
Meri 311 kvadratnih 
kilometrov, kar jo po površini 

med slovenskimi občinami 
uvršča na 4. mesto.

Občina ima 52.630 prebivalcev.

Najvišjo točko v občini 
predstavlja Slavnik s 

1.028 metri nadmorske višine.

Naravovarstvena območja pa 
pokrivajo 67,3 odstotka njene 

celotne površine. 

 V destinaciji narava pokriva 
70 odstotkov ozemlja občine.
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Mestna občina Koper se je v letu 2018 vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST), in sicer z namenom, da z mednarodno 
priznanim orodjem za razvoj zelenih destinacij vzpostavi trajnostni model turizma, ki bo valoriziral potenciale (naravne, družbene, 
kulturne) in jih povezal v edinstveno ponudbo turistične destinacije. V letu 2021 obnavlja pridobljeni znak Green Destination in znova 
zbira podatke na podlagi izboljšav od prejetja znaka do danes.

ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA
POROČILO O ZELENIH/TRAJNOSTNIH KAZALNIKIH TURISTIČNE DESTINACIJE 

KOPER

Destinacija je v poročilu Indicator report znova izpolnila več kot 60 indikatorjev 
(kazalnikov) in izpostavila ključne značilnosti, ki jih v nadaljevanju kratko 
povzemamo. V naslednjem obdobju bomo spremljali stanje in ga s sprejemanjem 
ustreznih ukrepov dolgoročno načrtno ohranjali oziroma izboljševali.

Mestna občina Koper v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–
2021 sodi med vodilne destinacije v makrodestinaciji Mediteranska Slovenija. Koper 
je drugo največje mesto v Istri (na istrskem polotoku) oziroma največje v slovenski 
Istri. Je središče istoimenske mestne občine, obalno-kraške regije in obalne mestne 
aglomeracije (Koper–Izola–Piran–Portorož), ima pa tudi edino slovensko tovorno 
pristanišče. Na območju avtohtono živijo pripadniki italijanske narodne skupnosti, 
poleg slovenščine pa je tukaj uradni jezik tudi italijanščina.

MESTNA OBČINA 
KOPER 

V ŠTEVILKAH 
(podatki vezani na leto 2020)
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Koper je bogat s kulturno dediščino, saj sledovi poselitve 
koprskega območja segajo v srednji paleolitik in neolitik. 
O tem pričajo številna jamska najdišča na Kraškem robu. 
Prva poselitev koprskega otoka sega v rimsko republikansko 
obdobje. Novejše arheološke najdbe iz 3.–1. st. pr. n. št. 
segajo v čas, ko je bila v pisanih virih na širšem koprskem 
območju omenjena antična grška naselbina Palada, nato 
Aegida. Kulturna dediščina in ohranjeni dokumenti zgovorno 
pričajo o tem, da je Koper stoletja sledil okusu Benetk in na 
splošno italijanskega prostora; ob tujih mojstrih, umetnikih 
in arhitektih, ki so v mestu pustili vidne sledove, se mesto 
ponaša tudi z lastnimi ustvarjalci in dosežki, predvsem v času 
največjega kulturnega razcveta med 15. in 18. stoletjem.

Podoba starega mesta je s svojo specifično zgradbo še danes 
dragocen urbanistični spomenik v mediteranskem prostoru. 
Sprehod po njegovem starem mestnem jedru odkriva 
slogovno govorico različnih obdobij in dejavno kontinuiteto 
ustvarjalnih hotenj, ki so v stoletjih oblikovala to zanimivo in 
privlačno obmorsko središče. Obnovljene zgradbe, ulice in 
trgi, zlasti Prešernov in Carpacciov kot dva najpomembnejša 
obodna trga, predvsem pa osrednji mestni trg z obnovljeno 
Pretorsko palačo, Loggio in stolnico, s svojimi gotskimi, 
renesančnimi in baročnimi oblikami, napisnimi ploščami 
ter bogatim heraldičnim okrasjem še danes ohranjajo 
visoko kvaliteten in dragocen umetnostni ambient, ki vzbuja 
pozornost, radovednost in občudovanje obiskovalcev od blizu 
ter daleč.

Mesto je največji gospodarski in kulturni razcvet doživelo v 
času Beneške republike (13.–18. stoletje), o tem obdobju priča 
še danes ohranjena mestna arhitektura, medtem ko je podobo 
otoka začelo izgubljati ob krčenju solin (te so bile dokončno 
ukinjene leta 1912). Znano je po tradiciji ribištva, ladjedelstva, 
vinarstva in oljkarstva. 

Danes je Koper živahno mediteransko mesto, predvsem 
turistično središče, saj se od leta 2004 vse bolj uveljavlja tudi 
kot postojanka za potniške ladje. Prednost Kopra je ravno v 
tem, da je potniški terminal le streljaj od mestnega jedra, zato 
je ob prihodu potniških ladij vzdušje v mestu in na podeželju 
zelo živahno. 

Občina se ponaša tudi z naravnim rezervatom Škocjanski 
zatok, ki leži na 122 hektarjih in je ekološko pomembno 
ter posebno varstveno območje (območje Natura 2000) in 
botanična, zoološka ter ekosistemska naravna vrednota. 
Velja za največje polslano mokrišče v Sloveniji. Zaradi 
prepleta polslanih in sladkovodnih življenjskih okolij je zatok 
dom različnim rastlinskim in živalskim vrstam. Območje je 
pomembno predvsem zaradi pestrosti ptic (na območju 
jih živi kar 253 različnih vrst), ogledate pa si lahko tudi staro 
istrsko oziroma podolsko govedo in kamarške konje (otroci 
lahko konje jahajo). V rezervatu je urejena krožna učna pot z 
opazovališči.

Nosilni produkti turizma v destinaciji so aktivni mediteranski 
oddih, odkrivanje kulture in narave, gastronomija in prireditve.

Nosilni produkti temeljijo na prireditvah, outdoor turizmu, 
kulturi, doživetjih narave, podeželju, navtiki, športnemu 
turizmu, krožnih potovanjih in posebnih interesih. Produkti so 
v nadaljevanju konkretno predstavljeni.



154 arheoloških najdišč 
(gradišč …)

251 stavb

V DESTINACIJI JE 

1 park 
– drevored pinij

107 spomeniških krajev 
in objektov – kapel, 

spomenikov, vojaških 
pokopališč

48 drugih objektov

56 naselij
10 enot 

kulturne krajine
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SPLOŠNI PODATKI, NARAVA

Občina Koper leži na jugozahodnem delu Republike Slovenije, 
je del obalno-kraške regije in meri 311 kvadratnih kilometrov. 
Občina na zahodu meji z Občino Ankaran, Občino Izola in 
Občino Piran, na vzhodu z Občino Hrpelje - Kozina, na severu 
z Italijo (občini Milje in Dolina) in na jugu s Hrvaško (Istrska 
županija). Občina je razdeljena na 22 krajevnih skupnosti in 
104 naselja. Na območju destinacije so tri večje reke, in sicer 
Rižana, Badaševica in Dragonja, od katerih imata prvi dve izvir 
in izliv v občini, medtem ko ima reka Dragonja v obravnavani 
občini le izvir. Koprski zaliv je poleg Piranskega največji 
zaliv v slovenskem morju. Je manjši del Tržaškega zaliva, 
najsevernejšega dela Jadranskega morja. Ekonomsko zaradi 
strateške pozicije koprskega pristanišča (Luke Koper), ki je 
eno glavnih jadranskih pristanišč in glavna tovorna postaja za 
velik del Srednje Evrope, predstavlja enega od najrazvitejših 
območij Slovenije.

Občina svoj praznik obeležuje 15. maja, v spomin na 
Marežganski upor, enega prvih protifašističnih uporov v Evropi 
(15. maj 1921).

KULTURA IN TRADICIJA

Destinacija ima bogato premično, nepremično in nesnovno 
dediščino. Podroben popis kulturne dediščine je zapisan v 
Analizi stanja kulturne dediščine. 

Poleg uradno zaščitenih enot kulturne dediščine je v destinaciji 
na stotine ohranjenih zasebnih elementov tradicionalne 
arhitekture, ki dajejo temu prostoru poseben čar in ga močno 
zaznamujejo. V destinaciji deluje več muzejev.
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TURIZEM

Poleg kulturnega turizma je aktivno počitnikovanje eden 
izmed glavnih stebrov turistične ponudbe destinacije. 
Turističnoinformacijski center obiskovalce in domačine 
usmerja na označene kolesarske in pohodniške poti ter na 
obisk znamenitosti. Poleg središča Koper so turistično vse bolj 
prepoznavni in obiskani okoliški kraji na podeželju.

Destinacija ima 515 nastanitvenih obratov (sobe, apartma, 
hotel, zasebni ponudniki ležišč). Izjemno smo ponosni na 
Hiške slovenske Istre v Truškah, ki so kot nastanitveni obrat 
prejeli znak Slovenia Green Accommodation.

Zaradi izjemno ugodne klime, geostrateške lokacije in raznolike 
ponudbe ima destinacija odlične pogoje za razvoj celoletnega 
turizma. Že zdaj je 80 odstotkov obiska razporejeno na osem 
mesecev (april–november), kar je razvidno iz priloženega 
poročila o delu (izračun je narejen s podatki v programu 
taksa). Destinacija na celoletnosti turizma dela načrtno, kot je 
zapisano v enem od ključnih ciljev nove turistične strategije.  

V Mestni občini Koper deluje več turističnih, kulturnih in 
športnih društev, ki skupaj z občino in Zavodom za mladino, 
kulturo in turizem Koper skrbijo za negovanje tradicije ter 
skupaj sooblikujejo številne dogodke. 

Obiskovalci imajo pri nas veliko priložnosti za opazovanje 
živalstva in rastlinstva, saj destinacijo odlikuje izjemna 
biodiverziteta, Naravni rezervat Škocjanski zatok, morska 
flora in favna, na podeželju prevladujejo pašniki, gozdovi in 
zelenje. Koprsko zeleno podeželje je znano tudi kot izredno 
prijazno kolesarjem in pohodnikom ter ostalim aktivnim 
raziskovalcem, saj ponuja številne urejene in označene poti za 
preživljanje prostega časa in raziskovanja kulturne ter naravne 
dediščine. 

Destinacija Koper je lahko dostopna in izredno varna. 
Spodbuja okolju prijazna, brezogljična popotovanja znotraj 
občine in med sosednjimi destinacijami. Prav tako nikoli 
doslej ni bilo zaznanih primerov nezakonitega lova ali prodaje 
zaščitenih živali. 

Zavedamo se zelenomodrega bogastva, kar smo zapisali tudi 
v svojo turistično strategijo. To dragoceno dediščino želimo s 
trajnostno naravnanim razvojem na vseh področjih, vključno 
s turizmom in s tem upoštevanjem smernic Zelene sheme 
slovenskega turizma, ohraniti za bodoče rodove.

Na podlagi vzpostavitve kazalnikov v Zeleni shemi bomo 
nekaj ključnih izpostavili, jih redno spremljali in letno objavili 
rezultate na spletni strani destinacije.

Zelena koordinatorka

Skozi turizem oživljamo mestno jedro in 
zeleno podeželje, na inovativne in drzne 

načine povezujemo ljudi in ideje, tradicijo 
in sodobnost, zgodovino, sedanjost in 

prihodnost. Skupaj razvijamo pozitivne 
zgodbe in skupaj rastemo.

Koper, moja destinacija sonca, morja 
in narave!

Športna, aktivna in zdrava je – takšna, 
kot smo tudi mi, ki tu živimo, delamo ali jo 

obiskujemo. 
Turizem je način našega življenja.

NAŠE POSLANSTVO


