POVZETEK
Vsebina in cilji obravnavanega plana
Okoljsko poročilo (v nadaljevanju OP) za celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju
CPVO) se nanaša na Občinski prostorski načrt občine Piran – strateški del (v nadaljevanju
strateški del OPN), ki ga v skladu z Zakonom o urejanju prostora pripravlja Občina Piran. V
skladu z 273. členom tega zakona šteje kot občinski prostorski plan – prostorski strateški akt, s
katerim občina na temelju Strategije prostorskega razvoja Slovenije uskladi in določi cilje in
prednostne naloge prostorskega razvoja občine, naselja v omrežju naselij in njihovo vlogo,
zasnovo omrežja gospodarske javne infrastrukture, zasnovo družbene infrastrukture lokalnega
pomena, prednostna območja za razvoj dejavnosti, ki so pomembne za občino in območja, za
katera se izdela urbanistična ali krajinska zasnova. S strateškim delom OPN želi Občina Piran
zagotavljati in vzdrževati:
- kakovostno življenjsko in bivalno okolje tako v urbanih središčih kot na podeželju,
- možnosti za samooskrbno lokalno pridelavo kakovostne hrane,
- močnejšo in bolj konkurenčno gospodarstvo v vseh panogah oziroma sektorjih (primarni,
sekundarni, terciarni, kvartarni sektor),
- okolje najvišje kakovosti, ki vključuje tako varovalni kot razvojni vidik (trajnostni
prostorski razvoj),
- ohranjanje krajine kot celote z upoštevanjem krajinske pestrosti in prvin, ki prispevajo k
njeni prepoznavnosti, s tem pa tudi k ohranjanju biotske raznovrstnosti,
- celostno ohranjanje in upravljanje kulturne dediščine in narave, vključno z zaščito in
ohranjanjem morskega okolja,
- izvajanje prednostnih razvojnih nalog,
- dobre pogoje za vse starostne in družbene skupine z izboljšanjem demografske slike
občine in stanovanjske problematike mladih družin.
Strateški del OPN temelji tudi na okoljevarstvenih ciljih, določenih na mednarodni ravni, ki
izhajajo iz dokumentov, kot so:
- Mediteranska strategija trajnostnega razvoja, UNEP/MAP (2006), ki nagovarja k
sledenju ciljev trajnostnega razvoja ter krepitvi miru, stabilnosti in blaginje;
- Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (2015), katere namen je med drugim odpraviti
vse oblike revščine, spopasti se z neenakostjo in bojevati se proti podnebnim
spremembam;
- Evropski zeleni dogovor (2019), na podlagi katerega bo Evropska unija do leta 2050
postala prva podnebno nevtralna celina na svetu. Ukrepi zajemajo zmanjšanje izpustov,
naložbe v vrhunske raziskave in inovacije, zelene tehnologije in trajnostne rešitve ter
ohranjanje evropskega naravnega okolja;
- Evropska konvencija o krajini (2000), ki veleva zagotavljanje skrbi za krajino, izpostavlja
zahtevo po ohranjanju prepoznavnosti krajin;
- Ramsarska konvencija (1971), ki se nanaša na ohranjanje in trajnostno rabo mokrišč;
- Barcelonska konvencija (1976 in 1995), vključno s Protokolom o celovitem upravljanju
obalnih območij v Sredozemlju (ICZM), ki podaja okvir za celovito upravljanje
sredozemskih obalnih območij ter določa, da je treba na obalnih območjih vzpostavitvi
območja obalnega pasu kot posebnega upravljavskega pasu;
- Evropska strategija kulturne dediščine za 21. stoletje (2017), ki izpostavlja pomen
kulturne dediščine za družbo ter prostorski in gospodarski razvoj.
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Način priprave in ugotovitve okoljskega poročila
Vplivi strateškega dela OPN občine Piran na posamezne okoljske teme in izbrane okoljske cilje
so ovrednoteni z uporabo ustreznih meril in v skladu z Uredbo o okoljskem poročilu in
podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05,
v nadaljevanju Uredba o OP). Vplivi so razvrščeni v predpisane velikostne razrede.
Priprava OP je bila izrazito usmerjena v optimizacijo odloka. Namen ocenjevanja vplivov torej
ni bil verifikacija plana, temveč njegova izboljšava na način, da bo ta čim manj vplival na
okolje in vsebine varstva okolja, naravne vire in vrednote v prostoru ter ustrezno naslavljal
človekovo zdravje. Pri presoji vplivov so bile skrbno preučene in upoštevane tudi smernice
nosilcev urejanja prostora.
Kumulativni vpliv je bil ocenjen na podlagi 8. člena Uredbe o OP. Kumulativni vpliv je bil
prepoznan predvsem pri vplivih izvedbe plana na morje. Skupno povečanje komunalnih
privezov ima lahko na morje (in naravo) kumulativen vpliv zaradi povečanja emisij hrupa, večje
verjetnosti sidranja na naravovarstveno občutljivih območjih, onesnaževanja morja itd. Zaradi
možnih kumulativnih vplivov je bil podan tudi omilitveni ukrep. V sklopu presoje je bil
prepoznan tudi pozitiven sinergijski/kumulativni vpliv na kulturno dediščino.
Alternativne možnosti prostorskega razvoja občine niso bile pripravljene. Ocenjeno je bilo, da
je bolj smiselna ponavljajoča se optimizacija plana. Tako tudi ocenjevanje vplivov v OP ne
temelji na izbiri najboljše alternative, temveč na nadaljnji optimizaciji plana. Posebne težave
pri pripravi OP niso bile zaznane.
V sklopu vsebinjenja je bilo prepoznano, da bo strateški del OPN vplival na naslednje sestavine
okolja: kmetijstvo, kmetijske površine in tla, gozdarstvo in gozd, morje, kopalne vode,
površinske vode, podzemne vode, poplavna in druga območja, narava, kulturna dediščino,
krajino, podnebne spremembe, kakovost zraka, obremenitev s hrupom, oskrba s pitno vodo in
kakovost bivalnega okolja.
V OP je bilo ocenjeno, da strateški del OPN občine Piran z ustreznim vključevanjem varstva
okolja v določila pomembno prispeva k uveljavljanju trajnostnega/vzdržnega razvoja, k
zmanjševanju in/ali omejevanju vplivov prostorskih ureditev (dejavnosti, posegov) na okolje,
ohranjanju naravnih virov in vrednot v prostoru ter zagotavljanju pogojev za varno in prijetno
človekovo bivanje.
Na podlagi ugotovitev okoljskega poročila in ob upoštevanju opredeljenih omilitvenih
ukrepov je vplive strateškega dela OPN občine Piran moč opredeliti kot okoljsko
sprejemljive.
V okoljskem poročilu so bile opredeljene nekatere usmeritve in priporočila za doseganje
okoljskih ciljev, in sicer:
- Krepitev kmetijstva, ohranjanje kakovostnih kmetijskih zemljišč in njihove
zaokroženosti ter potencialov za kmetijstvo, predvsem tal: zagotavljanje obstoja
kmetijskih površin in pogojev za razvoj kmetijstva;
- Trajnostna raba naravnega vira – gozd: zmanjšanje tveganja za nastanek gozdnih
požarov in ohranjanje pomena gozda in gozdnih funkcij;
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Ohranjanje dobrega stanja morskega okolja in njegovo varovanje: priprava strokovnih
podlag za preveritev nosilne sposobnosti morja in ureditev obale;
Dobro stanje podzemnih vod: zagotovitev količinskega obnavljanja vodonosnika
podzemne vode;
Ohranjanje in, kjer je mogoče, povečanje biotske raznovrstnosti: ureditev obale,
ureditev in umestitev dejavnosti na vplivnem območju varovanih območij narave,
usmeritve za nadaljnje načrtovanje, ki izhajajo iz PUN (Program upravljanja Natura
2000 območji), in kmetijska raba na območju Stojb v KP Sečoveljske soline;
Celostno ohranjanje kulturne dediščine: ohranjanje značilnosti naselbinske dediščine
in določitev podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev za ohranjanje arhitekturnih
zasnov ali dopustnih zasnov;
Ohranjanje/izboljšanje krajinskih značilnosti, celovitosti krajinsko značilnih celot,
krajinske prepoznavnosti in vidnih kakovosti ter enakovredna obravnava vseh krajin:
upoštevanje usmeritev iz predhodno ali naknadno narejenih posameznih krajinskih
zasnov pri pripravi izvedbenega občinskega prostorskega akta, nadgradnja določil
OPN OPP in določila ter podrobni prostorsko izvedbeni pogoji glede umeščanja in
oblikovanja enostavnih in nezahtevnih objektov za potrebe kmetijstva, turizma,
prostočasnih dejavnosti;
Ohranjanje in zmanjšanje obremenitve prebivalcev s hrupom: ukrepi za zmanjšanje
cestnega prometa v in med naselji na ravni občine in tudi med občinami, vključitev
načrtovanih ureditev, ki vključujejo ukrepe trajnostne mobilnosti in razvoj javnega
potniškega prometa;
Zagotavljanje zadostne količine in ustrezne kakovosti pitne vode: zagotovitev dodatnega
vira pitne vode in zagotovitev zadostne in zanesljive vodooskrbe;
Zagotavljanje kakovostnega bivalnega okolja: konkretizacija strateških izhodišč glede
urbanističnega oblikovanja naselij in celovite prenove naselij v PIP-ih za posamezne
EUP in dopolnitev ponudbe prebivalcem občine v okviru izobraževanja/ozaveščanja o
zdravem življenjskem slogu, kot tudi dejansko za krepitev zdravja.

V okoljskem poročilu so bili opredeljeni tudi omilitveni ukrepi za doseganje okoljskega cilja
Ohranjanje dobrega stanja morskega za okolja in njegovo varovanje in okoljskega cilja
Ohranjanje in, kjer je mogoče, povečanje biotske raznovrstnosti, in sicer:
- Izdelava strokovne podlage – preverba nosilne sposobnosti morja: na celotnem
območju obale občine je potrebno preveriti nosilno sposobnost morja in oceniti
kumulativni vpliv povečanja števila komunalnih privezov na morje. Za urejanje celotne
obale občine je potrebna predhodna izdelava posebne strokovne podlage, s katero se
preveri nosilno sposobnost morja in oceni kumulativne vplive povečanje števila
komunalnih privezov, ureditev javnih plaž in kopalnih površin na morje, pri čemer se
preveri tudi vplive na morski ekosistem, vključno z morskimi sesalci in pticami ter
obalnimi habitati.
- Izdelava strokovne podlage – prostorska preveritev ureditev obale: pred načrtovanjem
ureditev obale, kot so ureditve potrebne za umestitev območij komunalnih privezov ter
ureditve javnih plaž in kopalnih površin, je treba pripraviti strokovne podlage, v katerih
se opredeli in uskladi rešitve ureditve obale, ki na izvedbeni ravni opredelijo tudi
natančnejša območja navedenih ureditev. Ureditve morajo biti izvedene na način, da se
zagotavlja ohranitev obstoječih površin prednostnih in drugih ogroženih habitatnih
tipov infralitorala (kot so vsi HT pomembni za oblikovanje nacionalnega inventarja
naravovarstveno pomembnih območij – Barcelonska konvencija), ki se pojavljajo na
območju posega kot tudi tistih, na katere imajo lahko ureditve daljinski vpliv.
- Izvedba podvodnih valolomov je možna ob predhodni izdelavi strokovnih podlag in
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ocene vpliva posega na stanje površinskih voda.
Spremljanje stanja okolja je opredeljeno na podlagi kazalnikov, ki so merljivi; hkrati v
Sloveniji že vzpostavljeno spremljanje njihovega stanja. To so tisti kazalniki, za katere se
rezultati na nivoju države sistematično zbirajo, obdelujejo in se o njih poroča. Predlagani
kazalniki so:
- Struktura kmetijskih gospodarstev;
- Dejanska raba zemljišč;
- Agrarne operacije;
- Ohranjenost gozdov in njihovih funkcij;
- Merila in kazalniki za opis dobrega stanja morskega okolja (11 deskriptorjev
kakovosti);
- Kakovost kopalnih voda obalnega morja;
- Kemijsko in ekološko stanje površinskih voda;
- Kakovost in količinsko stanje podzemnih voda;
- Stanje populacij zavarovanih in ogroženih rastlinskih ter živalskih vrst in prednostnih
in drugih habitatnih tipov;
- Ohranjenost lastnosti zaradi katerih imajo nekatera območja naravovarstven status;
- Splošna ogroženost enot kulturne dediščine;
- Kakovost krajine;
- Višina morja;
- Ocenjena škoda po elementarnih nesrečah;
- Izpusti toplogrednih plinov iz prometa;
- Ohranjenost gozdov in njihova površina;
- Onesnaženost zraka z ozonom;
- Onesnaženost zraka z delci PM10 in PM2.5;
- Izpusti onesnaževal zraka iz prometa;
- Izpusti onesnaževal zraka iz energetskih virov;
- Izpostavljenost hrupu zaradi prometa;
- Kakovost pitne vode;
- Dostop do pitne vode;
- Kakovost bivalnega okolja.
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Povzetek v italijanskem jeziku je v pripravi in bo vključen v gradivo za javno razgrnitev.
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