odvažajo iz občine.  
V obstoječih zbiralnicah se povečuje število zabojnikov za ločeno zbiranje frakcij in zmanjšuje število črnih 
zabojnikov, namenjenih zbiranju preostanka odpadkov. Nameščajo se zbiralnice za biološke odpadke, 
cigaretne ogorke, pasje iztrebke, odrabljene tehnične aparate, oblačila... Občani Ankarana lahko kosovne 
odpadke in ločene frakcije vseh odpadkov oddajo neposredno v zbirnem centru Sermin. 
Odvoz odpadkov opravljamo v rednih določenih terminih ali pa na klic stranke. Pokličejo lahko vsi, ki so 
zbrali večjo količino odpadkov in potrebujejo nujen odvoz. Papir, steklo in biološke odpadke odvažamo 
enkrat tedensko, embalažo pa dvakrat tedensko. Če se posode napolnijo prej, jih spraznimo intervencijsko. 
Karton se zbira v naselju. 
Kosovne odpadke odvažamo od vrat do vrat, po naročilu preko dopisnice. 
Občina Ankaran je začela s prvo fazo projekta prevzema embalaže »od vrat do vrat«. Odstotek ločenega 
zbiranja odpadkov je 46,2 %, predvidevamo, da bomo s širitvijo sistema zbiranja odpadne embalaže od 
"vrat do vrat" ta odstotek še povišali. 
 
Nevarni odpadki iz gospodinjstev se zbirajo 2/leto na dveh lokacijah v Občini Ankaran in jih je možno 
brezplačno oddati čez celo leto v dveh zbirnih centrih na Serminu ali v Dvorih pri Sv. Antonu. 
 
Občina Ankaran je ministrstvu za okolje in prostor predlagala sodelovanje, da postane poskusna občina 
povsem brez plastičnih vrečk: https://www.primorske.si/primorska/istra/ankaran-prva-poskusna-obcina-
povsem-brez-plasticni 
 
 
 
  

- Občina se trudi nadgraditi 
sistem ločenega zbiranja, ki bi  
omogočal bolj prožen urnik 
odlaganja odpadkov, ter 
vzpostaviti kontinuiran sistem 
informiranja in ozaveščanja, ki  
bi zajel tudi turiste, ki bivajo le 
krajši čas.  
- Občina se trudi nadgraditi 
sistem ločenega zbiranja 
urbanih  
odpadkov v uličnih koših, da bi  
tudi enodnevni  
obiskovalci bolj striktno ločevali 
odpadke. 

Ukrep za ravnanje z odpadki: 
- uvedba nadzora ločevanja odpadkov v  poletnih 
mesecih 
- spodbujanje obiskovalcev k zero waste načelu 
- spodbujanje gostincev k zero waste food načelu 
(na Fakulteti za turizem – Turistica pripravljajo 
smernice za zero waste food v hotelirstvu) 

B7. Zelena 
energija 

Opišite, kateri obnovljivi viri energije (OVE) so v destinaciji na voljo in v kolikšni meri se uporabljajo. 
Ocenite razmerje med rabo fosilnih goriv in obnovljivih virov energije. 
 

Navedite izzive, povezane s 
turizmom, še posebej, če je 
zaradi turizma raba energije 

Pojasnite, kako naslavljate glavne izzive in 
tveganja. Ocenite, ali je pridobivanje energije iz 
OVE zadostno. 

https://www.primorske.si/primorska/istra/ankaran-prva-poskusna-obcina-povsem-brez-plasticni
https://www.primorske.si/primorska/istra/ankaran-prva-poskusna-obcina-povsem-brez-plasticni
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(3.16 Nižanje 
rabe energije; 
3.17 
Obnovljivi viri 
energije) 

 znatno višja (npr. klimatske 
naprave, grelci na terasah, 
skuterji, e-kolesa …). 
 
 
 
 

 

Izpolnite za 
svojo 
destinacijo: 
 

Ankaran je po ustanovitvi lastne občine nadaljeval s politiko izvajanja ukrepov za nižanje rabe energije in 
saniral javne objekte z naprednimi tehnologijami tako na področju učinkovite rabe energije kot s sistemi za 
izrabo obnovljivih virov (toplotna črpalka, sončna elektrarna, kotli na lesno biomaso) ter prezračevanja 
(rekuperacija, senzorji). Z aktivnostni bo občina nadaljevala, v naslednjih letih načrtujemo energetsko 
sanacijo občinskih stavb in namestitev solarnih panelov na nekatere občinske objekte (šola in vrtec, 
Medgeneracijsko središče, Dom družbenih dejavnosti); projektna dokumentacija za energetsko sanacijo 
stavb bo pripravljena prihodnje leto. https://www.regionalobala.si/novica/obalne-obcine-aktivno-v-
varcevanje-z-energijo-to-soukrepi-kako-bodo-pomagali-obcanom-in-obcankam 
 
Občina Ankaran je ob nastanku - po "odcepitvi" od MO Koper sprejela predpis, s katerim vse predpise MOK, 
smiselno uporablja do sprejema svojih lastnih predpisov. Navedeno je veljalo ob odcepitvi tudi za LEK - 
smiselna uporaba. Pravkar se aktivnosti za pripravo in sprejem lastnega LEK-a destinacije zaključujejo. Prav 
zaradi navedenega dejstva se - na podlagi smiselne uporabe LEK MOK - že vse od ustanovitve občine 
izvajajo določene aktivnosti in pripravljajo podlage za ukrepe za dvig rabe energije iz obnovljivih virov in 
nižanje odvisnosti od fosilnih goriv. 
 
Občina je fazi prenavljanja svojih objektov. Prenovljen je bil objekt na Bevkovi 1 - Dom družbenih 
dejavnosti. V letu 2019 je bila na objektu Lazaret 2 (nekdanji MTS Lazaret) sanirana streha. Pripravljena je 
bila projektna dokumentacija za prenovo občinskega objekta na Jadranski cesti 66. Na objektu Jadranska 
cesta 66 se trenutno že izvaja sanacija fasade in napušča strehe, obnovljena bodo senčila oken, odstranjen 
bo dimnik za potrebe restavracije, pred tem je bila odstranjena dotrajana nadstrešnica nekdanje gostilne, 
urejena bo tudi ograja ob cesti.  
Vrednost del, ki naj bi bila zaključena v 30 koledarskih dneh, znaša 39.967,90 EUR. Urejeni so bili prostori 
na mejnem prehodu Lazaret. V letu 2020 je Občina Ankaran pridobila prostore na naslovu Regentova ulica 
4a, kjer je vzpostavila stalno pisarno turistično informacijskega centra (TIC). Leta 2021 so bili delno 
prenovljeni prostori kabineta župana na Jadranski cesti 66 in občinske uprave na Regentovi ulici 2. 
Izvedena je bila sanacija strehe objekta (stara hiša) na območju ŠRP Sv. Katarina na naslovu Jadranska 
cesta 15. V javnih stavbah velikosti nad 250 m2  v lasti Občine Ankaran je bil uveden sistem energetskega 
knjigovodstva. Leta 2021 je Občina Ankaran pridobila kompleks nekdanje t. i. »Beograjske banke« na Sv. 
Katarini in objekt Geaprodukt, v začetku leta 2022 pa še objekt na naslovu Ulica Rudija Mahniča 1, ki je bil 
prenovljen v oktobru. Urejen bo družabni prostor na Regentovi in v načrtu je zunanja ureditev objekta na 
Jadranski 66. 
 
V bližnji prihodnosti Občina Ankaran načrtuje energetsko sanacijo občinskih stavb in namestitev solarnih 
panelov na nekatere občinske objekte (šola in vrtec, Medgeneracijsko središče, Dom družbenih dejavnosti); 
projektna dokumentacija za energetsko sanacijo stavb bo pripravljena prihodnje leto. 

IZZIVI: 
• Uvedba sistematičnega 
upravljanja z energijo v vseh 
večjih podjetjih. 
• Doseči vsaj 30-odstotni delež 
OVE v industriji (z upoštevanjem 
odvečne toplote). 
• Zadolžiti osebo za skrb z 
energijo v industrijskih podjetjih 
(energetski manager). 
• Informiranje podjetij o OVE in 
URE ter o možnostih za 
pridobivanje nepovratnih 
sredstev. 
• Povečanje rabe OVE za 
ogrevanje in pripravo tople 
sanitarne vode na vsaj 2/3 rabe 
energije v stavbah (gre za delež 
rabe OVE v končni rabi 
energentov brez električne 
energije in daljinske 
toplote). 
• Izvajanje vsaj dveh predavanj 
za občane letno glede 
pridobivanja nepovratnih 
sredstev ter 
možnosti za URE in OVE v 
stanovanjih. 
• Povečanje stopnje 
informiranosti z izvedbo 
posvetovalnega kotička OVE in 
URE ter objave 
vsaj treh tematskih člankov v 
občinskem glasilu. 

Glavni izzivi. Tveganja in cilji so opredeljeni v LEK. 

https://www.regionalobala.si/novica/obalne-obcine-aktivno-v-varcevanje-z-energijo-to-soukrepi-kako-bodo-pomagali-obcanom-in-obcankam
https://www.regionalobala.si/novica/obalne-obcine-aktivno-v-varcevanje-z-energijo-to-soukrepi-kako-bodo-pomagali-obcanom-in-obcankam
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C. Kultura    

C1. 
Nepremična 
dediščina (4.1 
Nepremična 
kulturna 
dediščina; 4.2 
Upravljanje 
vplivov 
turizma na 
kulturo) 

Navedite osrednje enote nepremične kulturne dediščine. 
 
 
. 
 
 

Navedite pozitivne in negativne 
vpliva turizma na nepremično 
kulturno dediščino. 
Primer pozitivnega vpliva 
turizma: Z vstopninami od 
obiskovalcev vzdržujemo 
nepremično dediščino. 
Primer negativnega vpliva 
turizma: Zaradi prekomernega 
obiska in bliskavic freske hitreje 
propadajo. 

Opišite, kako je osrednja nepremična kulturna 
dediščina zavarovana:  
+ z zakoni ali pravilniki 
+ z managementom ali reguliranjem dostopa  
Ocenite, ali je osrednja nepremična kulturna 
dediščina za obdobje naslednjih 2-4 let ustrezno 
zavarovana. 

Izpolnite za 
svojo 
destinacijo: 
 

Območja kulturne dediščine so: 
Arheološka najdišča: 

• Bonifika 

• Hotel Adria 

• Internistična bolnišnica 

• Sv. Katarina 

• Valdoltra 

• Zaliv sv. Jerneja 

• Debeli rtič 

Parki in vrtovi: 

• Arboretum Debeli rtič 

• Drevored cipres 

• Vrt hotela Adria Convent 

Kulturna krajina: 

• Ankaranska bonifika 

• Debeli rtič 

 
Profana stavbna dediščina: 

• Melioracijsko območje 

• Letni dvorec Jadranska 11 

• Kmetija Jadranska cesta 33 

• Kompleks bolnišnice Valdoltra 

• Vila Oljčna pot 12 

• Vila Oljčna pot 10 

• Vila Jadranska cesta 29 

• Vila Jadranska 31a 

• Počitniški dom Jadranska 39 

Turizem je lahko učinkovito 
sredstvo za ohranjanje kulture in  
kulturne dediščine, lahko pa 
povzroči, da se avtohtona 
kultura  
»skomercializira« na način, da 
se obrt spremeni v kič, šege in  
navade pa se prilagodijo 
turistom. 
 
Pozitivni vplivi: 
- spodbuja zaščito kulturnih 
značilnosti destinacije, saj je  
lokalna kulturna dediščina, t.j. 
lokalna kultura in  
umetnost ter obrt, privlačna za 
razvoj turizma;  
- ohranja lokalno kulturo in 
zagotavlja finančna sredstva  
za ohranjanje lokalne obrti, 
prireditev itd., saj so slednji  
predmet trgovanja in prinašajo 
prihodke;  
-  oblikuje in krepi kulturno 
zavest, ker se lokalno  
prebivalstvo zave, da imajo 
kulturne dobrine svojo  
vrednost in privlačnost za 
obiskovalce  
- ozaveščanje o pomenu 
ohranjanja dediščine 

Osnovna pravna podlaga za varstvo snovne  
(nepremične in premične) ter nesnovne  
kulturne dediščine: 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine 
- Odlok o Krajinskem parku Debeli rtič 
- Občinski prostorski načrt 
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Sakralno profana stavbna ded. 

• Samostan sv. Nikolaja 

• Memorialna dediščina 

• Spomenik Alešu Beblerju 

• Utrjeni topovski gnezdi na Debelem rtiču 

 
 

- turizem neposredno 
(vstopnine, donacije, nakupi  
promocijskega gradiva ipd.) in 
posredno (prispevek k  
javnim financam in lokalnemu 
gospodarstvu) prinaša  
finančna sredstva za produkcijo 
kulturnih vsebin in  
ohranjanje ter promoviranje 
kulturne dediščine.  
 
Negativni vplivi: 
- veliko število turistov po 
navadi pomeni velike-večje 
infrastrukturne zahteve 
(prometne povezave, gostinske 
in nastanitvene kapacitete, 
komunalna oskrba, različne 
atrakcije...) in večje investicije 
povezane z varovanjem in 
promocijo zaščitenih enot 
nepremične kulturne dediščine. 
- predvsem na arheološki 
dediščini, ki fizično ni zaščiten,a 
lahko obiskovalci z detektorji 
kovin odkrivajo razne 
arheološke ostanke in jih 
odnašajo iz najdišča ter s tem 
povzročajo škodo 
- v posameznih primerih lahko 
prevladajo projekti - kapacitete, 
dejavnosti in storitve, 
namenjene turistom, nad tistimi, 
ki so namenjene domačinom, 
kar ogroža avtentičnost 
lokalnega okolja 
 

C2. Nesnovna 
dediščina (4.4 
Živa 
dediščina, 4.5 
Spoštovanje 
avtentičnosti) 

Navedite in na kratko opišite živo dediščino. 
 
 
 

Navedite pozitivne in negativne 
vpliva turizma na nesnovno 
dediščino. 
Primer pozitivnega vpliva 
turizma: Zaradi turistov 

Opišite, kako je živa dediščina zavarovana:  
+ z zakoni ali pravilniki 
+ z managementom ali reguliranjem dostopa  
Ocenite, ali je živa dediščina za obdobje 
naslednjih 2-4 let ustrezno zavarovana. 
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ohranjamo in oživljamo 
tradicionalne jedi. 
Primer negativnega vpliva 
turizma: Zaradi turizma izvajalci 
prilagajajo in spreminjajo 
običaje. 
 

Izpolnite za 
svojo 
destinacijo: 
 

Občina ima spoštljiv odnos do nesnovne kulturne dediščine. V okviru svojih aktivnosti  občina na različne 
načine spodbuja ohranjanje običajev in drugih primerov nesnovne dediščine – predvsem preko financiranja 
in spodbujanja delovanja turističnih društev, financiranja dogodkov, prireditev in izdajanja knjig na to 
temo. 
V registru nesnovne dediščine, sta doslej registrirana dva primera iz območja destinacije in sicer  

- tradicionalna igra PANDOLO –  
 vpis v register https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NESNOVNA/RNSD_SI/Rzd-
02_00019.pdf . 

- Istrskobeneški govori v slovenski Istri  -  
vpis v register  https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NESNOVNA/RNSD_SI/Rzd-
02_00096.pdf 

- zaščita suhega zidu – suhozidna gradnja – UNESCO nesnovna dediščina  
vpis v register - 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NESNOVNA/RNSD_SI/Rzd-02_00051.pdf 
Izdelava oljčnih palm 
vpis v register - 
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NESNOVNA/RNSD_SI/Rzd-02_00090.pdf 
 

 
Ostali načini - produkti ohranjanja nesnovne dediščine: 
 
Istrska noša  
V preteklosti so se tudi v Slovenski Istri oblačila razlikovala med vsakdanjimi in nedeljskimi oziroma 
prazničnimi. Možje so nosili do kolen dolge in ob straneh preklane hlače, belo široko srajco ter doma 
spletene nogavice. Praznične hlače so bile največkrat rjave ali modre in so segale čez kolena. Narejene so 
bile iz domačega sukna. Čevlje so nosili le ob nedeljah in praznikih, drugače so obuvali opanke, doma 
narejene čevlje iz platna z gumijastimi podplati. Ženske so nosile krila, srajce z rokavi do komolcev iz 
domačega platna in predpasnik, na glavi pa ruto (»faču« ali »fačou«). Ob praznikih so si žene nadele ruto 
tudi čez ramena, vse čez oprsje, in jo zataknile za pas predpasnika, okoli pa je bil zvezan pas oziroma širši 
trak. Nad srajco so oblekle kamižot - suknjo brez rokavov, narejeno iz tankega volnenega blaga. Kar nekaj 
kulturnih društev in posameznikov ohranja izvirno istrsko nošo, pesmi in običaje. 
Istrski godci 
Po istrskih vaseh so v preteklosti poznali dve vrsti godcev, »zingarje«, ki so godli na godala, ter 
»muzikantarje«, godce na pihala, ki jih je bilo običajno več. Oboji so igrali za ples, »muzikantarji« pa tudi na 

Pozitivni vplivi: 
- ohranitev, valorizacija in 
zaščita dediščine  
- oživljanje dediščine s 
prireditvami in novimi vsebinami 
- prenašanje nesnovne dediščine 
na mlajše rodove  

- dvigovanje ozaveščenosti 

lokalnega prebivalstva in 
obiskovalcev o obsegu, pomenu 
in vrednosti dediščine   
- novi turistični produkti 
- spodbujanje obiska dogodkov 
in prikaz nesnovne  dediščine 
- pospešen razvoj, več 
dogajanja, izboljševanje 
kulturne ponudbe, ohranjanje 
tradicije in kulture, boljša 
kvaliteta življenja domačinov, 
večje zadovoljstvo domačinov in 
obiskovalcev, večji prihodki, več 
dodane vrednosti, višji standard 
prebivalcev 
Negativni vplivi: 
- sprememba ali izguba lokalne 
(avtohtone) identitete in 
vrednot (kot je prilagajanje 
dogodkov itn. zahtevam 
turizma) – pri produktih dajemo 
prednost naši lastni dediščini, 
zato ne uvajamo prireditev, ki 
slonijo na tujih dediščinah (npr. 
halloween in podobno) 

Nesnovna dediščina se varuje predvsem na  
podlagi: 

- Razpisi občine za subvencioniranje 
kulturnih programov in društev na 
področju kulture  

- Zakon o varstvu kulturne dediščine 
(ZVKD-1)  

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o 
varovanju nesnovne kulturne dediščine 
(MKVNKD)  

- Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in 
varstvenih usmeritvah  

- Pravilnik o registru kulturne dediščine 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NESNOVNA/RNSD_SI/Rzd-02_00019.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NESNOVNA/RNSD_SI/Rzd-02_00019.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NESNOVNA/RNSD_SI/Rzd-02_00096.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NESNOVNA/RNSD_SI/Rzd-02_00096.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NESNOVNA/RNSD_SI/Rzd-02_00051.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NESNOVNA/RNSD_SI/Rzd-02_00090.pdf
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procesijah in pogrebih. Zelo priljubljeni so bili tudi godci na diatonično harmoniko ali trieštino. Še danes 
delujejo številne godbe na pihala, folklorne in glasbene skupine, ki ohranjajo ljudsko izročilo. 
Šavrinka 
Istrsko ženo ali Šavrinko so poimenovali po pokrajini (Šavriniji oz. Šavrinskem gričevju), ki so ji pripadale. 
Šavrinka je bila namreč zelo delovna ženska. Zaradi gospodarske krize in lakote, ki je pogosto pestila v Istri, 
je morala poleg vzgoje otrok in hišnih del, opravljati tudi opravila na kmetiji in prodajati domače izdelke v 
sosednjem Trstu, kamor se je odpravila peš skupaj z osličkom. Glede na tradicijo svojega dela so se 
Šavrinke med seboj razlikovale. Najbolj znane in najštevilčnejše so bile jajčarice, ki so od hiše do hiše hodile 
pobirat jajca in jih v plenjerjih na glavah ali v bisagah na oslih tovorile prodajat v Koper ali Trst. Obstajale 
so tudi krušarice (pekle domač kruh in ga nosile prodajat skupaj s sadjem in zelenjavo), mlekarce (tovorile 
mleko) in perice, ki so iz mest nosile domov perilo, da so ga lahko prale. 
 
ZBORNIK Spomini na Ankaran (zdravstvena dediščina).  
Prireditve v okviru projekta Maristra 
Prireditev Martinovanje v Ankaranu 
Ištrijanski dan – tržnica in gastronomija  
 
Občina pri zaščiti dediščine spodbuja in sodeluje z lokalnim prebivalstvom in vsako leto razpiše sredstva za 
programe na področju kulture, med drugim tudi za take dejavnosti, kot je izdaja knjige, zgoščenke, razne 
publikacije, raziskave, delavnice, predavanja in podobno na področju ohranjanja kulturne dediščine 
https://obcina-ankaran.si/sl/nasa-obcina/uradne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-programov-in-
projektov-drustev-s-podrocja-druzbenih-dejavnosti-v-letu-2022-v-obcini-ankaran. 
 

D. Družba     

D1. Lokalna 
skupnost 
(5.15 
Družbeno-
kulturni vplivi 
turizma; 5.16 
Izkoriščanje 
nepremičnin) 

Ocenite 
a) razmerje med obiskovalci in prebivalci na vrhu turistične sezone oz. v najbolj obremenjenih terminih, 
b) % nepremičnin, ki so na voljo za kratkoročni najem. 
 
 
 

Navedite pozitivne in negativne 
vplive turizma na lokalno 
skupnost. 
Primer pozitivnega vpliva 
turizma: Obiskovalci prinašajo v 
destinacijo kulturne vzorce in 
navade, ki bogatijo naše 
prebivalce in širijo njihova 
obzorja. 
Primer negativnega vpliva 
turizma: Zaradi naraščajočih cen 
nepremičnin zaradi turizma 
prebivalci težje dostopajo do 
stanovanj. 

Pojasnite, kako naslavljate glavne izzive in 
tveganja. Ocenite, ali vlada sinergija med 
lokalno skupnostjo in obiskovalci.  

Izpolnite za 
svojo 
destinacijo: 
 

V času poletne sezone, ko vrh turistične sezone in najbolj obremenjeno obdobje, se število stanujočih na 
destinaciji podvoji. Razmerje med prebivalci in obiskovalci je cca. 1:1. 
Destinacija ima sprejet OPN, s katerim je bila sprejeta politika razvoja, ki se nanaša na načrtovanje 
strukture turističnih nastanitvenih kapacitet. Ukrepi, ki so predvideni v OPN, so že v izvajanju. 
V občini podatek o kratkoročnem najemu ni na voljo.  

Pozitivni vplivi: 
- spodbuda investicijam 

v infrastrukturo, ki se 
kaže v izboljšavah in 
izgradnji nove 

Glavni izzivi in tveganja so bili naslovljeni v 
pripravi Občinskega prostorskega načrta in 
Celostne prometne strategije. Oba dokumenta 
poudarjata sobivanje lokalne skupnosti in 
obiskovalcev, in sicer na različne načine. OPN 
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infrastrukture 
(vodovod, 
kanalizacija, elektrike, 
ceste, itd.). Takšne 
investicije dvigujejo 
kvaliteto bivanja tako 
za turiste kot tudi za 
lokalno prebivalstvo 

- obiskovalci prinašajo v 
destinacijo kulturne 
vzorce in navade, ki 
bogatijo naše 
prebivalce in širijo 
njihova obzorja. 

- turistične zmogljivosti, 
ki koristijo celotni 
skupnosti, saj turizem 
podpira nastanek 
skupnih objektov in 
storitev, ki sicer ne bi 
bili nikoli razviti 
(nadgradnja splošne  
infrastrukture, športni 
in rekreacijski objekti, 
restavracije), in s tem 
dviguje kakovost 
življenja lokalne 
skupnosti 

- podpora skupnostim, 
ki se kaže v povečanju 
vitalnosti lokalne 
skupnosti na več 
področjih. Eno od njih 
je obnovitev in 
ohranjanje določenih 
festivalov in prireditev, 
da bi jih prikazali 
gostom 

Negativni vplivi: 
- nasprotja med 

domačini in turisti, ki 
se kažejo v tem, da se 

opredeljuje območja, kjer se bo v prihodnje 
razvijala turistična dejavnost, opredeljuje tudi 
območja, ki bodo namenjena aktivnostim, kot so 
športno-rekreativne dejavnosti, kar je enako 
pomembno tako za lokalno skupnost kot za 
obiskovalce. V CPS pa so naslovljene težave, kot je 
na primer mirujoči promet, preobremenjenost 
kraja z motornimi vozili, vprašanje trajnostne 
mobilnosti.  
Določeni izzivi, predvsem, povezani z varovanjem, 
okolja so naslovljeni tudi v Odloku o Krajinskem 
parku Debeli rtič in načrtu upravljanja parka, ki je 
v nastajanju. 
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morajo domačini med 
turistično sezono 
spoprijeti s  
posledicami prevelike 
obljudenosti njihovega 
kraja in pogosto 
popolnoma spremeniti 
način življenja 

- porast cen, ki je 
posledica povečanega 
povpraševanja 
turistov po osnovnih 
proizvodih in storitvah 

- kulturna nasprotja, ki 
se kažejo kot razlike 
med kulturami, 
etničnimi in verskimi 
skupinami, načinom 
življenja, jeziki in 
stopnjo razvitosti 
 

 

E. 
Podjetništvo 

   

E1. Turistično 
gospodarstvo 
(5.12 Podpora 
lokalnemu 
podjetništvu; 
5.13 
Promocija 
lokalnih 
izdelkov) 

Opišite strukturo turističnega sektorja. 
Turistično dobavno verigo (gostinska ponudba, nastanitve, organizirani produkti, prevoz, dobavitelji...) 
ovrednotite z vidika: 
a. razmerja med malimi in velikimi turističnimi ponudniki 
b. povezovanja v (lokalna) združenja 
c. sezonskosti dejavnosti. 
 

Navedite pozitivne in negativne 

vpliva turizma. 

Primer pozitivnega vpliva 

turizma: Ustvarjanje dodane 

vrednosti skozi celotno dobavno 

verigo (kmetje, obrtniki, mladi 

podjetniki). 

Primer negativnega vpliva 
turizma: Velika nihanja v 
zaposlenosti lokalnega 
prebivalstva zaradi sezonskosti 
turistične dejavnosti. 

Pojasnite, kako naslavljate glavne izzive in 
tveganja. Ocenite, ali vlada sinergija med 
zasebnim turističnim sektorjem in trajnostnim 
razvojem turizma. 

Izpolnite za 
svojo 
destinacijo: 
 
 

Turizem je v Ankaranu razdeljen na večje ponudnike, med katerimi je vodilna Adria Ankaran, in manjše 
ponudnike, med katerimi so predvsem zasebni sobodajalci. Večina teh je v zimskih mesecih, tj. od 
novembra do marca, zaprtih, in delujejo le v poletnih mesecih, ko je vrhunec turistične sezone v Ankaranu. 
Podobno je tudi resort Adria Ankaran zaprt januarja, ko je obisk Ankarana minimalen. Turistični sektor 
sestavljajo tudi lokalni pridelovalci, kmetije in manjše restavracije. Lokalni pridelovalci in kmetije imajo 
možnost, da svoje pridelke in proizvode ponudijo na lokalni tržnici, ki obratuje vsak dan od 7. do 14. ure. 

Pozitivni vplivi: 
- manjša brezposelnost v 
destinaciji 
- povezovanje različnih 
dejavnosti: kmetijstvo – turizem 
- možnost novi delovnih mest 

Izzivi so naslovljeni v Občinskem prostorskem 
načrtu in Celostni prometni strategiji. Naslovljeni 
so tudi v smernicah, ki predstavljajo osnovo za 
pripravo strategije razvoja trajnostnega turizma. 
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Za dodatno ponudbo v času poletnih mesecev na plažah skrbi Režijski obrat Občine Ankaran, ki upravlja 
lokale z gostinsko ponudbo. 
Razmerje med velikimi in malimi ponudniki je: 92 % manjših ponudnikov in 8 % velikih ponudnikov. Večji 
ponudniki imajo na voljo kongresne dvorane, ki jih lahko uporabljajo za kongresni turizem, poroke, 
dogodke ob novem letu in drugih praznikih in je zato njihova dejavnost veliko bolj razporejena čez celo 
leto kot dejavnost manjših ponudnikov. Največji obisk beležimo od maja do septembra, ko je pri nas 80 % 
vseh obiskovalcev. Ker je največji ponudnik Kamp Adria, ki je od oktobra do aprila zaprt, je tudi zimska 
sezona v tem času nižja.  
 
Občina oz. destinacija nudi podporo lokalnemu podjetništvu v obliki izobraževanj, ki so del projekta SIA 
(Social Impact Award) in v okvir SPOT. Občina ponuja lokalnim pridelovalcem možnost, da svoje proizvode 
in pridelke prodajajo na lokalni tržnici, prav tako pa jim daje možnost, da se predstavljajo na regijskih 
prireditvah oz. dogodkih, ki jih Občina sofinancira. Pri izboru ponudnikov, ki imajo možnost prodaje na 
lokalni tržnici, se upošteva pravilo »kilometer 0«. 
 
 

- turizem kot dopolnilna 
dejavnost za lokalno prebivalstvo 
- turizem kot sredstvo 
informiranja o pomenu kulturne 
in naravne dediščine 
 
Negativni vplivi:  
- sezonski značaj delovnih mest- 
nihanje zaposlenosti 
- višje cene 
- višje cene nepremičnin  
- povečan hrup v poletnih 
mesecih 
- visoke najemnine gostinskih 
obratov, poslovnih prostorov in  
stanovanj 

Izzive se naslavlja z načrtovanjem razvoja 
prostora, kjer ima vsako območje točno določeno 
namembnost. Načrtovane so tudi aktivnosti in 
ukrepi, ki bodo služili kot podpora za razvoj 
manjših turističnih ponudnikov (npr. možnost 
razvoja nekakšne vrste razpršenega hotela, kjer 
bi manjšim ponudnikom podporo nudil TIC 
Ankaran). 
 
 

E2. 
Ekonomski 
učinki  
(5.11 
Spremljanje 
ekonomskih 
učinkov, 5.14 
Spodbujanje 
kariere v 
turizmu) 

Opišite vpliv turizma na lokalno ekonomijo. 
a. ocenite ali opišite vključenost lokalnega prebivalstva v turistično dejavnost 
b. ocenite, kolikšen % turističnih podjetij je v lasti lokalnega prebivalstva 
c. ocenite, kolikšen % prebivalcev je ekonomsko odvisen od turistične panoge 
 
 

Navedite pozitivne in negativne 
vpliva turizma. 
Primer pozitivnega vpliva 
turizma: V turističnem sektorju so 
trenutno na voljo številna prosta 
delovna mesta.  
Primer negativnega vpliva 
turizma: Delež prihodkov od 
turizma se v veliki meri odliva 
izven lokalne skupnosti; 
ekonomske koristi od turizma so 
posledično nizke in ne odtehtajo 
negativnih vplivov turizma. 

Pojasnite, kako naslavljate glavne izzive in 
tveganja. Ocenite, ali vlada sinergija med 
lokalno skupnostjo in trajnostnim razvojem 
turizma. 

Izpolnite za 
svojo 
destinacijo: 
 
 

a) V času covida-19 in po uvedbi turističnih bonov se je povečalo število manjših, zasebnih 
ponudnikov – sobodajalcev. Lokalno prebivalstvo je vključeno tudi v postopke odločanja, na 
primer oblikovanje Občinskega prostorskega načrta, kjer je bilo določeno, za kakšne namene 
bodo uporabljene določene površine, kje in kako se bo razvijala turistična panoga; oblikovanje 
Celostne prometne strategije, kjer je bilo določeno, kako bo urejen prometni režim na 
destinaciji, kar vpliva tudi na obisk turistov. Lokalno prebivalstvo ima možnost svoje pripombe in 
komentarje na razvoje politike podati tudi na zborih občanov, kjer so predstavljene novosti in 
podani odgovori na vprašanja ter preko pobud. 
 

b) Trenutno je v Ankaranu aktivnih 67 nastanitvenih obratov, od tega jih je 28 v lasti lokalnega 
prebivalstva, kar je 41,8 %. 
 

 
c) Od turistične panoge je ekonomsko odvisnih cca. 15 % prebivalstva. 

 

 

Pozitivni vplivi:  
- devizni prilivi, ker 

poraba turistov, izvoz in 
uvoz dobrin ter storitev, 
povezanih s turizmom, 
ustvarjajo dobiček 
državi gostiteljici in 
lahko spodbujajo 
potrebne investicije za 
gospodarsko rast v 
drugih sektorjih 
gospodarstva 

- prispevki k proračunu, 
ki so neposredni in 
posredni, neposredni 
dohodki se generirajo s 
pobiranjem davkov od 
dobičkov turističnih 
podjetij ter z direktnimi 

Destinacija sodeluje in sofinancira projekt SIA -
Social Impact Award, kjer se spodbuja socialno 
podjetništvo, in SPOT (slovenska poslovna točka), 
ki organizira številna izobraževanja, 
usposabljanja in tečaje na področju podjetništva. 
Občina sodeluje tudi v številnih projektih, preko 
katerih se spodbuja vključenost prebivalstva v 
turistično dejavnost; naj izpostavimo Oživimo 
podeželje in Maristra  
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dajatvami turistov (npr. 
izhodne takse), 
posredni dohodki pa so 
povezani z obdavčitvijo 
dobrin in storitev, ki jih 
kupujejo turisti 

- generiranje delovnih 
mest 

Negativni vplivi: 
- porast cen, kar je 

posledica povečanega 
povpraševanja turistov 
po osnovnih proizvodih 
in storitvah. 
 
 

 

 


