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Poročilo o vključevanju javnosti v pripravo Trajnostne urbane strategije 

mesta Koper 

 
Poročilo o vključevanju javnosti v pripravo  Trajnostne urbane strategije mesta Koper predstavlja  
ključne značilnosti tega vključujočega procesa:  

- izhodišča,  
- vključene deležnike,  
- cilje in pristop pri načrtovanju vključevanja javnosti,  
- kanale obveščanje javnosti in spletnega posvetovanja, 
- potek posvetovanj in rezultate ter učinke sodelovanja javnosti, 
- zametke dolgoročnejšega sodelovanja z javnostjo, 
- ter spoznanja iz tega procesa in priporočilo  glede vključevanja javnosti v prostorsko 

načrtovanje v prihodnje. 

 

1. Izhodišča in cilji vključevanja javnosti v pripravo TUS Koper 

 
TUS Koper je strateški razvojni dokument Mestne občine Koper, za njegovo pripravo je bila zadolžena 
delovna skupina strokovnjakov in predstavnikov vseh občinskih sektorskih služb. Koncept TUS Koper je 
v prvi fazi sprejel občinski svet Mestne občine Koper, v nadaljnjih fazah pa je sledil razširjen in 
kontinuiran dialog s predstavniki javnosti po posameznih delovnih fazah in na vseh tematskih 
področjih, ki se jih je obravnavana razvojna problematika dokumenta dotikala. Ta proces je podrobneje 
predstavljen v nadaljevanju Poročila. 
 
Osnovno izhodišče pri odločitvi za vključevanje javnosti v pripravo TUS je bilo dejstvo, da so pomembna 
sestavina in notranji potencial sodobnih urbanih sredin prav njihovi prebivalci, uporabniki in 
obiskovalci oziroma različne javnosti in skupine civilne družbe. Ljudje so živi del mest, ki fizičnemu 
prostoru in ureditvam odmerjajo vitalnost na podlagi tega, ali so ureditve in posegi zanje primerni, 
prijetni in prijazni. Javnost si tudi vse bolj prizadeva za aktivno vključenost v načrtovalske procese, ne 
samo kot opazovalec temveč kot aktivni soustvarjalec že med snovanjem rešitev, pripravo 
dokumentov, kakor tudi pri izvedbi in evalvaciji. Aktivna vključenost javnosti, njeno kontinuirano 
informiranje ter dosežena družbena sprejemljivost strategij in načrtovanih ukrepov pomeni njihov 
trden argument in dobro zagotovilo, da bodo aktivnosti in ukrepi v fazi njihove implementacije 
večinsko dobro sprejeti in da bodo dejansko zaživeli.  
Mestna občina Koper je pri pripravi TUS Koper prepoznala priložnost in potencial  vzpostavitve 
partnerstva z javnostjo pri pripravi skupnega razvojnega dokumenta za izboljšanje bivalnega okolja v 
mestu. Vključevanje javnosti je bilo prepoznano kot izziv in priložnost: 

- da se opredeli kakovostne vsebine, ki odgovarjajo potrebam, željam in vrednotam ljudi, 
katerim so namenjene; 

- da se razvojni dokument približa skupnosti in ljudem, da bodo z njim zadovoljni, da ga bodo 
prepoznali kot dobrega in se z njim identificirali; 

- da se spodbudi posameznike in skupnost k aktivni vključitvi pri njenem izvajanju.  
 
Pri pripravi TUS Koper smo v povezavi z vključevanjem javnosti sledili naslednjim ciljem: 

- dobri obveščenosti javnosti o dokumentu TUS in njegovemu pomenu, 
- aktivni udeležbi javnosti kot soustvarjalke vsebine dokumenta; 
- javni preveritvi strokovnih pogledov na stanje in videnje razvoja; 
- usmerjeni in strukturirani obravnavi ključnih vsebin in razvojnih vprašanj za maksimalni 

prispevek javnosti ter obravnavi predlogov javnosti v nadaljnjih korakih priprave TUS. 
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2. Vključeni deležniki 
 

Javnost je bila v proces priprave dokumenta vključena skozi moderirane delavnice z vabljenimi 
predstavniki zainteresirane strokovne in laične javnosti ter reprezentativnih interesnih skupin 
javnosti (predstavniki krajevnih skupnosti, organizacij civilne družbe, strokovnih združenj, stanovskih 
in drugih organizacij). Vabljeni predstavniki javnosti so bili na samem začetku posvetovanj pozvani, naj 
informacije o TUS razširijo v svojih »bazah« ter naj člane pozovejo h posredovanju mnenj in predlogov, 
bodisi preko svojih predstavnikov, bodisi direktno preko spletnih vprašalnikov, ki so bili namenjeni 
vsem zainteresiranim občanom. 
 

 Vabljene so bile naslednje organizacije / družbene skupine:  

- Zavod Koper Otok – Zavod za trajnostni razvoj Kopra, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper, za 

področje podjetnikov v historičnem mestnem jedru; 

- Društvo Arhitektov obale, Cesta Zore Perello – Godina 2, 6000 Koper, kot strokovno združenje 

za področje urejanja prostora in arhitekturno načrtovanje; 

- Kolesarska mreža Obala, Dellavalejeva ulica 5, 6000 Koper, za področje trajnostne mobilnosti; 

- PINA, Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper, kot predstavnik mladih; 

- Znanstveno raziskovalno središče, Garibaldijeva 1, 6000 Koper, kot znanstveno- raziskovalna 

ustanova; 

- KS Žusterna, Dolga reber 5, 6000 Koper, kot deležnik lokalne skupnosti; 

- KS Semedela, Jurčičeva ulica 2, 6000 Koper, kot deležnik lokalne skupnosti; 

- KS Škocjan, Cesta Marežganskega upora 4, 6000 Koper, kot deležnik lokalne skupnosti; 

- KS za Gradom, Jurčičeva ulica 2, 6000 Koper, kot deležnik lokalne skupnosti; 

- KS Olmo Prisoje, Oljčna pot 4c, 6000 Koper, kot deležnik lokalne skupnosti; 

- KS Koper Center, Ulica OF 9, 6000 Koper, kot deležnik lokalne skupnosti; 

- Primorska gospodarska zbornica, Ferrarska ulica 2, 6000 Koper, kot predstavnik lokalnega 

gospodarstva;  

- Obrtno – podjetniška zbornica Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper, kot predstavnik lokalnih 

obrtnikov; 

- Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper, Cesta  Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, 

kot predstavnik starejših. 

 

 

3. Kontinuiran pristop vključevanja javnosti v različnih fazah priprave TUS   
 

Pred začetkom vključevanja javnosti je bil pripravljen procesni načrt za celoten proces vključevanja 
javnosti, v katerem so bile izbrane faze priprave TUS ter vsebine, pri katerih je vključevanje javnosti 
najbolj smiselno in potrebno. Na tej podlagi so bili določeni cilji posameznega posvetovanja ter 
izbrane metode za strukturirane razprave oz. delavnice z udeleženci. Vsakokrat so bila skrbno 
določena tudi vodilna vprašanja, ki so predstavljala rdeče niti delavnic. Tak pristop je omogočal, da so 
bili vsakokratno predvideni rezultati tudi dejansko doseženi in da je bil torej pridobljen širok nabor  
mnenj in predlogov udeležencev, povezanih s posameznim vsebinskim sklopom TUS. 
 
Sodelovanje javnosti ni bilo zasnovano kot enkratni dogodek, temveč je proces sodelovanja potekal 
kontinuirano skozi več faz priprave TUS.  Udeleženci so sodelovali v treh zaporednih vsebinskih 
stopnjah TUS in v ta namen so bila v juliju, septembru in oktobru 2015 izvedena tri posvetovanja: 
 

- prvo posvetovanje je bilo namenjeno predstavitvam namena, značaja in korakov priprave 
TUS, Regionalnemu razvojnemu programu kot delni podlagi za TUS in načrtu za vključevanje 
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javnosti;  v moderirani razpravi, ki je sledila predstavitvam, so udeleženci podajali svoja 
mnenja in predloge glede obstoječih potreb in problemov v mestu ter svojih predstav za vizijo 
prihodnjega razvoja Kopra; (glej priloge: Vabilo in program posvetovanja,  Poročilo s 1. 
posvetovanja, seznam udeležencev). 
 

- drugo posvetovanje je bilo namenjeno predstaviti in pridobitvi povratnih mnenj ter predlogov  
udeležencev glede vsebin 2. faze  priprave TUS:  SWOT analizi in osnutku  vizije, osnutku 
strateških in operativnih ciljev  ter prednostnih področij TUS; predstavljeni pa so bili tudi 
učinki dotedanjega sodelovanja javnosti; (glej priloge: Vabilo in program posvetovanja,  
Poročilo z 2. posvetovanja, seznam udeležencev). 

 

- tretje posvetovanje je bilo prednostno usmerjeno v izdelavo predlogov usmeritev, 
programskih zasnov in predlogov načrtovanja za prednostna območja: (i) obala Koper-Izola, 
(ii) zeleni sistem v mestu Koper in (iii) staro mestno jedro; poleg tega so udeleženci 
predstavljali želene načine nadaljnjega sodelovanja ter njihove možne prispevke v nadaljnjih 
korakih izvedbe TUS;   udeležencem so bile predstavljene tudi nadaljnje aktivnostih do 
sprejema in izvedbenega dela TUS (glej priloge: Vabilo in program posvetovanja,  Poročilo s 3. 
posvetovanja, seznam udeležencev). 
 

Širša javnost se je v posvetovanja lahko vključila tudi preko spletnih vprašalnikov, ki so jih izpolnjevali 
zainteresirani občani. Za razliko od aktivne udeležbe, konstruktivnega sodelovanja in bogatega nabora 
prispevkov udeležencev posvetovanj, pa je bil spletni odziv šibak. (Glej poročilo o odzivih javnosti preko 
spletnih vprašalnikov.) 

Projektna skupina je izvedla tudi nekaj intervjujev v nekaterih specifičnih organizacijah. 

 

 

4. Obveščanje javnosti in spletno posvetovanje 

 

Poleg seznanjanja predstavnikov javnosti na moderiranih posvetovanjih, je vseskozi potekalo tudi 

obveščanje najširše javnosti o poteku priprave dokumenta preko interaktivne spletne strani. Ta je 

omogočala tudi spletno komunikacijo javnosti s pripravljavci TUS v obliki anket. 

Spletna podstran Mestne občine Koper z naslovom »Trajnostna urbana strategija« je glavni kanal za 

obveščanje javnosti o TUS. Podstran vsebuje dva glavna sklopa vsebin: 

 

a. vsebine TUS 

 v začetni fazi: koncept, struktura TUS in opis postopka priprave TUS, 

 med posvetovanji: vsebinske  predstavitve, poročila s posvetovanj in ostala 
relevantna gradiva za javnost, povezave na te dokumente (RRP,….), 

 kasneje: osnutki TUS in končna različica TUS. 
 

b. proces vključevanja javnosti: 

 načrt vključevanja javnosti, 

 vabila k sooblikovanju TUS v posameznih fazah priprave, vprašalniki,… 

 poročila z dogodkov v posameznih fazah, 

 na zaključku tudi končno poročilo o sodelovanju javnosti ter o vplivu predlogov 
javnosti na dokument TUS, 

 druge relevantne informacije. 
 

Predstavnikom javnosti, ki so bili vabljeni na posvetovanja, so bila vabila in vsi drugi spremljajoči 

vsebinski dokumenti poslani direktno na njihove e-naslove. 
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5. Obravnava zbranih predlogov javnosti in njihovi učinki na vsebino TUS     

Po vseh treh posvetovanjih so bila pripravljena in objavljena poročila s posvetovanj, ki podrobno 
predstavljajo zbrana mnenja in predloge udeležencev. Ta poročila so bila v komentar in morebitne 
dopolnitve poslana udeležencem posvetovanj, nato so bila ustrezno dopolnjena ter objavljena na 
spletni strani.  
Zbrana mnenja in predloge s posvetovanj, intervjujev in spletnih odzivov je v vsaki fazi obravnavala 
projektna skupina, odgovorna za izdelavo TUS. V nadaljevanju so predstavljena stališča te projektne 
skupine do zbranih predlogov javnosti. 
 
Prispevek javnosti in dodana vrednost  TUS Koper zaradi vključevanja javnosti 

 

Javnost je bila v proces nastajanja dokumenta vključena kot pomemben soustvarjalec vsebine: ključni 
prispevek javnosti je v smislu vsebinskega dopolnjevanja, preverjanja in potrjevanja zastavljene 
razvojne vizije in aktivnosti za  uresničevanje TUS Koper. Vsebinski prispevek javnosti v tem pogledu 
predstavlja pomembno kakovost in dodano vrednost dokumenta, saj se vsebina osredotoča na 
izkazane probleme in potrebe prebivalcev in uporabnikov mesta in je neposredno ciljno usmerjena k 
izboljšanju kakovosti in pogojev bivanja v mestu. 
 

V nadaljevanju so na kratko strnjeni glavni vsebinski prispevki javnosti j k posameznim fazam priprave 
TUS Koper: 
 

- Analiza stanja se pri posameznih poglavjih opira in neposredno povzema  rezultate in 
ugotovitve raziskav in uporabniških izkušenj, ki so jih posredovali udeleženi predstavniki 
različnih javnosti in uporabniških skupin: starejši, mladi, kolesarji, znanstveni raziskovalci. Kot 
primer navajamo dve študiji, in sicer  Koper živi? Vključevanje prebivalcev v urejanje javnega 
prostora (Žakelj…[et al.], 2014) in Mladi v obalnih občinah: Analiza stanja (Cunk ur., 2014). 
Uporabniške izkušnje in pogled na življenje starejših občanov v mestu Koper smo pridobili 
neposredno z intervjujem predstavnikov starejših občanov. 

- S.W.O.T. analiza posebej izpostavlja vsebinske dopolnitve in prispevke, ki so jih izpostavili ali 
posredovali udeleženci delavnic. Kot primer omenjamo problem dostopnosti in funkcionalnih 
ovir ter omejitev, zlasti na območju historičnega mestnega jedra so izpostavili predstavniki 
mladih, starejših in kolesarjev. Probleme glede dostopnosti in drugih funkcionalnih omejitev 
za opravljanje poslovnih  dejavnosti v historičnem mestnem jedru ter problem parcialnega 
razvijanja in oživljanja historičnega mestnega jedra so izpostavili predstavniki trgovcev in 
obrtnikov (Zavod Koper Otok). Predstavniki obrobnih mestnih krajevnih skupnosti so izpostavili 
problem šibke povezanosti stanovanjskih sosesk z mestnim središčem. 

- Trajnostna urbana vizija urbanega območja Koper je rezultat zaključne faze 1. delavnice, ko so 
udeleženci strnili svoje poglede na ključne elemente  prepoznavnosti, razvojne potenciale in 
izzive mesta Koper. To so morje, zelene površine in dediščina historičnega mestnega jedra.  

- V tretji, zaključni delavnici so udeleženci dopolnili nabor aktivnosti in ukrepov za uresničevanje 
zastavljene vizije s predlogi in pogledi, kako lahko javnost, tako laična in strokovna, tvorno 
prispeva in se aktivno vključi ter podpre tudi izvedbeno fazo. 

 
Poglede na stanje in ključne razvojne izzive, kakor tudi videnje razvojne vizije je zainteresirana javnost 
posredovala neodvisno in neobremenjeno z informacijami ali predlogi strokovne ekipe pripravljavcev 
TUS Koper. Predstavniki zainteresirane javnosti so bili tako spodbujeni k aktivnemu (so)delovanju in 
razmisleku. Tovrstni pristop je omogočil dobro preveritev prekrivanja/razhajanja pogledov javnosti s 
strokovnimi pogledi projektne skupine. Predvsem pa odločnejšo in bolj jasno postavitev razvojne vizije 
urbanega območja Koper na tistih stičnih točkah in poudarkih, ki so jih kot bistvene prepoznali tako 
strokovna skupina pripravljavcev kot zainteresirana javnost 
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6. Pogled naprej - sodelovanje javnosti  pri izvajanju TUS Koper 
 

Trajnostna urbana strategija se s pripravo razvojnega dokumenta šele dobro začne. Izvajanje aktivnosti 
in ukrepov strategije urbanega razvoja pa pomeni nadaljevanje procesa za njeno uresničevanje. In tudi 
v tej fazi je sodelovanje javnosti pomemben dejavnik uspeha. Svojo pripravljenost za konstruktivno 
sodelovanje v nadaljnjem procesu izvajanja TUS so na posvetovanjih pogosto izražali tudi udeleženci. 
 
Z željo, da bi skozi plodno sodelovanje z občani izkoristili kar največ notranjih potencialov za prihodnji 
razvoj Kopra, je bil na tretjem, zaključnem posvetovanju en sklop namenjen predstavitvam 
pripravljenosti in potencialov sodelujočih deležnikov za izvajanje ukrepov in aktivnosti TUS. Udeleženci 
so predstavili bogat nabor notranjih potencialov, pripravljenosti za sodelovanje ter možnih načinov 
njihove soudeležbe. (Glej Poročilo s 3. posvetovanja.)     
 
 

7. Izkušnja in priporočilo  glede vključevanja javnosti v prostorsko načrtovanje 

 
V okviru trajnostnega urbanega razvoja kot dolgoročnega procesa so za vključenost in optimalni 
prispevek javnosti pri načrtovanju in implementaciji ukrepov zelo pomembni na eni strani zavedanje 
in razumevanje pomena tega področja pri odločevalcih ter njihova pripravljenost za odpiranje 
vključujočih procesov, na drugi strani pa kontinuirano komuniciranje, ozaveščanje in izobraževanje 
javnosti o pomenu in učinkovitih oblikah participativnega načrtovanja.  
Proces priprave TUS Koper je bil za vse deležnike, tako pripravljavca, izdelovalca in udeleženo javnost, 
nova, predvsem pa izjemno pozitivna izkušnja in potrditev pomena partnerskega sodelovanja za 
kakovostne razvojne in prostorske rešitve. Nadaljevanje tovrstne prakse vključevanja javnosti v 
načrtovalski proces in tudi v priprave drugih razvojnih in prostorskih dokumentov je v danem 
trenutku izziv in priložnost za postopno spreminjanje uveljavljenih načinov (ne)vključevanja javnosti. 
Le-ti se danes zaradi pogosto nasprotujočih si razmerij med deležniki, neaktivnosti ali 
nezainteresiranosti javnosti, medsebojnega nezaupanja, pa tudi pomanjkanja veščin participacije, 
namreč vse bolj kažejo kot preživeti in nekonstruktivni. Čas je za učinkovitejše vključujoče procese,  
dolgoročno naravnan več-deležniški dialog  in krepitev participativne kulture, kar so predpogoji za 
trajnostni razvoj in blaginjo v mestu Koper. 
 
 
 

Priloge: 

 
Priloga 1: Vabilo in program 1. posvetovanja,  Poročilo s 1. posvetovanja,  Seznam udeležencev, 

Priloga 2: Vabilo in program 2. posvetovanja,  Poročilo z 2. posvetovanja,  Seznam udeležencev, 

Priloga 3: Vabilo in program 3. posvetovanja,  Poročilo s 3. posvetovanja,  Seznam udeležencev, 

Priloga 4: Poročilo o odzivih javnosti preko spletnih vprašalnikov. 
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 Vabilo in program 1. posvetovanja 

 Poročilo s 1. posvetovanja, 

 Seznam udeležencev, 

 



 
 

MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA 

 

ŽUPAN – IL SINDACO 

 

            
                                Verdijeva ulica - Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija       

                                                      Tel. +386 (0)5 6646 228    Fax +386 (0)5 6271 602 

  

 

 

Datum: 14.7.2015 

Številka: 3500-8/2015 

 

 

 

Spoštovani, 

 

Kot smo vas že predhodno obvestili, je Mestna občina Koper  pristopila k izdelavi Trajnostne 

urbane strategije za upravičeno območje Mestne občine Koper za obdobje 2015-2020, ki 

predstavlja predpogoj za izvajanje celovitih ukrepov za trajnostni razvoj urbanih območij, ki 

je podprt skozi instrument celostnih teritorialnih naložb.  

 

Z namenom celovite priprave dokumenta Trajnostna urbana strategija organiziramo prvo 

delavnico, 

 

 

v četrtek, 16.07.2015, s pričetkom ob 9. uri, 

v spodnji sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. 

 

 

Delo na delavnici bo predvidoma potekalo od 9.00 do 12.00 ure. V prilogi  vam posredujemo 

program delavnice  in vas prosimo za potrditev udeležbe na naslednji naslov 

marinka.scheriani@koper.si . 

 

Vaša udeležba bo pomembno prispevala k uspehu delavnice in k načrtovanju bolj vzdržnega, 

racionalnega, človeku in okolju prijaznega urbanega prostora Mestne občine Koper. 

 

Gradiva za delavnico so dostopna na uradnem spletnem naslovu Mestne občine Koper: 

www.koper.si . 

 

Za lažje sodelovanje v razpravi vas prosimo, da proučite Koncept trajnostne urbane 

strategije.   

 

 

Lep pozdrav, 

 

                                 Župan:  

                                                                                                   Boris Popovič, l.r. 

 

 

 

mailto:marinka.scheriani@koper.si
http://www.koper.si/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vabljeni: 

 Zavod Koper Otok – Zavod za trajnostni razvoj Kopra, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper, 

 Društvo Arhitektov obale, Cesta Zore Perello – Godina 2, 6000 Koper, 

 Kolesarska mreža Obala, Dellavalejeva ulica 5, 6000 Koper, 

 PINA, Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper, 

 Znanstveno raziskovalno središče, Garibaldijeva 1, 6000 Koper, 

 KS Žusterna, Dolga reber 5, 6000 Koper, 

 KS Semedela, Jurčičeva ulica 2, 6000 Koper, 

 KS Škocjan, Cesta Marežganskega upora 4, 6000 Koper, 

 KS za Gradom, Jurčičeva ulica 2, 6000 Koper, 

 KS Olmo Prisoje, Oljčna pot 4c, 6000 Koper, 

 KS Koper Center, Ulica OF 9, 6000 Koper, 

 Primorska gospodarska zbornica, Ferrarska ulica 2, 6000 Koper, 

 Obrtno – podjetniška zbornica Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper. 
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POROČILO 

s prvega posvetovanja o pripravi Trajnostne urbana strategije za  

upravičeno območje Mestne občine Koper 
 

Poročilo predstavlja glavne poudarke prvega javnega posvetovanja o pripravi Trajnostne urbane 

strategije za MOK  in predvsem rezultate razprave, ki je potekala po uvodnih predstavitvah. Namen 

poročila je po eni strani seznaniti zainteresirane deležnike in javnost o rezultatih prvega posvetovanja, 

po drugi strani pa bodo pripombe in predlogi udeležencev posvetovanja, ki so povzeti v poročilu, 

obravnavani v nadaljnjem postopku priprave TUS. 

 

Posvetovanje, ki je potekalo v prostorih Mestne občine Koper  16.7.2015, je bilo prvo v nizu treh 

posvetovanj, ki so predvidena do končne izdelave TUS.  

 

Cilji prvega posvetovanja: 

 informirati ključne deležnike in zainteresirano javnost o pripravi TUS, razlogih za njeno 

pripravo in pomenu TUS  v povezavi z vizijo prihodnjega razvoja MO Koper;   

 predstaviti  vsebino in strukturo celotnega dokumenta TUS in podrobneje predstaviti vsebine, 

ki bodo predmet prvega posvetovanja: prikaz urbanega območja za izvajanje trajnostnega 

urbanega razvoja, opredelitve specifičnih družbenih, gospodarskih, okoljskih in s tem 

povezanih prostorskih izzivov, opredelitve vizije ter strateških in operativnih ciljev razvoja, s 

katerimi urbano območje naslavlja v analizi opredeljene izzive; 

 predstaviti  možnosti sodelovanja javnosti pri pripravi TUS; 

 razpravljati z zainteresirano javnostjo o predstavljenih vidikih in izzivih ter pridobiti povratna 

mnenja in predloge za obravnavo pri nadaljnji pripravi TUS. 

 

Udeleženci: 

Posvetovanja se je udeležilo 23 ključnih deležnikov oziroma predstavnikov različnih javnosti 

(krajevnih skupnosti, nevladnih organizacij, obrtne zbornice, strokovnih združenj, univerze, MOK).   

Priloga: Seznam udeležencev  

 

POTEK POSVETOVANJA  
 

Na začetku posvetovanja je udeležence nagovoril podžupan  MOK Peter Bolčič  in med drugim 

pojasnil, da je TUS strateški dokument občine za upravičeno območje – urbano naselje Koper, ki na 

vsebinski ravni opredeljuje razvojne izzive in vizijo urbanega razvoja, prednostna razvojna področja 

ter predstavlja formalno osnovo za kandidiranje in črpanje finančnih sredstev iz evropskih skladov. 

Ker je za oblikovanje učinkovite strategije ključnega pomena širše razumevanje razvojnih prioritet 

mesta Koper, občina k sooblikovanju dokumenta vabi javnost.  

Uvodnemu nagovoru podžupana sta sledil dve predstavitvi o TUS, korakih priprave, konceptualnih  

izhodiščih, prednostnih področij, razvojnih izzivih, pa tudi o povezavah tega dokumenta s programi na 

nacionalni in EU ravni ter ciljih in usmeritvah Regionalnega razvojnega programa za Južno 

Primorsko. 

Predstavitve: http://www.koper.si/index.php?page=staticplus&item=2002500&tree_root=345 

Vsebinskim predstavitvam naštetih vsebin so sledila vprašanja za pojasnitve ter moderirana 

razprava vseh udeležencev, katere cilj je bil pridobiti povratna mnenja ter predloge za dopolnitve / 

izboljšave relevantnih sklopov dokumenta TUS ter načrta vključevanja javnosti.  

Priloga: Program posvetovanja   

 

 

 

http://www.koper.si/index.php?page=staticplus&item=2002500&tree_root=345


2 
 

Vprašanja in pojasnitveni odgovori 
 

1. Vprašanje: Ali bodo problemi v TUS obravnavani po programskih področjih (napr. turizem, 

trjanostna mobilnost,…) ali bo obravnava skupna? Dober primer je Murska Sobota, kjer so v okviru 

priprave TUS organizirali množico tematskih delavnic. 

Odgovor: Naš koncept je nekoliko drugačen, kot v M. Soboti. Javnost namreč želimo vključiti čim 

bolj kontinuirano,  v različnih fazah priprave TUS in tudi na vseh tematskih področjih. Smatramo, da 

tak pristop omogoča kakovostnejše sodelovanje javnosti. Pripravljeni pa smo prisluhniti dobrim 

predlogom in po potrebi modificirati načrt vključevanja javnosti. 

 

2. Vprašanje / komentar:  Želeli bi, da bi bila dejansko vključena vsa zainteresirana javnost (ne samo 

predstavniki javnosti) in da bi bila posvetovanja, kot je današnje, res množična. Pomembno je, da so 

vključeni tudi vsi relevantni strokovnjaki (urbani sociologi, ipd.) 

Odgovor: Na posvetovanje so bili vabljeni ključni predstavniki javnosti, interesnih združenj in 

organizacij civilne družbe. Poleg tega pa je sodelovanju širše javnosti namenjen vprašalnik na spletni 

strani s tematski vprašanji, ki so relevantna v tej začetni fazi priprave TUS. Želimo tudi, da bi 

predstavniki  javnosti v svojih okoljih in med svojimi člani razširili informacijo o TUS in spodbudili 

ali koordinirali pripravo povratnih komentarjev in zbiranje predlogov  ter izpolnjevanje spletnega 

vprašalnika. Vsi vrnjeni vprašalniki bodo združeni po vsebinskih sklopih in obravnavani s strani 

projektne skupine, ki pripravlja TUS.  

Poleg tega je potrebno poudariti tudi, da je javnost sodelovala  že v  pripravo Regionalnega razvojnega 

programa (RRP), ki daje določene usmeritve tudi za TUS. 

   

3. Vprašanje:  Po kakšnem ključu se bodo delila sredstva, ali bo delitev enakomerna  za vse izbrane 

projekte, ali npr. za določena področja več kot za druga? 

Odgovor:  Do uporabe sredstev v okviru CTN naložb, za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja, 

so upravičene le mestne občine. Višina sredstev je odvisna predvsem od priprave dokumenta - 

trajnostne urbane strategije (TUS). V Merilih za izbor operacij v okviru Operativnega program so 

navedeni pogoji in merila za  odločitev o financiranju TUS. Izbrane operacije - projekti v okviru TUS 

morajo prispevati k ciljem prednostnih osi v OP. Enajst predstavljenih tematskih ciljev  OP predstavlja 

okvir, ki naj bi jih projekti naslavljali v čim večji meri. Posamezen projekt lahko naslavlja poljubno 

število ciljev. TUS je osnova za nabor projektov, končni izbor pa bo na podlagi meril izvedla komisija 

v okviru Ministrstva za okolje in prostor.  Projekti pa se seveda lahko financirajo tudi iz drugih virov.  

 

4. Vprašanje: Kakšen je časovni razpored priprave TUS in posvetovanj z javnostjo? Od ustrezne 

razpoložljivosti časa je namreč odvisna kakovost sodelovanja javnosti. Počitniški čas za to ni ugoden. 

Odgovor:  Do konca septembra bo proces zaključen. Spoštovati moramo namreč  roke, ki so določeni 

na državni ravni. Težava pa je, da niti smernice MOP za pripravo TUS niso še zaključene. 

 

5. Vprašanje: Kako je tehnično zamejeno urbano območje TUS? V določanje območja ni bila 

vključena niti strokovna javnost. Ali je meje območja še možno reinterpretirati? 

Tudi sedanje vključevanje javnosti je pomanjkljivo – dogaja se v počitniškem času. Pogrešamo tudi 

sodelovanje kvalitetnejše strokovne javnosti, ki bi lahko močno pomagala (skozi natečaje). Za to pa je 

potreben čas. 

Odgovor:  Kriteriji Ministrstva za okolje in prostor glede določanja urbanega območja so precej togi 

in določajo, da so do financiranja upravičeni le projekti, ki se nahajajo znotraj meje naselja Koper. V 

okviru delovne skupine, ki pripravlja TUS, je prišlo do odločitve, da se ti kriteriji upoštevajo;  

območje je sedaj dokončno določeno. Bistvena pa je vsebina celovitega dokumenta, ki območje 
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obravnava in utemeljuje širše  – tudi izven urbanega območja. Tudi analiza stanja se dela za širše 

območje. 

Tokratno vključevanje javnosti časovno res ni idealno, z združenimi močmi pa lahko naredimo več – 

morebiti bi lahko interesno združenje kot npr. Društvo arhitektov organiziralo strokovni posvet in na 

tak način vplivalo na pripravo TUS. 

 

6. Vprašanje: Ali bo analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti  (SWOT) javno objavljena? 

Strokovna javnost želi preverjati, kako so bili mnenja in predlogi javnosti upoštevani. 

Odgovor: SWOT analiza je trenutno v izdelavi. Z njenimi delnimi rezultati nismo želeli vplivati na 

udeležence posveta, zato tega nismo predhodno predstavljali. Rezultati posvetovanja in vrnjeni spletni 

vprašalniki bodo upoštevani pri končni izdelavi analize.  

Na vsakem naslednjem posvetovanju bo predstavljeno tudi, kako so bili predlogi javnosti obravnavani 

in upoštevani v vsaki fazi priprave TUS. 

 

POVZETEK RAZPRAVE 

 

V nadaljevanju so predstavljena mnenja in predlogi udeležencev glede prednosti, slabosti, 

priložnosti in nevarnosti dosedanjega urbanega razvoja Kopra: 

 

Razvoj je treba načrtovati širše – tudi izven urbanega območja. Povezava treh obalnih mest je prava 

usmeritev, določiti pa je potrebno »rdečo nit«. 

 

Analiza o participaciji mladih v obalnih občinah, ki jo je nedavno izvedla Pina, opozarja na nekaj 

pomembnih potreb mladih: 

 Za večjo samo-mobilnost mladih je potrebno izboljšati kolesarsko infrastrukturo v mestnem 

jedru, kamor vsi težijo; ta infrastruktura je danes boljša izven Kopra, kot v mestnem središču. 

 Obalni pas je glavna žila prostorskega urejanja in bo tudi v prihodnosti vplival na življenje 

ljudi. Mlade je potrebno vključiti v načrtovanje in sprejemanje odločitev o tem območju. 

 V raziskavi  o občutku varnosti (mladih) žensk v mestu so opisane obstoječe potrebe in 

številni predlogi izboljšav urbanega prostora, ki jih priporočajo za obravnavo tudi v TUS. 

Obalni pas in mestno jedro sta prioriteti, prvi pas okoli središča pa tudi. 

Participacija je ključna za prihodnost na globalni ravni, zato pozivajo k večji participaciji. Danes 

manjka participativnih metod, strokovne podpore  ter politične volje, ki je predpogoj za učinkovito 

participacijo. Odpreti moramo participativne procese in zagotoviti ustrezen čas za učinkovito 

udeležbo. Tudi informiranje še ni dovolj dobro. Pina izvaja participativne procese in ponuja 

sodelovanje. 

 

Študija, ki jo je izdelala Univerza na Primorskem, ZRS v okviru projekta »Social housing watch« in je 

predstavljena v publikaciji »Koper živi«, vsebuje  pomembne analize o potrebah prebivalcev MOK, 

kot tudi strategije razvoja. Podatki iz študije so lahko koristni tudi za potrebe TUS.  

 

Okoliške krajevne skupnosti so premalo vključene v življenje mestnega jedra, tja pridejo kvečjemu ob 

prireditvah. Območje Bonifike je potrebno razširiti, prav tako njene dejavnosti (upoštevajoč 

predstavljenih 11 prioritetnih ciljev), da bi bolje izkoristili potencial Bonifike, koprskih hotelov, itd  

(npr. z vabili velikim  športnim klubom iz EU). 

Obstoječa slabost je, da večina prebivalcev ni vključena v postopke sprejemanja odločitev. 
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Podjetniki iz mestnega jedra obžalujejo, da se po mestnem središču giblje premalo ljudi in še to zelo 

neenakomerno. Vse preveč je tudi konfliktov med občani zaradi prireditev, celo v dopoldanskem času. 

Pritegniti je potrebno več obiskovalcev v središče in zagotoviti enakomerno razporeditev privlačnih 

točk,  storitev in obnovljene kulturne dediščine. Po vseh ulicah je treba povečati privlačnost in tokove 

ljudi. 

 

Tuji strokovnjaki so na nedavni mednarodni delavnici v Kopru opozorili, da v mestu ni primernega 

programa, zato je opazna degradacija. 

 

Razširiti bi bilo treba obrtno cono, ali pa zgraditi novo, ker so tovrstne potrebe velike. Potrebna so  

tudi parkirišča za domicilne tovornjake. Mestno središče je težje dostopno za obrtnike - izvajalce 

raznih storitev (rampe, težave z redarji, otežena dostava, pomanjkanje brezplačnih parkirišč za 

obrtnike,…). Te vidike  bi bilo potrebno izboljšati. Poenotiti bi morali tudi odpiralni čas gostinskih 

lokalov ter javne površine ustrezno ovrednotiti (so predrage). Po vzoru sosednjih držav bi lahko 

stimulirali najemnike lokalov s simbolično najemnino. Za taxi službo so potrebna parkirišča v senci 

(vsaj na potniškem terminalu). 

 

Prostorski dokumenti niso izdelani do konca, npr. sistemi mestnega javnega prometa, pristanišča in 

vlaka so nepovezani in slabo delujejo. S strateškim načrtovanjem in povezovanjem vseh oblik prometa 

bi jih bilo mogoče spremeniti v dobro delujoč sistem. Prostorsko načrtovanje mora biti odprto za 

sodelovanje javnosti, želje in potrebe prebivalcev je treba umestiti v prostor. Z načrtovanjem je treba 

omejevati osebni avtomobilski promet ter spodbujati trajnostne oblike mobilnosti. 

Obstoječe urbanistično in arhitekturno urejanje mesta je kritično: nekateri objekti kulturne dediščine 

propadajo, prostor ni ustrezno strukturiran. Kulturno dediščino bi morali prepoznati kot priložnost, 

preprečiti propadanje, jo ustrezno obnoviti in napolniti z vsebinami. Z ustreznimi ukrepi bi bilo 

potrebno tudi določiti območja mesta, kjer je npr. možen hrup podnevi,…  

Prostorski akti naj rešujejo in določajo take zadeve. Zgledujemo se lahko po nekaterih tujih dobrih 

praksah, kot je pilotni projekt Monumentenwacht (Madžarska), kjer so se povezali država, lastniki 

kulturnih objektov in registrirani strokovnjaki ter opravljali preglede objektov in pripravili načrte 

prenove ter njihove rabe. 

 

Potrebujemo evidentirane vsebine in programska področja (layerje), da bi prišli do jasne slike prostora 

(npr. praznih in degradiranih območij). 

 

Koper nujno potrebuje več javnih zelenih površin, saj njihovo pomanjkanje zmanjšuje kakovost 

bivanja predvsem starejših prebivalcev in otrok. Ker se je Koper v zadnjem času občutno pozidal, je 

potrebno naravo spet pripeljati v mesto (parki v povezavi s Škocjanskim zatokom). Predvsem pa je 

treba v pripravo TUS in ostalih strateških dokumentov vključiti prebivalce, njihova pričakovanja in 

vrednote. Participacija naj bo dolgoročna. Sestavni del strategije naj bo tudi izobraževanje za 

participacijo ter gradnja strategij na temelju vrednot. 

 

Bogate kulturne dediščine Kopra na znamo dovolj izkoristiti, obnoviti in oživiti. Poleg prenove 

degradiranih območij bi morali tudi oprijazniti javne prostore, urediti igrišča, pešpoti in kolesarske 

steze. Če se bodo domačini dobro počutili, se bodo tudi turisti; prebivalci dajo mestu »dušo«.  

 

Avtomobilom je treba odvzeti primat v prostoru, izboljšati javni potniški promet (hibridni vlak do 

Pirana in Sečovelj), kanale izkoristiti kot »vodne ceste« ter zadržati vodo za napajanje. Idejo parka je 

smiselno uresničiti tudi v ureditvi obalnega pasu, skupaj z ustrezno urbano opremo, umetniškimi 
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objekti in raznimi storitvami; Bonifiko pa podaljšati do obale. Vsaj del obale naj ostane naraven (z 

morsko travo, brez betona ali velikih kamnov). 
 

Izjave glede vizije razvoja Kopra: 

V nadaljevanju so nanizane predstave udeležencev glede vizije mesta Koper 2050: 

Preden se gre v nove investicije (razen nujno potrebnih), je bolje obnoviti že obstoječe: bivši vrtec v 

Kidričevi, bivšo porodnišnico,…, širše (Inde, Cimos ob avtocesti,…) in ozeleniti mesto, ga narediti 

prijetnega in uporabnega, tako za domačine kot za turiste. 

Koper, obmorsko zeleno mesto prijaznih ljudi. 

Koper, mesto, ki omogoča kakovostno zdravo življenje današnjim in bodočim generacijam. 

 

Celovita ureditev obalnega pasu z navezavo na staro mestno jedro. 

Mobilnost. 

Parkovne površine, drevoredi. 

Izkoristiti prednosti iz zgodovinskega področja. 

 

V Kopru leta 2050 občani redno, odgovorno in živahno sodelujejo pri načrtovanju in urejanju prostora. 

Konstruktivno sodelovanje, ki je plod ozaveščenih in izobraženih občanov v duhu skupnosti prinaša 

rešitve, ki celovito odgovarjajo na potrebe občanov in obiskovalcev  ter so v skladu z načeli 

trajnostnega razvoja. Ljudje se v mestu dobro počutijo. 

V pripravi strategije za leto 2100 je poglavje »Kako bomo pripravili strategijo« eno izmed ključnih 

poglavij. Proces izvaja služba MOK za participacijo v sodelovanju s strokovnjaki s področja. Proces 

participatornega načrtovanja se začne leta 2045 za program 2050-2100. 

 

Življenje v mestu Koper leta 2050 poganja energija iz obnovljivih virov, mestno jedro se pretočno 

zliva s svojo okolico, tako v družbenem, kot v bolj naravnem smislu, mesto je dobro omreženo z 

bližnjimi in bolj oddaljenimi središči (Trst, Benetke, Ljubljana, Reka). Prebivalci soustvarjajo to 

življenje na podlagi primernih vrednot  - solidarnosti, razumevanja in odprtosti, uživajo v kulturnem 

dogajanju v mestu, so osveščeni in izobraženi glede trajnosti. 

 

Živahno mesto – staro mestno središče je polno sprehajalcev in obiskovalcev. 

Mestni trgi in vhodi v trgovine so ozelenjeni, na trgu so ob zelenju klopce. 

Ulični umetniki, prireditve, ki spominjajo in obujajo tradicijo ter se dogajajo na razpršenih lokacijah. 

Oblikovana mestna zgodba. 

Raznovrstna ponudba – trgovska in druge storitvene dejavnosti, tudi ulični prodajalci oz, trgovska 

dejavnost na ulicah. 

 

Brez Koper vizije 500m. 

Renaturacija reke Badaševice med bivšim Tomosom, skozi Olmo,… do izliva. 

Možnost, da se lahko dotaknemo morja tudi pozimi (ne samo v mestnem kopališču). 

Kulturni center Kopra na mestu sedanjih zapuščenih Citroenovih hal pod Semedelo. 

Kompleks Inde – center alternativnih in socialni dejavnosti. 

Možnost gomilnega raztrosa pepela. 

Obnovljeno staro mestno jedro. 

Ustvarjalni ljudje – možnosti, da bi ponovno imeli najboljšo galerijo v regiji (še pred l. 2050). 

Bio-eko naselje predvsem za starejše (in za mlade) po dostopnih cenah za skupnostno življenje – tako 

bi se sprostila stanovanja, ki jih ljudje težko vzdržujejo. 

 

Zakaj Benetke, če imamo Koper, Izolo in Piran! 

Koper živo mesto. 

V mesto vrniti programsko vsebino. 

Mesto Koper je biser, naj se z njim primerno ravna! 
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Dolina Olmo: 

- ureditev botaničnega vrta avtohtonih rastlin tega kraja in pa celotne Slovenije; 

- zelen park z rekreacijskimi rekviziti za starejše občane in predšolske otroke (ribniki, igrišče, 

počivališča,…). 

Kanal reke Badaševice: ureditev plovnosti za stare barke kot predstavnike naše pomorske dediščine. 

 

Želim, da ne bi bila celotna obala pozidana, da ostanejo koščki »naravne«  obale, kjer bodo domačini 

še vedno lahko lovili ribe (te pa še bodo) in otroci spoštovali morsko floro in favno v naravi in ne v 

akvarijih. 

Želim si živega mestnega jedra v vseh letnih časih in urah dneva. 

Želim si prepoznavnosti mesta Koper tudi z vidika »yachtinga«, ne samo Luke Koper. 

 

Koper kot strpno multikulturno stičišče, kreativno, zdravo, zeleno , ljudem prijazno mesto 

vključevanja in sobivanja,  mesto po meri človeka. 

Učinkovitost pojmujemo skozi pogled trajnosti, celovitosti in vzpostavitvijo človeka v središče, kot 

izhodišče. Ne zgolj ekonomskega, finančnega vidika. 

Da se ne bi sramovali kontinuirane »zgodovine«, ki je skozi »2000« let odgovorno, z veliko mero 

občutka 360' znalo izgraditi to področje v ta nekoč prepoznani danes imenovani »biser«. Premišljam, 

da je ravno ta »nemodernost« morda dana prednost ( v premislek nebotičnik). 

»Zakaj bi nekdo iz Miamija v Koper prišel gledati Miami?« 

 

V Kopru 2050: 

-  se občani do bližnjih mest prevažajo s kolesi, z javnim potniškim prometom, oz. brez izpustov CO2 

(v 5 min do Trsta, v 15 min do Pirana, v 45 min do Ljubljane); 

-  se občani s kolesi po zelenih koridorjih prevažajo med mestnimi četrtmi, na Markovec z vlečnico; 

-  občani živijo v sožitju z naravo v večkulturni samooskrbni skupnosti; 

-  Se stari starši z vnučki igrajo v mestnem parku, ki je tudi turistično atraktivna lokacija. 

 

Sistematična ozelenitev območij v mestnem središču in izven njega (parki, zasaditev dreves, klopce  

(za druženje in oblikovanje točk zbiranja ljudi); 

Oblikovana prednostna lista sanacije degradiranih območij in konkretna sanacija izbranih središč; 

Vzpostavitev celostne pešpoti in kolesarske poti, ki bo povezovala različna območja urbanega 

središča; 

Ureditev igrišč za otroke različnih starosti na območjih, kjer primanjkujejo; 

Nadgradnja skrbi za ranljive socialne skupine s programi, prilagojeno infrastrukturo ipd (za socialno 

ogrožene, mlajše, starejše, invalide,…). 

 

Vzpostavljene učinkovite komunikacije v mestu in primestnih naseljih  - zeleni koridorji (Žusterna, 

Semedela, Za gradom, Olmo, Škocjan). 

Vzpostavljen mestni – občinski oz. regijski več-funkcijski park. 

 

Opredeljena in izvedena prenova in oživitev izpraznjenih območij starega mestnega jedra »Otok«, 

Semedela, Olmo, Markovec,… 

Jasna prometna mreža, ki: 

- združuje vse nivoje od pešca do transportnih čezoceanskih ladij, letal in vlaka, 

- povezuje kopno, morje in zrak, 

- povezuje staro mestno jedro Kopra, Bonifiko in okoliška naselja. 

Dograjen zeleni sistem povezuje urejene in estetsko oblikovane površine trgov in ulic starega 

mestnega jedra Kopra s parki, drevoredi, zelenjem in obvodnimi površinami morja, Badaševice, 

Škocjanskega zatoka in Rižane. 

Pešpot skozi naravo in po nekdanjih poteh.  

Programsko in strukturno oblikovana urbana in arhitekturna območja mesta Koper. 

 

Vzpostavljene mestne zelene osi:  

- za družbeno in družabno življenje, 
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- za mobilnost,  

- za ambientalne kakovosti, 

- za okolje in zdravje.   (skica) 

 

Koper - živo mesto s pestrim naborom dejavnosti, prilagojeno pešcem in kolesarjem, s privlačno 

rekreacijsko obalo v bližini. 

Projekt prebivalcev, turistov. 

Landmark KOPER - OTOK z nepozidano Bonifiko in ohranjeno zgodovinsko unikatno strukturo. 

 

Iz zaključne razprave:  

Mesto je samo-oskrbno. Mesto je živo, pečat mu dajejo mladi. Še naprej zna prisluhniti ranljivim 

skupinam. Arhitekti so vključeni v urejanje prostora (v trajnejši strokovni skupini). 

Rižana renaturirana v zelen sistem.  

 

Posvetovanje se je zaključilo s pojasnitvijo o pripravi in objavi poročila ter o uporabi rezultatov 

razprave in vrnjenih spletnih vprašalnikov v nadaljnji pripravi TUS. Udeležencem bo poslan osnutek 

poročila v morebitne dopolnitve. Po vključitvi prispelih predlogov dopolnitev bo poročilo postalo ena 

od vsebinskih podlag v sklopu priprave TUS. 

 

Poročilo sta pripravili: 

Milena Škrl Marega, Eva Bolčič  

 







 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vabilo in program 2. posvetovanja 

 Poročilo s 2. posvetovanja 

 Seznam udeležencev 



 
 

MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA 

 

ŽUPAN – IL SINDACO 

 

            
                                Verdijeva ulica - Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija       

                                                      Tel. +386 (0)5 6646 228    Fax +386 (0)5 6271 602 

 

 

 

Datum: 28.8.2015 

Številka: 3500-8/2015 

 

 

 

Spoštovani,  

vabimo vas na drugo posvetovanje o Trajnostni urbani strategiji MOK, ki bo potekalo  

2. septembra 2015, v spodnji sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, od 9.00 

do 12.00 ure. 

S posvetovanjem želimo: 

- predstaviti in pridobiti vaša povratna mnenja ter predloge  glede vsebin 2. faze  

priprave TUS,  

- predstaviti učinke dosedanjega sodelovanja javnosti  pri  pripravi TUS ter  

- posredno informirati širšo javnost o pripravi in pomenu TUS, 

- aktivno vključiti javnost v oblikovanje vsebine dokumenta.  

 

Program drugega posvetovanja: 

9.00 - 9.10  

Uvodni nagovor: kratka informacija o 

napredku priprave TUS, vključno z odzivom 

in upoštevanjem predlogov javnosti 

 

 

Marina Scheriani, 

MOK in  

Eva Bolčič, PS 

Prostor 

 

9.10 - 9.30 

 

Predstavitev  vsebin v 2. koraku priprave 

TUS:  

SWOT analiza in osnutek  vizije (iz 1. faze 

priprave TUS);  osnutek strateških in 

operativnih ciljev  ter prednostnih področij 

TUS (2. faza priprave TUS). 

  

 

Gorazd Kobal in Eva 

Bolčič;  

PS Prostor 

9.30 - 9.40  

Vprašanja in odgovori za pojasnitve 

predstavitev 

 

 

Moderatorka, 

udeleženci, 

predavatelji 

 



9.40 – 10.00  

Komentarji in končni predlogi udeležencev 

na SWOT analizo in vizijo TUS 

 

 

Vsi udeleženci. 

 

10.00-10.15  

Kratek odmor 

 

 

10.15 11.45  

Razprava vseh udeležencev o strateških in 

operativnih ciljih ter ukrepih na 

prednostnih področjih 

 

 

Vsi udeleženci. 

 

 

 

11.45 12.00 

 

Povzetek in zaključek posvetovanja 

informacija o tem, kako bodo rezultati 

posvetovanja obravnavani in upoštevani pri 

nadaljnji pripravi TUS. 

 

 

Moderatorka in  

predstavnica MOK 

Posvetovanje bo moderirala Milena Škrl Marega. 

 

Na spletni strani MOK vam bodo od  31.8.2015 dalje na razpolago naslednja gradiva: 

- TUS MOK – delovno gradivo (SWOT analiza, vizija TUS, strateški in operativni 

cilji), 

- Poročilo s prvega posvetovanja, 

- E-vprašalnik z vprašanji za zainteresirane deležnike, ki se ne bodo udeležili drugega  

posvetovanja, bi pa želeli posredovati svoje komentarje in predloge. 

 

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na naslovu:  marinka.scheriani@koper.si 

 

Lep pozdrav, 

 

                                 Župan:  

                                                                                                   Boris Popovič, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vabljeni: 

 Zavod Koper Otok – Zavod za trajnostni razvoj Kopra, Župančičeva ulica 18, 6000 

Koper, 

 Društvo Arhitektov obale, Cesta Zore Perello – Godina 2, 6000 Koper, 

 Kolesarska mreža Obala, Dellavalejeva ulica 5, 6000 Koper, 

 PINA, Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper, 

 Znanstveno raziskovalno središče, Garibaldijeva 1, 6000 Koper, 

 KS Žusterna, Dolga reber 5, 6000 Koper, 

 KS Semedela, Jurčičeva ulica 2, 6000 Koper, 

 KS Škocjan, Cesta Marežganskega upora 4, 6000 Koper, 

 KS za Gradom, Jurčičeva ulica 2, 6000 Koper, 

 KS Olmo Prisoje, Oljčna pot 4c, 6000 Koper, 

 KS Koper Center, Ulica OF 9, 6000 Koper, 

 Primorska gospodarska zbornica, Ferrarska ulica 2, 6000 Koper, 

 Obrtno – podjetniška zbornica Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper,  

 Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper, Cesta  Zore Perello Godina 3, 

6000 Koper. 
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POROČILO 

z drugega posvetovanja o pripravi Trajnostne urbana strategije za  

upravičeno območje Mestne občine Koper 
 

Poročilo povzema razpravo drugega javnega posvetovanja o pripravi Trajnostne urbane strategije 

(TUS) za Mestno občino Koper (MOK), ki je bila namenjena pregledu SWOT analize, vizije razvoja, 

predlaganih strateških in operativnih ciljev ter ukrepov. Posvetovanje je potekalo v prostorih Mestne 

občine Koper, 2. 9. 2015.  

 

Cilji drugega posvetovanja:  

 predstavitev SWOT analize in pripombe nanjo,  

 predstavitev razvojnih izzivov, strateških in operativnih ciljev ter ukrepov; zbiranje pripomb 

nanje.  

 

Udeleženci:  

Drugega posvetovanja se je udeležilo 18 ključnih deležnikov – predstavnikov strokovne javnosti, 

krajevnih skupnosti, univerze, nevladnih organizacij, strokovnih združenj, podjetnikov.  

Seznam udeležencev je v prilogi. 
 

 

POTEK POSVETOVANJA  
 

Udeležence je uvodoma pozdravila Marina Scheriani, koordinatorka priprave TUS pri MOK. Obvestila 

jih je, da je bila v začetku avgusta objavljena namera ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje 

TUS mestnih občin.  

 

Sledilo je poročilo s prvega posvetovanja, ki je bilo namenjeno pregledu analize stanja. Projektna 

skupina je zadovoljna z rezultati predvsem zato, ker so bili pridobljeni komentarji udeležencev 

podobni mnenju projektne skupine. Dodatni predlogi so bili vključeni v vsebino in so označeni zeleno. 

Komentarji so potrditev, da je vsebina dokumenta ustrezna. Posvetovanje se je zaključilo z 

oblikovanjem vizije, ki je skladna s pogledi projektne skupine in lokalne skupnosti. Vključevanje 

javnosti v proces priprave TUS je namreč pomembno.  

 

 

PREDSTAVITEV SWOT ANALIZE  (Eva Bolčič, PS Prostor) 

 

SWOT analiza je razdeljena po vsebinsko bistvenih področjih za TUS: demografija, družbene 

dejavnosti, gospodarstvo, okolje, prostor, gospodarska javna infrastruktura. Celovita SWOT analiza je 

predstavljena na povezavi:  link. V nadaljevanju pa so povzeti nekateri poudarki:   

 Demografija: veliko je potenciala za razvoj. 

 Družbene dejavnosti: pomen aktivnega staranja, vseživljenjskega učenja in 

medgeneracijskega povezovanja.  

 Gospodarstvo: izpostaviti velja pomen povezovanja in specializacijo v specifične dejavnosti.  
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 Prostor: izzivi so vplivi podnebnih sprememb, onesnaževanje okolja.  

 Gospodarska javna infrastruktura:  pomembni   so elementi urbanega okolja, vzpostavljanje 

pametnih omrežij, izraba obnovljivih virov energije, zmanjšanje prometnih obremenitev.  

 

Na podlagi SWOT analize so bili oblikovani sklopi razvojnih izzivov:  

 Koper – sončno mesto po meri človeka: poudarek na izrabi naravnih danosti, osredotočanje 

na vidike človekovega bivanja,  

 morje, šport, turizem – potenciali, inovativnost – njihova nadgradnja,  

 zdravo bivalno in delovno okolje, prijetna mikroklima, usklajena raba in varstvo voda in obal,  

 prostorske sestavine – historično mestno jedro, mestna obala,  

 energetska učinkovitost, trajnostna mobilnost.  

 

 

V SWOT analizo so bili vključeni tudi naslednji predlogi ključnih deležnikov: 

 Prostor - slabost: majhnost obale.  

o Pojasnilo: Majhnost našega prostora je omejitev. Plaža v Kopru ni dovolj velika, v 

njeni bližini je pristanišče.  

o Komentar: To je lahko tudi prednost, ker obstajajo arhitekturne rešitve za takšno 

situacijo. V tem se ponovno nakazujejo priložnosti za razvoj turizma.  

o Komentar: Že sedaj je opaziti sinergijo med koprsko plažo in pristaniščem, ljudje se 

kopajo na njej kljub bližini ladij.  

o Komentar: Koprska plaža je zelo primerna za otroke, vendar bližina ladij ni 

dobrodošla.  

 Prostor – slabost: pomanjkanje strokovnjakov za urejanje zelenih površin in vodometov.  

 Gospodarstvo - nevarnost: neskladje med gospodarskim razvojem in zmogljivostjo prostora.  

 

 

 

PREDSTAVITEV VIZIJE RAZVOJA (Eva Bolčič, PS Prostor) 

 

Nosilci prepoznavnosti:  

- dediščina historičnega mestnega jedra,  

- zeleni sistem,  

- morje in morska obala. 

Tako opredeljeno vizijo se lahko v nadaljevanju dopolnjuje.  

 

Nakazujejo se razvojna območja:  

- historično mestno jedro,  

- celovito upravljanje mestnih obal,  

- zeleni sistem mesta.  

 

Opredeljeni so bili tudi strateški cilji, iz njih izhajajoči operativni cilji in nabor možnih ukrepov, ki pa 

niso konkretni projekti. Strateški cilji so razdeljeni v štiri sklope:  
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1. kakovostne družbene razmere, bivanjski in delovni pogoji; konkurenčno gospodarstvo in 

nova delovna mesta, 

2. revitalizacija historičnega mestnega jedra,   

3. zeleni sistem mesta,  

4. pametno mesto.  

(Več: Tabela procesne logike – link) 

 

Mnenje ključnih deležnikov o predlagani viziji:  

1. Komentar: Vizija je usmerjena v tisto, česar nimamo. Podan je bil predlog četrte komponente 

vizije:  strukturiranje vmesnih programskih sklopov (strukturiranje klasičnega urbanizma). Pri 

tem je treba upoštevati tudi soseske.  

2. Komentar: Opredeliti bi bilo treba pomen prometnih povezav s sosednjimi regijami (z vlakom, 

ladjo). Opredeliti dostop do mesta v prihodnosti (drugi železniški tir, način dostopa za lokalno 

prebivalstvo). Opredeliti odnos do Benetk.  

3. Komentar: Vizija ne omenja mediteranske kulture, odprtosti tukajšnjih prebivalcev.  

4. Komentar: Pomen inovativnosti turizma – generira model prihodnosti. Primer: celo mesto 

lahko postane en hotel – razpršeni hotel, kar je povezano z revitalizacijo.  

 

 

 

PREDSTAVITEV TABELE PROCESNE LOGIKE (Eva Bolčič, PS Prostor) 

 

V predstavljeni tabeli so opredeljeni razvojni izzivi, strateški in operativni cilji ter ukrepi. TUS je 

strateški dokument, v katerega pa ne sodijo vse vsebine. V tabeli je predlagan nabor ukrepov, ki so 

smiselni za TUS. Gre za širši seznam potencialnih ukrepov.  

 

Sledila je predstavitev štirih sklopov operativnih ciljev in ukrepov. (Več: Tabela procesne logike – link) 

 

1. sklop: kakovostni prostorski pogoji za bivanje in delo ljudi; konkurenčno gospodarstvo in 

nova delovna mesta 

 

Mnenje ključnih deležnikov o vsebini prvega sklopa:  

 V tekstu je treba jasno opredeliti, da se pri merilih odločitev komponente ne izključujejo: npr. 

pri urejanju novega parka naj se upošteva obstoječa ureditev, izhaja naj se iz celotnega in ne 

posamičnega. Enako velja za revitalizacijo. Ukrepe je smiselno povezovati.  

 Pri opredelitvi operativnih ciljev je treba narediti korak naprej, cilji naj bodo »SMART«, kar 

pomeni, da so čim bolj konkretni in merljivi, kjer je seveda to možno. Takšni cilji naj se 

navezujejo na ukrepe. Dostopnost stanovanj se npr. lahko meri z zmanjšanjem števila 

čakajočih na neprofitna stanovanja.   

 Izpostavljena je bila problematika pomanjkanja nastanitvenih zmogljivosti, rešitev je 

razpršeni hotel.  

 V repliki na zgornji predlog je bilo opozorjeno, da je potrebna previdnost pri umeščanju. Ideja 

o razpršenem hotelu je sicer ustrezna. Vendar je treba vzpostaviti sinergije med različnimi 

snovalci, ki naj sodelujejo že v začetni fazi razvoja in načrtovanja.  

 Pomemben je razvoj uravnovešenih gospodarskih dejavnosti.  
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 V mestu primanjkuje ponudbe domače obrti. Zaprte vrtove v mestnem jedru bi lahko odprli 

javnosti in jih prepustili umetnikom. Zelenjavni vrtovi naj se preselijo na mestno obrobje.  

 V repliki na prejšnji predlog je bilo opozorjeno, da so bili stari koprski vrtovi vedno zaprti za 

javnost. Nekatere vrtove bi bilo možno odpreti javnosti, kar je odvisno od njihovega statusa.  

 

 

2. sklop: revitalizacija historičnega mestnega jedra 

 

Mnenje ključnih deležnikov o vsebini drugega sklopa:  

 V vse sklope je treba umestiti področje kulture.  

 Pri drugem operativnem cilju (druga alineja) dodati: trajnostno ohranjanje in aktivna raba 

kulturne dediščine.  

 Med ukrepe dodati kot drugo alinejo: organizirano vzdrževanje zasebnega in javnega 

stavbnega fonda (posebej prenovljenih stavb, a ne samo teh!). Vzdrževanje stavb je 

namreč izjemnega pomena, kar dokazujejo izkušnje evropskih držav.  

 Pri neizrabljenem stavbnem fondu je pomembno izpostaviti, da ne zadošča oddaja 

lokalov, pomembna je tudi vsebina, ki se bo v njih izvajala.  

 Podan je bil predlog uvedbe monitoringa: meritev pretoka ljudi na glavnih ulicah v 

mestnem jedru.  

 Problem mestnega jedra je, da je preveč aktivnosti osredotočenih na Pristaniško ulico, 

treba jih je razpršiti, tako posamezni deli mesta ne bodo več prazni. Dvopolnost 

(osredotočenje aktivnosti na Pristaniško ulico in Luko Koper) naj se poenoti. Treba je 

oživiti celo mesto.  

 Premik javnih institucij v mestno jedro bi prav tako prispeval k njegovi oživitvi.  

 Pomen brand managementa: pomembna je učinkovitost v upravljanju z blagovno 

znamko. Preveriti je treba, kako se aktivnosti lahko vsebinsko umešča v prostor.  

 Oživiti je treba tudi spalna naselja ob robu mestnega jedra – na ta območja bi kazalo 

umestiti katero od dejavnosti. Predlog odprtja lutkovnega gledališča v Semedeli. Težava 

je le pomanjkanje parkirnih površin. Prostor nekdanje tovarne INDE bi lahko namenili 

alternativni kulturi. Zgradba ima tudi parkirišče.  

 Dobra praksa oživljanja mestnega jedra Kopra je združenje trgovcev in gostincev 

mestnega jedra Zavod Koper Otok. Povezovanje ključnih akterjev je pomembno. Na enak 

način bi se lahko povezali lastniki praznih lokalov in se odločili za skupne akcije oživitve 

svojih prostorov.  

 Postavljeno je bilo vprašanje, koliko praznih pritličnih prostorov je v javni lasti. Odgovor: 

menda zelo malo. To je npr. težava pri oživitvi trga Muda, saj je največja prazna stavba na 

njem v zasebni lasti.  

 Pomanjkanje jasne strategije in ukrepov je razlog razdrobljenosti.  
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3. sklop: zeleni sistem mesta 

 

Mnenje ključnih deležnikov o vsebini tretjega sklopa:  

 Predlog novega ukrepa: vključitev strokovnih kadrov v procese urejanja mestnih površin 

ter mestne obale.  

 Pri tem je bilo opozorjeno, da le ustrezna strokovna izobrazba ne zadošča, temveč je 

potrebna tudi celostna obravnava umeščanja novih elementov v prostor.  

 Predlog novega operativnega cilja: povezanost zelenih in odprtih površin mesta in 

zaledja v sistem.  

 Popravek šestega operativnega cilja (šesta alineja): trajnostno načrtovanje in upravljanje 

z vodami, morjem in obalnim prostorom (zaščita pred škodljivim delovanjem morja, 

varstvo in raba morja in obal). 

 Podan je bil predlog za povezavo kanalov (Badaševica, Olmski potok, Kanal Grande) ter 

vpeljavo ladijskega prometa po njih do koprske plaže ali sosednjih mest. Kot vzorčni 

primer je bil naveden primer Velike Britanije.  

 V mestu je premalo zasenčenih površin, še posebej na parkiriščih.  

 Izpostavljen je bil pomen sodelovanja lokalnega prebivalstva pri oblikovanju ukrepov. Pri 

tem je bilo poudarjeno, da v krajevnih skupnostih ne potekajo zbori krajanov.  

 Predlog novega operativnega cilja: priprava zasnove urejanja zelenih površin ob 

sodelovanju strokovne in laične javnosti.  

 Predlog novega ukrepa: kritičen pretres obstoječih analiz in študij o 

urejanju/problematiki prostora in posledično oblikovanje celostne prostorske strategije.  

 Predlog novega ukrepa: oblikovanje medinstitucionalne skupine (strokovnjakov, 

upraviteljev, krajanov,…) za pripravo celostne prostorske strategije.  

 Pri obstoječi literaturi je bila izpostavljena knjiga Zdravka Mlinarja Življenjsko okolje v 

globalni informacijski dobi.  

 Podan je bil predlog objave strokovnega gradiva na spletnem portalu, do katerega bi 

imela dostop strokovna javnost.  

 Predlog novega ukrepa: kritičen pregled obstoječih analiz in dostopnost. To naj bo 

izhodišče za nove aktivnosti.   

 

 

4. sklop: pametno mesto  

 

Mnenje ključnih deležnikov o vsebini četrtega sklopa:  

 Predlog novega ukrepa: redefinicija veljavnih občinskih odlokov in predpisov o obnovi in 

gradnji objektov. Stavba se namreč lahko po energetski prenovi zviša nad predpisan prag. 

Sedaj veljavne predpise bi bilo zato treba spremeniti in prilagoditi zahtevam za 

energetsko sanacijo stavb.  

 V repliki na predlog je bilo poudarjeno, da TUS ni predpis, kot to velja pri podrobnem 

prostorskem načrtu občine. Ukrepi morajo biti skladni z obstoječimi predpisi, zato v TUS-

u ni smiselno podajati predlogov za njihovo spremembo.  

 Izpostavljena je bila potreba po organizirani prenovi stavbnega fonda v mestu.  

 Podan je bil predlog za uvedbo help-deska za občane o energetski prenovi.  
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 Predlog novega operativnega cilja: uskladitev kulturno-varstvenih in projektnih pogojev s 

potrebo po energetski sanaciji stavb.  

 Izpostavljeno je bilo, da je v Regionalnem razvojnem programu Južne Primorske 2014-

2020 posebno poglavje namenjeno trajnostni energetiki. Izpostavljena je vloga Goriške 

lokalne energetske agencije (GOLEA), ki lahko občinam pomaga pri energetski prenovi 

stavb.  

 Postavljeno je bilo vprašanje, kako TUS obravnava zunanje prometne tokove, ki pridejo v 

mesto? Odgovor: upoštevani so v tretji alineji ukrepov.  

 Opozorjeno je bilo, da na starih stavbah ni možno izvesti vseh posegov.  

 Posebej so bile izpostavljene težave starejših pri dostopu do mestnega jedra. Primanjkuje 

parkirnih prostorov, avtobusne povezave so preredke, vsi ne morejo uporabljati kolesa.  

 Kot odgovor na to je bil predstavljen inovativni pristop dostopnosti: pisarna stopi do 

uporabnika (primer je potujoča knjižnica). Vendar nekaterih aktivnosti za starejše ni 

možno izvajati v takšni obliki.  

 

 

Udeleženci so v zaključkih posvetovanja poudarili, da je takšna oblika delavnic dobrodošla. Predlagali 

so, da skupina, ki se je oblikovala na posvetu, nadaljuje z delom. Takšne delavnice se lahko 

organizirajo tudi po krajevnih skupnostih kot zametki zborov krajanov.  

 

Pripombe in dopolnitve h gradivu lahko zainteresirani podajo preko spletne ankete, ki je objavljena 

na spletni strani Mestne občine Koper: 

http://www.koper.si/index.php?page=staticplus&item=2002498 .  

 

Zadnje posvetovanje bo predvidoma konec septembra oz. v začetku oktobra. Rok za oddajo TUS pa je 

2. november 2015.  

 

 

Poročilo je pripravila:  

 

Larisa Kunst 

http://www.koper.si/index.php?page=staticplus&item=2002498
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 Vabilo in program 3. posvetovanja 

 Poročilo s 3. posvetovanja 

 Seznam udeležencev 



 
 

MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA 

 

ŽUPAN – IL SINDACO 

 

            
                                Verdijeva ulica - Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija       

                                                      Tel. +386 (0)5 6646 228    Fax +386 (0)5 6271 602 

 

 

 

Datum:7.10.2015  

Številka: 3500-8/2015 

 

 

 

Spoštovani,  

vabimo vas na tretje posvetovanje o Trajnostni urbani strategiji MOK, ki bo potekalo  

15. oktobra 2015, v spodnji sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, od 9.00 

do 12.00 ure. 

S posvetovanjem želimo: 

- predstaviti rezultate dosedanjega dela, 

- opredeliti usmeritve za programske zasnove in predloge načrtovanja za prednostna  

      območja: obala Koper-Izola, zeleni sistem v mestu Koper in staro mestno jedro, 

- predstaviti nadaljnje aktivnostih do sprejema in implementacije TUS, 

- pridobiti mnenja in predloge deležnikov o navedenih vsebinah. 

 

Program tretjega posvetovanja: 

 

9.00 - 9.10 Uvodni nagovor:  

 

Pozdrav udeležencem ter  predstavitev ciljev 

in programa srečanja.                                                                                    

 

Marina Scheriani,  

MOK,  

Milena Marega 

9.10 - 9.30 Predstavitev  vsebin v 3. koraku priprave 

TUS:  

 

Predstavitev napredka pri  izdelavi TUS, 

vključno z vplivom sodelovanja javnosti. 

Predstavitev prednostnih območij: obala 

Koper-Izola, zeleni sistem v mestu Koper in 

staro mestno jedro. 

 

Gorazd Kobal in Eva 

Bolčič;  

PS Prostor 

9.30 - 9.40 Vprašanja in odgovori za pojasnitve 

predstavitev 

 

Moderatorka, 

udeleženci, 

predavatelji. 

 



9.40 – 10.50 Delavnica: Nabor vsebin, programov za 

izbrana prednostna  območja 

 

Predstavitev načina dela         Milena Marega 

 

 

Moderateorka, 

udeleženci, 

predavatelji. 

10.50 11.10 Odmor  

 

11.10 11.40 Delavnica: Predstavitev rezultatov 

delavnice, ter zaključek delavnice. 

 

 

 

Moderateorka, 

udeleženci, 

predavatelji. 

11.40 12.00 Predstavitev CPS – Celostne prometne 

strategije 

 

Manuela Varljen  

IB studio, d.o.o 

 

Posvetovanje bo moderirala Milena Škrl Marega. 

 

Izvlečki ključnih vsebin dokumenta so objavljeni na spletni strani Mestne občine Koper: 

www.koper.si . 

 

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na naslovu:  marinka.scheriani@koper.si.  

Lep pozdrav, 

 

                                 Župan:  

                                                                                                   Boris Popovič, l.r. 

 

 

 

Vabljeni: 

 Zavod Koper Otok – Zavod za trajnostni razvoj Kopra, Župančičeva ulica 18, 6000 

Koper, 

 Društvo Arhitektov obale, Cesta Zore Perello – Godina 2, 6000 Koper, 

 Kolesarska mreža Obala, Dellavalejeva ulica 5, 6000 Koper, 

 PINA, Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper, 

 Znanstveno raziskovalno središče, Garibaldijeva 1, 6000 Koper, 

 KS Žusterna, Dolga reber 5, 6000 Koper, 

 KS Semedela, Jurčičeva ulica 2, 6000 Koper, 

 KS Škocjan, Cesta Marežganskega upora 4, 6000 Koper, 

 KS za Gradom, Jurčičeva ulica 2, 6000 Koper, 

 KS Olmo Prisoje, Oljčna pot 4c, 6000 Koper, 

 KS Koper Center, Ulica OF 9, 6000 Koper, 

 Primorska gospodarska zbornica, Ferrarska ulica 2, 6000 Koper, 

 Obrtno – podjetniška zbornica Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper,  

 Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper, Cesta  Zore Perello Godina 3, 

6000 Koper. 

 

http://www.koper.si/
mailto:marinka.scheriani@koper.si
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POROČILO 

s tretjega posvetovanja o pripravi Trajnostne urbane strategije za 

upravičeno območje Mestne občine Koper 
 

Poročilo povzema razpravo tretjega, zaključnega posvetovanja o pripravi Trajnostne urbane strategije 

(TUS) za Mestno občino Koper (MOK), ki je bilo namenjeno opredelitvi vsebine in ureditve treh 

prednostnih območij mesta. Posvetovanje je potekalo v prostorih Mestne občine Koper, 15. 10. 

2015.  

 

Cilji tretjega posvetovanja:  

 zbiranje predlogov javnosti o vsebinah in ureditvah treh identificiranih prednostnih razvojnih 

področij mesta, ki so: revitalizacija historičnega mestnega jedra, celovito urejanje mestnih 

obal in zeleni sistem mesta,   

 opredelitev načinov sodelovanja deležnikov pri prihodnjem razvoju mesta.  

Udeleženci:  

Tretjega posvetovanja se je udeležilo 24 predstavnikov 15 institucij - univerze, nevladnih organizacij, 
strokovnih združenj, podjetnikov, predstavnikov strokovne javnosti in krajevnih skupnosti. Seznam 
udeležencev je v prilogi. 
 

 
POTEK POSVETOVANJA  
 

Posvetovanje je bilo razdeljeno na dva dela. V prvem so bila predstavljena tri identificirana razvojna 

področja, v drugem delu pa so deležniki podali svoje predloge k prihodnji ureditvi identificiranih 

prednostnih razvojnih področij ter opredelili lasten prispevek k prihodnjemu razvoju mesta. 

Udeležence je uvodoma pozdravila Marina Scheriani, koordinatorka priprave TUS pri MOK.  

Program posvetovanja je v prilogi. 

 

PRVI DEL  

PREDSTAVITEV PROCESA VKLJUČEVANJA JAVNOSTI V PRIPRAVO TUS  

(Eva Bolčič, PS Prostor) 

 

Pripravljavci TUS so vključevali javnost v vse faze priprave dokumenta. Na prvem in drugem 

posvetovanju se je pregledalo in dopolnjevalo analizo stanja, bistveno za TUS, in prepoznavalo 

razvojne izzive. Vizijo urbanega razvoja so pripravljavci sooblikovali skupaj z deležniki. Določili so 

aktivnosti in ukrepe za uresničevanje vizije. To so bili ključni koraki. V vseh fazah se je poskušalo 
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vzpostaviti partnerstvo kot dodano vrednost dokumenta in njegove vsebine. Prehod skozi posamezne 

faze je bil postopen prav zato, da bi se javnosti omogočilo podati prispevek k vsebini. Namen 

pregleda SWOT analize je bil pridobiti čim bolj neobremenjen pogled, kje predstavniki  javnosti vidijo 

specifičnosti stanja. Pomembno izhodišče je bilo pridobljene informacije dejansko vključiti v 

dokument. Prepoznane so bile kot zelo pomembne. V TUS so bili vključeni tudi bistveni izsledki in 

rezultati študije o počutju mladih na Obali (PiNA), študije Koper živi (Univerza na Primorskem), 

potekali so posebni intervjuji z nakaterimi ciljnimi skupinami.   

V SWOT analizi je bil izpostavljen problem dostopnosti mestnega središča, predvsem za mlade, 

starejše in kolesarje. Javnost je opozorila tudi na težave pri izvajanju gospodarskih dejavnosti v mestu 

ter na neenakomeren razvoj. S temi informacijami je dokument obogatila. Izpostavljena je bila slabša 

povezanost stanovanjskih sosesk z mestnim središčem. Vse te pripombe so bile vključene v 

dokument in predstavljajo pomembno dodano vrednost.  

Pri viziji urbanega razvoja so bile izpostavljene ključne sestavine prostora, ki jih javnost vidi kot 

nosilke razvoja. Izhodišče je, da naj bodoči razvoj temelji na pripoznanih specifičnih kakovostih. 

Pripravljavci strategije so bili po zaključku prvega posvetovanja zadovoljni, da so bili pogledi vabljene 

javnosti zelo podobni  strokovnim osnovam, ki so jih snovalci postavili. To je bil trden temelj za bolj 

samozavestno nadaljevanje oblikovanja vizije.  

Vizija temelji na prepoznanih kakovostih in primerjalnih prednostih prostora. Na današnjem 

posvetovanju se bo analiziralo možnosti za kontinuirano tovrstno sodelovanje in aktivno vključevanje 

v procese. Javnost bi si želela več aktivne participacije tudi v drugih postopkih in procesih, kar je bilo 

izpostavljeno že na preteklih posvetovanjih.  

Vizija razvoja urbanega območja Kopra predvideva, da bo mesto 2030 mediteransko mesto morja, 

sonca in zelenja, inovativno mesto tradicije, sodobnosti in prihodnosti, zdravo in aktivno mesto po 

meri človeka.  

Nosilci prepoznavnosti vizije so :  

- dediščina mediteranskega historičnega mestnega jedra,  

- zeleni sistem mesta,  

- morje in morska obala.  

Na podlagi  vizije in nosilcev prepoznavnosti razvoja in utrjevanja identitete ter glede na razvojne 

izzive so bila oblikovana tri razvojna področja:  

- revitalizacija historičnega mestnega jedra: prenova stavbnega fonda in mestnih površin, 

razmislek o trajnostni prometni ureditvi, vsebinska in programska oživitev mesta (ohraniti 

dobre pogoje za delo); 

- celovito urejanje obale: premišljeno urejanje omejenega obalnega prostora, za katerega je 

veliko interesov in želja; 

- zeleni sistem mesta: kakovost, nujen element urbanega prostora, ki doslej ni imela vseh 

funkcij, ki bi jih lahko in morala imeti. Ta sistem je treba izraziteje poudariti v obstoječi 

strukturi mesta. Gre za izboljšanje pogojev bivanja v povezavi z drugimi sestavinami prostora 

(prometnim sistemom, urbanimi površinami).  
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Prednostna tematska področja usmerjajo razmislek na tematike, ki jih moramo imeti v mislih pri 

zasnovi projektov.  TUS je namreč razvojni dokument, namenjen uresničevanju projektov. Zato je 

osredotočen na določena prednostna tematska področja:  

- urbano prenovo (oživljanje predelov, povečanje privlačnosti, učinkovita raba prostora),   

- trajnostno mobilnost,  

- energetsko učinkovitost,  

- povečanje odpornosti mest na podnebne spremembe, 

- izboljšanje pogojev bivanja.  

 

GEOLOKACIJA PREDNOSTNIH RAZVOJNIH PODROČIJ 

Pripravljavci so tri prednostna razvojna področja vrisali na karto, ki je v predstavitvi tretjega 

posvetovanja na spletni strani .Tri prednostna razvojna področja tvorijo sistem. Snovalci so težili k 

celovitosti in prepletanju vsebin, želeli so dobiti notranje povezano kompleksno celoto.  

 

DRUGI DEL  

ZBIRANJE PREDLOGOV JAVNOSTI ZA UREDITEV PREDNOSTNIH RAZVOJNIH PODROČIJ  

1. REVITALIZACIJA HISTORIČNEGA MESTNEGA JEDRA 

Prisotni so podali številne predloge prihodnje ureditve:  

 

Oživitev mestnega jedra z novimi/dodatnimi dejavnostmi in ponudbo:  

- v mestu ustvariti mestno vzdušje obmorskega mesta,  

- zaustaviti izseljevanje javnih funkcij iz mestnega jedra in doseči, da se ostale javne inštitucije 

vrnejo v center,  

- aktivirati nezasedene prostore in objekte: spodbuditi povezovanje lastnikov praznih lokalov z 

iniciativo novih dejavnosti (primer dobre prakse oživitve dejavnosti je Zavod Koper Otok – 

združenje trgovcev, gostincev in ostalih ponudnikov starega mestnega jedra), 

- predvideti davčne spodbude za lastnike zaprtih lokalov,   

- opredeliti kriterije za ureditev lokalov v pritličju v centru mesta – poenotiti izgled in 

obratovalni čas trgovin in lokalov v pritličjih stavb,  

- uvesti turistične cone, v katerih bi bili določeni enotni obratovalni časi, 

- podjetnikom ponuditi subvencioniranje najemnin,  

- zvišati raven trgovske ponudbe, obogatene s slovenskimi ponudniki in ponudbo izdelkov, ki 

se je iz centra preselila v trgovske centre,  

- uvesti davčno prijazno podporo programom v mestu,  

- zmanjšati omejevanje uporabe javnih površin poslovnim subjektom,  

- urediti ambiente in dejavnosti povezane z ribištvom,  

- urediti razpršene muzeje – mesta zgodb,  

- odpreti dodatno gostinsko ponudbo: gastronomske vsebine na odprtem (čajnice, kavarne),  

- umetnost in ostale dejavnosti preseliti na ulico, urediti zunanje izložbe,   
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- povečati študentski utrip v mestu: vsebinsko dopolniti s programi univerze in z obštudijskimi 

dejavnostmi, umestiti študentske nastanitve,  

- odpreti multigeneracijske centre (dnevno bivanje, nastanitvene enote, izobraževanje),  

- v staro mestno jedro sodi tudi vmesni varovalni pas (območje nekdanjega obzidja) – 

razmišljati je treba tudi o dogajanju ob robu mestnega jedra (oživiti predel med mestnim 

stadionom in pristaniščem),  

- ozeleniti mestno jedro s parkovnimi površinami,  

- omogočiti dostop do majhnih zelenih površin, odpreti zaprte vrtove - oblikovati skupnostne 

urbane vrtove,  

- organizirati dneve odprtih vrtov v mestnem jedru,  

- urediti vodič Koper za Koprčane, 

- urediti reprezentativne in alternativne turistične poti po Kopru, namenjene tako turistom kot 

lokalnemu prebivalstvu (eden od predlogov je itinerarij koprskih vrtov); imele bi funkcijo 

osveščanja, v koprskem mestnem jedru bi poleg zaledja tako predstavili še Koper,  

- izhodišče vrednotenja historičnega jedra je tista vsebina, ki je najbolj dragocena in zanimiva 

za turistični produkt - to je predvsem beneška dediščina; množičnemu turizmu in kulturi naj 

bo protiutež specifičen beneški vpliv v mestu,  

- ustrezno, inovativno in ažurno prezentirati dediščino urbanega prostora (razlage 

zgodovinskih imen ulic) – table, itinerarji, brošure, QR kode, pametni telefoni - v sodelovanju 

z univerzo. 

 

Revitalizacija stavbnega fonda:  

- revitalizacija mesta je izredno zahtevna in dolgotrajna, gre za večplasten proces 

(problematika lastništva, tehnični detajli izvedbe) – uspešna je pri organiziranem pristopu k 

temu problemu, v ta namen bi se lahko oblikovalo posebno pisarno (neprofitno svetovalnico 

za občane), ki bi imela poleg organizacijskih nalog tudi vse podatke in razpoložljive smernice 

ter bi nudila informacije o tem, kako se lotiti prenove mestnega jedra,  

- opredeliti pravila gradbeno-tehnične prenove stavb,  

- uskladiti vse zakonske podlage po posameznih področjih: zakonske podlage pri prenovi stavb 

prilagoditi potrebam prebivalcev (npr. prenova podstrešij), podpora novim poslovnim 

modelom,  

- pri prenovi stavb uskladiti možnosti v okviru energetske prenove in nadgraditi s prenovo 

kulturne dediščine,  

- celovit pristop k obnovi mestnega jedra: medsektorski pristop z vključitvijo nadzora 

(pomembno je učinkovito delovanje inšpekcijskih služb),  

- preurediti neizkoriščen stavbni fond v butične hotele,  

- umestiti razpršeni hotel – možnost ureditve študentskega doma kot razpršenega hotela v 

poletnem času,  

- prilagoditi mestno stanovanjsko politiko: urediti stanovanja za mlade družine in mlade 

izobražence,  

- v Kopru ni študentskega doma (sicer ni predviden v mestnem jedru), 

- oživiti stavbe v javni lasti z neprofitnimi javnimi programi (stavba nekdanje porodnišnice, 

Tomosova stavba),  

- prenoviti odprti javni prostor (trge),  
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- urediti degradirana območja na mestnem obrobju: predlog ureditve mednarodnega športno-

rekreacijskega centra (skate parka).  

 

Urbana oprema:  

- pripraviti celostno grafično podobo urbane opreme – pomen usklajene urbane opreme 

(svetila, ulične table, izveski),  

- oživiti mestne vodnjake, ki bi jih lahko uporabili za zalivanje zelenih površin.  

 

Prometna ureditev: 

- vzpostaviti znotraj regijske in medregijske prometne povezave (e-bus, e-vlak, e-kolo), 

- vzpostaviti zelene mestne povezave,  

- vzpostaviti regionalni center za mobilnost,  

- urediti prometni režim v mestu: urediti alternativne, enostavne možnosti dostopa do mesta, 

vzpostaviti prijazen sistema parkiranja z zagotovitvijo parkirnih površin za stanovalce, uvesti 

električna vozila za prevoz oseb in blaga med parkiriščem in centrom mesta, spremenjeni 

prometni ureditvi naj sledi omejitev ali zapora prometa v mestnem jedru,  

- uvesti javni medmestni morski prevoz,  

- vzpostaviti povezave med Bonifiko in Škocjanskim zatokom.  

 

Ostali predlogi:  

- vpeljati dvojno ali trojno poimenovanje ulic, ki bo temeljilo na zgodovinskih poimenovanjih,  

- pomen vzgoje za občutljivost prebivalstva,  

- zabojniki za komunalne odpadke kazijo izgled mesta.  

 

Sodelovanje javnosti:  

- sodelovanje lokalnega prebivalstva in podjetnikov pri umeščanju vsebin bi bilo pomembno; s 

tem bi se spodbudilo tudi pripadnost lokalnega prebivalstva mestu;  

- spodbuditi komuniciranje med različnimi resorji pri reševanju oživljanja mestnega jedra: kako 

zakonsko omogočiti/dovoliti oživitev ponudbe (kako lahko ribič v svoji kleti pogosti gosta) – 

pomen multidisciplinarnosti, sodelovanja različnih sektorjev;  

- vsi akterji morajo biti seznanjeni z vizijo in skupnimi cilji; 

- pomen aktivnega meščana (primer Beograda): za vsako dobro in aktivno sodelovanje je 

meščan nagrajen, npr. bonus za parkiranje, popust pri vstopnicah v ustanove;  

- uvajanje nadzora v klasičnem smislu bi bilo neustrezno (kazni, prepovedi); občanu je treba 

svetovati, kako naj reši svoje težave pri npr. prenovi objektov.  

 

2. CELOVITO UREJANJE OBALE  

Predlogi prisotnih deležnikov:  

Športne dejavnosti:  

- aktivni turizem - obogatitev športne turistične ponudbe:  
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o urediti center vodnih športov, ki bi povezoval obstoječe ponudnike športnih 

dejavnosti,  

o vpeljati sistem športnih, izobraževalnih točk vzdolž obalnega pasu: urediti športne 

centre s celoletnimi izobraževalnimi vsebinami (organizacija šolskih izletov – ogled 

klifov, zgodovinskih znamenitosti),  

- obenem posvetiti pozornost omejitvi športnih vsebin na obalnem pasu in morju.  

Turistična ponudba:  

- urediti plažo in pešpot ob morju,  

- nova ponudba na Semedelski promenadi: preurediti v prostor druženja, velik pomen 

ozelenitve promenade,  

- povečati ponudbo kulturne dediščine,  

- obogatiti gostinsko ponudbo,  

- serenade – ponudba žive glasbe na obali,  

- ogledi podvodnega sveta s podmornico.  

 

Infrastruktura:  

- urediti počivališča ob obali in na klifu,  

- umestiti razgledno dvigalo na obalni pas, transportne stopnice, navezavo Markovec – 

Žusterna. 

 

Prometna ureditev:  

- umakniti motorizirani promet z obalnega pasu,   

- zgraditi potniški terminal,  

- uvesti javni potniški promet po morju: morska povezava med mesti Koper-Ankaran-Izola, 

obnoviti morsko točko vstopa v mesto, uvesti vaporeto (čoln na vesla) med Koprom 

Semedelo in Žusterno (v okviru javnih del),  

- vpeljati »vodo«/kanal ob obodu mesta, vsaj do vhoda v Luko, nabrežje urediti v sprehajališče,  

- urediti varno in atraktivno kolesarsko povezavo ob morju (ki je že mednarodno prepoznana). 

 

Urbana oprema:  

- zagotoviti dostopnost in urejenost obalnega pasu s celovito urbano opremo,  

- zamenjati svetila,  

- odstraniti funkcionalne pregrade pri pogledu na morje (očistiti zelenje), ohranjati veduto po  

vzoru Trsta,  

- zgraditi morske orgle (po vzoru Zadra): konstrukcija v podmorskem delu mestne rive -  valovi 

s kroženjem in prehajanjem skozi glasbene cevi, postavljene pod morjem, ustvarjajo poseben 

zvok,  

- vnovič namestiti bitve na zadnji del pomolov (gre za del ladijske opreme, na katerega se ladjo 

priveže ob pomol), 

- zasaditi zelene površine – zelena obala naj ostane nepozidana, namenjena naj bo sprehajanju 

in kopanju.    
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Ostali poudarki:  

- Obalni pas med Koprom in Izolo je ključna prostorska determinanta in osnova za kakovost 

življenja v mestu in krajinsko identiteto območja. Je razvojni potencial za turizem – na to 

območje je treba gledati s tega vidika in ne z vidika pozidave. Koper in Izolo je treba povezati 

na programski ravni.  

- Ožji obalni pas naj bo namenjen sprehajalcem, kopalcem, ribičem in pomorskemu prometu 

(lokalnemu, primestnemu in prekomorskemu).  

- Obalni pas naj se približa občanom, poveže naj se ga z vsemi mestnimi četrtmi. Povezava 

športno-rekreacijskih programov s stanovanjskim in poslovnim zaledjem.  

- Urediti kataster (morje je še vedno vrisano na delu, kjer je danes kopno).  

- Ohranjati kakovost morja: problematika onesnaževanja iz marin, ladij, nevarnost vdora 

tujerodnih vrst z ladij.  

 

Sodelovanje javnosti:  

- Sodelovanje ljudi pri načrtovanju urejanja obalnega pasu je ključno zaradi prepletanja 

številnih interesov, različni deležniki lahko vplivajo na njegov prihodnji izgled.  

- Pomembno je aktivno sodelovanje prebivalstva: razgrnitev prostorskega načrta ne zadostuje, 

treba je organizirati delavnice, okrogle mize s strokovnjaki odprte za javnost.  

- Pomembno je najprej vprašati Koprčane po njihovih željah, strokovnjaki naj zatem te želje 

udejanjijo. 

- Od občine se pričakuje podporo javnosti pri njeni želji po vključevanju v prihodnji razvoj 

mesta.  

 

3. ZELENI SISTEM MESTA 

Predlogi možnih ureditev:  

- zeleni sistem naj poveže odprte javne površine mestnega jedra z obalo morja, dolinama 

Rižane in Badaševice ter Škocjanskim zatokom,  

- zeleni sistem naj strukturira urbani prostor med starim jedrom in nedefiniranim vzhodnim 

»poslovnim« robom mesta in pri tem omogoči programske otoke za dejavnosti, pomembne 

za poselitvena območja bivanje-delo,  

- preurediti degradirano območje ob nakupovalnih centrih v velik mestni park s površinami za 

piknike; urediti mrežo parkov na obrobju mesta, mreža parkov v mestnem jedru usklajena z 

znamenitostmi (okolica palač, samostanov) – glede na prioritete revitalizacije,  

- urediti povezovalne površine med morjem, Badaševico in Škocjanskim zatokom,  

- revitalizirati kanal Badaševice - renaturacija (iz betonskega korita narediti naravno korito),  

- reurbanizirati območje med Semedelsko vpadnico in Slavčkom,   

- zasaditi avtohtone zelene vrste za zasenčenje mestnih površin in zaščito pred vetrom, 

ustrezne drevoredne zasaditve; zelenje izrabiti v funkcionalnem smislu za senčenje peš 

koridorjev in kolesarskih stez,  

- zamenjati palme s črniko, koprivovcem in platanami, oljka kot industrijska rastlina ne sodi v 

urbano okolje,   
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- razširiti zeleni park na Bonifiki in zelene površine v Semedeli, 

- urediti območje ob »semedelskem zbiralnem kanalu« na Bonifiki za rekreacijo in druge 

dejavnosti, ne da bi pri tem ogrožali prvotni namen kanala,  

- urediti več širokih zelenih prometnih povezav med mestom in obrobjem,  

- odpreti mestne vrtove za javnost,  

- urediti manjše zelene površine v mestnem jedru, odprte za javnost, z igrali za otroke in 

razgibali za starostnike,  

- oživiti mestni vrt v Olmu in Šalari ter tržnico v naravi z namenom, da ta območja ostanejo 

nepozidana,  

- centralna vloga nepozidane Bonifike – ta omogoča občutje nekdanje otoške funkcije mesta 

(ideja o marini na območju Semedelske vpadnice), 

- ozeleniti nove stanovanjske soseske,  

- namembnost zelenih parkovnih površin: naj bodo prostor druženja, ne pa namenjene 

vrtnarjenju,  

- širiti mestne urbane zelene površine na račun zmanjšanja površin za parkirišča (predvsem na 

območju Markovca),  

- pomen akcij osveščanja o zelenih površinah v mestu,   

- odstraniti ograje okoli parkov,  

- v parke ne umeščati amaterskih skulptur.  
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VLOGA PRISOTNIH ORGANIZACIJ PRI PRIHODNJEM RAZVOJU MESTA 

Pred zaključkom posveta so prisotni deležniki opredelili vlogo svojih organizacij pri prihodnjem 

razvoju mesta.  

PiNA: lahko z znanjem in izkušnjami iz različnih mednarodnih in lokalnih projektov s področja 

participacije podpre prizadevanja MOK za javno participativno načrtovanje prostorskega razvoja tako, 

da v sodelovanju z MOK in strokovnimi sodelavci načrtuje, izvede in evalvira kontinuiran proces 

sodelovanja deležnikov pri konkretnih načrtih v urbanem okolju.  

KOLESARSKA MREŽA OBALA: sodeluje lahko pri promociji in koordinaciji programov trajnostne 

mobilnosti, pri pripravi strategije trajnostne mobilnosti, ukvarja se lahko z oblikovanjem kolesarske 

ponudbe.  

KRAJEVNA SKUPNOST: zaznava razpoloženje krajanov in zato posreduje njihova pričakovanja, 

pomaga pri amortizaciji pričakovanj z realnimi možnostmi, daje pobude, nadzoruje mikro anomalije, 

občani so lahko aktivni člani skupnosti, pobudniki, animatorji. 

ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR: je strokovna organizacija, ki se ukvarja z urejanjem 

prostora in načrtovanjem. Skrbi za strokovnost svojih članov, za gradiva, izobraževanje in promocijo 

dobrih praks, organizira in vodi natečaje in delavnice za pridobitev variantnih prostorskih 

urbanističnih in arhitekturnih rešitev, organizira predavanja in okrogle mize, je partner in strokovna 

pomoč v delovnih skupinah in institucijah. Njeni člani so lahko priporočeni partnerji pri akcijah 

poseganja v prostor.  

UNIVERZA NA PRIMORSKEM - ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE IN UP - FAKULTETA ZA 

HUMANISTIČNE ŠTUDIJE: primarno sooblikujeta vsebine revitalizacije, ki odsevajo najnovejša znanja 

(o zgodovini, stavbah, ljudeh,…), da se ne bi zatikali o preseženih vedenjih. Učinkovito sooblikujeta 

načine predstavljanja dediščine glede na inovativne pristope prezentacije in interpretacije dediščine. 

Sooblikujeta izdelke – itinerarije, vodstva, publikacije, turistično ponudbo. Nudita strokovno-

znanstveno svetovanje za prenovo, arheologijo. Izvajata delavnice in predavanja za osveščanje 

prebivalstva in raziskavo mnenj. Študente bi se lahko aktivno vključilo v reševanje lokalnih 

problematik pri pripravi diplomskih in magistrskih nalog (štipendije MOK).  

DRUŠTVO ARHITEKTOV OBALE: zavzema se za spodbujanje občanov k aktivni participaciji.  

ZAVOD KOPER OTOK (ZDRUŽENJE TRGOVCEV, GOSTINCEV IN OSTALIH PONUDNIKOV STAREGA 

MESTNEGA JEDRA KOPRA):  Želijo si vključenosti v dejavnosti revitalizacije historičnega mestnega 

jedra, saj je le-ta vitalnega interesa za podjetnike. Prizadevajo si za participacijo in soodločanje pri 

umeščanju dejavnosti v prostor. Kot del civilne družbe želijo biti vključeni v dodeljevanje sredstev 

prek občinskih razpisov. Njihova funkcija je lahko tudi posvetovalna– artikuliranje potreb podjetnikov 

pri posegih v prostor. Pri tem so navedli primer mestnega marketinga iz Avstrije: javno-zasebno 

partnerstvo, ki ga sestavljajo podjetniki in lokalna skupnost, je ustanovilo podjetje, ki opredeljuje 

izgled mesta in določa obratovalni čas ponudnikov.  

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER: njegove naloge obsegajo iskanje finančnih virov za izvedbo 

projektov, vzpostavljanje komunikacije in iskanje sinergij med regionalno in lokalno ravnijo, 
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promoviranje teh tematik na druga območja, spodbujanje ostalih partnerjev na področju 

regionalnega razvoja k iskanju sinergij v mestnem območju.   

ZAKLJUČEK POSVETOVANJA  

Marina Scheriani je ob zaključku posvetovanja pojasnila, da se priprava dokumenta TUS zaključuje. 

Priporočila in pripombe javnosti so bile v strategiji upoštevane. V naprej se zahvaljuje za 

pripravljenost prisotnih za sodelovanje pri izvedbi TUS-a tudi v prihodnje in prisotne seznani, da bo 

sodelovanje javnosti  dobrodošlo tudi pri pripravi prihodnjih projektnih predlogov, opredeljenih v 

okviru TUS.  

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA MESTNE OBČINE KOPER 

 

Po zaključku posvetovanja je sledila predstavitev začetka priprave celostne prometne strategije za 

Mestno občino Koper. Slednja se je namreč zavezala načelom trajnostne mobilnosti in je pristopila 

tudi k pripravi omenjenega dokumenta, pri čemer bo sledila evropskim smernicam, zapisanim v 

Akcijskem načrtu za urbano mobilnost in Beli knjigi prometne politike. S celostnim načrtovanjem 

mobilnosti se želi prebivalstvu zagotoviti transportne možnosti in neoviran dostop do ključnih 

destinacij, izboljšati varnost, zmanjšati onesnaževanje, izboljšati učinkovitost prevoza ter povečati 

atraktivnost urbanega okolja. Strategija bo osredotočena na pet temeljnih področij: hojo, 

kolesarjenje, javni potniški promet, racionalno rabo motoriziranega prometa in trajnostno 

načrtovanje. Ciljna javnost bo prek delavnic vključena tudi v pripravo celostne prometne strategije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poročilo je pripravila:  

 

Larisa Kunst 







 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 4 

 

 

 

 

 

 

 

Poročilo o odzivih javnosti preko spletnih vprašalnikov 



Poročilo o odzivih javnosti preko spletne strani ter drugih oblik 
 
V nadaljevanju so predstavljeni naslednji prispevki: 

 

- Društvo jadralni klub Marina Koper, 
- Doc. dr. Tomaž Grušovnik, Univerza na Primorskem, 
- Dva odgovora na spletno anketo v sklopu 1. posvetovanja, 
- Intervju s predstavniki starejših meščanov v mestu Koper, 
- Zavod Koper Otok. 

 
 

Društvo jadralni klub Marina Koper 

18.08.2015 
 
Pobuda za izvedbo jadralnega projekta  ,,MAXI KOPER'' 

 

Kot društvo jahtni klub Marina Koper, ki je eno izmed nosilcev športno pomorske dejavnosti v mestni 

občini Koper dajemo pobudo za izvedbo jadralnega projekta ,,MAXI KOPER'', ki vključuje sledeče 

aktivnosti: 

- Izvajanje promocije turizma kot ene izmed rastočih gospodarskih panog v mestni občini 
Koper, 

- Sodelovanje s Primorsko Univerzo pri izobraževalnih procesih, pripravah študentov za 
jadralna tekmovanja, izvajanje team buildinga, 

- Izvedba jadralnih regat ter 
- Udeležba na odmevnih tekmovanjih na Jadranskem morju in izvajanje promocije mesta 

Koper. 
Za uspešno izvajanje projekta podajamo pobudo Mestni občini Koper, da ponovno vzpostavi 

komunalni privez za privez jadrnic med Marino Koper in Luko Koper.  

Prepričani smo, da bo izvedba  projekta pomembno pripomogla k ugledu in promociji turizma v 

mestni občini Koper.  

 

 
doc. dr. Tomaž Grušovnik, Univerza na Primorskem 

30. 7. 2015  
 
Iskreno se zahvaljujem za vaš interes za vključevanje javnosti v snovanje TUS za MOK. 

Sam sem po našem sestanku še kar precej razmišljal o tem projektu, ki ga - tako menim - vsi z 

veseljem podpiramo; spomnil pa sem se, da bi, v skladu s svojimi intervencijami, rad predlagal še eno 

stvar, in sicer: nujno posodobitev knjižnične infrastrukture v MOK. 

 

Menim, da igrajo knjižnice ključno vlogo pri oblikovanju javne kulture in izobraževanja javnosti (na 

sestanku sem sam poudarjal pomen razvoja 'infrastrukture vrednot', ki je za trajnostni razvoj enako 

nujna kot fizična infrastruktura), zato bi bil zelo vesel, če bi razmislili tudi o vključitvi knjižnic v TUS 

MOK. 

(Za primerjavo: vemo, da imata tako Maribor kot Ljubljana močno knjižnično infrastrukturo tako 

splošnih kot univerzitetnih knjižnic, kar pa za Koper zaenkrat žal še ne velja - mislim, da je to velika 

škoda, saj so knjižnice hkrati tudi prireditveni prostori itd.) 



Dva odgovora na spletno anketo v sklopu 1. posvetovanja 

Julij 2015 

 

1. Katere so po vašem mnenju najpomembnejše prednosti dosedanjega urbanega razvoja mesta 

Koper ?  

Ureditev in sanacija stavb v starem središču Kopra. 

Morje, plaža, marina, center. 

 

2. Katere so po vašem mnenju pomanjkljivosti dosedanjega urbanega razvoja mesta Koper?  

Prevelik poudarek na ožjem centru Kopra in zanemarjanje podeželja !!! 

Dogajanje v smislu prireditve, koncerti,... trgovine,.. 

 

3. Katere so po vašem mnenju najpomembnejše priložnosti bodočega urbanega razvoja mesta 

Koper? 

Urediti staro mestno jedro ter privabiti nova vlaganja ter s tem nova delovna mesta. 

Da postane pravo mesto kjer je nekaj dogaja in je polno ljudi. 

 

4. Katere so po vašem mnenju najpomembnejše nevarnosti bodočega urbanega razvoja mesta 

Koper? 

Zopet se bo urejal samo priobalni pas, ostalo pa bo nespremenjeno. 

Da se ne bo dovolj razvilo in ne bo pravo mesto. 

 

5. Kako vidite vizijo bodočega razvoja mesta Koper? Naštejte tri elemente, ki bi jih po vašem 

mnenju morala vsebovati vizija bodočega razvoja mesta Koper. 

Občinska pomoč gospodarstvu, turizmu in prometu. 

Več trgovin, koncertov, ljudi, dogajanja, ustanov, centrov, hrane  

 

6. Kateri so po vašem mnenju ključni izzivi pri uresničevanju te vizije? 

Nova delovna mesta.  

Da pritegne ljudi. 

 

7. Navedite nekaj dolgoročnih in srednjeročnih ciljev (ali ukrepov) za uresničitev te vizije. 

Poudarek mora biti tudi na razvoju podeželja (turizem, malo gospodarstvo, promet). Velik del 

prebivalstva živi na podeželju, zato vklopite v ta urbani razvoj tudi Pobege, Čežarje, itd. 

Več trgovin, koncertov, ljudi, dogajanja, ustanov, centrov, hrane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intervju s predstavniki starejših meščanov v mestu Koper 

31.7.2015 

 

Sodelujoči: 

- Eva Bolčič, izdelovalec TUS, vodila intervju, 

- Helena Videtič, vodja Centra dnevnih aktivnosti za starejše Koper (CDA), 

- Cvetka  Jagodič, predsednica Zveze društev upokojencev Mestne občine Koper, 

 

Za potrebe dodatnih podatkov za izdelavo TUS smo se obrnili na CDA in Zvezo društev upokojencev 

Mestne občine Koper za informacije o položaju, zaznanih problemih in splošnem pogledu na življenje 

starejših v mestu Koper. 

 

IZHODIŠČNA VPRAŠANJA IN TEME ZA RAZGOVOR: 

- Položaj starejših v mestu (vključenost, počitje…) 

- Programi za starejše v mestu 

- Kaj so problemi, pomanjkljivosti, slabosti? 

- Kaj so prednosti? 

- Kaj starejši cenijo? 

 

Splošne informacije: 

- Demografska in družbena specifika v Kopru zaradi hitre urbanizacije in industrializacije v 2. 

polovici 20. stoletja. V zadnjih desetletjih zato nesorazmerno veliko povečanje starejše 

populacije (ni naravne demografske kontinuitete) 

- V MOK deluje 16 društev upokojencev, 15 jih je vključenih v zvezo (skupaj 5500 članov) 

- V CDA vključenih 1400 članov iz celotnega območja MOK 

 

Splošna izhodišča obravnave in življenja starejših: spodbujanje samostojnega življenja starostnikov in 

čim manj institucionalnega varstva in oskrbe- to pomeni čim daljša in čim boljša integriranost v 

družbo in skupnost. 

 

Kaj so problemi, pomanjkljivosti, slabosti? 

- Dostopnost CDA, predvsem pomanjkanje parkirnih mest, njihova oddaljenost, plačljivost, 

dostop za invalide); dostopnost posameznike odvrača od uporabe storitev CDA 

- Dostopnost do mestnega središča (plačljivost parkirnih mest, fizične ovire v mestu, uporaba 

za invalide, slab sistem JPP- premalo medkrajevnih povezav v merilu občine) 

 

- Pomanjkanje plažnih površin in ureditev 

- Premalo sence v mestu 

 

Kaj starejši cenijo, kje so kakovosti in prednosti? 

- Urejene mestne odprte površine (sprehajališča, ulice) 

- Občutek varnosti v mestu (starejši se ne počutijo ogrožene, zapostavljeni) 

- Starejši se čutijo družbeno vključeni in imajo občutek, da so upoštevani (v svojih potrebah, po 

počutju, po komunikaciji z MOK). 

 



Zavod Koper Otok 

19. 8. 2015 

 
Predlogi za dopolnitev Trajnostne urbane strategije mesta Koper  
 
Zavod Koper Otok, ki združuje preko 50 ponudnikov iz starega mestnega jedra, v nadaljevanju podaja 
nekaj predlogov za dopolnitev Trajnostne urbane strategije (TUS) mesta Koper in za sodelovanje z 
Mestno občino Koper. Namen obstoja Zavoda Koper Otok je združevanje trgovcev, gostincev in 
ostalih ponudnikov iz centra mesta za njegovo oživljanje in s tem krepitev konkurenčnosti starega 
mestnega jedra kot poslovnega in nakupovalnega okolja. S tem se tudi naši predlogi uvrščajo v eno 
izmed prednostnih osi razvoja Evropske kohezijske politike, kot je navedena v podpoglavju 1.3 
Koncepta TUS – izboljšanje konkurenčnosti, poslovnega okolja in podpora podjetništvu.  
 
Predlagamo, da se v delu TUS, ki obravnava izzive na področju razvoja družbe in gospodarstva, 
izrecno omeni nadaljnje izvajanje ukrepov za oživljanje starega mestnega jedra. Na podlagi 
dosedanjega sodelovanja in obojestranskih prizadevanj združenih trgovcev in občinske uprave za 
oživljanje mestnega jedra smatramo, da bi bilo potrebno pod sklop »Koper podjetniško mesto« 
vključiti aktivnosti oživljanja mestnega jedra na področju razvoja gospodarskih dejavnosti 
umeščenih v mestno jedro ter dejavnosti povezanih z njimi. Predlagamo tudi, da se večja pozornost 
nameni spodbujanju večjega pretoka obiskovalcev po celotnem mestnem jedru. S tem želimo v TUS 
dodatno podpreti trajnostni razvoj centra mesta, ki je lahko trajnostni le, če so ukrepi in nato 
rezultati usmerjeni v staro mestno jedro kot celoto. Opazno je namreč, da se staro mestno jedro 
razvija neenakomerno, z občutno boljšim položajem t. i. promenade in podrejenim položajem 
ostalega starega mestnega jedra, ki ga že tako in tako pestijo nekatere druge ovire (infrastrukturne, 
kulturno-dediščinske, itd.).  
 
Pri izvajanju strategije na področjih izboljšanja konkurenčnosti, medpodjetniškega povezovanja in 
izzivov na področju razvoja družbe in gospodarstva predlagamo naslednje konkretne ukrepe:  
 
- Spodbujanje zapolnjevanja zaprtih poslovnih prostorov z gospodarsko dejavnostjo  

- Predlagamo sprejetje takse ali davka na zaprte in prazne poslovne prostore ob glavnih 
mestnih ulicah in trgih (Čevljarska, Župančičeva, Cankarjeva, Kidričeva ulica; Staničev, 
Gortanov, Muzejski, Carpacciov, Prešernov trg in trg Brolo). S tem se želi spodbuditi lastnike 
teh prostorov, da jih oddajo v najem ali prodajo boljšemu lastniku in s tem ustavijo 
degradacijo okolja.  

- Kot možnost se predlaga tudi oprostitev take davščine za tiste prazne poslovne prostore, 
kjer bi njihovi lastniki soglašali z umestitvijo določene kulturne ali razstavne dejavnosti, saj 
bi s tem dosegli enak učinek, tj. izboljšanje okolja oziroma ustavitev njegove degradacije. Kot 
primer tega predlagamo umestitev raznih razstav o zgodovini mesta, umetniških razstav in 
podobno v izložbe praznih prostorov.  

- Alternativna možnost oprostitve take davščine bi lahko veljala tudi za primere, ko bi lastniki 
soglašali s prenosom upravljanja prazne oziroma zaprte nepremičnine na MOK.  
 



 
- Pomemben ukrep za zaustavitev zapiranja poslovnih prostorov v starem mestnem jedru, ki 
ga je MOK sprejela decembra 2013, je bilo začasno znižanje najemnin poslovnih prostorov v 
lasti MOK. Ta ukrep je številnim podjetjem omogočil preživetje in nadaljevanje dejavnosti v 
centru mesta. V zadnjih dveh letih se žal ekonomska slika ni popravila dovolj, da ta ukrep ne 
bi bil več potreben. V prvi fazi se predlaga podaljšanje znižanja najemnin najemnikov 
poslovnih prostorov v lasti MOK. Na daljši rok pa predlagamo sprejem aktivnih ukrepov za 
znižanje najemnin in spodbujanja vlaganj v poslovne prostore, kjer bi najemniki investirali v 
obnovo poslovnih prostorov v zameno za znižanje najemnine. S tem bi se povečevala 
vrednost premoženja MOK in konkurenčnost dejavnosti v teh prostorih.  

- V duhu demokratizacije in vključevanja civilne družbe v odločitve, ki zadevajo javno sfero, 
predlagamo vključitev predstavnikov podjetnikov in prebivalcev mestnega jedra v 
oblikovanje aktivne politike oživljanja mestnega jedra na področju upravljanja z 
nepremičninami v lasti MOK. S tem bi prebivalci in podjetniki, kot pomembni deležniki v tem 
okolju, dobili možnost soodločanja glede umeščanja posameznih dejavnosti v mestnem jedru. 
Prav tako bi lahko dosegli diverzifikacijo ponudbe v mestnem jedru, ko bi na podlagi sprejete 
politike posameznim prostorom natančneje dodelili vrsto dejavnosti, ki bi bila kot kriterij 
upoštevana na razpisu za oddajo nepremičnin. S tem, ko bi dali možnost soodločanja 
deležnikom, ki bodo ob novem subjektu v centru mesta živeli dnevno, bi dosegli večjo 
transparentnost ter naravnanost na dolgi rok, ki presega zgolj kriterij kratkoročne najemnine.  
 

- Spodbujanje kulturnega in družabnega dogajanja v starem mestnem jedru  
- Za spodbujanje dogajanja in izvedbe prireditev v starem mestnem jedru se predlaga 
sprememba načina točkovanja ali dodeljevanja sredstev z javnega razpisa za sofinanciranje 
prireditev v MOK, skladno z letnim programom prireditev, ki bi ga sprejemala MOK. Letni 
program prireditev bi vseboval strateške cilje glede vrst prireditev in njihovih ciljnih publik ter 
predvsem geografsko porazdeljenost dogajanja po celotnem mestnem jedru. Program 
oziroma sofinanciranje prireditev se lahko v večji meri usmeri v spodbujanje organizacije 
prireditev na manj obljudenih delih mestnega jedra in zavira pretirano skoncentrirano 
dogajanje na le eni ulici in v le nekem obdobju. S tem bi dosegli večji interes organizatorjev za 
izvajanje prireditev v starem mestnem jedru, kar je skladno s projektnim sklopom Koper 
KULTURNO MESTO, kot zapisano v Konceptu TUS.  

- V povezavi s tem predlagamo nadaljnji ukrep, s katerim bi se organizatorjem prireditev na 
prej naštetih ulicah in trgih starega mestnega jedra oprostila obveznost plačila občinskih 
taks in dajatev pri pridobivanju dovoljenj. Ta ukrep bi ravno tako strmel k temu, da bi se 
povečalo kulturno in družbeno dogajanje tudi v drugih delih mestnega jedra, kar bi 
dolgoročno v centru mesta povzročilo bolj enakomeren pretok obiskovalcev.  

- Kot tretji ukrep za spodbujanje kulturnega in družbenega dogajanja v mestnem jedru se 
predlaga ureditev infrastrukture, potrebne za izvedbo prireditev, na vseh pomembnejših 
trgih v starem mestnem jedru. Eden od ključnih razlogov za večje število prireditev ali vsaj 
večji interes za organizacijo le teh na Pristaniški ulici je obstoj urejene infrastrukture, kar 
znižuje stroške organizacije dogodkov. Z ureditvijo infrastrukture, kot je na primer vedno 
možen dostop do elektrike in vode, tudi na drugih trgih (Titov, Prešernov, Gortanov, Muzejski 
trg) bi se povečala konkurenčnost slednjih kot potencialnih prizorišč za dogodke.  
 

- Izboljšanje okolja za prebivalce in turiste  
- V povezavi s spodbujanjem enakomernejšega pretoka obiskovalcev ter izboljšanja okolja 
predlagamo izvedbo pilotnega projekta ozelenitve enega izmed trgov v starem mestnem 
jedru. Strokovne službe naj pripravijo predlog o možnostih ozelenitve trga z avtohtonimi 
rastlinami in v skladu z omejitvami glede zaščite kulturne dediščine ter celostne podobe trga. 
Ob uspešnosti pilotnega projekta bi lahko projekt ozelenitve razširili še na druge ulice in trge, 



pri čemer bi lahko breme vzdrževanja rastlin prevzeli ponudniki v neposredni okolici, ki bi od 
tega imeli korist v obliki lepšega okolja in povečanega obiska.  

- Nadalje predlagamo, da ozelenitev mestnega jedra poteka na način, da bi se s tem doseglo 
tudi odišavljenje mestnih ulic. Slednje bi pripomoglo k občutku čistoče v mestnem jedru in bi 
naredilo kraj prijetnejšega za obiskovanje, hkrati pa bi to prekrilo nekatere nevšečnosti kot so 
pogosto zaudarjanje po živalskem (in občasno celo človeškem) urinu.  

- Za turistom prijaznejše okolje v mestnem jedru predlagamo namestitev talnih, stenskih 
ali drugih označb, ki bi usmerjale njihovo gibanje po celotnem mestnem jedru. Označbe s 
smerokazi in kratkim opisom bi lahko usmerjale proti glavnim ulicam kot »shopping ulicam« 
ter trgom kot »znamenitostim«.  

- Predlagamo tudi umestitev klopi za sedenje po trgih znotraj mestnega jedra, ki bi 
domačinom in obiskovalcem omogočale počitek. Izrazito največ klopi je namreč obstoječih 
vzdolž Pristaniške ulice, medtem ko jih po drugih trgih, z izjemo Brola, le stežka najdemo.  

 
V Zavodu Koper Otok verjamemo, da bi zgoraj našteti ukrepi prispevali k zares trajnostni urbani 
strategiji, k poglabljanju zaupanja in dialoga med javno in privatno sfero ter k boljšemu razvoju 
mestnega jedra.  
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