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1

UVOD

Slovensko primorje je z vidika urejanja prostora zelo občutljivo, saj se na zelo majhnem območju
pojavlja mnogo dejavnosti, ki so glede prostorskih zahtev pogosto v neskladju. Slovensko primorje je
na severu in jugu omejeno z državno mejo (Italija, Hrvaška), na zahodu pa z Jadranskim morjem. Že
nekaj časa je v ospredju razprava o prostorski ureditvi obale med Koprom in Izolo (Mezek, 2015). Ta
del ima že od nekdaj povezovalno funkcijo med omenjenima urbanima središčema (Parenzana.net,
2017). V začetku 20. stoletja je na tem območju potekala ozkotirna železnica (t. i. Parenzana oziroma
Porečanka), ki je povezovala Trst s Porečem (Parenzana.info, 2017). Danes je na tem območju glavna
cesta II. reda (Kategorizacija državnih cest, 2012).
Že od ideje za gradnjo predora Markovec so se porajala vprašanja, kaj z obalno cesto, ko bo predor
zgrajen. Do sedaj je bilo izvedenih že kar nekaj idejnih natečajev, delavnic in projektov na obravnavano
temo (slike 1, 2 in 3). Leta 1990 je bil izveden Javni urbanistični natečaj za ureditev obalne ceste med
Koprom in Izolo, nato leta 1992 planerska delavnica na temo urejanja prostora v Slovenski Istri
(Balaban, J. et al., 1998), leta 1993 planerska delavnica Prostorska ureditev obalnega območja in
priporočila za usmerjanje prostorskega razvoja ter urejanje prostora obalnega območja ter leta 2001
mednarodna urbanistična delavnica Obala med Koprom in Izolo – ureditev rekreacijskih in kopaliških
površin. V zadnjih letih (predvsem po odprtju predora Markovec) smo bili priča mnogokaterim vizijam
prostorske ureditve obale med Koprom in Izolo (Jelen, 2014), med katerimi pa se je našla tudi kakšna,
ki bi jo lahko označili za surrealistično (slika 1). Menimo, da obravnavani odsek obale potrebuje
sodobno in trajnostno rešitev, ki bo izvedljiva tako s prostorskega, časovnega, kot tudi s finančnega
vidika.

Slika 1: Premostitev Koprskega zaliva – Organski most (UP, 2014).
Po vzpostavitvi prometa skozi predor Markovec je Občina Izola ocenila, da je količina prometa po obalni
cesti upadla za približno 80 % (Šuligoj, B., 2015). To je zelena luč za nove možnosti prostorske ureditve
obale, ki jih je treba temeljito proučiti. V tem primeru ne gre le za približno 4 kilometre dolgo območje,
ki ga je treba urediti, temveč tudi za ustrezno razmestitev dejavnosti, prometa in javnih prostorov, ki bi
izboljšale kakovost življenja lokalnega prebivalstva, na kar bo bodoča prostorska ureditev vsekakor
vplivala.
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Slika 2: Zasnova prostorske ureditve obale med Koprom in Izolo Studia Mediterana
(Studiomediterana.si, 2004).

Slika 3: Zasnova prostorske ureditve obale med Koprom in Izolo Studia Mediterana: Karakteristični
prerez (Studiomediterana.si, 2004).

1.1

NAMEN IN CILJI NALOGE

Namen tega magistrskega dela je:





Predstaviti eno ali več variant oziroma scenarijev razvoja obravnavanega območja,
na podlagi analize potreb lokalnega prebivalstva pripraviti predlog prostorske ureditve
obravnavanega območja,
nakazati smernice za bodoče prostorsko urejanje,
izpostaviti pomen vključevanja javnosti v proces prostorskega načrtovanja.
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Cilji naloge so:






Na podlagi izvedene prostorske analize opredeliti možnosti za umestitev novih dejavnosti na
odseku obalnega območja, kjer se je zaradi izgradnje predora Markovec motorni promet
drastično zmanjšal,
predstaviti pomen in metodologijo vključevanja širše javnosti v proces prostorskega
načrtovanja,
izvesti anketo z namenom raziskave potreb lokalnega prebivalstva na obravnavanem območju,
na osnovi rezultatov raziskave oblikovati variantne predloge za prostorsko ureditev obalnega
pasu med Koprom in Izolo ter podati smernice za nadaljnje prostorsko načrtovanje na območju
obalnega pasu med Koprom in Izolo.

Pri izdelavi idejne zasnove prostorske ureditve obalnega pasu med Koprom in Izolo smo se v čim večji
meri želeli približati naslednjim ciljem:











1.2

Slediti potrebam lokalnega prebivalstva,
zasnova mora biti realna in uresničljiva v zglednem času,
možnost realizacije po fazah,
izkoristiti naravne danosti,
ohraniti kopensko in morsko floro in favno,
ohraniti kulturne, zgodovinske in arheološke znamenitosti,
ohraniti in oplemenititi značaj ter avtohtonost območja,
izrabiti potencial območja,
upoštevati načela trajnostne mobilnosti,
območje urediti tako, da se lahko predstavlja, obratuje in trži celostno.

STRUKTURA NALOGE

Naloga je sestavljena iz šestih poglavij:
1. poglavje: Uvod
V uvodu smo Slovensko primorje opisno umestili v prostor, na kratko opisali njegove glavne prostorske
značilnosti, povzeli dosedanje aktivnosti, povezane s prostorsko ureditvijo obalnega pasu med Koprom
in Izolo ter na koncu podrobneje opredelili idejo tega magistrskega dela.
2. poglavje: Izhodišča za prostorsko načrtovanje na obravnavanem območju
V tem poglavju smo posebej predstavili uveljavljene pristope za prostorsko načrtovanje na kopnem in
morju. Povzeli smo temeljne zakonske in prostorske akte, ki narekujejo načrtovanje prostora na
obravnavanem območju. Predstavili smo stanje in temeljna izhodišča na področju participacije javnosti
v procesu prostorskega načrtovanja v Sloveniji in tujini.
3. poglavje: Metodologija dela
V tem poglavju smo podrobneje določili in opisali območje obravnave. Predstavili smo v tem
magistrskem delu uporabljene metodološke korake ter anketo kot metodo oziroma orodje za
participacijo javnosti v procesu prostorskega načrtovanja.
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4. poglavje: Prostorska in statistična analiza obstoječega stanja
S pomočjo kartiranja, analize statističnih in drugih kvantitativnih podatkov smo v tem poglavju
predstavili dejansko stanje prostora. Izdelali smo analizo dejanske rabe prostora, analizo zelenih površin,
morfološko analizo, vizualno analizo, analizo omejitev v prostoru ter prometno analizo. Poleg naštetih,
smo v tem poglavju predstavili še statistično analizo demografije in migracij prebivalstva ter analizo
turizma. V okviru proučitve ureditvenega območja smo izdelali analizo namenske rabe prostora ter na
koncu še raziskavo javnega mnenja, ki smo jo izvedli s pomočjo ankete.
5. poglavje: Idejna zasnova prostorske ureditve obalnega pasu med Koprom in Izolo
Idejno zasnovo prostorske ureditve obalnega pasu med Koprom in Izolo smo izdelali upoštevajoč
izsledke iz 4. poglavja in predstavili s pomočjo kart ter opisov idejne zasnove prostorske ureditve,
zasnove zelenih površin, zasnove prometne ureditve, skupne karte prostorske ureditve in
tridimenzionalnih prikazov podrobnejših prostorskih ureditev. Ureditveno območje smo v tem poglavju
razdelili na 15 enot urejanja prostora, ki smo jih tudi podrobno opisali. Na koncu smo podali še predloge
in smernice za nadaljnje prostorsko urejanje obalnega pasu.
6. poglavje: Zaključek
V zaključku je povzet namen tega magistrskega dela s splošnimi ugotovitvami.
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5

IZHODIŠČA ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE NA
OBRAVNAVANEM OBMOČJU
IZHODIŠČA ZA PODROBNO PROSTORSKO NAČRTOVANJE NA
OBALNEM PASU MED KOPROM IN IZOLO

Prostorsko načrtovanje v splošnem zajema širok spekter dejavnosti. Opredeljuje ga Zakon o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt, 2007)1, ki se v glavnem nanaša na prostorsko načrtovanje na kopnem. Prostorsko
načrtovanje na morju pa je tako v Sloveniji kot v tujini razmeroma nov pojem, ki v slovenski zakonodaji
ali drugih temeljnih prostorskih aktih (še) ni podrobneje opredeljen, ga pa opisuje Unescov Program
pomorskega prostorskega načrtovanja (2017) v okviru katerega je določenih 10 temeljnih korakov
(Ehler, Douvere, 2009):

1.
RAZISKAVA
PRISTOJNOSTI

2.
ZAGOTOVITEV
FINANCIRANJA

3.
ORGANIZACIJA
PROCESA
PROSTORSKEGA
NAČRTOVANJA NA
MORJU

4.
VKLJUČEVANJE
INTERESNIH
SKUPIN

Raziskovalni del
8.
IZVAJANJE
NAČRTA

7.
RAZVOJ NAČRTA

6.
SNOVANJE
SCENARIJEV
RAZVOJA
PROSTORA

5.
ANALIZA
OBSTOJEČEGA
STANJA

Izvedbeni del
9.
VREDNOTENJE
USPEŠNOSTI

10.
PRILAGAJANJE
PROCESA

Korak 1 - 10

Slika 4: Diagram desetih temeljnih korakov procesa prostorskega načrtovanja v morju
(Ehler, Douvere, 2009).
Zgornjo shemo (slika 4) lahko v grobem razdelimo na raziskovalni in izvedbeni del. Prvi korak zajema
raziskavo potreb po prostorskem načrtovanju na morju in proučitev zakonodaje in kompetenc. V okviru
zagotovitve financiranja Unesco določa proučitev možnosti in izvedljivosti različnih virov financiranja.
V sklop organizacije procesa prostorskega načrtovanja na morju Unesco uvršča sestavo projektne
skupine, razvoj metodologije dela, določitev območja prostorske ureditve in časovnega okvira,
opredelitev načel, ciljev, končnih pridobitev in dolgoročnih ciljev, prepoznavo tveganj ter razvoj kriznih
načrtov. Vključevanje interesnih skupin zajema določitev le-teh, določitev časovne točke vstopa
interesnih skupin v proces prostorskega načrtovanja ter načina sodelovanja interesnih skupin. Izvedba
analize obstoječega stanja je določena s pripravo kartografskega gradiva ekološkega, okoljskega in
oceanografskega stanja prostora, zbiranjem in kartiranjem informacij o človeških dejavnostih na
1

V začetku novembra 2017 je bil sicer sprejet nov Zakon o urejanju prostora -2 (ZUreP-2, Ur. l. RS. 61/17), ki
pa bo stopil v veljavo šele v sredini leta 2018, zato ga v magistrski nalogi vsebinsko še ne upoštevamo.
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obravnavanem območju ter analizo omejitev v prostoru. Prvih pet korakov je tako osnova za snovanje
scenarijev razvoja prostora, ki zajema napovedovanje bodočih trendov prostorskih in časovnih potreb
obstoječih človeških dejavnosti v prostoru, ocenjevanje bodočih prostorskih in časovnih zahtev vodnega
prostora ter zaznavo alternativnih možnosti razvoja obravnavanega območja. Na osnovi zasnov
scenarijev Unesco predvideva razvoj načrta, ki temelji na zaznavi alternativnih prostorskih in časovnih
ukrepov, spodbud in pristojnosti institucij, določitvi meril za izbiro ukrepov upravljanja prostora ter
določitvi načrta coniranja. Po odobritvi načrta urejanja prostora Unesco predvideva njegovo dosledno
izvajanje ter uveljavljanje načrta upravljanja s prostorom. Vrednotenje uspešnosti zajema razvijanje
načrta nadzora uspešnosti in vrednotenja prostorskega načrta, vrednotenje podatkov nadzora uspešnosti
prostorskega načrta in poročanje o rezultatih vrednotenja podatkov nadzora uspešnosti prostorskega
načrta. (Ehler, Douvere, 2009).
Opisan proces prostorskega načrtovanja na morju, kot ga določa Unesco je iterativen, kar pomeni, da
zadnji korak, zavoljo prilagajanja postopkov, predvideva vračanje k prejšnjim. Postopek tako
ponavljamo vse do dosege želenega, optimalnega rezultata. Zadnji korak zajema podajanje predlogov
glede sprememb ciljev in ukrepov upravljanja prostora ter predlogov, ki se nanašajo na prerazporeditev
sredstev od neefektivnih ukrepov upravljanja prostora k efektivnim, komunikacijo z naročniki,
načrtovalci in ostalimi interesnimi skupinami glede tekočega projekta, zbiranje novih informacij ter
izvajanje dodatnih raziskav na obravnavanem območju, ki bi lahko pripomogle k zmanjšanju
negotovosti pri nadaljnjem načrtovanju. (Ehler, Douvere, 2009).
Slika 5 prikazuje biogeografski okvir odločanja kot podporo prostorskemu načrtovanju v morju, kot ga
definirajo Nacionalni centri za obalno oceanografijo (ang. The national centres for coastal ocean science
- NCCOS), ki je notranja organizacijska enota Nacionalne oceanografske službe (ang. National ocean
service – NOS (2017)) in deluje pod okriljem Nacionalne uprave za oceane in ozračje (ang. National
oceanic and atmospheric administration – NOAA (2017)) Ministrstva za trgovino Združenih držav
Amerike (ang. U. S. Department of commerce). Organizacija predstavlja 4 temeljne faze prostorskega
načrtovanja v morju (NCCOS, 2014):

Slika 5: Biogeografski okvir odločanja kot podpora prostorskemu načrtovanju v morju, kot ga
definirajo Nacionalni centri za obalno oceanografijo (NCCOS, 2014).

Miculinič, A. 2018. Prostorska ureditev obalnega pasu … na osnovi analize potreb lokalnega prebivalstva.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Odd. za geodezijo, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.

7

Logično zaporedje korakov informacijske sinteze:





Kontakt z deležniki urejanja prostora za določitev prioritet,
vrednotenje podatkov in zaznava podatkovnih vrzeli,
prepoznavanje ekosistemskih vzorcev in procesov, vključno s človeškimi dejavnostmi v
obravnavanem območju,
delo z nosilci za podporo posebnih aplikacij za upravljanje.

Pomorsko prostorsko načrtovanje – stanje v Republiki Sloveniji
Republika Slovenija v svoji zakonodaji in prostorsko načrtovalskem okviru še nima vključenega procesa
pomorskega prostorskega načrtovanja. Glede na evropsko direktivo 2014/89/EU mora vsaka država
članica Evropske unije vzpostaviti okvir za pomorsko prostorsko načrtovanje, pripraviti in sprejeti
pomorski prostorski načrt in izvajati protokol integriranega upravljanja obalnih območij Sredozemlja
(UIRS, 2017). Zato so se tudi v Sloveniji v zadnjih letih začele razvijati strokovne podlage za prostorsko
načrtovanje na morju. Leta 2016 je bil s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije (ARRS) razpisan Ciljni raziskovalni program z naslovom Oblikovanje procesa pomorskega
prostorskega načrtovanja (ARRS, 2016). Cilji programa so bili:






Oblikovanje predloga procesa pomorskega prostorskega načrtovanja,
oblikovanje predloga postopka priprave pomorskega prostorskega načrta,
oblikovanje predloga vsebine in oblike pomorskega prostorskega načrta,
oblikovanje predloga spremljanja izvajanja pomorskega prostorskega načrta,
preveritev predlaganega procesa pomorskega prostorskega načrtovanja in postopka priprave
pomorskega prostorskega načrta na testnem primeru.

Program z naslovom »Razvoj procesa in postopkov priprave integralnega pomorskega prostorskega
načrtovanja« pripravlja Urbanistični inštitut Republike Slovenije in naj bi bil pripravljen do vključno
marca 2018. (UIRS, 2017).
Projekt sledi štirim temeljnim ciljem (UIRS, 2017):







Izdelava metodologije procesa in postopkov pomorskega prostorskega načrtovanja, ki bo
upoštevala nacionalni morski akvatorij z njegovim kontinentalnim zaledjem kot neločljivo večfunkcionalno krajino,
oblikovanje procesa pomorskega prostorskega načrtovanja tako, da bo odražal celostni in
participativni pristop k načrtovanju in upravljanju nacionalnega morskega akvatorija, skladno z
zahtevami Direktive 2014/89/EU,
s pomorskim prostorskim načrtovanjem spodbujati vzdržno rabo morskih virov, trajnostno rast
pomorskih gospodarstev in trajnostni razvoj nacionalnega morskega akvatorija,
razviti in udejanjiti inovativne vsebine in metode pomorskega prostorskega načrtovanja,
prilagojene velikosti in značilnostim nacionalnega morskega akvatorija.

Tema tega magistrskega dela zahteva tudi poseg v morje, zato moramo v čim večji meri upoštevati
smernice in napotke institucij, ki se tako v svetu kot doma ciljno ukvarjajo z načrtovanjem morskega
prostora. Pri načrtovanju na obravnavanem območju bomo skušali stremeti k čim manjšemu in čim manj
invazivnemu posegu v akvatorij.
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Izčrpen vir izhodišč in načel v tem magistrskem delu predstavlja Nova urbana agenda (2016). Vsebina
le-te se nanaša na sodoben pristop k prostorskemu načrtovanju urbanih območij.

HABITAT III – Nova urbana agenda
Od 17. do 20. oktobra 2016 je v Quitu v Ekvadorju potekala Konferenca Združenih narodov Habitat III,
katere predmet je bil trajnostni urbani razvoj in stanovanja. Cilj konference je bil sprejetje Nove urbane
agende. Konference so se udeležili tudi predstavniki poddržavnih in lokalnih uprav, člani parlamentov,
predstavniki civilne družbe, domorodna ljudstva, lokalne skupnosti, zasebni sektor, znanstveniki in
akademiki ter ljudje iz stroke in prakse. Nova urbana agenda spodbuja trajnostni urbani razvoj zavoljo
uresničitve celostnega, usklajenega trajnostnega razvoja razvoja na svetovni, državni, poddržavni,
regionalni in lokalni ravni ter tako sledi izvajanju Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. (Zužič Žerjal,
2017).
Predmet obravnave Nove urbane agende so mesta in naselja, ki spodbujajo participacijo prebivalstva v
okvirih odločanja in v ospredje postavljajo varen in dostopen javni prostor, imajo vlogo v širšem
prostoru (preko upravnih meja), spodbujajo uravnotežen trajnostni in celostni prostorski in urbani
razvoj, oživljajo, varujejo, ohranjajo in vzpodbujajo življenjski prostor, ekosisteme, vodo, biotsko
raznovrstnost, minimalizirajo svoj vpliv na okolje ter prehajajo k trajnostnim načinom proizvodnje in
porabe. Nova urbana agenda izpostavlja tudi, da kultura in pestrost le-te bogatita človeštvo in pomembno
pridata k trajnostnemu razvoju mest in naselij ter napredku ljudi, ki jim je s tem omogočena edinstvena
vloga pri razvojnih pobudah. (Zužič Žerjal, 2017).
Iz Nove urbane agende smo povzeli tista načela, cilje in zaveze, ki se tematsko nanašajo na naše delo.
Gre predvsem za trajnostno rabo zemljišč, načrtovanje javnih površin, izkoriščanje naravne in kulturne
dediščine, načrtovanje prometa, večnivojsko sodelovanje deležnikov v procesu prostorskega
načrtovanja in sodelovanje javnosti v procesu prostorskega načrtovanja (Zužič Žerjal, 2017):










Zagotovitev okoljske trajnosti v sklopu urbanega razvoja (spodbujanje čistih energetskih virov,
trajnostne rabe zemljišč, varovanje ekosistemov in biotske raznovrstnosti),
spodbujanje trajnostnih načinov porabe in proizvodnje,
sodoben načrtovalski pristop z zavedanjem, da sta trajnostni urbani in prostorski razvoj ključna
za doseganje vsesplošnega trajnostnega razvoja in blaginje,
sprejetje trajnostnih in celostnih pristopov po meri človeka na področju urbanega in
prostorskega razvoja z upoštevanjem starostne strukture in enakosti spolov,
razvoj in izvajanje urbanih politik na ustrezni ravni, vključno z državno-lokalnimi in
večstranskimi partnerstvi, gradnjo povezanih sistemov mest in naselij ter spodbujanje
sodelovanja med vsemi ravnmi uprave, da se omogoči trajnostni, celostni in med sektorsko
povezan urbani razvoj,
oživitev dolgoročnega in celostnega urbanističnega in prostorskega načrtovanja ter oblikovanja
z namenom optimizirati prostorske razsežnosti urbane strukture in izkoristiti prednosti
urbanizacije,
uvajanje ukrepov, ki bodo invalidom zagotavljale možnost enakega dostopa do javnih površin,
javnega prevoza, stanovanj, izobraževalnih in zdravstvenih objektov, javnih informacijskih in
komunikacijskih storitev, sistemov in tehnologij in drugih javnih sredstev in storitev v mestu in
na podeželju,
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spodbujanje oblikovanja varnih in dostopnih zelenih in kakovostnih javnih (večfunkcionalnih)
prostorov (ceste, pločniki, kolesarske steze, trgi, obrežja, vrtovi, parki),
uvajanje celostnih urbanih in prostorskih politik, ki omogočajo trajnostno izkoriščanje naravne
in kulturne dediščine ter varujejo in spodbujajo kulturno infrastrukturo ter tradicionalno znanje
in umetnost,
upoštevanje vloge tradicionalnega znanja in umetnosti pri obnavljanju in revitaliziranju urbanih
območij,
spodbujanje institucionalnih, političnih, pravnih in finančnih mehanizmov z namenom
vzpostavitve platform za učinkovito sodelovanje vseh pri odločanju, načrtovanju in nadaljnjem
delovanju,
spodbujanje interakcije in povezovanja mestnega okolja s primestnim, primestnega s
podeželjem ter obalnega s kopenskim območjem,
krepitev trajnostnega prometa mobilnosti,
zagotavljanje trajnostnega upravljanja in rabe naravnih virov in zemljišč,
ohranjanje in krepitev ekološke in socialne vloge zemljišč, vključno z obalnimi območji, ki
vzdržujejo mesta in naselja,
spodbujanje urbane mobilnosti ter kopenskih in pomorskih cenovno ugodnih trajnostnih vsem
dostopnih prometnih sistemov javnega prevoza ter podpiranje možnosti nemotoriziranega
prometa,
podpiranje vloge državnih, poddržavnih in lokalnih uprav za zbiranje, kartiranje, analizo in
distribucijo podatkov, ki so potrebni za upravljanje prostora,
spodbujanje in krepitev odprtih, uporabniku prijaznih in participativnih podatkovnih platform z
namenom prenosa in izmenjave znanja med državnimi, poddržavnimi in lokalnimi upravami ter
ostalimi pomembnimi deležniki, z namenom krepitve učinkovitega urbanističnega načrtovanja
in upravljanja, ter z namenom povečanja učinkovitosti in preglednosti preko e-uprave ter
krepitvi pristopov, podprtih z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami.

2.1.1 Vključevanje javnosti v proces prostorskega načrtovanja
V Evropski uniji je bil prvi dokument, ki ureja vprašanje sodelovanja javnosti v okoljskih zadevah
Aarhuška konvencija, na podlagi katere je tudi Slovenija sprejela zakone, usklajene z njo (ZPNačrt,
2007; ZUPUDPP, 2010). Aarhuška konvencija je prvi pravno obvezujoči mednarodni dokument, ki je
v celoti namenjen spodbujanju razvoja participativne demokracije in ga je Slovenija podpisala 15. junija
1998 v Aarhusu na Danskem, skupaj s še petintridesetimi državami ter Evropsko skupnostjo (Mirković,
2002). Aarhuška konvencija predpisuje in določa participacijo javnosti pri odločanju o posegih v prostor
na treh osnovnih ravneh in sicer kot sodelovanje javnosti pri sprejemanju odločitev o dovoljenjih za
konkretne posege v okolje (decision-making), pri sprejemanju načrtov, programov in politik v zvezi z
okoljem (policy-making) ter pri pripravi podzakonskih predpisov (law-making), pri čemer mora
pristojni organ na vseh treh ravneh prizadeto javnost ustrezno, pravočasno in učinkovito obvestiti ter ji
podati karakteristične informacije o nameravanih posegih, okoljskih programih, poltikah, in predpisih,
zagotoviti primerno dolga časovna obdobja za posamezne faze v postopkih sprejemanja odločitev
javnosti ter zagotoviti participacijo javnosti dovolj zgodaj, ob še vseh odprtih možnostih. Prav tako mora
pristojni organ javne oblasti prizadeti javnosti omogočiti predložitev vseh ustreznih pripomb,
informacij, analiz in mnenj, upoštevati rezultate javne participacije ter javnost nemudoma obvestiti o
sprejeti odločitvi, vključno z razlogi in utemeljitvami. (Pličanič, 2002).
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Večina držav ima sistem prostorskega načrtovanja urejen na treh ravneh in sicer na državni, regionalni
ter lokalni ravni. V Avstriji in Nemčiji ima lokalna skupnost še vedno manjše možnosti participacije kot
na primer v vzhodnoevropskih in severnoevropskih državah, ki so svoj sistem prostorskega načrtovanja
dodobra posodobile. Lokalne oblasti na Madžarskem, Finskem, Slovaškem, Češkem in v Estoniji so
tako deležne večine pristojnosti v procesu prostorskega načrtovanja, prav tako pa imajo v vseh fazah
vzorno urejeno participacijo javnosti v procesu prostorskega načrtovanja (Baloh, 2013). V osnovi
imamo v Sloveniji sistem prostorskega načrtovanja, za razliko od nekaterih držav, ki imajo vpeljan
trinivojski sistem, razdeljen le na državno in lokalno raven. Za zapolnitev vrzeli med državo in lokalnimi
skupnostmi je pomembna decentralizacija v okviru regionalne teritorialne razdelitve države.
Sistem se je v Sloveniji v zadnjih letih sicer precej spreminjal, vseeno pa je v Sloveniji področje
sodelovanja javnosti v prostorskem načrtovanju problematično (Simoneti, 2014). Problem se kaže že v
zakonodaji, saj le-ta podaja dva različna postopka participacije javnosti. Postopki za lokalno raven
(OPN, OPPN), ki jih določa Zakon o prostorskem načrtovanju (5., 50. in 60. člen ZPNačrt, 2007),
predvidevajo vključevanje javnosti šele v fazi dopolnilnega osnutka (javna razprava in razgrnitev),
medtem, ko lahko na državni ravni javnost sodeluje že pri pripravi predloga (Simoneti, 2014). Zakon o
umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP, 2010) omogoča sodelovanje
javnosti v treh fazah:




Predlogi javnosti,
seznanitev javnosti s študijo variant,
seznanitev javnosti z osnutkom načrta.

Za lokalno raven je zakonodaja slabše zastavljena. Slovenija v več pogledih participacije javnosti v
procesu prostorskega načrtovanja zaostaja za drugimi državami Evropske unije, tudi glede neformalnih
oblik (Baloh, 2013). Vzrok tiči tudi v mišljenju, da bi vključevanje javnosti le še bolj zapletlo in
podaljšalo postopek sprejemanja novih prostorskih aktov. Tako se izdelovalci le-teh v veliki meri ozirajo
na interese investitorjev in prezrejo ostale, neekonomske a prav tako pomembne vidike projektov
(Baloh, 2013). V kolikor bi v Sloveniji posodobili sistem po zgledu severnoevropskih in
vzhodnoevropskih držav tako, da bi širša javnost imela možnost sodelovanja v vseh fazah procesa
prostorskega načrtovanja, bi bil strah pred dolgotrajnostjo postopkov sprejemanja novih prostorskih
aktov povsem odveč, saj javnost ne bi občutila ciljev načrtovanja kot vsiljenih (Baloh, 2013).
Prostorsko načrtovanje že v osnovi temelji na simbiozi različnih strok, zato mora biti prostorski
načrtovalec pripravljen iz različnih smeri sprejemati pobude in kritike vseh sodelujočih v procesu.
Prostorski načrtovalec ne more in ne sme nastopati kot strokovnjak, ki edini poseduje pravo znanje,
vendar bolj kot mediator, katerega cilj je doseči določeno stopnjo konsenza med različnimi stranmi
(strokami, interesnimi združenji, laično javnostjo), ki nastopajo v procesu prostorskega načrtovanja.
(Ploštajner, 2003).
Slovenija še vedno ne dosega standardov, ki so bili zastavljeni v okviru Aarhuške konvencije (1998).
Največja pomanjkljivost je pomanjkanje informiranja javnosti in pridobivanja podatkov z njene strani
predvsem v začetni fazi procesa prostorskega načrtovanja. Korak naprej je naredil Direktorat za prostor,
saj je v letu 2011 na pobudo nevladnih organizacij združenih v Mrežo za prostor ter s sodelovanjem
Varuha človekovih pravic, posredoval vsem občinam v Sloveniji dokument z naslovom »Priporočila
občinam za zgodnejše vključevanje javnosti pri pripravah prostorskih aktov lokalnih skupnosti«, v
katerem je sodelovanje javnosti v postopkih urejanja prostora opredeljeno kot pravica in odgovornost
slehernega posameznika ter izpostavlja vpliv participacije javnosti na verodostojnost odločitev,
kakovost stanja in rabe prostora ter krepitev pripadnosti skupnosti (Simoneti, 2014).
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Javna participacija v prostorskem načrtovanju bi bila v času pred intenzivnim razvojem informacijskih
tehnologij, tehnično gledano, nekoliko težje izvedljiva in dolgotrajnejša. Danes je toliko bolj
samoumevno, da splet izkoristimo za takšne in podobne naloge, saj ponuja veliko možnosti oziroma
orodij s katerimi lahko pridobivamo podatke s strani širše javnosti.
Faze sodelovanja javnosti (Bizjak, 2012):
a) Participacija
Participacija je najprimernejša za lokalno raven. Gre za pridobivanje mnenj s strani širokega
kroga deležnikov v zgodnji fazi procesa prostorskega načrtovanja, pred samo pripravo predloga
konkretnih rešitev (merjenje javnega mnenja, forumi, mreženje, delavnice, dogodki ipd.).
b) Konzultacija
S konzultacijo podrobneje preverimo že pripravljen prostorski akt (strategijo, načrt), ali okoljsko
poročilo o vplivih obravnavanega predloga. Dokumentacija, na podlagi katere javnost ovrednoti
podane predloge oziroma jih komentira s pripombami in mnenji, mora biti dovolj časa široko
dostopna vsem deležnikom.
c) Ugovor ali podpora končnemu predlogu
Gre za vzvod, ki omogoča ugovor oziroma podporo končnemu predlogu (aktu), ki mora biti
dovolj časa širše javno objavljen. Ta faza se lahko ob večjemu negodovanju javnosti precej
zavleče, kar lahko zmanjšamo s čim boljšo zasnovo ter implementacijo prejšnjih dveh faz
(Bizjak, 2012), s čimer lahko dosežemo visok nivo konsenza (Baloh, 2013).
d) Pritožba
Večina držav pritožbe tretjim osebam zoper individualno dovoljenje za gradnjo ne priznava,
čeprav se javna podpora tej pravici veča. Pritožbe se rešujejo po neposredno višjem
administrativnem organu.
Za to magistrsko delo, v katerem izdelujemo zasnovo prostorske ureditve obalnega pasu med Koprom
in Izolo, lahko rečemo, da smo se poslužili sodelovanja javnosti v začetni fazi, čeprav smo takrat javnosti
predstavili možno rešitev, vendar zgolj kot izhodišče za nadaljnji proces načrtovanja.

2.2

NORMATIVNA IZHODIŠČA ZA PROSTORSKO NAČRTOVANJE NA
OBALNEM PASU MED KOPROM IN IZOLO

Pri izdelavi lastnih variant oziroma scenarijev razvoja obravnavanega območja smo proučili smernice,
napotke in določila za prostorsko načrtovanje, ki jih podajajo državni in lokalni prostorski dokumenti in
se nanašajo na območje urejanja (Strategija prostorskega razvoja Slovenije – SPRS, 2004; Regionalna
zasnova prostorskega razvoja Južne Primorske, 2004; Osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine
Izola, 2011; Podrobnejša zasnova prostorskih ureditev obalnega pasu, 2005; Zakon o vodah – ZV-1,
2002).
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Strategija prostorskega razvoja Slovenije
SPRS je temeljni strateški prostorski dokument, ki v Sloveniji uveljavlja koncept vzdržnega
prostorskega razvoja. Je krovni dokument za usmerjanje prostorskega razvoja v Sloveniji in osnova za
usklajevanje sektorskih politik (Prenova SPRS, 2017). Izhaja iz različnih dejavnikov prostorskega
razvoja. Dokument podaja splošna izhodišča in značilnosti slovenskega prostora ter opredeljuje zasnovo
prihodnjega prostorskega razvoja, prioritete in usmeritve za njegovo doseganje. (SPRS, 2004).
Za naše obravnavano območje SPRS definira in opisuje naslednje tematike:
Razvoj prometa
SPRS opisuje in poudarja vpetost slovenskega infrastrukturnega omrežja v različne evropske
infrastrukturne sisteme (V. in X. evropski koridor). Izpostavlja tudi nazadovanje v razvoju železniške
infrastrukture, prometnih vozlišč, javnega potniškega prometa ter letalskega in nemotoriziranega
prometa. V zadnjem času sicer lahko opazimo, da se predvsem slednji v Republiki Sloveniji dokaj
pospešeno razvija (mestni kolesarski promet). SPRS izpostavlja pomembnost koprskega pristanišča in
ga opisuje kot enega najpomembnejših pristanišč severnega Sredozemlja, ki se na državnem in
mednarodnem nivoju razvija v pomembno tovorno prometno vozlišče (SPRS, 2004).
SPRS definira cestne povezave mednarodnega pomena kot tiste, ki so namenjene odvijanju daljinskega
cestnega prometa in povezujejo središča mednarodnega ter večino središč nacionalnega pomena s
podobnimi središči v evropskem prostoru. Z navezavami na avtocestna omrežja sosednjih držav pa so
tudi del panevropskega cestnega omrežja (SPRS, 2004).
SPRS posebej poudarja, naj se v okviru bodočega načrtovanja prostora v največji možni meri zmanjša
negativne vplive cestnega motornega prometa ter poziva k prednostnem razvoju železniškega in javnega
potniškega prometa, obenem pa se v okviru ekološko naravnane turistične ponudbe razvija omrežja
kolesarskih in pešpoti. V okviru spodbujanja javnega pomorskega potniškega prometa je v dokumentu
omenjen tudi razvoj in posodobitev obstoječih pristanišč (SPRS, 2004).
Razvoj obalnega prostora
SPRS opisuje obalni prostor kot konglomerat območij kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti
krajine ter somestja Kopra, Izole, Pirana in Portoroža, ki razvija funkcije središča nacionalnega pomena
ter se na mednarodni ravni povezuje s sosednjimi regijami Italije in Hrvaške (SPRS, 2004). Jedrna
območja kot so Koper, Izola, Piran in Portorož, SPRS definira kot zaokrožena območja poselitve
oziroma tista, ki kažejo znake turističnih območij in imajo specifično ponudbo, ki je dopolnjena s
ponudbo zalednih območij (SPRS, 2004). Somestje je po definiciji SPRS skupina povezanih mest
oziroma drugih naselij, v katerih se dejavnosti razporejajo po načelu dopolnjevanja funkcij (SPRS,
2004)
V dokumentu je izpostavljena pozitivna lastnost obalne in mejne lege, kar predstavlja usmerjenost v
nadaljnji razvoj turizma, transporta, industrije, kmetijstva in ribolova. V ospredje postavlja tudi celostni
prostorski razvoj obale (SPRS, 2004).
SPRS natančneje določa pogoje za gradnjo posameznih tipov objektov na obalnem območju (SPRS,
2004):
Gradnja objektov za športno-rekreacijske namene zunaj poselitvenih območij je možna, če:
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Naravne razmere omogočajo izvajanje dejavnosti oziroma je prostorska ureditev prostorsko in
oblikovno skladna z obstoječo rabo, tamkajšnjimi dominantami, topografskim položajem ter
vedutami in
je možno zagotoviti priključke na prometni in energetski sistem, neoporečno oskrbo s pitno
vodo z zadostnimi kapacitetami ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda glede na potrebe
izvajanja turistično - rekreacijske dejavnosti in njenega vpliva na okolje.

SPRS prav tako navaja, naj se spodbuja trajne prostorske rešitve, ki omogočajo dolgoročno ohranitev
kakovosti v prostoru, slovenskemu morju pa pripisuje velik kulturni in simbolni pomen, kjer se kaže
potreba po ohranjanju le-tega, biotske raznovrstnosti in kakovosti obale. Obalno območje med Koprom
in Izolo vsebuje tudi naravne kakovosti, na katerih SPRS dopušča razvoj prilagojene, nemnožične in
neagresivne oblike turizma in rekreacije z zagotovitvijo turistične in rekreacijske infrastrukture na
območjih aglomeracij. Prav tako naj se z razvojem dejavnosti ne bi zmanjševalo kakovosti vode in
zoževalo poglede na morje. SPRS še določa, da se obalne črte ne krajša, lahko pa se jo podaljša v skladu
s prostorskimi možnostmi in omejitvam (SPRS, 2004).

Občinski prostorski načrt Občine Izola (osnutek)
Tako Občina Izola kot Mestna občina Koper še nimata sprejetega občinskega prostorskega načrta
(OPN). Od leta 2009 do 2013 je bil v pripravi Občinski prostorski načrt Občine Izola, ki ga je izdelalo
podjetje Locus d.o.o. Izpostavlja predvsem tematike kot so uravnotežen razvoj urbanega sistema,
povečanje konkurenčnosti občine v slovenskem in čezmejnem prostoru, povezanost infrastrukturnih
omrežij občine s slovenskim in evropskim prostorom, kakovosten razvoj in privlačnost mesta Izola ter
drugih naselij, racionalna raba prostora in naravnih virov, ohranjanje naravnih in kulturnih kakovosti,
skrb za varstvo okolja ter s prostorskimi omejitvami usklajen prostorski razvoj (Šinigoj, et al., 2011).
Osnutek OPN Občine Izola izpostavlja morje kot osnovno prostorsko in doživljajsko kakovost ter
predstavlja celotno izolsko obalo, z nadaljevanjem v Mestni občini Koper, kot eno nosilnih privlačnosti
ter konkurenčno potezo tudi v čezmejnem prostoru. (Šinigoj, et al., 2011).
Osnutek OPN Občine Izola predvideva celovito prenovo obalnega pasu z ureditvijo obalne promenade
na medobčinskem nivoju, upoštevajoč ohranjanje značilnosti morja in morske obale. V okviru trajnostne
rabe morja izpostavlja tudi izgradnjo turističnih pristanišč ter pristanišč za javni promet z določitvijo
plovnih poti. Velik poudarek pripisuje razvoju termalnih zdravilišč, wellness centrov, centrov za
specializirane ciljne skupine uporabnikov ter rekreacijsko turističnih kompleksov. Poudarjen je razvoj
pomorskega potniškega prometa. V ospredje postavlja prestrukturiranje degradiranih urbanih površin
ter opuščenih in komunalno neopremljenih proizvodnih območij, kot je na primer območje ladjedelnice.
V okviru razvoja cestne infrastrukture osnutek OPN Občine Izola poudarja večjo rabo javnega prometa,
predvsem kolesarjenja in pešačenja. Kolesarski promet naj bi slonel na predvideni (glavni) daljinski
kolesarski povezavi (Parenzani), ki skozi Mestno občino Koper, Občino Izola ter Občino Piran
medsebojno povezuje Italijo, Slovenijo in Hrvaško, ob sami trasi, na potniških prestopnih točkah pa so
predvidene tudi kolesarnice. Na kolesarske poti so večinoma vezane tudi pešpoti. Osnutek OPN Občine
Izola daje poseben pomen prometu na morju. Poudarja, naj se v skladu s prostorskimi danostmi ponovno
vzpostavi javne ladijske potniške linije oziroma vodni taksi. S tem predvideva tudi razbremenitev
pritiska motornega prometa na samo obalno linijo. (Šinigoj, et al., 2011).
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Kot temeljna razvojna usmeritev je navedena turistična revitalizacija celotne obale, obnova obstoječih
ter izgradnja novih hotelskih kapacitet, izgradnja objektov za šport in rekreacijo (predvsem vodni
športi), izgradnja dodatnih marinskih kompleksov ter vključevanje ekoturizma in kulturne dediščine v
obalno turistično ponudbo. Osnutek OPN Občine Izola navaja, da se sodobni turistični tokovi nagibajo
k podeželju in naravi ter opredeljuje turizem kot pomembno gospodarsko panogo v občini, kot njegov
najmočnejši segment pa hotelirstvo, katerega razvoj napoveduje predvsem v smeri ponudbe višjega
kakovostnega razreda. V okviru razvoja turizma izpostavlja izkoriščanje podmorskih termalnih izvirov,
ki predstavljajo velik potencial za razvoj novih vrst turizma. Območje ladjedelnice je v dokumentu
opredeljeno tudi kot območje umestitve novih nastanitvenih kapacitet. (Šinigoj, et al., 2011).
Osnutek OPN Občine Izola predvideva izgradnjo umetnega otoka v morju, na katerem bi se nahajale
površine za sprostitev, zabavo in druženje. Zasnovan naj bi bil tako, da bo sprejemljiv tako za domačine
kot za obiskovalce ter, da bi na podlagi kakovostnega krajinskega, urbanističnega in arhitekturnega
oblikovanja povečal prepoznavnost slovenske obale ter nabor turistične ponudbe. (Šinigoj, et al., 2011).

Regionalna zasnova prostorskega razvoja Južne Primorske
Regionalna zasnova prostorskega razvoja Južne Primorske predstavlja partnerski akt med državo in
občinami. Namen zasnove je dolgoročna opredelitev celovitega in usklajenega prostorskega razvoja
regije. Turizem in rekreacijo opisuje kot najpomembnejši in najvidnejši dejavnosti na Obali. Turistična
infrastruktura je spoznana kot precej enostranska, posledično pomanjkljiva, usmerjena predvsem na
poletno turistično sezono ter koncentrirana na ozkem obalnem pasu, kjer se kaže pomanjkanje primernih
programov, ponudbe in rekreacijskih površin (RzprJP, 2004; 2006a; 2006b).
Regionalna zasnova prostorskega razvoja Južne Primorske omenja 5 možnih scenarijev za razvoj regije.
Kot vodilo v tem magistrskem delu smo izbrali varianto 5 (Omrežje), ki po našem prepričanju najbolj
ustreza lokalnim potrebam in se približa naši viziji.
Glavni cilji variante 5 (omrežje) (RzprJP, 2004; 2006a; 2006b):






Izboljšanje prometne infrastrukture,
izboljšanje opremljenosti z energetsko in komunalno infrastrukturo,
uravnoteženje odnosov med urbanimi območji in podeželjem (medsebojno dopolnjevanje),
racionalna raba prostora kot naravne dobrine,
izkoriščenje potencialov za razvoj turizma in rekreacije v naravnem okolju.

Glede umeščanja novih in širitve obstoječih dejavnosti Regionalna zasnova prostorskega razvoja Južne
Primorske poudarja razbremenjevanje obalnega pasu, kar pomeni pomikanje dejavnosti, ki niso
funkcionalno vezane na morje, v zaledje, v samem obalnem pasu pa upoštevanje prostorske omejenosti
in okoljske občutljivosti obalnega prostora. V opisu ukrepov prostorskega načrtovanja predvideva
dokončanje poti zdravja in prijateljstva od meje z Italijo do meje s Hrvaško, ureditev promenade ob
celotni dolžini slovenske obale s povezavo različnih vsebin ob njej ter izgradnjo »slovenskega
jadranskega otoka«, ki naj bi se razprostiral na 30.000 m2 površine in dosegal vsaj 3 m nadmorske višine.
Na otoku naj bi bila vzpostavljena turistična in zabaviščna ponudba, gostinski objekti ter potniški pomol,
z otokom pa bi pridobili tudi nove kopalne površine. Opozarja tudi, da bi bilo pri idejni zasnovi treba
zagotoviti javno dostopnost površin ter prednostno umestiti na otok družbene storitve in infrastrukturo
(RzprJP, 2004; 2006a; 2006b).
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Podrobnejša zasnova prostorskih ureditev obalnega pasu
Podrobnejša zasnova prostorskih ureditev obalnega pasu je najpodrobnejši del regionalne zasnove in je
rezultat projekta CAMP Slovenija (CAMP, 2013), ki so ga izvajali MAP – Sredozemski akcijski načrt,
Republika Slovenija ter občine Južne Primorske (CAMP, 2013). Vsebuje strokovne podlage za
Regionalno zasnovo prostorskega razvoja za Južno Primorsko s strokovnimi osnovami za izdelavo
strategij prostorskega razvoja občin, prostorskih redov občin ter občinskih in državnih lokacijskih
načrtov v obalnem pasu (PZPU ob. p., 2006).
Območje morja, obale in priobalnih zemljišč opisujeta Zakon o vodah (ZV-1, 2002) ter Pomorski
zakonik (PZ, 2001), kjer pa ni definirana besedna zveza »obalni pas«. Zato je v Podrobnejši zasnovi
prostorskih ureditev obalnega pasu za namen lažje obravnave predlagana spodnja definicija:
Obalni pas obsega (PZPU ob. p., 2006):




Del morja in morskega dna, kjer so evidentirane kakršnekoli rabe ali pravni režimi na morju ali
morskem dnu na podlagi deklaratornih aktov države in lokalnih skupnosti,
morsko obalo in
pas priobalnih zemljišč morja.

V dokumentu je podrobneje izvedena analiza stanja in razvojnih trendov v prostoru, predstavljeni so
vizija, cilji in strategija prostorskega razvoja obalnega pasu z opisanimi scenariji ter podanimi izhodišči
prostorskega razvoja obalnega pasu. Določena so tudi podrobnejša pravila za urejanje prostora v
obalnem pasu s katerimi se ohranjajo posebnosti in vrednote le-tega, opredeljeni pa so tudi ključni
projekti za namen razvoja obalnega pasu (PZPU ob. p., 2006).
V Podrobnejši zasnovi ureditve obalnega pasu so opredeljeni trije scenariji in sicer ekološki, liberalni in
vzdržni scenarij. Ugotovljeno je, da se scenarij vzdržnega razvoja najbolj približa projektnim ciljem in
viziji razvoja obalnega pasu.
Razvoj obalnega pasu (PZPU ob. p., 2006):






Obalni pas se mora razvijati skladno z načeli vzdržnega razvoja prostora, morja in obale,
rabe obale si medsebojno ne konkurirajo, se pa dopolnjujejo v razpoznavni skladnosti,
v prostor se umeščajo ekonomsko samo-vzdržne dejavnosti, ki ne obremenjujejo okolja,
prispevajo k družbenemu razvoju ožjega in širšega območja ter dolgoročno prinašajo dobiček,
dejavnosti, ki niso povezane z rabo morja se zavoljo razbremenitve obalnega pasu usmerjajo v
zaledje,
poselitev do obale se dopušča samo na območjih obstoječe poselitvene strukture.

Izhodišča za razmeščanje dejavnosti v prostoru (PZPU ob. p., 2006):




Uravnotežen prostorski razvoj v ekonomski, družbeni, kulturni in okoljski kategoriji,
doseganje sinergije in sobivanja potencialno konfliktnih rab in pravnih režimov (vključevanje
vseh akterjev, nosilcev urejanja prostora ter vseh oblik javnosti v proces),
v obalni pas se uvrščajo samo rabe, vezane na morje oziroma dejavnost, ki je neposredno
povezana z morjem.
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Izhodišča za razvoj prometa (PZPU ob. p., 2006):





Ureditev prometa za celotno obalno območje in ne le za obalni pas,
umik cestnih površin in površin mirujočega prometa iz obalnega pasu,
obalni pas nameniti peš prometu, kolesarjenju in ostalim alternativnim oblikam prometa,
urediti prostorsko infrastrukturo za pomorski potniški promet na lokalni ravni in širše.

Strategija Podrobnejše zasnove prostorskih ureditev obalnega pasu omogoča razvoj pestrosti v prostoru
s prepletom različnih dejavnosti, obenem pa izključuje dejavnosti v obalnem pasu, ki za svoj obstoj ne
potrebujejo morja (PZPU ob. p., 2006).

Zakon o vodah (ZV-1)
Zakon o vodah narekuje temeljna pravila posegov v vode, vodna, priobalna in druga zemljišča (5. in 37.
čl. ZV-1, 2002), definira naravno morsko javno dobro lokalne skupnosti (32. čl. ZV-1, 2002) ter grajeno
morsko javno dobro (33. čl. ZV-1, 2002).
Rabo in posege v vode je na omenjenih zemljiščih treba programirati, načrtovati in izvajati na tak način,
da se ne poslabšuje stanja voda in se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda. Ohranjati je
treba tudi naravne procese, naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov ter varovati naravne
vrednote in območja, ki so varovana v okviru predpisov o ohranjanju narave. Zakon določa kakšne vrste
objektov se sme umeščati v prostor na omenjenih zemljiščih ter pod kakšnimi pogoji. Gre predvsem za
objekte javne infrastrukture in komunalne infrastrukture, objekte grajenega javnega dobra, objekte v
sklopu ukrepov, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda
in ohranjanja narave, objekte, potrebne za rabo voda, objekte, ki so namenjeni varstvu voda pred
onesnaženjem in objekte, ki so namenjeni obrambi države ter zaščiti in reševanju ljudi, živali in
premoženja (5. in 37. čl. ZV-1, 2002).
Lokalna skupnost lahko tudi na delu priobalnega zemljišča morja za namen omogočanja splošne rabe
morja določi status naravnega morskega javnega dobra. Kot grajeno morsko javno dobro Zakon o vodah
opredeljuje vodna zemljišča, ki so nastala zaradi izkopov na priobalnem zemljišču oziroma drugih
podobnih posegov v prostor, depresijska zemljišča ter zemljišča, ki so nastala kot nasip ali zasip na
vodnem zemljišču. V sklop grajenega morskega javnega dobra se štejejo še objekti na vodnem ali
priobalnem zemljišču, ki so namenjeni splošni rabi (32. in 33. čl. ZV-1, 2002).
Določbe Zakona o vodah je treba upoštevati v prostorskih aktih, ki bi lahko vplivali na varstvo voda,
njihovo urejanje in rabo. Pripravljavec prostorskih aktov mora v postopku njihove priprave določiti
posege v prostor, ki se nanašajo na graditev vodne infrastrukture in so predvideni v načrtih upravljanja
voda (60. čl. ZV-1, 2002).
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PRIMER DOBRE PRAKSE: FULLERTONOV NASIP

Eden od primerov dobre prakse se nahaja v Združenih državah Amerike. Realiziran projekt »Fullerton
revetment« (slike 6, 7 in 8), ki so ga izdelali projektanti ameriške vojske (U.S. Army Corps of
Engineers), je zajemal ureditev obalnega območja in pridobitev novih, 2,4 ha zelenih (parkovnih)
površin ob obali jezera Michigan v Chicagu (LaTrace, 2014). Projekt, ki je zajemal tudi izgradnjo skoraj
520 metrov dolgega nasipa ob tamkajšnjem gledališču je del realizacije širšega projekta, ki vključuje še
protipoplavno zaščito in prenovo skoraj 13 km obalnega pasu. Nova prostorska ureditev naj bi tudi
pripomogla k izboljšanju prometa na ožjem območju. Ureditev je bila zaključena v roku in sicer v prvi
polovici leta 2016 (City of Chicago, 2016).

Slika 6: Območje projekta »Fullertonov nasip« ob
obali jezera Michigan v Chicagu
(Google Maps, 2017).

Poleg že opisanih prostorskih ureditev gre
tukaj tudi za sintezo dveh dejavnosti v prostoru
in sicer športno rekreativne dejavnosti
(parkovne površine, obala) ter kulturne
dejavnosti (gledališče), kar daje območju še
dodaten značaj. Podobnost opisanega projekta
s tem magistrskim delom je tudi v vključevanju
javnosti v proces prostorskega načrtovanja. V
okviru analize obstoječega stanja prostora in
odločanja o umeščanju posameznih tipov poti
(pešpoti, tekaške in kolesarske poti) v prostor
so s pomočjo ankete sodelovala tudi lokalna
združenja. Rezultati raziskave so pokazali, da
je obravnavana lokacija v poletnih mesecih
izredno obremenjena z različnimi tipi prometa,
kar se kaže v pogostih kolizijah različnih
uporabnikov območja. Skoraj 29 km dolgo
obalno rekreacijsko pot, katere del je tudi
projekt »Fullertonov nasip« dnevno obišče
okrog
30.000
obiskovalcev.
Lahko
povzamemo, da ima projekt poleg vseh
omenjenih
funkcij
tudi
funkcijo
»razbremenilnika«,
kar
je
lokalnim
prebivalcem
oziroma
obiskovalcem
poglavitnega pomena. (Vivanco, 2016).
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Slika 7: Projekt »Fullertonov nasip«: Idejna zasnova prostorske ureditve območja v okolici gledališča
(Curbed, 2014).

Slika 8: Projekt »Fullertonov nasip« v zaključni fazi izgradnje (City of Chicago, 2016).
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METODOLOGIJA DELA
DOLOČITEV OBMOČJA OBRAVNAVE

Kot že omenjeno, problema ne smemo
obravnavati preozko, zato bomo v
nadaljevanju
najprej
obravnavali
izhodišča za prostorsko načrtovanje, ki
zadevajo celotno mikroregijo (Slovensko
primorje z zaledjem, območje severno od
Limskega kanala na Hrvaškem in Tržaško
primorje v Italiji – širše vplivno
območje). Kot je prikazano na sliki 9 smo
za lažjo in bolj sistematično obravnavo
celotno območje obravnave razdelili na 4
podobmočja in sicer na širše vplivno
območje ureditve, ožje vplivno območje
ureditve, območje neposrednega vpliva
ureditve ter območje ureditve.
Mesta Koper, Izola, Piran in Portorož (z
Lucijo) delujejo kot somestje (SPRS,
2004). V tem magistrskem delu se bomo
osredotočili na mesti Koper in Izola z
obalno cesto med njima, ki dejansko
predstavlja most med tema dvema
dopolnjujočima se urbanima središčema.
Kot prikazuje slika 9, lahko štejemo za
večja jedrna območja na širšem
obravnavanem območju mesta Tržič
Širše vplivno območje ureditve
(Monfalcone), Trst (Trieste), Sežana,
Ožje vplivno območje ureditve
Koper, Izola, Piran, Portorož z Lucijo,
Območje neposrednega vpliva ureditve
Umag, Novigrad in Poreč. Na severnem
Lokacija območja ureditve
delu
širšega
vplivnega
območja
prevladujejo gospodarske dejavnosti
Slika 9: Razdelitev območja obravnave na podobmočja
(tržiška ladjedelnica Fincantieri, tržaško
(Kartografska podlaga: Google Maps, 2016).
letališče Ronke, Luka Trst, Luka Koper,
Terminali Sežana). Značilnost širšega
območja je, da je strateško na izredno dobrem položaju. Le-ta daje območju potencial za dober nadaljnji
razvoj. Prav tako opazimo, da ima širše območje dobro izhodišče za trajnostni razvoj prometne
infrastrukture, saj so obstoječe prometne osi dobro zasnovane, predvsem z vidika navezav na
panevropsko prometno mrežo (V. in X. panevropski prometni koridor, morski prometni koridor).
Stičišče treh držav, Slovenije, Italije in Hrvaške lahko izkoristimo kot prednost, kar pomeni možnost za
še večje čezmejno sodelovanje in skupno trženje ter promocijo širšega območja, geografsko, kulturno
in gospodarsko zaključene celote kot blagovne znamke.
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Slika 10: Prikaz ureditvenega območja (Kartografska podlaga: Bing, 2017).
Kot prikazuje slika 10, smo v ureditveno območje zajeli izolski Delamaris, obalo Zaliva Viližan,
območji Avtokampa Jadranka in Rude, celoten obalni pas med Izolo in Koprom, obalno območje
Žusterne, mandrač ob izlivu Badaševice ter neurejeno območje ob semedelski promenadi. Kot možno
dodatno prostorsko ureditev smo predvideli izgradnjo umetnega otoka ob izolski obali, zato smo del
zaliva Viližan zajeli v območje možne dodatne prostorske ureditve.

3.2

UPORABLJENI METODOLOŠKI KORAKI

V osnovi lahko nalogo razdelimo na 8 glavnih korakov:

3.2.1 Korak 1: Opredelitev problema
Kot pri vsakem projektu je bilo tudi pri tem magistrskem delu treba najprej določiti izhodišče, cilje in
namen naloge. V sklopu opredelitve problema smo se v uvodnih poglavjih seznanili z lokacijo in
splošnimi značilnostmi tako ureditvenega kot tudi ožjega in širšega vplivnega območja. Smernice za
izdelavo idejne zasnove prostorske ureditve obalnega pasu smo zasnovali tudi upoštevajoč rezultate
dosedanjih natečajev, ki so se nanašali na prostorsko ureditev obravnavanega območja. Idejno zasnovo
prostorske ureditve obalnega pasu med Koprom in Izolo smo želeli zasnovati na metodološko sodoben
način, zato smo kot namen oziroma poudarek v nalogi določili vključevanje javnosti v proces
prostorskega načrtovanja.

3.2.2 Korak 2: Pregled teoretičnih in normativnih izhodišč
V prvi vrsti smo se naslanjali na uradne dokumente ter lokalne, regionalne in državne prostorske akte
(ZPNačrt, 2007; ZUPUDPP, 2010; SPRS, 2004; RzprJP, 2004; 2006a; 2006b; OPN Izola - osnutek,
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2011; PZPU ob. p., 2006; ZV-1, 2002; Aarhuška konvencija, 1998). Le-ti predstavljajo vir izhodišč in
smernic za prostorsko načrtovanje na lokalnem oziroma celotnem območju Republike Slovenije.
Pomemben vir informacij so predstavljali tudi drugi, tako domači kot tuji akti, projekti, strategije ter
znanstvena in zaključna dela, ki se tematsko nanašajo na obravnavano območje.

3.2.3 Korak 3: Določitev območja obravnave
Vemo, da vsak poseg v prostor za seboj potegne tudi določen vpliv na okolico, zato smo se odločili, da
ne bomo obravnavali le ureditvenega območja, temveč tudi njegovo neposredno in širšo okolico.
Analize, izvedene v tem magistrskem delu se tako nanašajo bodisi na samo ureditveno območje, ali pa
na ožje oziroma širše vplivno območje ureditve.

3.2.4 Korak 4: Prostorska in statistična analiza obstoječega stanja obravnavanega
območja
V empiričnem delu naloge smo se držali načela »iz velikega v malo«. Izhajali smo iz glavnega vprašanja:
»Kaj imamo in kaj potrebujemo?«. Namige za del vprašanja »kaj potrebujemo?« smo pridobili na
podlagi informacij s strani lokalnega prebivalstva, lokalnih nosilcev dejavnosti (turizem, promet,
trgovina, ipd.), lokalnih in državnih nosilcev urejanja prostora ter lokalnih interesnih združenj. Proučili
smo tako ožje (Slovensko primorje) kot širše območje preko državne meje (Tržaško primorje, severni
del hrvaške Istre), saj je bilo to območje že od nekdaj tesno povezano, poleg tega pa nekatere že
obstoječe smernice trajnostnega razvoja območja iz katerih smo izhajali vključujejo tudi čezmejne
projekte. V sklopu analize opremljenosti prostora smo izvedli analizo poselitve (slika 11), analizo
dejanske rabe prostora (slika 12, priloga C1), analizo zelenih površin (slika 13, priloga C2), morfološko
analizo (slika 15, priloga C3), vizualno analizo (slika 19, priloga C4), analizo omejitev v prostoru (slika
22, priloga C5), prometno analizo (slike 23, 24, 25, 26, priloga C6), analizo namenske rabe prostora
(slika 33, priloga C6) ter analizo opremljenosti prostora. V sklopu statističnih raziskav smo izvedli še
analizo demografije in migracij, turizma (nočitve, kapacitete), prometno analizo (trajnostna mobilnost)
in druge sorodne analize. Rezultati raziskav so predstavljeni opisno, numerično (preglednice), in
grafično (grafikoni, kartogrami in kartografski prikazi). Podatke, ki smo jih uporabili pri prostorskih in
statističnih raziskavah, smo pridobili s strani različnih služb, pristojnih za zajem, zbiranje, vodenje,
analizo ter distribucijo digitalnih (prostorskih) statističnih podatkov v Republiki Sloveniji.

3.2.5 Korak 5: Izdelava predloga idejne zasnove prostorske ureditve obalnega pasu
med Koprom in Izolo
Idejna zasnova prostorske ureditve obalnega pasu med Koprom in Izolo v tem magistrskem delu temelji
na raziskavi potreb lokalnega prebivalstva, ki smo jo izvedli s pomočjo ankete. Za namen čim boljšega
razumevanja ankete ter lažje predstave smo se odločili, da deležnikom ankete ponudimo predlog idejne
zasnove, ki smo ga v sklopu ankete predstavili s kartami in trirazsežnostnimi grafičnimi prikazi. Tako
smo sledili začrtani metodološki ideji, da na podlagi ugotovitev v okviru raziskave potreb lokalnega
prebivalstva idejno zasnovo po potrebi prilagodimo in izdelamo končni predlog prostorske ureditve
obravnavanega območja ter podamo smernice za nadaljnji prostorski razvoj.
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3.2.6 Korak 6: Analiza potreb lokalnega prebivalstva na obravnavanem območju
Raziskavo potreb lokalnega prebivalstva na obravnavanem območju smo izvedli na podlagi predloga
prostorske ureditve, povzetega v poglavju 3.2.5. Na osnovi ankete smo preverili, v kolikšni meri se
prebivalci obalnih občin strinjajo s predlagano prostorsko ureditvijo ter na osnovi njihovih predlogov
zasnovali smernice in predloge za nadaljnji prostorski razvoj obalnega pasu med Koprom in Izolo.
Anketa je bila sestavljena in distribuirana s pomočjo spletnega servisa EnKlikAnketa – 1KA spletne
ankete (www.1ka.si). Vsebovala je 28 vprašanj, med katerimi je bilo tudi nekaj interaktivnih, kjer so
deležniki v interaktivno karto lahko geolocirali umestitve posameznih vsebin. Celoten vprašalnik se
nahaja v prilogi A.
Anketa je bila aktivna 15 dni in sicer od vključno 21. 3. 2017 do vključno 4. 4. 2017. V njej je sodelovalo
251 deležnikov, od katerih jih je anketo v celoti izpolnilo 185, od tega slabo tretjino moških in dobri
dve tretjini žensk (grafikon 34).
6 vprašanj v anketi je bilo interaktivnih in sicer so lahko anketiranci določali geolokacije posameznih
vrst objektov oziroma ureditev (do največ tri točke na vprašanje). Na podlagi zbranih podatkov (oblakov
točk) sem izdelal grafične prikaze z označenimi značilnimi lokacijami interesa, ki jih ponazarjajo zeleni
križci (slike 33, 34, 35, 36, 37 in 40).

3.2.7 Korak 7: Izdelava idejne zasnove prostorske ureditve obalnega pasu med
Koprom in Izolo - poprava in dopolnitev predloga idejne zasnove
Na osnovi raziskave potreb, ki smo jo izvedli pri lokalnem prebivalstvu smo ugotovili, da naknadni
popravki idejne zasnove niso potrebni. Z drugimi besedami, prebivalci obalnih občin so sprejeli
predlagano prostorsko ureditev. Tako smo kot idejno zasnovo prostorske ureditve obalnega pasu med
Koprom in Izolo privzeli predlog le-te, upoštevajoč umestitev umetnega otoka v morje kot možno
dodatno ureditev. V okviru celotne idejne zasnove smo izdelali shematski prikaz idejne zasnove (slika
41) in idejni shematski prerez ureditve obalnega pasu (slika 64), skupno karto prostorske ureditve (slika
42, priloga D1), zasnove zelenih površin (slika 44, priloga D2), zasnove prometne ureditve (slika 45,
priloga D3), karto idejne zasnove prostorske ureditve (slika 63, priloga D4) ter trirazsežnostne grafične
prikaze podrobnejših ureditev (slike 47 – 61).

3.2.8 Korak 8: Opis predlogov in smernic za nadaljnje načrtovanje na obravnavanem
območju
Na osnovi analize dejanskega stanja prostora, statističnih analiz na obravnavanem območju in raziskave
javnega mnenja glede predlagane prostorske ureditve, smo na koncu na kratko povzeli bistvene
ugotovitve ter podali predloge in smernice za nadaljnje načrtovanje na obravnavanem območju.
Pozornost smo namenili načrtovanju prometa, novih površin za izvajanje posameznih dejavnosti,
umeščanju novih objektov v prostor in ohranjanju narave in kulturne dediščine. Podali smo tudi predlog
realizacije idejne zasnove prostorske ureditve obalnega pasu med Koprom in Izolo po fazah.
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PROSTORSKA IN STATISTIČNA ANALIZA OBSTOJEČEGA
STANJA
ANALIZA OŽJEGA VPLIVNEGA OBMOČJA UREDITVE (SLOVENSKO
PRIMORJE), OBMOČJA NEPOSREDNEGA VPLIVA UREDITVE (MED
KOPROM IN IZOLO) IN OBMOČJA UREDITVE

Ožje vplivno območje ureditve zajema predel pod Kraškim robom oziroma območje občin Ankaran,
Koper, Izola in Piran. Gre za dokaj razgibano območje, kjer lahko najdemo tako neokrnjeno naravo kot
velika industrijska območja. Geografsko lahko območje razdelimo na obmorski pas, Šavrinsko gričevje,
Kraški rob in Bržanijo (Geografski opis Slovenske Istre, 2015).

4.1.1 Analiza poselitve

Slika 11: Grafični prikaz vloge naselij v omrežju naselij obravnavanega območja (GURS, 2015a,b).
Iz slike 11 je razvidno, da so naselja v središču slovenske Istre precej odmaknjena od glavnih prometnic,
kar je verjetno, poleg slabšega stanja lokalnih cest, eden od glavnih vzrokov za izumiranje nekaterih
vasi in zaselkov na tem območju. Geografska pozicija obravnavanega območja je sicer več kot idealna
za raznovrsten razvoj. Avtocestna povezava Izola – Koper – Trst je ta mesta še približala eden drugemu.
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Slika 12: Karta dejanske rabe prostora na območju med Koprom in Izolo
(GURS, 2015c,č; MKGP, 2016).
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Slika 13: Karta zelenih površin na območju med Koprom in Izolo (GURS, 2015; MKGP, 2016).
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4.1.2 Analiza dejanske rabe prostora
Iz slike 12 (priloga C1), ki prikazuje dejansko rabo prostora na območju med Koprom in Izolo je
razvidno, da z izjemo urbanih središč Kopra in Izole na območju prevladujejo kmetijska zemljišča, ob
urbanih središčih vrtovi ter po okoliških gričih travniki in gozd. Na severnem delu Kopra je značilno
industrijsko območje (Luka Koper) ter takoj ob njem posebno območje (Naravni rezervat Škocjanski
zatok), ki deluje kot protiutež industrijskemu območju. Takšno sobivanje dveh sosednjih, popolnoma
različnih rab, lahko nosi tudi potencial za nadaljnji razvoj območja. Mesti Koper in Izola imata zelo
podobno strukturo. Na severnih delih mest prevladujeta industrija in tržna dejavnost, stari mestni jedri
vsebujeta tako centralne dejavnosti kot stanovanjske objekte (največkrat kombinirano), v južnih ter
zahodnih iztekih mest pa prevladujejo območja stanovanj. Območje obalne ceste med Koprom in Izolo
povezuje izolski, povečini industrijski del mesta s koprskim, pretežno turističnim in stanovanjskim
delom mesta. Nad obalno cesto sta značilni območji kmetijskih površin in gozda (z izjemo klifa).

4.1.3 Analiza zelenih površin
Zelenih površin (slika 13, priloga C2) je tako v Slovenskem primorju kot v celotni Sloveniji veliko. Z
izjemo starih mestnih jeder, lahko zelene površine najdemo pravzaprav na vsakem koraku. V Izoli je
manjši gozdiček celo v samem starem mestnem jedru (Petelinji rt). Na splošno ima Izola (glede na
velikost mesta) nekoliko več zelenih površin kot Koper. V obeh mestih je veliko parkovnih površin
(zelenic), drevoredov (ob sprehajališčih) ter ob robovih mest travnikov in vrtov. V zaledju se nahajajo
predvsem gozdne ter ostale zelene površine. Na območju obalne ceste se nahaja zaščiteni drevored pinij
(ARSO, 2016a).

4.1.4 Morfološka analiza
Struktura tipov objektov v obeh mestih je podobna (slika 16, priloga C3). Središči predstavljata stari
mestni jedri, okoli katerih so razporejeni novejši objekti centralnih dejavnosti (slika 14). Nadalje so
razvrščeni poslovni in trgovski objekti, objekti za šport in rekreacijo ter ostali objekti večjih dimenzij.
Industrijski objekti so v obeh mestih umeščeni na točno določeno območje. Izrazito izstopa območje
Luke Koper, kjer lahko zaznamo objekte večjih dimenzij. Večstanovanjski objekti (slika 15),
večstanovanjski linijski objekti in enodružinske hiše so v Izoli umeščeni ob staro mestno jedro oziroma
v izteke mesta. V Kopru (slika 17) jih od starega mestnega jedra loči obrtna cona. Območje obale je
rezervirano predvsem za objekte turistične dejavnosti.
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Slika 14: Staro mestno jedro Kopra (morfološka enota »D« - staro mestno jedro)
(Zavod Koper otok, 2014).

Slika 15: Starejši večstanovanjski objekti v Izoli (morfološka enota »E« – večstanovanjski objekti)
(Izola.info, 2010).
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Slika 16: Morfološka analiza območja med Koprom in Izolo (GURS, 2015č).
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Slika 17: Novo stanovanjsko naselje Nokturno na Markovcu v Kopru (morfološka enota »E«
večstanovanjski objekti) (Novogradnje.si, 2017).

4.1.5 Vizualna analiza
Obravnavano območje je bogato s kakovostnimi vedutami (slika 20, priloga C4). Izpostaviti je treba
predvsem območje Petelinjega rta v Izoli (pri svetilniku), kjer je vredno ohraniti panoramo, ki se
razprostira od rta Ronek, preko Trsta ter globoko v Koprski zaliv. Ob pogledu proti Kopru ne moremo
zgrešiti izolske bolnišnice (slika 18), ki predstavlja izredno močno dominanto v prostoru. S te točke je
prav tako vredno ohraniti jugozahodno veduto na Izolo. Z Markovca se razprostira čudovit pogled na
Koprski zaliv z Miljskim polotokom, Trnovskim gozdom, Nanosom ter Alpami v ozadju. Območje
Dobrave nad Izolo, bolj znano po Turističnem naselju Belvedere pa, kot lahko sklepamo že iz imena
turističnega naselja, nudi dah jemajoč pogled na celoten Tržaški zaliv, Julijske Alpe in italijanske
Dolomite (slika 21).
Kot dominanti izstopata še zvonik izolske Cerkve svetega Mavra v središču starega mestnega jedra in
zvonik koprske Stolnice Marijinega vnebovzetja. Moteči elementi so neurejeno območje izolskega Arga
z dimnikom (slika 19), neurejeno območje Rude v Izoli, dvigala v Luki Koper ter območje rezervoarjev
naftnih derivatov v Serminu.
Pogled na grajeno strukturo se nam odpre že takoj ob izhodu iz predora Dekani proti Kopru in nas na
desni strani spremlja vse do obalne ceste proti Izoli. Izrazitejši pogled na grajeno strukturo je še iz
Markovca, Belvederja ter ceste Bivje - Ankaran. Kot izrazite naravne robove lahko omenimo previse
nad klifi na rtu Ronek in nad obalno cesto.
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Slika 18: Splošna bolnišnica Izola: Markantna točka na vzpetini med Izolo in Koprom (Izola.si, 2016).

Slika 19: Degradirano območje izolskega Arga (Regionalobala.si, 2017).
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Slika 20: Vizualna analiza območja med Koprom in Izolo (Kartografska podlaga: GURS).
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Slika 21: Terasa TN Belvedere nad Izolo z izjemnim pogledom na Tržaški zaliv (Booking.com, 2014).

4.1.6 Analiza omejitev v prostoru
Objektov, ki jih zajema Register nepremičnine kulturne dediščine (MK, 2016a) je pričakovano največ
v starih mestnih jedrih Kopra in Izole (slika 22, priloga C5). Na območju ureditve je treba, z namenom
ohranjanja kulturne in naravne dediščine, pozornost nameniti območju Delamarisa (2 zavarovani jami),
vplivnemu območju starega mestnega jedra Izole, arheološkemu območju Viližan (naselbina iz rimske
dobe), obalni trasi in objektom Parenzane, trasi in objektom Rižanskega vodovoda, drevoredu pinij med
Koprom in Izolo, območju razbitin ladje Rex ter arheološkemu najdišču Žusterna (naselbina, pristanišče
iz rimske dobe). (ARSO, 2016a; MK, 2016a).
Treba se je zavedati, da spada večina območja obale med Koprom in Izolo, s klifi ter celotnim
Markovcem v erozijsko območje (ARSO, 2016b). Na območju Delamarisa sta v Registru naravnih
vrednot zavedeni tudi dve jami (ARSO, 2016c). Kot ekološko pomembno območje so zavedeni klifi in
območje rastišča pozejdonke v Žusterni (ARSO, 2016c), ki se deloma prekriva tudi s tamkajšnjim
arheološkim najdiščem (MK, 2016a).
Rastišča dreves pod klifi med Koprom in Izolo imajo status varovalnih gozdov (ZGS, 2010a) in spadajo
med ekološko pomembna območja. Območje ob izlivu Badaševice v morje spada v območje
katastrofalnih poplav (ARSO, 2016č), kar je treba upoštevati pri načrtovanju površin in objektov na tem
območju.
Gledano širše, imamo na območju Slovenskega primorja, predvsem v zaledju obale in manj ob sami
obali, veliko območij 1. in 2. stopnje požarne ogroženosti (ZGS, 2010b). Vidnejša ekološko pomembna
območja, ki so pod varstvom Nature 2000 (ARSO, 2016d) so območje Naravnega rezervata Škocjanski
zatok in obalno ter vodno območje ob rtu Ronek.
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Slika 22: Karta omejitev na območju med Koprom in Izolo (Kartografska podlaga: GURS; ARSO,
2016a-i; MK, 2016a-c; ZGS, 2010a,b).
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4.1.7 Prometna analiza

Slika 23: Shema glavnih prometnih povezav v Slovenskem primorju.

Shema glavnih prometnih povezav v Slovenskem primorju (slika 23) nam kaže dobra izhodišča za
nadaljnji razvoj prometne infrastrukture. Kot že omenjeno se v osrednjem delu slovenske Istre pojavlja
problem opremljenosti s prometno infrastrukturo. V bodoče bomo morda v takšno shemo lahko dodali
še drugi tir železniške proge Divača – Koper (pomembno predvsem za nadaljnji razvoj Luke Koper),
neposredno železniško povezavo Koper – Trst in avtocestno navezavo na »Istrski Y« proti Puli. Pri
slednji se poraja vprašanje kaj bi to pomenilo za slovenski turizem, saj bi veliko turistov, ki potujejo v
hrvaško Istro, Slovenijo tako rekoč »preskočilo«. Po drugi strani bi pa ta povezava razbremenila
obstoječe lokalne in magistralne ceste ter tako (predvsem na višku turistične sezone) olajšala lokalni
promet.
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Kot glavno prometno žilo lahko določimo odsek hitre ceste Sermin – Izola s pripadajočim predorom
Markovec (slika 24). Na območju Kopra se na omenjeni odsek s priključki Bertoki, Koper - center
(Slavček) in Semedela navezuje tako koprsko mestno kot zaledno cestno omrežje. Izola ima (zaenkrat)
en priključek na hitro cesto.
Omeniti moramo tudi parkirne površine. Teh je v Kopru nekoliko več kot v Izoli. Predvsem v času
glavne turistične sezone pride do pomanjkanja parkirnih površin v obeh mestih, zato velja to dejstvo pri
načrtovanju v bodoče upoštevati.
Za namen te naloge je zanimivo predvsem vprašanje, ali bo obstoječa (slika 26, priloga C6) in dodatna
zasnovana prometna infrastruktura ob popolni ukinitvi motornega prometa po obalni cesti slednjo lahko
nadomestila, upoštevajoč prometno obremenitev na vrhuncu turistične sezone ter zaprtju predora
Markovec (najslabši možni scenarij).
Promet na obravnavanem območju lahko v grobem razdelimo na lokalnega (migracije med obalnimi
mesti) in tranzitnega (iz smeri Ljubljane in Trsta preko Slovenskega primorja in naprej proti hrvaškemu
delu Istre ter v obratni smeri). Veliko tovornega prometa se na srečo ustavi oziroma začne v Luki Koper
in poteka predvsem v smeri ter iz smeri Ljubljane in Trsta.
Za lažjo obravnavo smo določili štiri glavne krake cestnega prometa (slika 24) in sicer:
KRAK A:
KRAK B:
KRAK C1:
KRAK C2:
KRAK D:

Obstoječa avtocesta / hitra cesta Ljubljana – Koper (s predorom Markovec)
Obstoječa glavna cesta I. reda od priključka »Slavček«, preko Srgašev, do mejnega
prehoda Dragonja
Varianta hitre ceste Markovec – Dragonja
Varianta hitre ceste Markovec – Sečovlje
Obstoječa hitra cesta / glavna cesta II. reda od predora Markovec mimo Izole
Strunjana, Lucije, do mejnega prehoda Sečovlje

Slika 25 prikazuje prometno obremenitev glavnih prometnic v Slovenskem primorju v letu 2014.
Najtanjša linija predstavlja najmanjšo prometno obremenitev in sicer do 1.000 vozil dnevno,
najdebelejša linija pa največjo prometno obremenitev, ki znaša do približno 37.000 vozil dnevno (DRSI,
2016). Obremenitve smo prikazali tudi kromatsko, od zelene (najmanj obremenjena prometnica) do
rdeče (najbolj obremenjena prometnica).
Pri vrednotenju podatkov iz Prometne preveritve križišč v Semedeli in Izoli (Guzelj, et al., 2005) smo
se držali predpostavke najslabšega možnega scenarija (izvzemši hkratno zaporo treh glavnih prometnic,
predora Markovec, Ceste na Markovec in glavne ceste Koper – Srgaši – Dragonja, ki v vsakem primeru
pomeni prometni kolaps). Kot števni podatek smo na posameznem kraku izbrali tistega, ki je na
posameznem števnem mestu (odseku) največji in sicer ob jutranji in popoldanski prometni konici in
nato zopet izmed teh dveh izbrali največjega.
Predpostavimo, da bi ves lokalni promet ob zaprtju predora Markovec preusmerili na Cesto na
Markovec, ki bi bila tako obremenjena z več kot 4.500 vozili na uro. Ves tranzitni promet bi tako
preusmerili na glavno cesto Koper – Srgaši – Dragonja. Iz hitre analize lahko povzamemo, da bi v
primeru popolnega zaprtja obalne ceste za ves motorni promet bilo treba izboljšati, posodobiti in
dodelati prometno infrastrukturo tako za lokalni kot tranzitni promet. V kolikor bi obnovili in dopolnili
obstoječo prometno mrežo, nova prometna ureditev ne bi povzročala nikakršnih težav. Ob ohranitvi
sedanjega stanja prometne infrastrukture, bi verjetno sprejeli tveganje nastanka večjih prometnih
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zamaškov v Slovenskem primorju, predvsem ob dnevnih prometnih konicah v času turistične sezone.
Izven meja Slovenije, predlagana ureditev ne bi imela izrazitejšega vpliva na prometne tokove. Drugih
izrazitejših vplivov ni pričakovati. Zavedati se moramo, da je to le groba ocena za namen tega
magistrskega dela in da bi ob kakršnikoli resnem projektu obravnavanega primera bila potrebna
konkretna prometna študija.

Slika 24: Določitev glavnih prometnih tokov v Slovenskem primorju z možnimi prihodnjimi rešitvami
(Kartografska podlaga: GURS).

LEGENDA
Preglednica 1 prikazuje obremenitev obstoječih
KRAK A: Tranzitni promet
prometnih krakov v letu 2014. Podatki predstavljajo
število motornih vozil, ki v 24 urah peljejo mimo
KRAK B: Tranzitni promet
števnega mesta na povprečni dan v letu (DRSI,
2016). Za namen hitre analize smo potrebovali tudi
KRAK C1: Tranzitni
podatke o obremenitvi obstoječe obalne ceste in
promet (varianta HC
Markovec – Dragonja)
Ceste na Markovec. Te smo pridobili iz dokumenta
Prometna preveritev križišč v Semedeli in Izoli
KRAK C2: Tranzitni
promet (varianta HC
(Guzelj, et al., 2005), ki ga je po naročilu Družbe za
Markovec – Sečovlje)
avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) izdelalo
podjetje PNZ Projekt nizke zgradbe, d.o.o. Števni
KRAK D: Lokalni promet
podatki v študiji veljajo za leto 2004. V projektni
nalogi je naveden tudi faktor rasti prometa za obdobje 2004 – 2024. Za zunanji promet (izven območja
Izole in Kopra) le-ta znaša 1,70. Števne podatke iz te študije smo želeli približati podatkom Direkcije
Republike Slovenije za ceste iz leta 2014, zato smo jih pomnožili s faktorjem 1,35 (faktor rasti 2004 –
2014). V preglednici 2 so prikazani združeni podatki o obremenitvi prometnih krakov (slika 24) v letu
2014.
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Preglednica 1: Obremenitev obstoječih prometnih krakov v letu 2014 [št. vozil / dan]
(DRSI, 2016, lastni izračun).
Potniški promet

Tovorni promet

Skupaj

Motocikli

Osebna
vozila

Avtobusi

Lahka
tov. voz.

Srednje
težka tov.
voz.

Težka tov.
voz.

Tov. voz.
s prik.

Vlačilci

A

38.065

323

33.108

194

2.432

279

294

260

1.175

B

15.602

239

13.873

58

1.102

93

65

27

145

D

20.591

320

18.687

147

1.230

107

63

8

29

Krak

Slika 25: Prometna obremenitev glavnih prometnic na območju Slovenskega primorja
(Kartografska podlaga: GURS; DRSI, 2016, lastni izračun).

Preglednica 2: Obremenitev obstoječih prometnih krakov v letu 2014 [št. vozil / h]
(DRSI, 2016; Guzelj, et al., 2005, lastni izračun).
Odsek
KRAK A
KRAK B
KRAK D
Obalna cesta Koper - Izola
Cesta na Markovec

[Št. vozil / h]
1.586
650
858
1.085
3.465

Vir podatkov
DRSI
DRSI
DRSI
DARS (modelirani podatki)
DARS (modelirani podatki)
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Slika 26: Karta prometne infrastrukture na območju med Koprom in Izolo (GURS, 2015b).
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0%

Regionalne ceste II - R2
3%
Regionalne ceste III - R3
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45%
Lokalne ceste - LC
30%

Mestne (krajevne) ceste - LK
2%

Zbirne mestne ceste - LZ
2%

Grafikon 1: Prometnice v Slovenskem primorju glede na red v letu 2012 - po kilometraži
(SURS, 2015a, lastni izračun).

Delež državnih cest je v Slovenskem primorju nekoliko večji od povprečja celotne Slovenije (grafikona
2 in 3). Dobra geostrateška lega in predvsem Luka Koper imata pri tem dejstvu verjetno glavno vlogo.
Glede na skupno dolžino (grafikon 1) je daleč največ javnih poti (45 %), sledijo jim lokalne ceste (30
%). Pri tem je treba dodati, da kakršnakoli primerjava s slovenskim povprečjem tu ne bi bila merodajna,
saj bi v tem primeru morali upoštevati le primerljiva območja. (SURS, 2015a)
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Grafikon 2: Razmerje med državnimi in
občinskimi cestami v Slovenskem
primorju (SURS, 2015a, lastni
izračun)

Grafikon 3: Razmerje med državnimi in
občinskimi cestami v Sloveniji
(SURS, 2015a, lastni izračun)
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Grafikon 4: Število registriranih vozil v Sloveniji in Slovenskem primorju v letih od 2001 do 2014
(SURS, 2015b, lastni izračun).
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Grafikon 5: Število registriranih drugih motornih vozil v Slovenskem primorju v letih od 2001 do 2014
(SURS, 2015b, lastni izračun).
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Grafikon 6: Število registriranih osebnih in specialnih osebnih vozil v Slovenskem primorju v letih od
2001 do 2014 (SURS, 2015b, lastni izračun).

42

Miculinič, A. 2018. Prostorska ureditev obalnega pasu … na osnovi analize potreb lokalnega prebivalstva.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Odd. za geodezijo, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.

Tovorna
motorna vozila
7%

Traktorji
3%

Priklopna vozila
2%

Avtobusi
0%

Kolesa z
motorjem
4%

Motorna
kolesa
5%

Osebni
avtomobili in
specialni osebni
avtomobili
79%

Grafikon 7: Registrirana vozila v Slovenskem primorju v letu 2014 glede na tip vozila
(SURS, 2015b, lastni izračun).

Iz grafikonov 4, 5, 6 in 7 razberemo, da je število registriranih vozil v Slovenskem primorju v zadnjih
14 letih naraslo za približno 40 % (SURS, 2015b). Rast je bila dokaj enakomerna in vztrajna. Zmerno
rast lahko pričakujemo tudi v prihodnje. V obdobju med leti 2001 in 2009 je za približno 15 % naraslo
število registriranih osebnih in specialnih osebnih vozil (SURS, 2015b). Od leta 2009 do 2014 krivulja
bolj ali manj stagnira, kar je verjetno posledica vpliva t. i. »ekonomske krize«. Glede na tip vozila so
pričakovano najbolj zastopana osebna vozila. Takoj za njimi se nahajajo (v Slovenskem primorju zelo
priljubljena in priročna) motorna kolesa ter kolesa z motorjem (SURS, 2015b). V splošnem lahko
povzamemo, da se bo v bodoče število registriranih vozil zopet povečevalo, obseg cestne infrastrukture
pa se ne bo bistveno spremenil. Za celovit razvoj območja bo treba obstoječo infrastrukturo vzdrževati
po načelih dobrega upravljanja in gospodarjenja.
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4.1.8 Analiza demografije in migracij

Slika 27: Kartogram poselitve Slovenskega primorja v letu 2014 grafično ponazarja št. prebivalcev
posameznih naselij v Slovenskem primorju (GURS, 2015a; SURS, 2015c,č, lastni izračun).

Slika 28: Kartogram gostote poselitve po naseljih Slovenskega primorja v letu 2014
(GURS, 2015a; SURS, 2015d, lastni izračun).
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Slika 29: Kartogram indeksa staranja prebivalstva Slovenskega primorja v letu 2014
(GURS, 2015a; SURS, 2015c, lastni izračun).

Slika 30: Kartogram povprečne starosti prebivalcev Slovenskega primorja v letu 2014
(GURS, 2015a; SURS, 2015c, lastni izračun).
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Leto

Število prebivalcev in gostota naseljenosti v veliki meri sovpadata (sliki 27 in 28). Največ prebivalcev
je v obalnih naseljih, ki so tudi najgosteje naseljena (SURS, 2015c,č). Slika 29 grafično ponazarja
kazalec staranja prebivalstva (SURS, 2015c,č), ki je največji prav v odročnih krajih pod Kraškim robom.
Prav tako je na omenjenem območju najvišja tudi povprečna starost prebivalcev (SURS, 2015c,č) (slika
30). Mladi (kolikor jih še je) vztrajno zapuščajo idilične vasice, kar je po eni strani logično, saj hrepenijo
po udobnem življenju v urbanih središčih (tja jih vleče tudi bližina delovnih mest), po drugi strani pa
skrb vzbujajoče, saj puščajo za seboj bogato kulturno in zgodovinsko dediščino, ki je tako obsojena na
propad. Takšno stanje lahko vzamemo kot povod, možnost ali priložnost, da zadevo obrnemo sebi v prid
in poskusimo oživiti te kraje s sodobnimi prijemi in sodobnim, trajnostnim načinom mišljenja.

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1.000

Živorojene ženske
Živorojeni moški
Umrle ženske
Umrli moški

500

0

500

1.000

Število oseb

Grafikon 8: Živorojeni in umrli v Slovenskem primorju v letih od 1995 do 2014
(SURS, 2015e, lastni izračun).

Prebivalstvena piramida, ki jo ponazarja grafikon 8 ponazarja razmerje med živorojenimi in umrlimi v
Slovenskem primorju skozi zadnjih dvajset let (SURS, 2015e). Opazimo lahko, da je smrtnost v
Slovenskem primorju skozi vsa ta leta zanemarljivo narasla. Med leti 1999 in 2004, ko je v Sloveniji
malenkost upadla nataliteta (najnižja je bila prav leta 2003), je v Slovenskem primorju celo nekoliko
narasla. Vrh smo v Slovenskem primorju dosegli leta 2012, ko je bilo živorojenih 898 oseb (SURS,
2015e), v Sloveniji pa dve leti prej. V bodoče lahko pričakujemo, da bo nataliteta vsaj stagnirala, morda
celo nekoliko narasla. Glede mortalitete lahko predvidimo, da se trend ne bo bistveno spremenil. V
splošnem prebivalstvena piramida za Slovensko primorje sledi trendu, ki velja za celotno Slovenijo.
Grafikon 9 prikazuje naravni prirast v Slovenskem primorju (SURS, 2015e). Naravni prirast predstavlja
razliko med številom živorojenih oseb in številom umrlih oseb. Tako v Slovenskem primorju kot v
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Sloveniji je naravni prirast med leti 2005 in 2008 precej narasel (SURS, 2015e). Naravni prirast v
Slovenskem primorju v veliki meri sledi trendu za celotno Slovenijo. Razlika je le v tem, da je v
Slovenskem primorju naravni prirast moške populacije nekoliko manj zastopan kot je v povprečju za
celotno Slovenijo.
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Grafikon 9: Naravni prirast v Slovenskem primorju v letih od 1995 do 2014
(SURS, 2015e, lastni izračun).
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Grafikon 10: Indeks rasti prebivalstva v Sloveniji in v Slovenskem primorju v letih od 2012 do 2015
(SURS, 2015e, lastni izračun).

Miculinič, A. 2018. Prostorska ureditev obalnega pasu … na osnovi analize potreb lokalnega prebivalstva.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Odd. za geodezijo, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.

47

Indeks rasti prebivalstva predstavlja hitrost večanja oziroma manjšanja števila prebivalstva posameznem
letu v primerjavi s prejšnjim letom. Iz grafikona 10, ki prikazuje indeks rasti prebivalstva v Slovenskem
primorju v primerjavi z indeksom rasti za celotno Slovenijo od leta 2012 do 2015 (SURS, 2015e) je
razvidno, da je indeks rasti prebivalstva v Slovenskem primorju od leta 2014 naprej dobil izrazit
negativni predznak. To pomeni, da se je izrazito povečala hitrost manjšanja števila prebivalcev
Slovenskega primorja. Če to primerjamo z indeksom za celotno Slovenijo vidimo, da je le-ta skozi
zadnja štiri leta dokaj enakomeren, z rahlim padcem. Možen vzrok za močan padec indeksa rasti
prebivalstva v Slovenskem primorju bi lahko bil tudi izseljevanje v druge, kontinentalne občine zaradi
večjih možnosti pri iskanju nove zaposlitve.
1%
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1 otrok
2 otroka
3 otroci
4 + otrok

36%
59%

Grafikon 11: Družine z otroki v Slovenskem primorju v letu 2011
(SURS, 2015f, lastni izračun).
Trend, razviden iz grafikona 11 velja v splošnem tudi za celotno Slovenijo, kjer je nekoliko manj družin
z 1 otrokom (54 %), za odstotek večja sta deleža družin z dvema in štirimi otroki, za 3 % pa je večji
delež družin s tremi otroki (7 %) (SURS, 2015f).
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40%
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Grafikon 12: Razmerja med tipi družin v Slovenskem primorju v letu 2011
(SURS, 2015g, lastni izračun).
Trend, razviden iz grafikona 12 v splošnem sledi trendu za celotno Slovenijo, kjer je za 2 % manjši delež
mater z otroki, za 2 % večji delež zakonskih parov z otroki, za odstotek manjši delež očetov z otroki ter
za odstotek večji delež zunajzakonskih partnerjev z otroki (SURS, 2015g).
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Grafikon 13: Selitveno gibanje prebivalstva v Slovenskem primorju v letih od 1995 do 2014
(SURS, 2015h, lastni izračun).

Od leta 2004 do 2010 je bilo področje selitvenega gibanja prebivalstva precej aktivno (SURS, 2015h).
V tem obdobju je bilo v tako Slovenskem primorju kot tudi v celotni Sloveniji največ priseljencev iz
tujine (grafikon 13). V obdobju od leta 2005 do 2009 je precej upadlo število odseljenih v tujino. Po letu
2010 se je stanje navidezno nekoliko stabiliziralo. Leta 2014 smo beležili negativni selitveni prirast s
tujino. V bodoče bo verjetno število odseljenih v tujino še nekoliko naraslo saj nemalo ljudi išče svoj
kruh v tujini. Pri tem ima bližina državne meje ter enotni evropski trg dela ogromno vlogo. Trend gibanja
število prebivalcev Slovenskega primorja je povsem v skladu z gibanjem v Sloveniji. Večjih nihanj ni.
Tako lahko z veliko mero zaupanja predvidimo, da se tudi v bodoče število prebivalcev Slovenskega
primorja ne bo bistveno spreminjalo. (SPRS, 2015).

Struktura prebivalstva
Od leta 2011 do 2014 se prebivalstvena struktura v Slovenskem primorju ni kaj drastično spremenila
(grafikon 14). Beležimo rahel padec zaposlenih na račun rahlega porasta brezposelnih in upokojencev.
Število učencev, dijakov in študentov je v tem obdobju stagniralo. S precejšnjo gotovostjo lahko trdimo,
da se tudi v bodoče stanje ne bo kaj dosti spremenilo, v kolikor seveda ne pride do nenadnih bistvenih
sprememb na področjih, ki posredno ali neposredno vplivajo na razmerja v strukturi prebivalstva.
(SURS, 2015i).
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Grafikon 14: Struktura prebivalstva v Slovenskem primorju v letih od 2011 do 2014
(SURS, 2015i, lastni izračun).
Trend zgornjega grafikona sledi trendu za celotno Slovenijo.
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Grafikon 15: Razmerje med državljani RS in tujimi državljani na območju Slovenskega primorja v
letih od 2008 do 2015 - polletno (SURS, 2015j, lastni izračun).
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Razmerje med državljani Republike Slovenije in tujimi državljani na območju Slovenskega primorja je
dokaj enakomerno (grafikon 15). Obe številki sta od druge polovice leta 2008 do prve polovice leta
2015 počasi, a vztrajno rasli. V primerjavi s celotno Slovenijo, kjer je leta 2012 trend rasti števila
državljanov Republike Slovenije zopet prešel v trend padanja, sta trenda prisotnosti tujih državljanov
na obeh območjih skorajda enaka. V prvem polletju leta 2015 so v Slovenskem primorju tuji državljani
predstavljali 9 % delež prebivalstva (grafikon 16), v Republiki Sloveniji pa je ta delež znašal 5 %.
(SURS, 2015j). V Slovenskem primorju torej ni pričakovati bistvenih sprememb v številu državljanov
Republike Slovenije ter tujih.
Tuji
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Slovenije
91%

Grafikon 16: Razmerje med državljani RS in tujimi državljani na območju Slovenskega primorja v
prvem polletju 2015 (SURS, 2015j, lastni izračun).
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Grafikon 17: Osebe s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji glede na spol v letih od 2007 do
2015 – Slovensko primorje, polletno (SURS, 2015k, lastni izračun).
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Grafikon 18: Izobrazbena struktura prebivalstva v Slovenskem primorju v letih od 2005 do 2014
(SURS, 2015l, lastni izračun).
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Grafikon 19: Izobrazbena struktura prebivalstva v Slovenskem primorju v letih od 2011 do 2014
(SURS, 2015m, lastni izračun).
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Razmerje med spoloma oseb s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (grafikon 17)
predstavlja v Slovenskem primorju 51 % žensk in 49 % moških (prvo polletje 2015), kar je enako
slovenskemu povprečju. Osebe s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na območju
Slovenskega primorja predstavljajo 4 % vseh oseb s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji. (SURS, 2015k).
Izobrazbena struktura v Slovenskem primorju v osnovi bistveno ne odstopa od slovenskega povprečja.
V zadnjih 10 letih je najbolj razviden upad oseb z nedokončano in dokončano osnovnošolsko izobrazbo,
največ na račun oseb z dokončano višješolsko in visokošolsko izobrazbo. Daleč najvišji je še vedno
delež oseb z dokončano srednješolsko izobrazbo (grafikon 18). (SURS, 2015l).
Med leti 2011 in 2014 se izobrazbena struktura tako v Slovenskem primorju kot v Sloveniji ni prav dosti
spremenila (grafikon 19). V letu 2014 je bilo na območju Slovenskega primorja največ oseb s priznano
srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo (32 %). Sledile so osebe s priznano osnovnošolsko
izobrazbo (21 %), nižjo poklicno oziroma srednjo poklicno izobrazbo (20 %), visokošolsko izobrazbo
1. stopnje (10 %) in 2. stopnje (10 %), osebe brez izobrazbe oziroma z nepopolno osnovnošolsko
izobrazbo (5 %) ter na koncu še osebe s priznano visokošolsko izobrazbo 3. stopnje (2 %). (SURS,
2015m).
Pri moških je večji delež tistih s srednješolsko izobrazbo in z nižjo poklicno ter srednjo poklicno
izobrazbo, medtem, ko pri ženskah je večji delež tistih s priznano višješolsko in visokošolsko izobrazbo
ter s priznano osnovnošolsko izobrazbo. Moški prevladujejo z nedokončano ali dokončano osnovno šolo
(63 %) in s priznano srednješolsko izobrazbo (60 %), medtem, ko ženske prevladujejo s priznano
višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (57 %). (SURS, 2015m).
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Grafikon 20: Stopnje aktivnosti prebivalstva po spolu v Slovenskem primorju v letih od 2011 do 2014
(SURS, 2015n, lastni izračun).
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Aktivnih in delovno aktivnih moških je tako v Slovenskem primorju kot v Sloveniji več kot aktivnih in
delovno aktivnih žensk (grafikon 20). Zavoljo povečevanja brezposelnosti je trend aktivnih ter delovno
aktivnih oseb med leti 2011 in 2014 nekoliko padal. (SURS, 2015n).
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Grafikon 21: Delovno aktivno prebivalstvo v Slovenskem primorju po starostnih kategorijah in spolu
v letih od 2005 do 2014 (SURS 2015o, lastni izračun).
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Grafikon 22: Delovno aktivne osebe v Slovenskem primorju v letih od 2005 do 2014
(SURS, 2015p, lastni izračun).
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Število starejših delovno aktivnih (65+ let) vztrajno raste na račun mladih (25 - 34 let), ki iščejo
zaposlitev (SURS, 2015o). V letu 2013 je število starejših delovno aktivnih v Slovenskem primorju celo
preseglo število mladih (25 - 34 let). Trend mladih delovno aktivnih se je leta 2008 izrazito obrnil
navzdol (grafikon 21), kar je posledica t. i. ekonomske krize. Gre za odraz vsesplošnega ekonomskega
in socialnega vzdušja v državi. Na eni strani so starejši v negotovem položaju glede upokojevanja, na
drugi pa delodajalci z visokimi pričakovanji in pogoji glede zaposlovanja mladih. Tako stanje se več
kot očitno odraža tudi v Slovenskem primorju. (SURS, 2015o). Grafikon 22 predstavlja število delovno
aktivnih oseb v Slovenskem primorju, kar predstavlja tudi osebe, ki se na delo v občine Slovenskega
primorja vozijo iz drugih občin (SURS, 2015p)
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Grafikon 23: Razmerje med delovno aktivnim in
neaktivnim prebivalstvom v
Slovenskem primorju v letu 2014
(SURS, 2015r, lastni izračun).

Ženske

Grafikon 24: Razmerje med spoloma delovno
aktivnih prebivalcev Slovenskega
primorja v letu 2014
(SURS, 2015r, lastni izračun).
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Grafikon 25: Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnja brezposelnosti
v Slovenskem primorju v letih od 2010 do 2014 (SURS, 2015s, lastni izračun).
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Trend grafikona 25 sledi trendu za celotno Slovenijo.
Razmerje med delovno aktivnim in neaktivnim prebivalstvom v Slovenskem primorju leta 2014
(grafikon 23) se za odstotek razlikuje od slovenskega povprečja kjer je 47 % prebivalstva neaktivnega.
Več je delovno aktivnih moških (54 %) kot delovno aktivnih žensk (46 %) (grafikon 24) (SURS, 2015r).
Stopnja brezposelnosti je med letoma 2010 in 2014 vztrajno rasla (grafikon 25), število delovno
aktivnega prebivalstva je nekoliko upadlo medtem, ko je nekoliko naraslo število registriranih
brezposelnih oseb (SURS, 2015s).
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Grafikon 26: Prebivalstvo Slovenskega primorja po spolu v letih od 2005 do 2014
(SURS, 2015o, lastni izračun).
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Grafikon 27: Razmerje med spoloma v Slovenskem primorju v letu 2014
(SURS, 2015o, lastni izračun).

Glede na spol lahko rečemo, da se trend v Slovenskem primorju v bodoče ne bo bistveno spreminjal. V
letu 2014 je bilo razmerje med spoloma 55 % proti 45 % v korist moških (grafikon 27), kar je približno
veljalo tudi za obdobje med letoma 2005 in 2014 (grafikon 26) (SURS, 2015o).

56

Miculinič, A. 2018. Prostorska ureditev obalnega pasu … na osnovi analize potreb lokalnega prebivalstva.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Odd. za geodezijo, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.

Migracije

Slika 31: Shema migracij zaposlenih prebivalcev Slovenskega primorja na delovna mesta in z njih
(občine) v letu 2014 (GURS, 2015d; SURS, 2015š,t, lastni izračun).
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Grafikon 28: Migracije zaposlenih prebivalcev Primorja na delovna mesta (občine) v letih od 2008
do 2014 (SURS, 2015š,t, lastni izračun).
Prebivalci Slovenskega primorja se največkrat na delo vozijo v domače ali okoliške občine, torej Koper,
Izolo Piran in Ankaran (SURS, 2015š,t). Tem občinam pričakovano sledijo kraške občine in večja
urbana središča bolj oddaljenih občin, vse do Ljubljane, ki prednjači. Med leti 2008 in 2014 je število
migracij nekoliko upadlo, kar gre verjetno pripisati večanju brezposelnosti. Iz grafikona 28 lahko
vidimo, kako veliko vplivno območje ima Ljubljana, saj imamo občutek, da je v ožjem območju
obravnave (slika 31).

4.1.9 Analiza turizma
Trend, ki je prikazan na grafikonu 29, v vseh kategorijah večinoma sledi trendu za celotno Slovenijo.
Glede na zadnjih sedem let lahko pričakujemo, da se število namestitvenih kapacitet v bodoče ne bo
bistveno spremenilo. (SURS, 2015u)
Slovenija je klasična evropska turistična destinacija, kar odraža grafikon 30 (SURS, 2015v), saj v vseh
kategorijah trend za Slovensko primorje ustreza trendu za celotno Slovenijo. Število nočitev je
pričakovano največje v obdobju poletne turistične sezone, torej od konca maja do začetka septembra. Z
prometnega vidika so ti meseci najbolj kritični, saj se na obalne prometnice zlije gost promet iz smeri
Ljubljane in Trsta. Poleg gostov, ki ostanejo so tu še tisti, ki nadaljujejo pot proti Hrvaški in tako na
račun lokalnega prebivalstva in ostalih gostov Slovenskega primorja še dodatno obremenijo promet.
Vidimo, da število nočitev, predvsem tujih gostov v Slovenskem primorju z leti rahlo narašča medtem,
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ko beležimo rahel upad domačih gostov (grafikon 31) (SURS, 2015z). Če oba podatka združimo, se
skupno število gostov, ki so prenočili v Slovenskem primorju v zadnjih petih letih ni bistveno
spreminjalo. Tudi 17 % delež ležišč, ki ga Slovensko primorje »prispeva« k celotni Sloveniji je vse prej
kot zanemarljiv (grafikon 32). (SURS, 2015ž).
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Grafikon 29: Število in tip namestitev v Slovenskem primorju v letih od 2008 do 2014
(SURS, 2015u, lastni izračun).
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Grafikon 30: Število nočitev ter razmerje nočitev domačih in tujih gostov v Slovenskem primorju v
primerjavi s Slovenijo v letih od 2009 do 2014 - mesečno
(SURS, 2015v, lastni izračun).
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Grafikon 31: Število nočitev ter razmerje domačih in tujih gostov v Slovenskem primorju v letih od
2009 do 2014 (SURS, 2015z, lastni izračun).
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Grafikon 32: Delež ležišč Slovenskega primorja glede na celotno Slovenijo v letu 2014
(SURS, 2015ž, lastni izračun).

4.1.10 Sklepne ugotovitve
Iz analize demografije, migracij in turizma lahko na splošno povzamemo, da bodo dosedanji trendi v
bodoče verjetno nekoliko narasli. Skupno število domačih in tujih gostov v Slovenskem primorju počasi
narašča. Glede na tendenco razvoja turizma na obravnavanem območju je treba za namen nadaljnjega
načrtovanja upoštevati, da se bo v bodoče število gostov Slovenskega primorja povečalo in s tem tudi
obremenitve okolja. Več pozornosti je treba nameniti prometu, ki je odvisen od obstoječega stanja cestne
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infrastrukture, števila vozil, migracij delovno aktivnega prebivalstva v druge občine, obiska turistov,
rasti prebivalstva ter ekonomske rasti. Predvsem v obalnih predelih je prometna mreža veliko bolje
razvita, saj poselitev gravitira predvsem na obalni pas.
Glede na dejstvo, da pri izvedenih analizah ni izrazitejših nihanj trendov, moramo v okviru trajnostnega
načrtovalskega pristopa vseeno predvideti rast vsaj tistih pojavov v prostoru, ki bi v bodoče lahko
privedli do predčasnih dodatnih posegov v prostor (korektur) ali pa bi izraziteje vplivali na kakovost
življenja na obravnavanem območju.

4.2

ANALIZA OBMOČJA UREDITVE

Če se osredotočimo na mikrolokacijo, torej območje obalne ceste med Koprom in Izolo (slika 32) lahko
opazimo, da je območje specifično že zaradi svoje ozke in podolgovate oblike, ki je na eni strani omejeno
z morjem, na drugi pa s strmo brežino oziroma klifom. V ta pas bo treba umeščati dejavnosti tako, da v
čim večji meri izkoristimo prostor ter, da jih čim bolj enakomerno razporedimo po celotni dolžini
območja. Območje se na obeh koncih navezuje na urbano središče. V Izoli se prične na povečini
industrijskem oziroma trgovskem delu Izole, v Kopru pa na območju turističnih dejavnosti. Območju
daje poseben pečat tudi klif, ki se približno na polovici poti od Kopra proti Izoli začne vzpenjati nad
cesto.
Kopenski pas ureditve je po obstoječem stanju (od Semedele do obstoječega sprehajališča na severnem
delu izolske obale) v povprečju širok med 18 in 20 metri (obalna cesta) ter dolg približno 4,7 kilometra.
Območje ureditve se razširi v navezavah na urbani središči.
Na koprski strani je ob obalnem pasu, nad cesto moč zaslediti nekaj posamičnih enostanovanjskih hiš,
ki bi jih bilo treba ob morebitni preureditvi obalne ceste ohraniti in jim zagotoviti dostop.

Slika 32: Značilna obala med Koprom in Izolo (Google Street View, 2016).
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V sklopu prostorske analize obstoječega stanja v Podrobnejši zasnovi prostorskih ureditev obalnega
pasu (Gabrijelčič, 2005a), je bila tudi za območje med koprom in Izolo izvedena strukturna analiza
(preglednica 3):
Preglednica 3: Strukturna analiza območja med Koprom in Izolo (Gabrijelčič, 2005a: str. 34).
Strukturne kategorije

Strukturni elementi

Vsebina in funkcija
strukturnih elementov

Analiza grajene strukture

Kvaliteta prostora

Nekvaliteta prostora
Izhodišča

 Disperzna zazidava
 Strnjena zazidava
 Grajeni kompleksi
 Grajeni objekti
 Začasni objekti
 Površinske ureditve, vodni parki, rekreacijska oprema
 Elementi urbane opreme
 Infrastrukturni elementi
 Stanovanjski objekti
 Gospodarski objekti
 Večnamenski objekti
 Gostinstvo in turizem
 Objekti komunalne, pristaniške in vodnogospodarske
infrastrukture
 Tipološko zaključen turistično-gostinski kompleks Žusterna:
grajeni kompleks z izrazito tematskim arhitekturnim značajem,
montažna arhitektura na obalnem pasu namenjena športu in
rekreaciji
 Individualna gradnja nad obalno cesto: gručasta in disperzna
struktura, objekti P+1, P+2, orientacija vzporedna z obalno linijo
(kvalitetni in nekvalitetni objekti), višinska gradacija grajene
strukture od obale proti zaledju
 Posamezna prometna počivališča ob obalni cesti z urejeno
parkirno površino; objekti vodnogospodarske infrastrukture,
pomoli, komunalni privezi
 Drevored, skalnata obala, urejena sprehajalna in kolesarska pot,
klif z naravno vegetacijo
 Neurejeno območje zaliva Viližan: arhitekturno skromno
oblikovani objekti na priobalnih zemljiščih (Merkur, parkirišče
prikolic, suha marina, gostinsko-turistični kompleks v kampu)
 Potencial za preureditev obale v športno-rekreacijski in turistični
kompleks
 Potencial za zasnovo ureditve komunalnih privezov
 Potencial za parkiriščne ureditve
 Zazidava na priobalnih zemljiščih zaliva Viližan je programsko in
oblikovno neprimerno umeščena v obstoječi prostor (npr. Merkur)
 Možnost programske naturalizacije prostora
 Možnost izoblikovanja prostorske prepoznavnosti
 Možnost zgoščevanja individualne gradnje
 Možnost oblikovanja počivališč, pomolov, sprehajalnih poti z
urbano opremo
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4.2.1 Analiza namenske rabe prostora
Karta namenske rabe prostora (slika 33, priloga C7) je kompozit več virov podatkov, ki smo jih pridobili
s strani Mestne občine Koper in Občine Izola:
Mestna občina Koper:


Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 33/01) (MOK, 2001).

Občina Izola:











Dolgoročni družbeni plan občine Izola za obdobje 1986 – 2000 (Ur. o. št. 5/89, 11/89) (DDP
OI, 1989a),
Družbeni plan Občine Izola za obdobje 1986 – 1990 (Ur. o. št. 19/90, 22/90) (DPO Izola, 1990),
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Izola
za obdobje 1986 – 1990 – 2000 (Ur. o. OI št. 13/95, 14/98, 1/00, 15/00, 18/03, 18/04, 19/04 –
prepoved, Ur. l. RS, št. 112/04-DLN za HC na območju Koper – Izola, 76/08 – DLN za HC na
območju Jagodje – Lucija) (DDP OI, 1989b),
Odlok o ugotovitvi usklajenosti prostorskih izvedbenih aktov s prostorskim delom plana občine
Izola za obdobje 1986-1990-2000 – Ur. o. OI št. 15/00, 1/03, 13/09, 21/09, 10/11 (PIA OI, 2000,
2003, 2009, 2011),
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana
občine Izola za obdobje 1986-1990-2000 (območje planske celote T1/1 Marina Izola) – Ur. o.
OI št. 18/04, Obvezna razlaga določila točke 3.11. 5. člena t. i. plana Marina – Ur. o. OI št. 2/14
(DPO Izola, 2004, 2014),
Odlok o spremembah planskih aktov občine Izola za obalno območje med Koprom in Izolo s
kontaktnimi površinami bolnišnice (obala Koper – Izola) Ur. o. OI št. 18/04 (PA OI, 2004),
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hitro cesto na odseku Koper - Izola (Ur. l. RS,
št. 112/04) (DLN HC Koper – Izola, 2004).

Celotno območje med Žusterno in Avtokampom Jadranka je namenjeno vzpostavitvi zelenih površin in
površin za šport in rekreacijo. V Izoli se to območje naveže na območje mešane rabe, območje večjih
športnih, rekreacijskih in drugih urejenih zelenih površin ter na območju Delamarisa na območje
proizvodnih in servisnih dejavnosti. Kot vidimo je v prostorskih planih Občine Izola že predvidena
ureditev obalnega pasu od Avtokampa Jadranka (mešano območje) do meje z Mestno občino Koper,
vključno z vzpostavitvijo objekta v morju. Na območju Mestne občine Koper so v obalnem pasu že
predvidena območja za rekreacijo in urbano zelenje ter območje za komunikacijo in zveze (obalna cesta,
promenada, ipd.), ki proti zaledju meji na II. območje kmetijskih zemljišč in območja za stanovanja ter
se v Žusterni naveže na območje centralnih dejavnosti in območje Državnega lokacijskega načrta za
hitro cesto na odseku Koper – Izola. Mandrač obdajata na jugozahodu območje za promet in zveze in
območje Državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na območju Koper – Izola ter na vzhodu in severu
območje centralnih dejavnosti.
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Slika 33: Karta namenske rabe prostora na območju med Koprom in Izolo
(Kartografska podlaga: GURS; MOK, 2001; DDP OI, 1989a, 1989b; DPO Izola, 1990; PIA
OI, 2000, 2003, 2009, 2011; DPO Izola, 2004, 2014; PA OI, 2004; DLN HC Koper – Izola,
2004).

4.3

ANALIZA POTREB LOKALNEGA PREBIVALSTVA NA OBRAVNAVANEM
OBMOČJU

4.3.1 Demografska sestava anketirancev
Glede na spol je v anketi sodelovalo 70 % žensk in 30 % moških (grafikon 33). Največ respondentov
spada v starostno skupino med 25 in 64 let (33 %), sledijo jim starejši s 65 ali več leti. Najmanj
respondentov je mladih, od 18 do 24 let (grafikon 34). Kot je razvidno v nadaljevanju jih največ prihaja
iz Mestne občine Koper, kateri sledijo še Izola, Piran in Ankaran (grafikon 35), pri čemer je, glede na
status največ zaposlenih in upokojencev, katerim sledijo študenti, brezposelni in dijaki (grafikon 36).
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Grafikon 33: Delitev anketirancev po spolu (N = 240).

Grafikon 34: Starostna sestava anketirancev (N = 240).

Grafikon 35: Deleži anketirancev glede na občino bivanja (N = 240).
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Grafikon 36: Deleži anketirancev glede na status (N = 240).

Glede na izobrazbeno strukturo je največ respondentov z visokošolsko oziroma univerzitetno izobrazbo,
sledijo jim tisti s srednješolsko izobrazbo, višješolsko izobrazbo ter nato z magisterijem znanosti
oziroma doktoratom. Najmanj respondentov ima nedokončano ali dokončano osnovnošolsko izobrazbo
(grafikon 37).

Grafikon 37: Izobrazbena struktura anketirancev (N = 240).

4.3.2 Prometna ureditev
Glede obuditve Parenzane na odseku med Koprom in Izolo vidimo, da je približno polovica anketiranih
za in polovica proti (grafikon 39), medtem, ko se je velika večina anketiranih strinjala, da bi območje
obale med Koprom in Izolo povezovala manjša potniška ladjica (vodni avtobus) kot na primer v
Benetkah Vaporetto (grafikon 40).
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Grafikon 38: Mnenje anketirancev
glede obuditve odseka
ozkotirne železniške
povezave (Parenzane)
med Koprom in Izolo
(N = 198).
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Grafikon 39: Mnenje anketirancev glede
vzpostavitve vodne prometne
povezave med Koprom in Izolo
(vodni avtobus – Vaporetto)
(N = 198).

Grafikon 40: Mnenje anketirancev glede problematičnosti zaprtja dosedanje obalne ceste za ves
motorni promet in preusmeritvijo le-tega na druge prometnice (N = 240).

Zanimivo je mnenje lokalnih prebivalcev glede problematičnosti zaprtja obalne ceste za ves motorni
promet in preusmeritev le-tega na ostale prometnice (grafikon 40). Večina (51 %) jih meni, da tak poseg
ne bi bil nikakor problematičen oziroma, da bi bil deloma problematičen (33 %), da bi bil poseg
problematičen jih meni 11 %, zelo problematičen 3 %, skoraj zanemarljivo pa je število tistih, ki menijo,
da bi bil tak poseg izrazito problematičen (2 %).
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4.3.3 Način prostorske ureditve obalnega pasu med Koprom in Izolo
Iz grafikona 41 vidimo, da je velika večina vprašanih za rekonstrukcijo obalnega pasu v območje
umirjenega prometa ali območje brez kakršnegakoli motornega prometa. Zanimivo je, da je le 4 %
vprašanih za ohranitev obstoječe ceste z rednim dvosmernim prometom ter le 1 % za ohranitev obstoječe
ceste z izmenično enosmernim prometom. Pod »drugo« so ljudje navedli predvsem kombinacije ostalih
postavk s podrobnejšimi rešitvami, ki jih posebej ne bomo navajali.

Grafikon 41: Mnenje anketirancev glede načina prostorske ureditve obalnega pasu v bodoče
(N = 240).

Grafikon 42: Mnenje anketirancev glede pomanjkanja posameznih vrst površin pri sedanji prostorski
ureditvi Kopra in Izole (N = 198).

Iz grafikona 42 je razvidno, da kar 37 % anketiranih meni, da pri dosedanji prostorski ureditve Kopra in
Izole najbolj primanjkuje kopalnih površin, 27 % delež zasedajo zelene površine, 19 % površine za šport
in rekreacijo ter 14 % parkirišča. Pod »Drugo« so ljudje navedli predvsem kombinacije omenjenih
postavk, ki jih posebej ne bomo navajali.
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Grafikon 43: Mnenje anketirancev o primernosti umestitve posameznih tipov objektov v ureditveno
območje (N = 240).

Ljudje si na obalnem pasu med Koprom in Izolo daleč najbolj želijo objektov za šport in rekreacijo ter
gostinskih objektov. Nekaj manj interesa je za kulturne objekte vendar še vedno dovolj, da jih
upoštevamo v načrtovanju. Najmanj zanimanja je za trgovske in turistične objekte (grafikon 43). V
rubriko »drugo« je več anketirancev izpostavilo možnost postavitve montažnih oziroma celo mobilnih
gostinskih, turističnih, kulturnih in trgovskih objektov. Nove objekte naj bi se v prostor umeščalo
previdno, saj so izsledki raziskave pokazali, da ni zanemarljiv odstotek ljudi, ki so mnenja, da novih
objektov sploh ne bi bilo (15 %). Podobno izkazuje tudi pregled dodatnih komentarjev, ki so jih podali
anketiranci (priloga B). Nevarnost, ki se lahko pojavi je ta, da lahko območje, ki je specifično že zaradi
svoje oblike, z novo, nepremišljeno pozidavo hitro prenasičimo.

Slika 34: Po mnenju anketirancev najugodnejše območje umestitve gostinskih objektov ob obali med
Koprom in Izolo (N = 82) (Kartografska podlaga: Google Maps).
Umestitev gostinskih objektov so anketiranci približno enakomerno locirali vzdolž celotne obale tako,
da ni zaznati nekega specifičnega trenda za določitev ene ali več lokacij interesa (slika 34).
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Slika 35: Po mnenju anketirancev najugodnejše lokacije umestitve trgovskih objektov ob obali med
Koprom in Izolo (N = 19) (Kartografska podlaga: Google Maps).

Slika 36: Po mnenju anketirancev najugodnejše lokacije umestitve turističnih objektov ob obali med
Koprom in Izolo (N = 11) (Kartografska podlaga: Google Maps).
Pri umestitvi trgovskih objektov so značilne lokacije interesa na območju rta Viližan, ob obali med rtom
Rex in začetkom obstoječe pozidave (v smeri od Izole proti Kopru) ter na območju Moleta (slika 35).
Turistične objekte (slika 36) bi anketiranci najraje umestili na območje Rude in rta Viližan, ob obali
med rtom Rex in začetkom obstoječe pozidave (v smeri od Izole proti Kopru) ter na območje Žusterne
(obstoječi turistični objekti).

Slika 37: Po mnenju anketirancev najugodnejše lokacije umestitve objektov za šport in rekreacijo ob
obali med Koprom in Izolo (N = 78) (Kartografska podlaga: Google Maps).
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Slika 38: Po mnenju anketirancev najugodnejše lokacije umestitve kulturnih objektov ob obali med
Koprom in Izolo (N = 47) (Kartografska podlaga: Google Maps).

Slika 39: Sintetiziran prikaz po mnenju anketirancev najugodnejših lokacij umestitve različnih tipov
objektov (Kartografska podlaga: Google Maps).

Značilne točke umestitve objektov za šport in rekreacijo (slika 37) so rt Viližan ter ob obali med rtom
Rex in začetkom obstoječe pozidave (v smeri od Izole proti Kopru). Kulturne objekte bi anketiranci
umestili na območje Rude oziroma rta Viližan, na območje rta Rex, na območje priključka novozgrajene
ceste, ki vodi na Markovec ter na območje Moleta (slika 38).
Slika 39 prikazuje vsa območja umestitve posameznih tipov objektov v območje ureditve, ki so jih
anketiranci predlagali s pomočjo interaktivnih vprašanj.

72

4.3.3.1

Miculinič, A. 2018. Prostorska ureditev obalnega pasu … na osnovi analize potreb lokalnega prebivalstva.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Odd. za geodezijo, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.

Izgradnja umetnega otoka v akvatoriju med Koprom in Izolo

Grafikon 44: Mnenje anketirancev glede izgradnje umetnega otoka v akvatoriju med Koprom in Izolo
(N = 240).
36 % vprašanih se ne strinja z izgraditvijo umetnega otoka v akvatoriju med Koprom in Izolo, za razliko
od 27 % vprašanih, ki so izkazali strinjanje (grafikon 44). Pogojno nestrinjanje je izkazalo 12 %
vprašanih, pogojno strinjanje pa 13 %. 12 % vprašanih nima konkretnega mnenja. Zaznati je, da si
lokalni prebivalci v splošnem ne želijo umetnega otoka pred svojo obalo, kar ne pomeni, da lahko idejo
kar odpišemo saj, v kolikor združimo odstotek tistih, ki se absolutno ne strinjajo z odstotkom tistih, ki
se pogojno ne strinjajo, v eno skupino ter odstotek tistih, ki se absolutno strinjajo z odstotkom tistih, ki
se pogojno strinjajo, v drugo skupino ter med ti dve skupini enakomerno porazdelimo odstotek
neopredeljenih vidimo, da rezultat glede na numerus ne izkazuje primernega trenda, ki bi bil lahko
konkretna osnova za dokončno izločitev koncepta umetnega otoka iz nadaljnje obravnave (preglednica
4).

Preglednica 4: Strinjanje in nestrinjanje anketirancev glede vzpostavitve umetnega otoka ob obali
med Koprom in Izolo.
Strinjanje
27 % (Popolno strinjanje)
13 % (Pogojno strinjanje)
6 % (Neopredeljeni)
46 %

Nestrinjanje
36 % (Popolno nestrinjanje)
12 % (Pogojno nestrinjanje)
6 % (Neopredeljeni)
54 %

Miculinič, A. 2018. Prostorska ureditev obalnega pasu … na osnovi analize potreb lokalnega prebivalstva.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Odd. za geodezijo, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.

73

Slika 40: Po mnenju anketirancev najugodnejši lokaciji umestitve morebitnega umetnega otoka med
Koprom in Izolo (N = 129) (Kartografska podlaga: Google Maps).
Slika 40 prikazuje, da tisti anketiranci, ki se vsaj deloma strinjajo z izgradnjo umetnega otoka, ciljajo
predvsem na umestitev le-tega v območje zaliva in rta Viližan ter ob rtu Rex.

4.3.3.2

Termalni park Delamaris

Grafikon 45: Mnenje anketirancev glede predlagane preureditve območja Delamaris v termalni park
(N = 198).

S preureditvijo sedanjega industrijskega območja Delamaris v termalni park, se je strinjalo 56 %
vprašanih, 16 % se jih ni strinjalo, ostalih 28 % pa ni opredelilo svojega konkretnega mnenja (grafikon
45).
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Otok in kanal Viližan

Grafikon 46: Mnenje anketirancev glede predlagane izgradnje otoka Viližan ter vzpostavitve kanala
Viližan (N = 198).
Strinjanje s predlagano prostorsko ureditvijo na območju zaliva Viližan (izgradnja otoka Viližan in
vzpostavitev kanala Viližan) je izkazalo 36 % vprašanih, 33 % se jih ni strinjalo s predlagano ureditvijo,
ostalih 31 % pa je ostalo neopredeljenih. Iz grafikona 46 je razvidno, da je rezultat, tako kot pri vprašanju
glede strinjanja z izgradnjo umetnega otoka v akvatoriju med Koprom in Izolo (podpoglavje 4.3.3.1,
grafikon 44), precej izenačen.

4.3.3.4

Ruda - hotelski kompleks s forumom in parkirišči

Grafikon 47: Mnenje anketirancev glede predlagane prostorske ureditve območja Ruda kot hotelski
kompleks s forumom in pripadajočimi parkirišči (N = 198).
Za predlagano prostorsko ureditev na območju Rude se je opredelilo 46 % anketirancev, medtem, ko se
27 % vprašanih s predlagano prostorsko ureditvijo ne strinja. Prav tako 27 % anketirancev ni opredelilo
svojega konkretnega mnenja (grafikon 47).

4.3.3.5

Rt Rex – plaža in območje prostočasnih dejavnosti

S predlagano prostorsko ureditvijo na območju rta Rex se je strinjalo 71 % anketirancev, nestrinjanje je
izkazalo 12 % vprašanih, prepričanih pa ni bilo 18 % anketirancev (grafikon 48).
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Grafikon 48: Mnenje anketirancev glede predlagane prostorske ureditve na območju rta Rex
(N = 198).

4.3.3.6

Amfiteater – letno gledališče

52 % vprašanih se je strinjalo s predlagano ureditvijo amfiteatra, 24 % jih je izkazalo svoje nestrinjanje,
medtem, ko jih glede omenjene ureditve prav tako 24 % ni bilo prepričanih (grafikon 49).

Grafikon 49: Mnenje anketirancev glede predlagane ureditve amfiteatra ob odcepu ceste, ki vodi na
Markovec (N = 198).

4.3.3.7

Molet - center vodnih športov

Prostorsko ureditev območja Molet kot center vodnih športov je podprlo 76 % vprašanih, proti jih je
bilo 16 %, le 8 % pa jih ni izkazalo svojega konkretnega mnenja (grafikon 50).

Grafikon 50: Mnenje anketirancev glede predlagane prostorske ureditve območja Molet kot center
vodnih športov (N = 198).
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Žusterna

Predlagano ureditev obalnega dela Žusterne je podprlo 77 % anketirancev, 6 % je ni podprlo, 17 %
vprašanih pa se glede predlagane prostorske ureditve ni opredelilo (grafikon 51).

Grafikon 51: Mnenje anketirancev glede predlagane prostorske ureditve Žusterne (N = 198).

4.3.3.9

Pokrite bazenske površine ob semedelski promenadi

49 % anketirancev je podprlo predlagano izgradnjo pokritih bazenskih površin ob semedelski
promenadi, medtem, ko jih je 30 % izkazalo nestrinjanje, 21 % pa jih je ostalo neopredeljenih
(grafikon 52).

Grafikon 52: Mnenje anketirancev glede predlagane ureditve pokritih bazenskih površin (s pokritim
olimpijskim bazenom) in parkirišči na območju ob semedelski promenadi (N = 198).

4.3.3.10 Splošno mnenje anketirancev glede celotne predlagane prostorske ureditve obalnega
pasu med Koprom in Izolo
Deležnike ankete smo povprašali tudi po splošnem mnenju (oceni) celotne predlagane prostorske
ureditve obalnega pasu med Koprom in Izolo (grafikon 53). Največ je tistih, ki jim je predlagana
prostorska ureditev všeč (44 %), sledijo jim tisti, ki nimajo konkretnega mnenja (29 %), nato tisti, ki jim
je predlagana prostorska ureditev zelo všeč (13 %), 9 % je tistih, ki jim predlagana prostorska ureditev
ni všeč ter 5 % tistih, ki jim predlagana prostorska ureditev nikakor ni všeč.
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Grafikon 53: Splošno mnenje anketirancev glede celotne predlagane prostorske ureditve obalnega
pasu med Koprom in Izolo (N = 182).

4.3.4 Sklepne ugotovitve
S predlaganimi prostorskimi ureditvami, torej ureditvijo območja Delamaris (grafikon 45), Ruda
(grafikon 47), Rex (grafikon 48), Amfiteater (grafikon 49), Molet (grafikon 50), Žusterna (grafikon 51)
in pokritimi bazenskimi površinami ob semedelski promenadi (grafikon 52), se večina deležnikov
ankete strinja. Pričakovano je pod drobnogled treba postaviti odgovore na vprašanje glede vzpostavitve
otoka Viližan in posledično kanala Viližan (grafikon 46). Lahko povzamemo, da se približno polovica
vprašanih strinja oziroma polovica ne strinja z vzpostavitvijo umetnega otoka v akvatoriju med Koprom
in Izolo, kar nazorno prikazujeta grafikona 44 in 46 ter preglednica 4.
Upoštevajoč javno mnenje, predlagane idejne zasnove tako ni treba prilagajati oziroma spreminjati.
Glede na rezultate, ideje o izgradnji umetnega otoka ob obali med Koprom in Izolo ne bomo zavrgli,
temveč jo bomo nadalje obravnavali kot možno pogojno prostorsko ureditev, kar pomeni, da je idejna
zasnova umetnega otoka še vedno lahko uresničljiva, v kolikor dobi podporo v okviru širših in
temeljitejših raziskav javnega mnenja. Rezultate analiz interaktivnih vprašanj (kjer so anketiranci z
določanjem geolokacij posameznih vrst objektov in otoka predlagali njihovo umestitev v prostor), bomo
v nadaljevanju upoštevali kot smernice.
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IDEJNA ZASNOVA PROSTORSKE UREDITVE OBALNEGA PASU
MED KOPROM IN IZOLO

Izdelali smo shematski prikaz idejne zasnove prostorske ureditve (slika 41), ki neposredno prikazuje
razporeditev načrtovanih dejavnosti (posameznih ureditev) na območju ureditve ter kartografske prikaze
idejne zasnove prostorske ureditve (slika 42, priloga D1 in slika 63, priloga D4), zasnove zelenih površin
(slika 44, priloga D2), zasnove prometne ureditve (slika 45, priloga D3). Zaradi lažje predstave smo
izdelali še trirazsežnostne grafične prikaze podrobnejših ureditev (slike 47 – 61) ter pregledno karto
lokacij predstavljenih podrobnejših ureditev (slika 46). Območje ureditve smo smiselno porazdelili na
15 enot urejanja prostora (preglednica 6). Pri tem smo upoštevali, da je posamezna enota urejanja
prostora zaključena celota in lahko obstaja ter v čim večji meri deluje oziroma obratuje neodvisno od
drugih. Prav tako smo težili k temu, da lahko čim več posameznih enot urejanja prostora nastopa tudi
kot posamezna faza izgradnje ter, da so lahko z vidika financiranja v čim večji meri avtonomne. Enoti
urejanja prostora, ki zajemata vzpostavitev otoka Viližan in kanala Viližan (EUP-2) ter posledično
ureditev območja sedanjega Avtokampa Jadranka (EUP-3), predstavljata na osnovi analize potreb
lokalnega prebivalstva (grafikona 44, 46 ter preglednica 4) pogojno ureditev, ki se lahko upošteva v
primeru strinjanja lokalnega prebivalstva z obravnavanim posegom v prostor na osnovi bodočih,
temeljitejših raziskavah javnega mnenja. V sklopu idejne zasnove smo izdelali še idejni shematski prerez
ureditve obalnega pasu (slika 64).
Glavni cilji idejne zasnove prostorske ureditve obalnega pasu med Koprom in Izolo:









zaprtje obalne ceste za ves motorni promet (razen javnega potniškega prevoza, servisnega
transporta ter intervencijskih služb), vzpostavitev območja umirjenega prometa ter preusmeritev
motornega prometa skozi predor Markovec, na Cesto na Markovec in glavno cesto Koper –
Srgaši – mejni prehod Dragonja (večinoma že izvedeno v letu 2017),
vzpostavitev infrastrukture za javni kopenski in pomorski potniški promet na ureditvenem
območju,
vzpostavitev novih parkirnih površin v Kopru in Izoli, novih zelenih površin, površin za šport
in rekreacijo ter kopalnih površin vzdolž celotnega obalnega pasu med Koprom in Izolo,
posodobitev, preureditev ali dograditev obstoječe prometne infrastrukture tako, da bo le-ta vsaj
nadomestila zmožnosti ukinjene obalne ceste, če ne celo izboljšala zmožnosti pretoka prometa
na območju Slovenskega primorja,
preudarna umestitev dejavnosti na mikrolokacijah vzdolž celotnega obalnega pasu med Koprom
in Izolo,
možna dodatna ureditev: Izgradnja umetnega otoka v zalivu Viližan in ureditev kanala (kanal
Viližan), ki ga tvori novozgrajeni otok s celino (vzpostavitev novega središča dejavnosti).

Shematsko sta idejna zasnova prostorske ureditve obalnega pasu med Koprom in Izolo in pristop k
načinu prostorske ureditve območja prikazana na sliki 41. Shema prikazuje razmestitev posameznih
dejavnosti (preglednica 5) vzdolž obalnega pasu med Koprom in Izolo, vključno s sistemom kopenskega
in pomorskega prometa ter oskrbovalnih poti. Ideja sloni na sistemu dejavnosti, ki jih z ene in druge
strani »napajata« mesti koper in Izola. Stremimo k temu, da so dejavnosti vzdolž celotnega območja
čim bolj enakomerno zastopane ter, da imajo vsi deli območja približno enako pomembno vlogo. Tako
celotno območje, ki zaradi svojevrstne karakteristike zahteva preudaren načrtovalski pristop,
zaokrožimo v homogeno celoto, ki bo ob morebitni realizaciji projekta lahko tudi tako delovala.
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Slika 41: Shematski prikaz idejne zasnove prostorske ureditve obale med Koprom in Izolo.
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Slika 42: Skupna karta IDZ ureditve obalnega pasu med Koprom in Izolo
(Kartografska podlaga: GURS; MKGP, 2016).
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Preglednica 5: Idejna zasnova glavnih dejavnosti na območju ureditve (slike 42, 46 in 63,
preglednica 6).
Območje
Delamaris (EUP-4)
Otok Viližan (EUP-2)*
Kanal Viližan (EUP-5)*
Jadranka (EUP-3)
Ruda (EUP-1, EUP-6)
Rt Viližan (EUP-15)
Rt Rex (EUP-7)
Amfiteater (EUP-8)
Molet (EUP-9)
Žusterna (EUP-10)
Mandrač in območje ob delu
semedelske promenade
(EUP-11, EUP-12)
*Pogojna ureditev

Glavne dejavnosti
Turistična in gostinska dejavnost - termalni park
Turistična in gostinska dejavnost - avtokamp
Turistična in gostinska dejavnost
Turistična in gostinska dejavnost
Turistična in gostinska dejavnost - hotelski kompleks s forumom
Rekreativna dejavnost - plaža
Turistična, gostinska in prostočasna dejavnost - plaža, območje
prostočasnih dejavnosti
Kulturna dejavnost - letno gledališče
Športna in rekreativna dejavnost - center vodnih športov
Športna, rekreativna, kulturna, turistična in gostinska dejavnost
Športna in rekreativna dejavnost - pokrite bazenske površine

Idejna zasnova zelenih površin
Idejna zasnova ohranja obstoječe in dodaja nove zelene površine (slika 44). Na obalnem pasu med Izolo
in Koprom ohranja obstoječi drevored pinij. Zasnovana je nova linijska zasaditev, drevored, ki poteka
na obalni strani vzdolž celotne obale med Koprom in Izolo. Drevoreda na strani pod klifom nismo
predvideli, saj je to območje že zaradi klifa v senčni legi. Tako smo drevored na obeh straneh promenade
predvideli le na območju med Žusterno in mandračem ter na delu promenade pri Rudi. Na otoku Viližan
smo zasnovali gozdne površine avtohtonih dreves ter na severu in vzhodu travnate površine. Pri posegu
v naravno grapo (prostor za prostočasne dejavnosti) ob rtu Rex (EUP-7) je treba ohraniti čim več
obstoječih dreves, odstraniti bolna ter po potrebi zasaditi nova. V čim večji meri je treba ohraniti rastje
pod klifi vzdolž celotne obalne promenade. Med posameznimi tlakovanimi površinami se ohranjajo ali
na novo uredijo zelenice in zeleni pasovi (slika 64).

Idejna zasnova prometne ureditve območja med Koprom in Izolo
Obstoječa obalna cesta med Koprom in Izolo se zapre za ves motorni promet in postane območje
umirjenega prometa (slika 45). Ves promet se preusmeri skozi predor Markovec, na Cesto na Markovec
ter na glavno cesto Koper - Dragonja. Vzdolž trase obstoječe obalne ceste se uredi sprehajališče in
kolesarska pot. Na tem območju je promet dovoljen le za turistični potniški promet (turistični vlakec),
oskrbo gostinskih in turističnih objektov ter intervencije. Za obratovanje obalnega območja je na
razpolago najmanj 7 servisnih (obstoječih) poti, ki jih bo treba v sklopu ureditve vzpostaviti ali sanirati.
Vzpostavi se pomorska potniška linija, ki povezuje Koper in Izolo ter vmesne postaje Žusterna (Molet),
rt Rex, rt Viližan, otok Viližan in Delamaris (marina). Poleg omenjene linije se lahko vzpostavi tudi
mednarodna potniška linija, ki bi povezovala večje kraje Slovenskega primorja s Trstom, Umagom in
Novigradom.
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Območje urejanja se na obstoječo prometno mrežo naveže na koprski strani ob izlivu Badaševice
(mandrač) in na izolski strani v Rudi. V Kopru se za obiskovalce ureditvenega območja poleg obstoječih
namenijo nove parkirne površine ob semedelski promenadi (EUP-12). Podobno se na izolski strani
obiskovalcem poleg obstoječih namenijo nove parkirne površine v osrčju sedanjega priključka obalne
ceste na izolsko obvoznico (EUP-1) ter v sklopu hotelskega kompleksa »Ruda« (EUP-6). Obiskovalci
območja ureditve bi tako v kombinaciji z lokalnim kopenskim in vodnim potniškim prometom
uporabljali sistem »P+R« (parkiraj in se pelji).
Otok se s celino poveže z (dvižnim) premostitvenim objektom. Na otoku se vzpostavi sprehajalna in
kolesarska pot istih gabaritov in karakterističnih značilnosti kot na celini. V sredinskem delu otoka se
za potrebe avtokampa uredijo makadamske poti.
Predlagane rešitve preusmerjanja prometa z obstoječe obalne ceste skozi predor Markovec, na Cesto na
Markovec ter na glavno cesto Koper – Dragonja so možne ob predpostavki, da se omenjene prometnice
primerno sanirajo, posodobijo in prilagodijo povečanemu obsegu prometa.
Ena izmed rešitev zmanjševanja lokalnega prometa na tem območju je doktrina trajnostne mobilnosti.
Gre za širši pojem načrtovanja prometne ureditve, ki vključuje ozaveščanje javnosti in alternativi
javnega prevoza. S to vizijo smo zasnovali prometno ureditev na obravnavanem območju. Na območju
umirjenega prometa (promenade) smo kot glavni sredstvi javnega prevoza predvideli električni turistični
vlakec (možnost oživitve imena Parenzana) ali električni minibus ter vodni avtobus (po zgledu
beneškega vaporetta – slika 43), ki bi povezovala glavne točke na promenadi s starimi mestnimi jedri
Kopra in Izole. Gre za izrazito longitudinalno območje, pri katerem je osrednji del težje dostopen in
neprimeren za parkiranje večjega števila vozil. V tem primeru je nujno poskrbeti, da so vse dejavnosti
v sredinskem delu enako dostopne, kot tiste na obeh krajiščih.
Zasnovali smo še tri nove površine za parkiranje (parkirišča, parkirne hiše) in sicer eno v sklopu
termalnega parka Delamaris, manjšo ob odcepu ceste, ki vodi na Markovec (ob načrtovanem amfiteatru)
ter eno ob semedelski promenadi (EUP-12), ki bi služila tudi ob dogodkih v načrtovanem sosednjem
bazenskem kompleksu.

Slika 43: Vaporetto – beneški vodni avtobus (A view on cities, 2009).
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Slika 44: Idejna zasnova zelenih površin obalnega pasu med Koprom in Izolo (Kartografska podlaga:
GURS; MKGP, 2016).

Miculinič, A. 2018. Prostorska ureditev obalnega pasu … na osnovi analize potreb lokalnega prebivalstva.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Odd. za geodezijo, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.

Slika 45: Idejna zasnova prometne ureditve obalnega območja med Koprom in Izolo
(Kartografska podlaga: GURS).
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Trirazsežnostni grafični prikazi idejne zasnove prostorske ureditve obale med Koprom in Izolo

Slika 46: Prikaz lokacij posameznih predlaganih ureditev na območju obalnega pasu med Koprom in
Izolo (Kartografska podlaga: GURS).

Slika 47: Ureditev mandrača in pokritih bazenskih površin ob semedelski promenadi.
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Slika 48: Ureditev območja med Žusterno in semedelsko promenado.

Slika 49: Ureditev obalnega območja Žusterne.

Slika 50: Ureditev obalnega območja Žusterne z ureditvijo plaže v smeri proti Izoli.
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Slika 51: Ureditev območja Molet kot center vodnih športov.

Slika 52: Ureditev amfiteatra med Moletom in rtom Rex..

Slika 53: Ureditev območja »Rex« (rt je poudarjen z dodatnim nasutjem).
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Slika 54: Plaža na rtu Rex.

Slika 55: Ureditev območja Ruda kot hotelski kompleks s forumom in parkirišči.

Slika 56: Plaža med rtom Viližan in Rudo s hotelskim kompleksom Ruda.
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Slika 57: Hotelski kompleks Ruda s forumom.

Slika 58: Otok in kanal Viližan s termalnim parkom Delamaris v ozadju.

Slika 59: Kanal Viližan med termalnim parkom Delamaris in otokom Viližan.

Miculinič, A. 2018. Prostorska ureditev obalnega pasu … na osnovi analize potreb lokalnega prebivalstva.
Mag. d. Ljubljana, UL FGG, Odd. za geodezijo, Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje.

91

Slika 60: Ureditev območja »Delamaris« kot termalni park Delamaris z marino.

Slika 61: Marina Delamaris v sklopu termalnega parka.
Glavna novost, ki jo kot pogojno možno dodatno ureditev podajamo v idejni zasnovi je otok Viližan, ki
s celino tvori Kanal Viližan z dvosmernim vodnim prometnim režimom. Z ureditvijo kanala bi tako
vzpostavili novo središče dogajanja. Ob njem bi vzpostavili priveze za splave z gostinsko dejavnostjo,
zabavišča na vodi (diskoteke) in turistične ladjice. Ideja je nastala na osnovi beograjske znamenitosti –
splavov na reki Savi in Donavi (slika 62), ki so skozi celo leto eno največjih središč dogajanja v mestu
ter njegovi okolici. Ob tem se morda poraja vprašanje, kako se bi tovrstni pontonski objekti obnesli na
morju, saj so v prvi vrsti namenjeni za mirnejše vode. Otok bi s celino tvoril kanal, ki bi nudil varno
zavetje omenjenim plavajočim objektom. Otok bi tako v slabih vremenskih pogojih odigral vlogo
valobrana in preprečeval neposredni vpliv odprtega morja na obalo zaliva Viližan. Ob tem velja omeniti
tudi, da bi bilo treba pred kakršnimkoli posegom v morje izvesti podrobne maritimne študije, predvsem
hidrografske raziskave dinamike morja (gibanja morskih tokov) po vzpostavitvi umetnega otoka
(matematično modeliranje). V primeru neodobravanja javnosti glede vzpostavitve umetnega otoka, bi
na obali zaliva Viližan uredili plažo in promenado po zgledu ostale ureditve obale med Koprom in Izolo.
Avtokamp Jadranka bi tako ostal na svojem dosedanjem mestu.
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Slika 62: Splavi na reki Savi v Beogradu (Dünyada 1 gün, 2014).

Predlagana idejna zasnova prostorske ureditve obalnega pasu med Koprom in Izolo po našem mnenju v
največji meri izpolnjuje prostorske, ekološke, ekonomsko-socialne, kulturne in bivanjske potrebe, tako
na ožjem, kot širšem geografskem območju. Zasnova je trajnostno naravnana in temelji na predpostavki
čim večje kakovosti bivanja. Lahko je izvršljiva kot taka ali pa služi kot odskočna deska za podobne
projekte.
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5.1
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OPIS UREDITEV PO POSAMEZNIH ENOTAH UREJANJA PROSTORA

Razdelitev na enote urejanja prostora je prikazana na sliki 63 (idejna zasnova prostorske ureditve
obalnega pasu med Koprom in Izolo). Posamezne enote urejanja prostora so opisane v preglednici 6.

Slika 63: Idejna zasnova prostorske ureditve obalnega pasu med Koprom in Izolo
(Kartografska podlaga: GURS; MKGP, 2016).
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Glavne idejne tehnične značilnosti posega na ureditvenem območju:











Ureditev plaže (možno dodatno nasutje),
ureditev brežine na celotnem območju obalne ceste (obnova podpornega zidu),
preureditev obstoječega jarka za odvodnjavanje v kanal za komunalne vode,
na celotnem območju urejanja se upoštevajo karakteristične značilnosti, ki opozarjajo na
enovitost območja (tlakovanje, zasaditev, drugi značilni detajli),
ohranitev obstoječega drevoreda pinij ob obalni cesti med Koprom in Izolo,
ohranitev klifov med Koprom in Izolo,
izraba podzemne termalne vode na območju Delamarisa,
uporaba avtohtonih vrst drevja in grmičevja pri novih zasaditvah,
čim manjši poseg v območje naravne in kulturne dediščine,
ohranitev kakovostnih pogledov.

Preglednica 6: Opis ureditev po posameznih enotah urejanja prostora.
Enota urejanja prostora
Oznaka EUP-1
Ime

RUDA 1

Oznaka

OTOK

*EUP-2

Ime

Opis ureditve
V osrčju večnivojskega križišča se
uredi parkirišče. Za dovozni cesti
uporabimo obstoječa priključka
na obalno cesto. Pod lokalno cesto
se uredi podhod proti obalni
promenadi. Po karakterističnem
profilu se uredi promenada in
plaža. Servisni dostop se uredi po
delu obstoječe obalne ceste iz
smeri Kopra (slike 55, 56, 57).

*Pogojna ureditev:

V delu zaliva Viližan se vzpostavi
otok in sicer tako, da z obalo
tvorita kanal. Prav tako se
primerno uredi del akvatorija med
otokom in celino. Na otoku se
uredijo gozdne in travniške
površine. Na otok se preseli
Avtokamp Jadranka. Okoli otoka
se po karakterističnem profilu
uredi promenada. Na južnem delu
otoka, ob novonastalem kanalu
Viližan , se vzpostavijo površine,
namenjene turistični in gostinski dejavnosti (restavracije, lokali). Na istem območju se uredi obala
za privez splavov. Med celino in otokom se zgradi premostitveni objekt (sliki 58 in 59).
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Enota urejanja prostora
Oznaka *EUP-3
Ime

JADRANKA

Oznaka

EUP-4

Ime

DELAMARIS

Oznaka

EUP-5

Ime

KANAL VILIŽAN
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Opis ureditve
*Pogojna ureditev:
Avtokamp Jadranka se preseli na
novozgrajeni otok, ki ga s celino
povezuje (dvižni) premostitveni
objekt. Ohranijo se obstoječe
gozdne površine. Uredi se
promenada (tudi kot servisna
cesta do kompleksa Delamaris) in
obala za privez splavov in drugih
manjših vodnih plovil. Vzpostavi
se nova recepcija kampa,
parkirišče in dostopna cesta na
most (sliki 55 - 58).
Območje Delamarisa se preuredi
v termalni park s pripadajočimi
kopališkimi in namestitvenimi
objekti. Vzpostavi se nov pomol
tako, da z obstoječim tvorita
zavetje (marino) privatnim
vodnim plovilom gostov. Uredi se
promenada in plaža z navezavo na
obstoječo ureditev na severnem
delu Izole (slike 59, 60 in 61).

Uredi se obala in del akvatorija
tako, da je možen privez splavov
in drugih manjših vodnih plovil.
Promenada se uredi tako, da lahko
služi tudi kot servisna pot za
termalni park Delamaris. Na
območju Delamarisa se obnovi
obstoječi pomol (slike 58, 59 in
60).
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Enota urejanja prostora
Oznaka EUP-6
Ime

RUDA 2

Oznaka

EUP-7

Ime

REX

Oznaka

EUP-8

Ime

AMFITEATER

Opis ureditve
Območje sedanjega trgovskega
centra Ruda se uredi kot hotelski
kompleks z namestitvenim
objektom, forumom s trgovsko in
gostinsko dejavnostjo ter
parkiriščem. Primerno se uredi in
zavaruje sedaj neurejena brežina
pod Markovcem. Hotelski
kompleks se naveže na urejeno
promenado (slike 55, 56, 57).

Na območju rta Rex se uredi plaža
tako, da se obalno črto rta poudari
z nasutjem. Uredi se promenada
in plaža. Ob samem rtu se
vzpostavi gostinsko – trgovski
objekt manjših dimenzij. Vzdolž
naravne grape se uredi območje
prostočasnih dejavnosti (prostor
za piknike) ter servisna pot z
Markovca. Ob obali se za
pristajanje manjših turističnih
potniških plovil v morju uredi
pontonski pomol (sliki 53 in 54).
Ob izteku ceste z Markovca se
pod urejenem podpornem zidu
vzpostavi kulturni objekt odprtega
tipa, ki je smiselno vklopljen v del
promenade, obalna platforma,
obala, pomol ter del akvatorija.
Vsi našteti elementi bi lahko ob
dogodkih služili tudi kot
prizorišče. Za objektom se uredi
obhodna steza in parkirišče (slika
52).
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Enota urejanja prostora
Oznaka EUP-9
Ime

MOLET

Oznaka

EUP-10

Ime

ŽUSTERNA

Oznaka

EUP-11

Ime

MANDRAČ
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Opis ureditve
Na območju Moleta se uredi
center vodnih športov (jadranje,
deskanje, kajtanje) s servisnim in
gostinskim objektom. Obstoječi
pomol se obnovi in služi kot
zavetje manjših športnih plovil
(čolni, vodni skuterji ipd.) ter za
pristajanje manjših turističnih
potniških plovil. Uredita se še
promenada in plaža (slika 51).

V Žusterni se uredita promenada
in plaža. Po trasi obstoječe obalne
ceste se vzpostavi servisna cesta.
Obiskovalcem se namenjeni
parkirišče (parkirna hiša) ob
semedelski promenadi (EUP-12).
Med obalo, promenado in
servisno cesto se uredijo zelene
površine in športni park (tenis,
golf, košarka, nogomet).
Kopališče Žusterna se obnovi.
Ohrani se navezava na obstoječi
hotelski kompleks. Ob mandraču
se uredijo sprehajalne poti in
zasaditev (slike 48, 49 in 50).
Na degradiranem območju ob
izlivu Badaševice (mandrač) se
uredi objekt z notranjimi bazeni
(olimpijski bazen), ki bo služil za
treninge vodnih športov (plavanje,
vaterpolo) ter kot prizorišče
športnih dogodkov (slika 47).
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Enota urejanja prostora
Oznaka EUP-12
Ime

Opis ureditve
Za potrebe bazenskega kompleksa
(EUP-11) in obiskovalce obalnega
območja Žusterne (EUP-10), kot
tudi za splošne potrebe se ob
obstoječi semedelski promenadi
uredi parkirišče oziroma parkirna
hiša (slika 47).

SEMEDELA

Oznaka

EUP-13

Ime

OBALA 1

Po idejnem shematskem prerezu
(slika 64) se uredita promenada in
plaža. Na obalni strani promenade
se zasadi nova linijska zasaditev
(drevored).

Oznaka

EUP-14

Ime

OBALA 2

Po idejnem shematskem prerezu
(slika 64) se uredita promenada in
plaža. Na obalni strani promenade
se zasadi nova linijska zasaditev
(drevored).
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Enota urejanja prostora
Oznaka EUP-15
Ime

OBALA 3
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Opis ureditve
Po shematskem prerezu (slika 64)
se uredita promenada in plaža.
Ohrani se obstoječi drevored
pinij. Na obalni strani promenade
se zasadi nova linijska zasaditev
(drevored). Za potrebe pristajanja
manjših potniških plovil se v
morju uredi pontonski pomol.

Brežina

Zelenica

Promenada

Linijska
zasaditev

Zelenica

Plaža
Morje

Slika 64: Idejni shematski prerez ureditve obalnega pasu.

5.2

PREDLOGI IN SMERNICE ZA NADALJNJE NAČRTOVANJE PROSTORSKE
UREDITVE OBALNEGA PASU MED KOPROM IN IZOLO

Celoten predlagan koncept prostorske ureditve obalnega pasu med Koprom in Izolo ter posamezne
umestitve dejavnosti znotraj območja so ljudje z večino podprli. Izjema je le vzpostavitev umetnega
otoka ob obali med Koprom in Izolo, za kar raziskava javnega mnenja v tej nalogi sicer res izkazuje
rahlo nestrinjanje vendar bi bilo treba za konkretnejši rezultat, ki bi z gotovostjo izražal strinjanje
oziroma nestrinjanje z opisanim posegom v prostor izvesti dodatne, obširnejše raziskave javnega mnenja
z večjim vzorcem anketiranih (javna anketa, referendum).
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Predlagamo, da se do izvedbe temeljitejše raziskave javnega mnenja v sklopu prostorskega načrtovanja
na obravnavanem območju upošteva koncept otoka kot pogojno ureditev, ki se lahko izvede v primeru
ugotovitve strinjanja javnosti.

5.2.1 Predlogi sprememb namenske rabe prostora na ureditvenem območju
V primeru namere realizacije takšnega projekta, bi bilo treba poseči tudi v veljavne prostorske akte na
tem območju oziroma pripraviti nove zasnove namenske rabe prostora za bodoča občinska prostorska
načrta obeh občin. Gre predvsem za spremembe namenske rabe prostora na območju predlagane
prostorske ureditve. V preglednici 7 so zbrani podatki o dejanski in namenski rabi na posameznih
lokacijah ureditev s podanimi predlogi spremembe namenske rabe.

Preglednica 7: Primerjava dejanske in namenske rabe s predlogi sprememb namenske rabe na
obravnavanem območju.
Območje

Dejanska raba

Namenska raba

Predlog spremembe
NRP

Delamaris

Industrijska območja

Območje proizvodnih
in servisnih dejavnosti

Jadranka

Posebna območja

Ruda

Centralne dejavnosti

Območje športno
rekreacijskih in
zelenih površin,
mešano območje
Mešano območje

Območje turističnih in
centralnih dejavnosti
(mešano območje)
Ni sprememb

Rt Viližan

Posebna območja

Rex

Posebna območja

Molet

Posebna območja

Žusterna

Posebna območja

Semedelska
promenada

Posebna območja,
travniške površine

Območje športno
rekreacijskih in
zelenih površin
Območje športno
rekreacijskih in
zelenih površin
Območje za rekreacijo
in urbano zelenje
Območje centralnih
dejavnosti, Območje
za rekreacijo in urbano
zelenje, območje za
promet in zveze
Območje centralnih
dejavnosti

Območje turističnih in
centralnih dejavnosti
(mešano območje)
Brez do sedaj
predvidenega objekta
v morju
Ni sprememb

Ni sprememb
Izvzeti podaljšanje
betonske platforme v
morje, sprememba v
območje za rekreacijo
in urbano zelenje.
Ni sprememb
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5.2.2 Predlog realizacije idejne zasnove po fazah
Pri snovanju idejne zasnove smo predpostavili, da posamezne enote urejanja prostora v čim večji meri
nastopajo kot samostojne enote, ki jih je mogoče realizirati po fazah. Nekatere enote urejanja prostora
so združene v skupno fazo (obala med Žusterno in Rudo). Glede na to, da idejna zasnova upošteva
možnost (ne)izgradnje otoka, smo v nadaljevanju predstavili dve možnosti realizacije:

A. Realizacija idejne zasnove po fazah brez izgradnje objekta v morju.
Preglednica 8: Realizacija idejne zasnove po fazah brez izgradnje objekta v morju.
FAZA Enota urejanja prostora
EUP-3 (JADRANKA)
EUP-1 (RUDA 1)
EUP-15 (OBALA 3)
EUP-7 (REX)
I
EUP-14 (OBALA 2)
EUP-8 (AMFITEATER)
EUP-9 (MOLET)
EUP-13 (OBALA 1)
EUP-10 (ŽUSTERNA)
I/A

EUP-7 (REX)

I/B

EUP-8 (AMFITEATER)

I/C

EUP-9 (MOLET)

II

EUP-12 (SEMEDELA)

III

EUP-4 (DELAMARIS)

IV

EUP-5 (ZALIV VILIŽAN)

V

EUP-6 (RUDA 2)

VI

EUP-11 (MANDRAČ)

Opis

Ureditev območja sprehajališča oziroma
umirjenega prometa, vzpostavitev zelenih
površin, površin za šport in rekreacijo ter plaže
skozi vsa navedena območja urejanja od
Žusterne do Rude.

Ureditev območja za prostočasne dejavnosti in
servisne poti iz smeri Splošne bolnišnice Izola.
Izgradnja amfiteatra in pripadajoče ureditve ter
ureditev dostopne ceste in parkirišča.
Izgradnja centra vodnih športov s pripadajočo
infrastrukturo.
Ureditev parkirnih površin oziroma izgradnja
parkirne hiše ob semedelski promenadi.
Izgradnja termalnega parka Delamaris in
vzpostavitev novih namestitvenih kapacitet.
Ureditev obale, območja privezov in
sprehajališča med termalnim parkom Delamaris
in Avtokampom Jadranka.
Izgradnja hotelskega kompleksa Ruda z
navezavo na urejeno promenado.
Izgradnja pokritih bazenskih površin.
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Slika 65: Diagram medsebojne odvisnosti posameznih faz realizacije idejne zasnove brez izgradnje
objekta v morju.

Faze I, II, III, V, VI so medsebojno neodvisne in se lahko izvajajo hkrati ali kot samostojni projekti v
različnih obdobjih (slika 65). Faza IV (zaliv Viližan) je odvisna od faze III (termalni park Delamaris).
Smotrno je, da se najprej uredi relativno obširen kompleks termalnega parka Delamaris in šele na koncu
promenado do Avtokampa Jadranka (dostopi do gradbišča, delovne površine).

B. Realizacija idejne zasnove po fazah z izgradnjo objekta v morju.
Preglednica 9: Realizacija idejne zasnove po fazah z izgradnjo objekta v morju.
FAZA Enota urejanja prostora
EUP-1 (RUDA 1)
EUP-15 (OBALA 3)
EUP-7 (REX)
EUP-14 (OBALA 2)
I
EUP-8 (AMFITEATER)
EUP-9 (MOLET)
EUP-13 (OBALA 1)
EUP-10 (ŽUSTERNA)
I/A

EUP-7 (REX)

I/B

EUP-8 (AMFITEATER)

I/C

EUP-9 (MOLET)

II

EUP-2 (OTOK)

III

EUP-3 (JADRANKA)

Opis
Ureditev območja sprehajališča oziroma
umirjenega prometa, vzpostavitev zelenih
površin, površin za šport in rekreacijo ter plaže
skozi vsa navedena območja urejanja od
Žusterne do Rude.
Ureditev območja za prostočasne dejavnosti in
servisne poti iz smeri Splošne bolnišnice Izola.
Izgradnja amfiteatra in pripadajoče ureditve ter
prilagoditev dostopne ceste in parkirišča.
Izgradnja centra vodnih športov s pripadajočo
infrastrukturo.
Izgradnja otoka Viližan, vzpostavitev zelenih
površin ter površin za šport in rekreacijo,
izgradnja (dvižnega) premostitvenega objekta
med celino in otokom, ureditev obale otoka
(plaža, privezi), selitev Avtokampa Jadranka na
otok Viližan.
Ureditev dostopne ceste do premostitvenega
objekta, parkirišča in recepcije za potrebe
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FAZA Enota urejanja prostora

IV

EUP-4 (DELAMARIS)

V

EUP-5 (KANAL VILIŽAN)

VI

EUP-12 (SEMEDELA)

VII

EUP-11 (MANDRAČ)

VIII

EUP-6 (RUDA 2)
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Opis
Avtokampa Jadranka na otoku Viližan, ureditev
obale in promenade.
Izgradnja termalnega parka Delamaris in novih
namestitvenih kapacitet.
Ureditev obale, območja privezov in
sprehajališča med termalnim parkom Delamaris
in Avtokampom Jadranka.
Ureditev parkirnih površin oziroma izgradnja
parkirne hiše ob semedelski promenadi.
Izgradnja pokritih bazenskih površin.
Izgradnja hotelskega kompleksa Ruda z
navezavo na urejeno promenado.

Slika 66: Diagram medsebojne odvisnosti posameznih faz realizacije idejne zasnove z izgradnjo
objekta v morju.

Faze I, II, VI, VII in VIII so medsebojno neodvisne in se lahko izvajajo hkrati ali kot samostojni projekti
v različnih obdobjih (slika 66). Faza V (kanal Viližan) je odvisna od faze IV (termalni park Delamaris),
ta pa od faze III (območje sedanjega Avtokampa Jadranka). Faza III je odvisna od faze II (otok Viližan).
Z drugimi besedami, izmed vseh posegov predlagane prostorske ureditve je vzpostavitev otoka najbolj
kompleksna in zahteva širše funkcionalno območje gradbišča oziroma začasnega posega (dostopne,
servisne poti, skladiščenje, površine za logistiko, ipd.) zato predlagamo, da se le-ta izvaja med prvimi
na območju Izole, zaliva Viližan in rta Viližan. Po izgradnji otoka Viližan se Avtokamp Jadranka preseli
na novozgrajen otok. Tako se sprosti nova površina za ureditev, ki jo zajema faza III. Po končani
preureditvi območja sedanjega Avtokampa Jadranka, se izvede še faza IV (termalni park Delamaris) ter
nato še faza V (ureditev kanala Viližan).
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5.2.3 Smernice za umeščanje novih objektov v prostor
Upoštevajoč izsledke ankete predlagamo, da se pri umeščanju objektov v obalni pas med Koprom in
Izolo poudarja predvsem naslednje vrste objektov (razvrščeni glede na potrebe):
1. Objekti za šport in rekreacijo
2. Gostinski objekti
3. Kulturni objekti
Predlagamo upoštevanje potreb po lokacijah posameznih tipov objektov glede na potrebe javnosti, ki so
predstavljene v poglavju 4.3.3, grafikon 43.
Pri umeščanju novih objektov v prostor je treba prednostno obravnavati možnost uporabe začasnih
(montažnih) ali celo mobilnih objektov, v primeru gradnje pa načrtovati uporabo lokalnih materialov in
upoštevati arhitekturne značilnosti obravnavanega območja. Potrebe po novih trgovskih objektih
skorajda ni. V kolikor bi se le-ti umeščali v prostor pa se jih umesti v sklop aglomeracij Kopra in Izole.
Na območju Delamarisa je treba izkoristiti potencial območja z vidika možnosti črpanja in koriščenja
termalne vode (termalno zdravilišče ipd.).

5.2.4 Ohranjanje naravne in kulturne dediščine
Javno mnenje v sklopu te naloge izkazuje izrazito naklonjenost ohranjanju narave. Pred posegom v
obravnavano območje je treba izvesti dodatne raziskave s področja varstva narave in kulturne dediščine.
Na področju narave je treba izpostaviti predvsem ohranjanje značilnih klifov nad obalo, drevored pinij
ter rastišče pozejdonke. Slovensko primorje je bogato s kulturno dediščino, kar daje območju značaj in
s tem dodano vrednost. Na območju prostorske ureditve je treba izpostaviti kulturno izročilo s primernim
načinom sinteze objektov kulturne dediščine v prostorsko ureditev in zgodbo celotnega območja
urejanja. Predlagamo, da se celotna promenada na posameznih, z vidika kulturne dediščine zanimivih
točkah, opremi z informativnimi panoji (tematska pot), ki bi obiskovalcem nudili osnovne informacije
o posameznem kulturnem objektu oziroma območju.
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ZAKLJUČEK

V magistrskem delu smo na podlagi raziskave dejanskega stanja prostora in raziskave potreb lokalnega
prebivalstva izdelali idejno zasnovo prostorske ureditve obalnega pasu med Koprom in Izolo ter
izpostavili pomembnost zgodnjega vključevanja javnosti v proces prostorskega načrtovanja. Slovenska
zakonodaja na področju prostorskega načrtovanja, predvsem na lokalni ravni, v celoti še vedno ne sledi
Aarhuški konvenciji. Na konkretnem primeru smo pokazali, da je mogoče relativno hitro in z malo
sredstvi pridobiti informacije s strani lokalnega prebivalstva, ki jih lahko v nadaljnjih fazah prostorskega
načrtovanja upoštevamo. Z upoštevanjem načel Aarhuške konvencije je projekt z vidika javnosti bolj
transparenten, kar se lahko odraža v večjem zaupanju javnosti v stroko in nosilce urejanja prostora ter
posledično v hitrejši in efektivnejši izvedbi postopkov in realizaciji projekta.
V okviru nadaljnjih raziskav dejanskega stanja prostora predlagamo, da se izvede podrobnejša analiza
prometa na celotnem območju Slovenskega primorja in podrobnejša raziskava omejitev v prostoru.
Vprašanje, ki se nam je porajalo še pred izdelavo predloga idejne zasnove prostorske ureditve obalnega
pasu je bilo, kakšna je dejansko potreba po umetnem otoku v akvatoriju med Koprom in Izolo. Na osnovi
raziskave javnega mnenja, smo ugotovili, da bi bilo treba pri morebitnem nadaljnjem prostorskem
načrtovanju na obravnavanem območju, ki bi vključevalo idejo o izgradnji umetnega otoka v morju,
podrobno in obsežneje proučiti javno mnenje v obliki ankete ali celo referenduma.
S tem magistrskim delom želimo spodbuditi nadaljnje aktivnosti na področju prostorskega načrtovanja
v smeri vključevanja javnosti že v zgodnjih fazah prostorskega načrtovanja. Predlagamo, da se v sklopu
nadaljnjih aktivnosti izvede (mednarodni) javni natečaj za izdelavo idejne zasnove prostorske ureditve
na obravnavanem območju z upoštevanjem načel Aarhuške konvencije ter pogojem, da so rešitve
okoljsko, prostorsko in finančno sprejemljive ter izvedljive v zglednem času. S tovrstnim pristopom se
lahko izognemo nerealnim oziroma včasih celo surrealnim predlogom urejanja prostora, po drugi strani
pa pridobimo dobro podlago za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ki ga bo
za obravnavano območje v obeh občinah prej ali slej treba izdelati.
Slovenija ima majhen košček obale, ki ga mora izkoristiti tako v ekonomskem smislu, kot v smislu
naravnih dobrin ter kakovosti življenja lokalnih prebivalcev in obiskovalcev Slovenskega primorja. Na
območju obalnega dela Slovenskega primorja se že sedaj pojavljajo številni interesi in konflikti med
njimi, ki so posledica težnje širjenja in uvajanja novih dejavnosti ter s tem gradnje novih objektov na
tem delu Slovenskega primorja. Sedaj imamo na razpolago približno 4 km obalnega pasu, ki ga je po
našem mnenju treba čim bolj izkoristiti v javno dobro. Težiti je treba h ohranitvi in oplemenitvi naravne
in kulturne dediščine ter dobrin, ki jih tamkajšnje prebivalstvo že sedaj uživa.
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Priloga B: Nekatera zanimivejša mnenja anketirancev
"pri posegih na tem območju bi se držala principa "manj je več". mislim, da bi tukaj potrebovali samo prostor brez prometa,
za rekreacijo in kopanje.... čim manj novih strani, ki bodo degradirale dano obalo in naravo."

"dobre ideje, vendar sem absolutno za čim več naravnih materialov (prodnati pesek, les) in čim manj betona"

"ločiti kolesarje od pešcev."

"cilj zaprtja ceste je preusmeritev prometa v predor, ter pridobitev zelenih površin ob morju. absolutno se ne strinjam z gradnjo na
obmorskem pasu ali na klifu med koprom in izolo. edino kar podpiram je ureditev med semedelo in žusterno - cesta ostane, plaža urejena,
parkirišče asfaltirano, postavljena avtohtona drevesa. med žusterno in izolo pa ozelenitev, zožanje ceste na en pas za stanovalce in nujno
pomoč, postavitev pomičnih lesenih pomolov, ki se umaknejo po koncu sezone, postavitev stranišč - leseni ki se zlijejo z naravo. vse
ostalo je nesprejemljivo. na območju žusterne ostane tako kot je sedaj le z manjšimi izboljšavami. na območju rude pa urejeno parkirišče,
lahko hotel s parkirišči..."

"zelo pohvalno. dobre ideje. čimpreje najti zainteresirane investitorje."

"želim si umirjeno območje, z zelenicami, plažo in možnostmi za umirjen oddih."

"anketa je dobra ideja. žal ni pravi čas, ker večina povezuje zaprtje ceste z volitvami in
ne razmišljajo o prednostih in slabostih te spremembe. moje mnenje je, da bi ne smeli
posegati v morsko površino in zasipavati morja, prej obratno. veliko uspeha vam želim."

"menim, da to nebi bil prevelik poseg in bi koristil obema občinama, še posebej amfiteater."

"želel bi, da ostane dvosmerni promet z omejeno hitrostjo vožnje maksimalno hitrost 30 km/h in vzdolžno parkiranje med cesto in
plažo. vse z minimalnim posegom v morje in obnovo viližanskega pristanišča"

"predlogi zanimivi in sprejemljivi-upam samo, da bodo tudi tudi tako nekako realizirani."

"po eni strani mi je všeč, ker bo kopanje lažje dostopno in obala bolj
primerna. ni mi pa všeč, da je preveč "turistično" usmerjeno. rada bi da
je več površin samo s plažo in parkom, brez turističnih objektov."

"amfiteater ni potreben, otok bi premestila bližje žusterni"

"všeč mi je ideja o "vodnem avtobusu". ni mi pa všeč da bi zgradili umetni otok."

"upajmo da bodo res občani lahko uživali v urejenem okolju in se rekreirali, vprašanje je ali bo to dostopno vsem občanom
ali samo tistim z debelimi denarnicami..."
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"čimmanj novih gradenj. zagotovo pa nobenih turističnih objektov. ta cesta pripada
domačinom in tako naj ostane."

"lepo prosim, da nam pustite naravno okolje. saj je vse tako natrpano, da se počutimo, kot v kletki, ker vse povsod
"ropota, bobni, da tako opozarjajo nase in čimveč tržijo. pri tolikem "delu" bi morali biti vsaj bolj bogati in zdravi, kar
po moje primanjkuje ,predvsem pri otrocih, ki so filter vsega šundra 2. žal nimamo kam v mir, na sprehod. predvsem,
poleti, se ne da dihati. možnosti za vikend nimamo, ker sem zelo vestno opravljala svoje delo . s r e č n o lp"

"pohvala vsem, ki so se trudili, da je prišlo do tega, da je cesta zaprta. tudi, če ostane tako, pa da postavijo le razsvetljavo ter
vodo in sanitarije, so že veliko naredili."

"zelo mi je všeč količina posegov v prostor, z izjemo izgradnje amfiteatra, ker menim, da je
ob slovenski obali trenutno dovolj "kulturnih ustanov", ki pa so neustrezno vodene oz. jim
očitno primanjkuje sredstev. v tem primeru bi si želeli bolj držati načela "obnova starega ima
prednost pred gradnjo novega" in skušali bolj revitalizirati že obstoječe površine. hotelska
namestitev po moji oceni ne bi mogla biti bolje postavljena, če bo seveda hrib iz fliša še
zdržal takšno maso. kjer bo na zaprti cesti še potekala intervencijska površina, bi si želel
videti repliko lokomotive iz parenzane, ki bi enako kot včasih, prevažala ljudi ob sezoni z
zelo počasno hitrostjo, pozimi pa lahko služila namesto avtobusa med kp in izoli - v tem
primeru je seveda potrebno poskrbeti za nemoten prehod intervencijskega vozila predvsem v
poletni sezoni. oceno 4/5 pustim, ker se mi enostavno ne zdi smiselno graditi še en kulturnih
objekt, ki bo čez 10 let povsem pozabljen, sicer pa zelo zelo dobro. srečno in lp. "

"italijani so že nekje v 30. letih prejšnjega stoletja naredili načrt nasutja obale od lucije do milj v širini od 50
do 100 m. namreč že takrat jim je bilo jasno, da je plitvina ob obali s slabo pretočnostjo samo breme in vir
onesnaženja. poleg tega jim je bilo jasno, da ljudje morajo živeti na odprtem, da imajo občutek svobode in to ti
da pogled na morje. zato menim, da bi morali po izgledu hotela bernardin zaščititi vse klife, ki se iz leta v leto
krušijo, predstavljajo veliko nevarnost za pešce in promet. zaradi naravnega ogleda pa morda pustiti za ogled
le kakšnih 10% klifov. naselje-a bi morali graditi po višinskih izohipsah ob celem obalnem pasu, da ima vsak
stanovalec svoj pogled na morje in ne to kar imamo, da so uničili rodovitne doline (recimo dolina lucije in se
bojim kmalu tudi dolina sečovlje). blokovska naselja kjer so si okna nasproti iz bloka v blok je skrajno
neodgovorno in nečloveško za ljudi, da ne govorim, da so bloke gradili na dejansko rodovitnih tleh, zaščitili pa
so laporne hribe, ki so z manj zemlje in čisto brez vode. lepo, da smo povabljeni k sodelovanju a vendar
moram povedati kritiko na račun vaše stroke, ki na žalost malo pobira iz razvitih držav zahoda in vzhoda
ampak odkrivamo toplo vodo. ta topla voda pa na žalost ne prinaša dobrobit prebivalstvu. na primer ideja o
hotelih in otoku v izoli v zelo slabo pretočnem zalivu viližan, je delo celinca, ki nima pojma kaj je morje in je
odraz vse slovenske imbecilnosti, ki sploh ne ve, da imamo košček morja. v izoli so / smo odstranili visoko
donosno ladjedelniško težko industrijo, ki bi zaposlovala nekaj tisoč lokalnih ljudi in več tisoč ljudi v zaledju.
zamenjali smo jo s turizmom, ki deluje le sezonsko in to ne z domačimi delavci ampak skoraj samo z uvoženo
delovno silo, ki ne pozna niti jezika kaj šele okolja, kulture in izročila."

"spoštovani, predstavljene ideje za ureditev obalnega pasu so mi zelo všeč, ker bodo omogočale pogoje za višjo kakovost
življenja ljudi. predlagam pa, da bi dodali še kakšno idejo za rekreacijo starejših in invalidov, npr. mehkejšo tekaškopohodno stezo, udobna počivališča itd. želim vam veliko uspeha pri študiju! dr. slavica ritonja, izola"

"nekateri načrti predstavljajo grobe posege v naravo, ogromne denarne vložke in
priložnosti za nove in stare pralce denarja.. premalo poudarka je na trajnostnem
razvoju, naravni dediščini."

"zakaj predvideti gradnjo novih bazenskih kompleksov ob morju, če pa niti do sedaj predvidenega bazena
na bonifiki ne zmorejo dograditi? kaj ponuja koprska občina uporabnikom privezov v marini? sedaj so že
dve leti zaprte sanitarije pri tržnici, od obljubljene ureditve še druge infrastrukture pa ni ne duha ne sluha. ob
zaprtju obalne ceste bi morali poskrbeti za njeno ureditev, signalizacijo itd., od tega nič. prebivalci in
obiskovalci žusterne so ostali brez avtobusne povezave z izolo in piranom. glede na to kako že leta
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propada načrtovana gradnja na bonifiki, je nesmiselno, da se zdaj predlaga karkoli novega, dokončajo naj
najprej že načrtovane projekte!"

"premalo poznam vse detajle za komentar. vsekakor pa pozdravljam ureditev te male dolžine obale, ki jo imamo."

"še kar dobro raje več manjših objektov kot velikih, problem je dostop, ljudje imajo kar precej prtljage, če je potrebno hoditi
peš. posegi v naravo morajo biti čvrsti a neopazni."

"preusmeritev prometa peko markovca je problematičen zaradi naselja in strmin, raje preko tunela. ureditev obmorskih
površin naj bo po vsebinah podobna predlaganim, vendar z mnogo bolj smisla za umeščanje v prostor, oblikovanje ter
velikost (predvsem objektov).čim več naj bo razgibane obale - nasutja, pomoli, konzole , platforme, da se pridobi čim več
stika kopno morje. te se lahko uporablja za različne namene. posegi naj bodo smotrni in smiselni glede na potrebe oziroma
realne količine prebivalstva in turizma. predvsem pa naj bodo smotrni in prijazni do okolja in prostora. naša obala premore
le določeno količino dejavnosti in posegov, predimenzioniranje pripelje do degradacije prostora, okolja in človekovega
bivalnega okolja oz. dobrega standarda. potrebno je razmisliti o prenovah že pozidanih površin, ne pa planiranju novih
pozidav! "

"predvsem bi moral biti otok večji in bolj razgibane oblike, kot na primer pahljača, da bi se pridobilo čim več obale.
pa naj bo to čimprej."

"menim, da je izola premajhna za tako velike posege in da bi to uničilo njej čar, koper je bolj urban in bi bolje
prenesel tovrstne spremembe."

"podpiram ureditev obalnega pasu. prav tako povezavo med obalnimi mesti z vaporetom, turističnim vlakcem ali minibusom. previdnost pa
naj velja pri gradnji velikih hotelskih kompleksov. prav tako menim, da je obala predragocena za parkirne hiše in parkirišča. ta naj se
pomaknejo v zaledje in povežejo z minibusi - brezplačnimi z obalo. sem pristaš malih korakov, da ne bi stvari ostale nerealizirane, skeletov
imamo že dovolj za dokončati in prodati."

"moje mnenje je, da bi v čimvečji meri ohranili obstoječ prostor (klifi, obalna linija), na primer: novih kopalnih
površin ne bi pridobili z nasipavanjem, ampak z lesenimi konstrukcijami (pomoli, ploščadmi...) "

"s popolnim zaprtjem obalne ceste se nenormalno povečuje promet čez markovec in ob vstopu v mesto koper
preko semedelskega mostu, kar predstavlja za prebivalce tega območja dodatno prometno, hrupno in ostalo
obremenitev, pa se niče ne zanima zanje, da bi postavili tudi dodatna drevesa in ozelenitve, ki bi vsaj malo
ublažile težave. prav tako je povečan pretok vozil čez markovec, čeprav o tem noče nihče slišati. pomembo je, da
smo zaprli cesto. upam, da bo načrtovalec tega projekta vsaj malo pomislil tudi na stalno živeče na tem območju
in tudi za njih predvidel kakšno izboljšavo."

"načeloma sem proti pozidavi obale. vse izboljšave, morajo biti take, da ne bodo uničile narave. se
pa zavedam, da da nekaj objektov bo potrebnih, npr. kakšna okrepčevalnica, sanitarije, igrala..."

"menim, da so predlagane rešitve primerne za nadaljnjo obravnavo in tudi realizacijo. asociacija, kako
degradiran prostor ponovno urbanizirati, oživiti je kamnolom v sestjanu, italija."

"moje mnenje je da z ureditvijo takega projekta bi obe občini pridobili na področju turizma. hkrati pa bi se odprlo
veliko število delovnih mest. ideja vodi v pravo smer! same pohvale!"
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"lepo, bravo! manjka le boljše otroško igrišče v žusterni."

"zelo zanimiva in preprosta anketa. čestitke."

"dobro, da se taka tema obravnava, da se podrobno poizve kakšno je mnenje krajanov. super! :)"

"menim, da ideja še ni dovolj domišljena in bi bilo potrebno razpisati javni republiški natečaj za zbiranje novih svežih idej z dobro
dorečeno projektno nalogo, pri kateri bi bilo potrebno zbrati pobude tako lokalnega prebivalstva, obeh občin in strokovne javnosti,
ter dogovora z zavodom za varovanje naravne dediščine. pri njih se namreč tudi vse konča, saj so izrazito konzervatorsko nastrojeni
in so vedno proti vsemu."

"upam, da se ta del obale ne bo spremenil v hotelsko turistični center, naj ostane tak kakršen je za manjšimi popravki."

"možnosti je precej. upajmo, da bodo izbrane najboljše, tudi z vašim sodelovanjem.
srečno!"

"izkoristiti hrib nad morjem. postaviti na hribu razgledišča s teleskopi za dnevno in nočno opazovanje okolja. na
hribu urediti razne površine za šport. kako na hrib: s teleskopskimi dvigali postavljenimi pod hribom. dol, v morje
bi se korajžni lahko spuščali kar po toboganu itd.., mora pa biti vlakec, ladjica itd.. , saj je potrebno s prtljago priti
do plaže. s prtljago je to praktično nemogoče. torej mini vlakci, avtobusčki, ladjice bi morale voziti iz izole, rude,
pa do žusterne vsaj med turistično oz. kopalno sezono. intervencijska pot za gasilna vozila, policijo in reševalce
mora biti, saj bi skrajšali intervencijski čas. z semaforji, sirenami itd.. bi morali kopalce opozarjati na bližajoči
nujen promet."

"pohvala. všeč mi je, ker ideja pušča dovolj prostora za plažo, rekreacijo, zabavo, šport in zabavo. prostor ni pozidan in to
mi je najbolj všeč. želim si, da bi bil prostor namenjen sprostitvi in da bi v prvi vrsti mislili na domačine. mi bomo celo leto
uporabljali ta prostor in tam kjer se domačini dobro počutijo se tudi obiskovalci."
"- izredno dobrodošla - predlagana prostorska ureditev je preveč obremenjujoča za prostor, vsaka nova
namembnost za sabo potegne tudi razvoj te nove rabe skozi čas in posledično povečanje obremenitve. - osebni
predlog: ureditev območja v obliki obalnega krajinskega parka - čim bolj upoštevati naravno okolje z vključitvijo
samo tistih uslug, ki so nujno potrebne za funkcioniranje območja (sanitarije, manjše restavracije, kioski za
časopise itd...) v kolikor bomo športne centre preselili na obalno cesto, bodo propadli lokalni športni centri, kjer se
bo na njihovem mestu spet obremenjevalo prostor z novo namembnostjo. - vsaka ureditev mora najprej izhajati iz
vzdržnosti prostora in kvalitete življenja. tlačenje novih vsebin in povečanje prostorskih zmogljivosti (otok!!!!) k
temu ne prispeva."

"naj območje ostane čim bolj naravno."

"je kar v redu ideja vendar moremo zelo paziti na rastišče pozejdonke- mogočne morske trave, ki uspeva le v
tem delu jadrana. vemo tudi da cveti kar je v tistem času zelo neprijetno plavanje."

"karkoli že bo zgrajeno na tem prostoru bo pomembno predvsem dober obisk prebivalcev teh mest in
tudi turistov. dobro bi bilo oceniti kakšen bi lahko bil utrip tega dela obale, ter da se ohrani čisto morje."
"veselo na delo"
"podpiram v celoti predlagano ureditev ,ki bo veliko pridonesla k sedanji kvaliteti življenja na obali. srečno"

