
TRAJNOSTNO POROČILO DESTINACIJE 
PORTOROŽ – PIRAN 2021



O DESTINACIJI IN NJENI ZELENI POTI

Destinacija Portorož – Piran predstavlja košček pokrajine, 
kjer je podnebje še posebej prijazno, 

zemlja radodarna in ljudje povsem gostoljubni. 
Tradicija dobrega življenja preprostih ljudi se tu 

prepleta z vplivi beneške kulture, ki je zaradi 
strateške lege tega območja tu že zgodaj pustila 
svoje korenine. Vse to pa je začinjeno s svežo 

sapico sodobnih urbanih okolij in 
neokrnjene narave.

HODIMO »NAZAJ«, 
HODIMO ZELENO.

Leta 2021 se je 
destinacija vključila v 
ZELENO SHEMO 
SLOVENSKEGA 

TURIZMA 
in se s tem zavezala, 

da bo njena pot še bolj 
zelena. 



STRATEŠKO NAČRTOVANJE

Strategija razvoja turizma v Občini Piran do leta 2025  
je začrtala nadaljnjo pot razvoja v dvigovanju zavesti ohranjanja 

narave in kulture z dvigom kakovosti ponudbe in kadrov. 

Destinacija s turizmom v svojem razvoju zasleduje uravnoteženo zadovoljevanje želja 
in potreb obiskovalcev, ponudnikov in prebivalcev. Ponuja naravno in zdravo okolje 
za bivanje, zabavo in delo. Pri tem ohranja bogato naravno in kulturno dediščino 
prostora in hkrati krepi identiteto svojih prebivalcev. Domačinom in obiskovalcem 
ponuja prijetno in zdravo okolje za bivanje, zabavo in delo. Ponuja raznolike storitve 
doživetja za zadovoljevanje potreb prebivalcev in obiskovalcev.  

Ob zadovoljevanju želja in potreb obiskovalcev, 
ponudnikov in prebivalcev 

destinacija spoštuje ETIČNI KODEKS V TURIZMU
Turistično združenje Portorož je sprejelo Etični kodeks v turizmu in se zavezalo, da 
ga bodo na destinaciji Portorož in Piran upoštevali, izvajali in širili v okviru aktivno-

sti razvoja trajnostnega turizma v občini Piran. Kodeks se razume kot »živ doku-
ment«, ki nikoli ne zamre temveč postane del vsakdana.

Zastavila je akcijski načrt, ki opredeljuje 8 ključnih produktnih področij, na podlagi katerih 
želimo razvijati turistično dejavnost naše destinacije:
 

SONCE IN MORJE KULTURA IN DEDIŠČINA

ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE

PRIREDITVE IN POSLOVNA SREČANJA

GASTRONOMIJA

DOŽIVETJE NARAVE

ZABAVA IN PROSTI ČAS

ŠPORTNI TURIZEM IN REKREACIJA



IZOBRAŽEVANJE IN OSVEŠČANJE

FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – 
TURISTICA, tradicija znanja že 25 let

Na Turistici mlade kadre za področje turizma in 
povezanih dejavnosti izobražujejo že od leta 
1995. Tako že 25 let uresničujejo evropsko vizijo 
najsodobnejšega izobraževanja o turizmu. 
Znanja s področja ekonomije, ekologije in 
družboslovja uporabljajo za usmerjanje turizma 
v trajnostni razvoj. S tem prispevajo k družbi 
znanja, k inovativnim rešitvam v turizmu, 
sonaravnemu razvoju destinacij in sožitju kultur. 
Fakulteta se ponaša z vrsto organiziranih 
izobraževanj o trajnostnem turizmu za študente 
in predvsem druge deležnike. 

LOKALNI TURISTIČNI VODNIK – 
POSTATI ALI NAJETI

Ali ste vedeli, da lahko tudi vi postanete lokalni 
turistični vodnik? Morate le izpolniti prijavnico s 
katero se prijavite na tečaj, katerega vsako leto 
organizira Turistično združenje Portorož, g.i.z. 
Opravite teoretični in praktični del, po uspešno 
opravljenem izpitu pa prejmete izkaznico 
lokalnega turističnega vodnika. Vodnika lahko 
tudi najamete, le ta vas bo popeljal po naših 
krajih in vam podrobneje razkazal skrite kotičke. 
Več informacij pridobite v Turistično 
informacijskih centrih Portoroz in Piran.

TLAKOVEC – DELAVNICE 
ZA KREPITEV
ZMOGLJIVOSTI PI 2025 

V okviru priprave kandidature na 
Evropsko prestolnico kulture se je v 
občini Piran izvajalo več delavnic. 
Zelo pomembna delavnica je bila 
Tlakovec. Delavnica je potekala 1. 
julija 2020 na temo podnebnih 
sprememb.



OKROGLA MIZA – TURIZEM ZERO WASTE, ob 
svetovnem dnevu turizma

Septembra 2021 je Turistično združenje Portorož v 
sodelovanju z Javnim podjetjem Okolje Piran in 
Občino Piran ob svetovnem dnevu turizma 
organiziralo okroglo mizo na temo brez odpadkov v 
turizmu. Okrogla miza je obravnavala aktualna 
vprašanja s področja odpadkov v turizmu, identificirala 
potenciale, predstavila izzive in aktivnosti na področju 
trajnostnega turizma v Občini Piran. Ob tej priložnosti 
sta župan Občine Piran in Turistično združenje 
Portorož podpisala Zeleno zavezo slovenskega turizma. 

10 TRAJNOSTNIH NAČEL ZELENE ZAVEZE

1. Slovenska zelena« temelji na neokrnjeni naravi in na odločenosti, da takšna tudi ostane. Tesno je vpeta v identiteto znamke 
I feel Slovenia, kot izkustvena obljuba, ki izraža poslanstvo slovenskega turizma »naprej z naravo« in podpira vizijo 
»zelene butičnosti«.
2. Zavedamo se, da uspeh turizma v Sloveniji temelji na kredibilnosti naše zelene podobe. Zeleno shemo slovenskega 
turizma razvijamo s ciljem, da poteka razvoj turizma v Sloveniji na trajnosten način, s prizadevanjem vseh deležnikov 
za odgovorno poslovanje.
3. Zagotavljamo, da v celoti izpolnjujemo pogoje, ki jih opredeljuje okoljska zakonodaja v Sloveniji, temelječa na zakonodaji 
Evropske unije, ob tem pa tudi globalne oziroma evropske kazalnike za destinacije in ponudnike.
4. Izpolnjujemo kriterije, kot jih opredeljujejo globalni oziroma evropski indikatorji za trajnostni management na ravni destinacij, 
oz. svoje odgovorno ravnanje do okolja izkazujemo s katerim od izbranih mednarodnih okoljskih znakov.
5. Znamka Slovenia Green obiskovalcem Slovenije podaja obljubo, da destinacije, turistični ponudniki in partnerji, 
nosilci tega znaka, delujemo po trajnostnih načelih in da smo predani nenehnemu izboljševanju trajnosti našega poslovanja. 
6. Obiskovalce spodbujamo k spoštljivemu in odgovornemu odnosu do naravnega in družbenega okolja v Sloveniji.
7. Zavedamo se, da ima turizem velik vpliv na družbeno in ekonomsko podobo destinacije, zato aktivno vključujemo lokalno 
skupnost in razvijamo turizem, ki prinaša pozitivne rezultate za vse.
8. Prizadevamo si za sezonsko in regijsko porazdelitev turističnega obiska Slovenije in spoštujemo nosilne sposobnosti prostora. 
Spremljamo novosti in se zavedamo pomena uvajanja zelenih inovacij, zelenih tehnologij in trajnostne arhitekture.
9. Ker so razdalje v Sloveniji majhne, Slovenija pa je na ugodnem križišču pomembnih prometnih poti, in ker je narava vedno 
blizu, spodbujamo trajnostno mobilnost.
10. Želimo, da obiskovalci občutijo pokrajinsko in biotsko raznolikost Slovenije, zato si prizadevamo, da pri našem 
poslovanju, razvoju ponudbe in komuniciranju izpostavljamo tisto, kar je v našem okolju najbolj posebno, avtentično, 
z lokalnim značajem.



»DRUGA ROKA« - CENTER 
PONOVNE UPORABE

Javno podjetje Okolje Piran je na Zbirnem 
centru Dragonja odprlo Center ponovne 
uporabe »DRUGA ROKA«, kjer lahko obis-
kovalci najdejo dobro ohranjene predmete, 
ki so se jih nekdanji lastniki naveličali in 
odvrgli. Center Druga roka je opremljen z 
izbranim pohištvom, na katerem so zložene 
knjige, igrače, kuhinjska posoda, športna in 
otroška oprema, gospodinjski aparati ter 
drugi dekorativni dodatki, ki so jih ljudje pri-
peljali na deponijo, ko so se selili ali prenavl-
jali stanovanja. Center je odprt od ponedelj-
ka do sobote po urniku Zbirnega centra 
Dragonja.



SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO

V okviru projekta Riviera4 seasons2 se je 
vzpostavil portal Feel&Taste, ki združuje lokalne 
ponudnike destinacije in jih povezuje z 
lokalnimi ponudniki destinacije Opatija. K 
sodelovanju je pristopilo 14 lokalnih 
proizvajalcev iz naše destinacije. Vodilni partner 
projekta je bila Občina Piran, partner v 
projektu pa Turistično združenje Portorož. 

PRIREDITVE NA PODEŽELJU 

Šupeter po domače Sv. Peter
Šupeter po domače je vaški praznik v Sv. Petru, kjer domačini predstavijo 
lokalno kulinariko in kulturo Šupetra, ter zelo aktivno sodelujejo pri organizaciji 
dogodka. 

Praznik vina in česna 
Praznik ponuja obilico odličnega vina, istrskega 
rdečega česna in drugih kulinaričnih dobrot v 
Novi vasi. Vaščani odprejo svoje domačije, 
prikažejo stare običaje in ponudijo svoje vino, 
česen in domače proizvode. Organizirane so 
kulinarične delavnice, vodeni ogledi vasi, cerkve 
in zvonika, zvečer pa skupaj zaplešemo na 
tipični vaški fešti.

EVROPSKI TEDEN 
MOBILNOSTI 

se v občini Piran izvaja že 
10 let zapored. V okviru 
dogodka se organizira 
različne aktivnosti z 
različnimi deležniki, 

predvsem otroki. 
Pomembnost osveščanja 

o okolju prijaznimi, 
zdravimi in aktivnimi 

načini potovanj na svojih 
vsakodnevnih poteh se 

mora pričeti že pri mladih 
in temu destinacija trdno 

sledi.

MESTNI JAVNI 
PREVOZ

 je zelo dobro organiziran 
tako za obiskovalce kot 

lokalno prebivalstvo. Ta se 
ponaša z veliko avtobusnih 
postaj in pogostostjo voženj 
na relaciji Lucija – Piran.

BREZPLAČNA IZPOSOJA 
E-KOLES 

in izposoja gorskih e-koles 
za simbolično ceno. 

V TIC Padna in v TIC 
Portorož si lahko 

obiskovalec izposodi kolesa 
za raziskovanje mesta ali 

podeželja.

MORSKI PREVOZ 
SISTEM WAYV - 

mobilna platforma za 
naročanje prevozov po 
slovenskem morju, ki 

deluje kot posrednik med 
ponudniki storitev ladijskih 

prevozov in potniki, ki si 
želijo prevoza po 

slovenskem morju. 

BREZPLAČEN 
TURISTIČNI 

avtobusni prevoz v 
Krajinskem parku 

Strunjan. 
Občina Piran vsako leto 

sofinancira avtobusni 
prevoz med hotelskimi 

naselji, obrobnim 
parkiriščem ter kopališčem. VODNIKI O 

KOLESARSKIH, 
POHODNIH, UČNIH IN 
KONJENIŠKIH POTEH 

v vseh 4-ih obalnih 
občinah so na voljo v 
TIC-ih ter na spletni 

strani destinacije. 
Vodniki so v slovenskem, 
italijanskem, angleškem 
in nemškem jeziku ter z 

njimi spodbujamo 
trajnostno mobilnost tudi 

med občinami.



Prireditev FONS 
FONS je oktobrski praznik domačih okusov. Z 
bogato ponudbo piva, vina, sladic in drugih 
dobrot se bodo predstavili številni proizvajalci 
lokalnih gastronomskih specialitet. tu dodati 
sliko vabila na eno izmed prireditve

Praznik olja in bledeža – ZERO WASTE 
Na tradicionalnem prazniku, ki se vsako leto 
aprila odvija v Padni se predstavljajo avtohtone 
sorte oljčnega olja in tradicionalne istrske jedi 
»od enbot«. V ospredju je istrska kmečka 
tržnica z oljčnim oljem, bledežem in drugimi 
domačimi dobrotami, ki so razstavljene na 
stojnicah po vasi. Lokalne produkte z »nič 
kilometri« je možno tudi kupiti.

Praznik kakijev Strunjan
Tradicionalen praznik v organizaciji 
Turističnega društva Solinar in Talasa Strunjan 
ter ob podpori občine Piran Turističnega 
združenja Portorož, se odvija predvidoma v 
novembru v krajinskem parku Strunjan. 
Praznik vsako leto privabi ljubitelje tega zlatega 
sadeža iz cele Slovenije in širše. Ob lokalni 
ponudbi kakijev so obiskovalci deležni vodenih 
ogledov po zavarovanem območju, predavanj 
ter poizkusu gastronomskih presežkov iz sadeža. 
Domov pa lahko odidejo tudi z gajbico kakijev 
iz strunjanskih domačij. Na prazniku se odvija 
tudi tekmovanje v igri Mora cantada, s čimer se 
aktivno ohranja naša kulturna dediščina
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MOBILNOSTI 
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naročanje prevozov po 
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ponudniki storitev ladijskih 

prevozov in potniki, ki si 
želijo prevoza po 

slovenskem morju. 
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Krajinskem parku 
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med občinami.



TRAJNOSTNA MOBILNOST
Destinacija je zelo specifična in uporaba javnega prevoza velikokrat zelo 

zamudna za obiskovalca. Pa vendar je kljub svoji bogati kulturi in naravi zelo 
majhna. To pa omogoča uporabo drugih oblik prevoznih sredstev kot je hoja 

ali uporaba kolesa. 

 V destinaciji imate možnost izposoje koles na več kot 8 mestih, možnost izposoje supov 
ter električnega vozila. Občina je v okviru evropskih projektov kupila tako električna kolesa 

kot električna vozila s čimer želi spodbujati uporabo alternativnih prevoznih sredstev in 
zmanjševanje onesnaževanja ob zagotavljanju dostopnosti med obalnim območjem in 

podeželjem. Prav tako so na voljo električne polnilnice v mestu Piran, Portorožu, Luciji, 
v Strunjanu ter polnilnica za e-kolesa v Krajinskem parku Sečoveljske soline. 

Destinacija z različnimi akcijami spodbuja uporabo alternativnih oblik 
prevoza ter zmanjšuje ogljični odtis.
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TURISTIČNI 

avtobusni prevoz v 
Krajinskem parku 

Strunjan. 
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med občinami.

Ali ste vedeli, da je 
občina Piran v letu 
2020 na simpoziju 
Emobility osvojila 

1. mesto.
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med občinami.

BREZPLAČEN 
AVTOBUSNI PREVOZ 

od garažne hiše ter 
starim mestnim jedrom 
Piran. Avtobusi so na 

električni pogon.

WIFI4EU
Dostopnost do informacij 
24/7 – WIFI pokritost v 

celotni destinaciji.
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občinah so na voljo v 
TIC-ih ter na spletni 

strani destinacije. 
Vodniki so v slovenskem, 
italijanskem, angleškem 
in nemškem jeziku ter z 

njimi spodbujamo 
trajnostno mobilnost tudi 

med občinami.

OKOLJSKI ZNAKI V OBČINI PIRAN

GREEN KEY / ZELENI KLJUČ

Certifikat Zeleni ključ je vodilni standard odličnosti na področju 
okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. 

Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v 
certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila 

Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo FEE. 
Okoljski znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro 
certificiranega turističnega obrata, neposredno pripomorejo k 

varovanju okolja. Obrati vzdržujejo visoke okoljske standarde s 
pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov. 

Certifikat Zeleni ključ lahko pridobijo hoteli in hostli, manjši 
nastanitveni obrati, kampi in počitniški parki, kongresni centri, 

restavracije in turistične atrakcije.

ZELENI KLJUČ v Občini Piran so pridobili naslednji ponudniki:

Restavracija COB • Restavracija RIZIBIZI • Hotel Histrion



EVROPSKI TEDEN 
MOBILNOSTI 

se v občini Piran izvaja že 
10 let zapored. V okviru 
dogodka se organizira 
različne aktivnosti z 
različnimi deležniki, 

predvsem otroki. 
Pomembnost osveščanja 

o okolju prijaznimi, 
zdravimi in aktivnimi 

načini potovanj na svojih 
vsakodnevnih poteh se 

mora pričeti že pri mladih 
in temu destinacija trdno 

sledi.

MESTNI JAVNI 
PREVOZ

 je zelo dobro organiziran 
tako za obiskovalce kot 

lokalno prebivalstvo. Ta se 
ponaša z veliko avtobusnih 
postaj in pogostostjo voženj 
na relaciji Lucija – Piran.

BREZPLAČNA IZPOSOJA 
E-KOLES 

in izposoja gorskih e-koles 
za simbolično ceno. 

V TIC Padna in v TIC 
Portorož si lahko 

obiskovalec izposodi kolesa 
za raziskovanje mesta ali 

podeželja.

MORSKI PREVOZ 
SISTEM WAYV - 

mobilna platforma za 
naročanje prevozov po 
slovenskem morju, ki 

deluje kot posrednik med 
ponudniki storitev ladijskih 

prevozov in potniki, ki si 
želijo prevoza po 

slovenskem morju. 

BREZPLAČEN 
TURISTIČNI 

avtobusni prevoz v 
Krajinskem parku 

Strunjan. 
Občina Piran vsako leto 

sofinancira avtobusni 
prevoz med hotelskimi 

naselji, obrobnim 
parkiriščem ter kopališčem. VODNIKI O 

KOLESARSKIH, 
POHODNIH, UČNIH IN 
KONJENIŠKIH POTEH 

v vseh 4-ih obalnih 
občinah so na voljo v 
TIC-ih ter na spletni 

strani destinacije. 
Vodniki so v slovenskem, 
italijanskem, angleškem 
in nemškem jeziku ter z 

njimi spodbujamo 
trajnostno mobilnost tudi 

med občinami.

MODRA ZASTAVA v Občini Piran:

Kamp Lucija
•

Centralna plaža Okolje Portorož
•

Marina Portorož
•

Plaža Meduza Portorož
•

Naravno kopališče Vile Park Bernardin
•

Naravno kopališče Grand Hotela Bernardin
•

Kopališče Salinera Strunjan
•

Kopališče Krka Strunjan

MODRA ZASTAVA

Modra zastava je eden od 
pomembnejših okoljsko-vzgojnih 

programov mednarodne, neprofitne in 
nevladne organizacije FEE - Foundation 

for Environmental Education iz 
Kopenhagna (Danska). 

Program Modra zastava stremi k 
trajnostnemu razvoju naravnih kopališč 

in marin skozi zahtevne kriterije na 
področju kakovosti vode, okoljske vzgoje 
in informiranja, okoljskega upravljanja 

in varnosti. Marine in kopališča 
prejmejo modro zastavo za obdobje 

enega leta, v katerem morajo 
izpolnjevati vse zahtevane kriterije. 

Ustrezno izvajanje zahtev in kriterijev 
preverjajo uporabniki in nadzorniki 

DOVES-a in FEE-ja.



TRAJNOSTNI TURIZEM
Razvoj trajnostnega turizma je krovna usmeritev naše destinacije. 

Podajamo nekaj dejstev o trajnostnem turizmu v destinaciji Portorož Piran.

Približno 51% občine Piran predstavlja zavarovana območja. 
Imamo kar dva krajinska parka in nešteto naravnih vrednot.

•
Bogata kulturna dediščina.

•
Dobre kolesarske povezave. Preko 250 koles za izposojo.

•
Odlično organiziran javni prevoz. 

•
Destinacija se ponaša s tremi ponudniki, ki so pridobili okoljski znak.

•
Odlično sodelovanje raznih inštitucij s šolami na področju odpadkov, 

varstva narave, varstva kulturne dediščine. 
•

E-polnilnice.
•

Sodelovanje z lokalnimi ponudniki.
•

Leto 2022 je Vlada razglasila za Tartinijevo leto. Cela spletna stran je posvečena 
Tartiniju in njegovemu življenju. Več odkrij na www.discovertartini.eu

•
Center ponovne uporabe Druga roka.

•
Ponašamo se z Morsko biološko postajo.
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Slovenske vode bolj ali manj redno uporablja okoli 70-100 delfinov.
•

Najboljša e-mobilnostna občina v letu 2020.
•

Forma viva – kjer galerija na prostem in piranske oljke sobivajo v sožitju.
•

Črničevje (Quercus ilex) je edina slovenska vrsta hrasta, ki je vedno zelen. 
V parku Rastelli v Portorožu je najmogočnejši te vrste v Sloveniji, saj je v malo 

več kot sto letih zrasel do višine približno 15 metrov, obseg debla pa je 3,7 metra.
•

Globalna založba popotniških vodnikov Lonely Planet je Slovenijo zaradi njene 
raznolike kulinarične ponudbe in številnih možnosti aktivnih doživetij uvrstila na 
5. mesto med desetimi priporočenimi državami za obisk v letu 2022.

•
Turistični novinarji britanskega Guardiana so na seznam 

22 trajnostnih počitniških idej za leto 2022 uvrstili tudi slovenski 
turistični biser Piran.



Krajinski park Sečoveljske soline
•

Krajinski park Strunjan
•

Rt Madona v Piranu
•

Park pred hotelom Palace v Portorožu
•

Jezeri v Fiesi
•

Grič Stena v dolini reke Dragonje
•

Reka Dragonja s pritoki

MODRA ZASTAVA v Občini Piran:

Kamp Lucija
•

Centralna plaža Okolje Portorož
•

Marina Portorož
•

Plaža Meduza Portorož
•

Naravno kopališče Vile Park Bernardin
•

Naravno kopališče Grand Hotela Bernardin
•

Kopališče Salinera Strunjan
•

Kopališče Krka Strunjan

O NARAVI
Narava je neprecenljiva dobrina in za njeno varovanje si moramo vsi 

prizadevati.  Prizadevanja za varovanje naravnih bogastev in lepot narave 
segajo v začetek dvajsetega stoletja. Razvoj je prinesel tudi potrebo po 

ohranjanju narave in njenih virov in je danes osnova za oblikovanje in razvoj 
trajnostne oz. vzdržne družbe, ki s svojimi dejanji ne sme slabšati stanja 

generacijam, ki prihajajo za nami.

Kaj varujemo? 
Naravne vrednote so poleg redkih, dragocenih ali znamenitih naravnih pojavov tudi drugi 

vredni pojavi, sestavine oziroma deli žive ali nežive narave, naravna območja ali deli naravnih 
območij, ekosistemi, krajina ali oblikovana narava. Nekatera območja naravnih vrednot ali 

posamezni objekti so zaradi svojih izjemnih kvalitet tudi zavarovani 
in jih še posebej skrbno varujemo.

Zavarovana območja (ZO) so strnjena območja narave, kjer se prepletajo živi in 
neživi dejavniki, in kjer so aktivnosti, dejavnosti in posegi človeka skladni z 

naravnimi danostmi. ZO v občini Piran:



MODRA ZASTAVA v Občini Piran:

Kamp Lucija
•

Centralna plaža Okolje Portorož
•

Marina Portorož
•

Plaža Meduza Portorož
•

Naravno kopališče Vile Park Bernardin
•

Naravno kopališče Grand Hotela Bernardin
•

Kopališče Salinera Strunjan
•

Kopališče Krka Strunjan

Natura 2000 
Natura 2000 je evropsko ekološko omrežje, namenjeno ohranjanju biotske raznovrstnosti.
Ekološka pomembna območja so po Zakonu o ohranjanju narave območja habitatnih 

tipov ali večjih ekosistemskih enot, ki pomembno prispevajo k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti. Določena so z Uredbo o ekološko pomembnih območjih. 

Del ekološko pomembnih območij so tudi območja Natura 2000.

Vrste in habitatni tipi

Rdeči seznam je popis redkih in ogroženih vrst, ki vključuje informacije o geografski razširjenosti 
in velikosti populacij, stanju njihovih habitatov in stopnjo ter dejavnike ogroženosti. 

Rastlinske in živalske vrste ter njihovi habitati so glede na stopnjo ogroženosti in redkosti 
uvrščene v rdeči seznam in razporejene po kategorijah ogroženosti.

Varovanje vrst - Zakon o ohranjanju 
narave varuje vse prosto živeče 

domorodne vrste in njihov 
življenjski prostor z različnimi 

ukrepi.

Habitatni tipi so biotopsko ali 
biotsko značilna in prostorsko 
zaključena enota ekosistema, 

katerega ohranjanje v ugodnem 
stanju prispeva k ohranjanju 

ekosistemov.



O KULTURNI DEDIŠČINI
Kulturna dediščina je del nas, del okolja in družbe v kateri živimo. Obdaja nas 
povsod: v domovih, stavbah naših vasi in mest, bogata bera dediščine nas vabi 
v splošne knjižnice, muzeje in galerije, vse do arheoloških najdišč. Dediščina pa 
niso le najdbe, dolgočasni zidovi in zaprašena umetnost, temveč njen vonj veje 
iz tradicionalnih veščin, obrti in druge nesnovne dediščine, iz zgodb in pesmi 

naših dedkov in babic, iz tradicionalnih jedi in filmov, ki jih gledamo.

Snovna dediščina - Nepremična kulturna dediščina v občini Piran se deli na:

Arheološka najdišča –  17 enot
Kulturna krajina – 9

Memorialna dediščina – 16
Naselbinska dediščina – 11

Profana stavbna dediščina – 150
Sakralna stavbna dediščina – 29

Sakralno profalna stavbna dediščina – 7
Vrtno arhitekturna dediščina – 8

Nesnovna dediščina - v registru nesnovne dediščine je vpisano:

pandolo
•

izdelovanje oljčnih palm
•

tradicionalno pridelovanje morske soli
•

Istrskobeneški govori v slovenski Istri
•

suhozidna gradnja 
(vpisana na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine)



SKUPAJ ZA BOLJŠI JUTRI

Najcenejša je tista energija, ki jo ne porabimo.

Najdragocenejša je tista voda, ki jo ne uporabimo.

Ali ste vedeli, da je tekstilna industrija drugi največji 
onesnaževalec? Premisli preden kupiš novo oblačilo.

Navadna bombažna majica zahteva toliko vode, 
kot jo posameznik spije v dveh letih in pol.

Voda iz pipe = najboljša izbira


