DRUŽBENI PLAN OB INE KOPER ZA OBDOBJE 1986 - 1990

OPOZORILO: Neuradno pre iš eno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni
pripomo ek, glede katerega organ ne jam i odškodninsko ali kako druga e!
SOCIALISTI NA REPUBLIKA SLOVENIJA
SKUPŠ INA OB INE KOPER
Na podlagi 63. lena Zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (Uradni list SRS, št.
1/80), dogovora o temeljih družbenega plana ob ine Koper za obdobje 1986 -90, 237. in 239. lena statuta ob ine
Koper ter stališ a družbenopoliti nega zbora je skupš ina ob ine Koper na seji zbora združenega dela in na seji zbora
krajevnih skupnosti dne 12. novembra 1986 sprejela

DRUŽBENI PLAN OB INE KOPER
ZA OBDOBJE 1986-1990
neuradno pre iš eno besedilo
z upoštevanjem sprememb in dopolnitev:
Uradne objave št. 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99, 33/01
ter 96/04 (s slede imi odloki:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro
MOK (marina in komunalni privezi, v letu 2004),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro
MOK (Obala med Koprom - Capodistria in Izolo - Isola, v letu 2004),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro
MOK (Obalno obmo je Ankarana, v letu 2004),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro
MOK (v letu 2004),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro
MOK (vinske kleti, turisti ne kmetije, v letu 2004))

nega in družbenega plana
nega in družbenega plana
nega in družbenega plana
nega in družbenega plana
nega in družbenega plana

1. IZHODIŠ A DRUŽBENEGA RAZVOJA
1.1. Razvojni problemi širše družbene skupnosti
Družbeni plan za obdobje 1986 - 1990 predstavlja realizacijo usmeritev in strategije razvoja za dolgoro no plansko
obdobje v njegovem prvem srednjero nem obdobju v katerem se morajo vzpostaviti pogoji za postopno uresni evanje
planskih opredelitev iz dolgoro nih planov na vseh ravneh.
To srednjero no obdobje je predvsem obdobje podaljšanega izvajanja prve etape dolgoro nega programa gospodarske
stabilizacije v kateri bomo vzpostavljali tudi pogoje za uresni evanje druge etape. To pa zahteva naše odpiranje v širše
družbeno gospodarsko okolje, tehnološko in kadrovsko prenovo gospodarstva, uveljavljanje realnih cen produkcijskih
faktorjev ter njihovo gibljivost med proizvodnjami in uveljavitev družbenoekonomskih odnosov, s katerimi bo delavec
klju ni dejavnik v procesu razširjene reprodukcije. Objektivne omejitve za opredeljevanje planskih ciljev v tem
obdobju pa so v širši skupnosti predvsem: nujnost po rednem odpla evanju zunanjih dolgov, dokon anje sanacij v
gospodarstvu ter uveljavitev tržnih zakonitosti.
Ta okvir terja od planskih usmeritev, da težijo k izgradnji odprtega gospodarstva, ki se bo na ekonomskih osnovah
vklju evalo v mednarodno delitev dela ter k tehnološkemu prestrukturiranju, ki bo terjalo za razvoj ve znanja, ne pa
ve energetskih, surovinskih, denarnih in zaposlitvenih vložkov.
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Delovanje gospodarstva na temelju ekonomskih kriterijev je nujni okvir za uspešen razvoj samoupravljanja ter krepitev
družbenega in materialnega položaja delovnih ljudi in ob anov, kar bo ob drugih oblikah družbene organiziranosti
vodilo k izboljšanju kakovosti odlo anja, dela ter izdelkov in storitev.
Ob prehodu v to srednjero no obdobje so za realizacijo opredeljenih planskih ciljev v federaciji in republiki ter za
opredelitev konkretnih razvojnih ciljev v republiki pa tudi v ob ini pomembna slede a dejstva:
- V republiki je dosežena polna zaposlenost aktivnega prebivalstva, vendar pa kljub iz rpanim virom ekstenzivne
gospodarske rasti razvojna strategija pri svojem uresni evanju še ni privedla do prehoda k odlo ni intenzifikaciji
gospodarjenja.
- Iz rpane vire gospodarske rasti smo v preteklih obdobjih skušali nadomestiti z zadolževanjem v tujini, kar pa
danes predstavlja temeljni problem in omejitev razvoja V SFRJ.
- Kljub nekaterim uspehom je proizvodna struktura gospodarstva še vedno tradicionalna z visoko udeležbo živega
dela, z visoko porabo energije in z majhnim deležem razvojno zahtevnih in tehnološko intenzivnih proizvodenj.
- Za eti proces prestrukturiranja v gospodarstvu terja spremembe tudi na drugih podro jih. Zahtevam kvalitetnejšega
in bolj u inkovitega razvoja se bodo morale prilagoditi predvsem raziskovalna in inovacijska dejavnost ter
izobraževanje.
- Zmanjšanje deleža investicij v družbenem proizvodu skoraj do ravni enostavne reprodukcije v zadnjih letih je ob
hudem iz rpavanju za energetska in druga infrastrukturna vlaganja pretirano oviralo tudi proces obnove in
modernizacije obstoje ih kapacitet, kar postaja zato pomembnejša zahteva novega obdobja. Vzporedno s tem bo
potrebno dosegati ustrezna razmerja v delitvi dohodka s hitrejšo rastjo akumulacije ter ponovno zagotovitvijo
realne rasti osebnih dohodkov, kar je pogoj za boljše in ustvarjalno delo.
- Ugotovitev o izrabljenosti virov gospodarske rasti ne velja za podro je pridobivanja hrane.
- Ekonomska nestabilnost z izredno inflacijo na prehodu v novo plansko obdobje mo no zavira, e ne celo
onemogo a uveljavljanje racionalnosti pri ekonomskih odlo itvah. S tem vpliva na gospodarski in družbeni razvoj,
povzro a kopi enje fiktivnih virov za porabo, nelikvidnost, nepokrite te ajne razlike, predvsem pa otežuje sanacijo
velikih zgubašev. V teh pogojih so torej usmeritve programa gospodarske stabilizacije tudi izhodiš na usmeritev za
oblikovanje ciljev in razvojnih nalog na vseh ravneh.
1.2. Razvojne zna ilnosti ob ine
V predhodnem srednjero nem planskem obdobju se je v razvoju ob ine Koper izrazilo nekaj zna ilnosti, ki bodo na
razvoj v bodo nosti vplivale ali neposredno ali posredno preko planskih odlo itev in sicer:
- Upo asnila se je stopnja rasti števila prebivalcev. V tem se je zlasti v zadnjih letih bistveno znižal selitveni prirast;
- V zadnjem obdobju je bila v primerjavi s predhodnimi dosežena izredno nizka stopnja rasti števila zaposlenih, kar
pa vendar ni pripeljalo do kriti nega pove anja brezposelnosti. V tem pojavu je videti glavni razlog za razmeroma
skromen selitveni prirast. Ob tem pa velja povdariti, da skromnejše rasti zaposlenosti ni nadomestilo intenzivnejše
uvajanje tehnološko zahtevnejših proizvodenj, saj se tudi struktura zaposlenih ni temu primerno izpopolnjevala.
- V teh pogojih se je ob globalni rasti produktivnosti družbeni proizvod gospodarstva v ob ini v vseh letih
srednjero nega obdobja pove eval hitreje kot v republiki.
- V strukturi razporejenega dohodka je gospodarstvo uspelo dosegati pove anje deleža sredstev za reprodukcijo in
akumulacijo, vendar predvsem na ra un zmanjševanja deleža vseh oblik porabe. Le v zadnjem letu srednjero nega
obdobja je prišlo do delnega poslabšanja teh razmer na ra un neustrezno visoke rasti osebne porabe, ki pa je
predvsem v gospodarstvu bistveno ublažila pred tem zabeleženi padec realnega osebnega standarda delavcev.
- Kot izrazito negativna karakteristika globalne uspešnosti gospodarstva v ob ini se je - ob vsebinskem upoštevanju
trenutnih ter bolj ali manj trajnih ekscesnih situacij, ki se izražajo skozi izgube v poslovanju - v tem obdobju
poudarila polarizacija na manjše število izjemno uspešnih gospodarskih subjektov, ki ustvarjajo absolutno in
relativno pretežni del akumulacije in na ve ji del manj uspešnih, ki kljub pretežnemu delu delovnega potenciala in
proizvodno-poslovnih kapacitet, s katerimi razpolaga, ustvarja dohodek in sredstva za reprodukcijo, katerih obseg
je z vidika potreb normalnega razvoja nedvomno prenizek in vprašljiv.
- Z vidika posameznih gospodarskih dejavnosti je pomembno, da so najpomembnejše in za ob ino Koper zna ilne promet in poslovne storitve - v fazi relativno pospešene gospodarske rasti, da je kmetijstvo v razvojni fazi, po
kateri se bo ob realizaciji vseh pogojev in na rtovanj njegov razvoj bistveno pospešil, da pa gradbeništvo in
industrija zaradi enkratnih ali kriznih obdobij dosegata bistveno slabše rezultate od možnih in da sama
vzpostavitev normalnih razmer v njih onemogo a pospešitev velike neizkoriš ene kapacitete in da v ostalih
dejavnostih ne beležimo razmer, ki bi bistveno odstopale od ustreznih splošnih zna ilnosti v republiki.
- Na podro ju družbene infrastrukture so izjemnega pomena pridobitve usposobljene na podlagi realizacije planskih
opredelitev ter izvedbe samoprispevka na podro jih osnovnega šolstva, otroškega varstva, socialnega skrbstva in
zdravstva. Obstoje a infrastruktura pa še vedno ne zagotavlja potrebnega minimalnega standarda naraš ajo emu
prebivalstvu. Pridobitve so v glavnem uspevale zadrževati pove anje prostorskega primanjkljaja, bistveno manj pa
so vnašale nove manjkajo e vsebine.
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Zaostrene gospodarske razmere v širši skupnosti ter ustrezni planski in administrativni ukrepi za omejevanje
porabe so delno zaradi objektivnih nujnosti, delno pa zaradi svoje neselektivnosti privedli v ob ini Koper do
ve jega globalnega zaostajanja osebnega standarda delavcev v družbenih dejavnostih, kot je bil zabeležen drugod.
Te razmere so zaradi tega posredno pa tudi neposredno privedle do hude ogroženosti kakovosti opravljanja
storitev.
Na podro ju materialne infrastrukture se je razkorak med potrebno in dejansko opremljenostjo pove al zlasti na
podro ju vodne oskrbe, saj je bilo reševanje problemov prepo asno, zaostrena pa ostaja problematika iš enja
odplak ter tretiranja komunalnih in posebnih odpadkov.
V predhodnem srednjero nem obdobju se je bistveno poglobilo spoznanje po potrebi po skrbnosti pri posegih v
prostor, pri varovanju kmetijskih zemljiš pred spreminjanjem namembnosti, o nujnosti varovanja naravne in
kulturne dediš ine, o vseh vidikih varovanja kvalitete življenja in delovnega okolja, o nujnosti po omejevanju
instaliranja novih groženj okolju. S tem v zvezi so se uveljavila spoznanja o visoki že doseženi stopnji
obremenjenosti našega okolja ter o nepopravljivosti zgrešenih posegov vanj. Zaradi tega so se tudi zaostrili
konflikti pri oblikovanju planskih odlo itev, pove ala pa se je odgovornost nosilcev planiranja pri sprejemanju
odlo itev.

1.3. Izhodiš a za pripravo družbenega plana ob ine za obdobje 1986-90
Planska izhodiš a za pripravo družbenega plana ob ine, ki vsebinsko izhajajo iz razvojnih problemov širše skupnosti in
razvojnih zna ilnosti ob ine same, temeljijo na dolgoro nih ciljih SR Slovenije ter ob ine in na skupnih opredelitvah
udeležencev dogovora o temeljih družbenega plana ob ine ter v specifi nostih razvoja ob ine dograjujejo temljne cilje
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-90, ki so:
- razvoj in poglabljanje samoupravnih odnosov
- intenzivnejša usmeritev v izvoz
- hitrejša in stabilnejša gospodarska rast
- pospešeno tehnološko posodabljanje kot osnova razvojne preobrazbe
- boljši pogoji življenja in dela kot vzpodbuda produktivnosti dela
- skladnejši regionalni razvoj
- smotrna raba prostora in varovanje dobrin splošnega pomena
- varovanje in izbiljšanje lovekovega okolja
- nadaljnja krepitev sistema LO in DS.
2. CILJI DRUŽBENEGA RAZVOJA OB INE
Smernice za pripravo družbenega plana ob ine terjajo, da se z družbenim planom za to obdobje opredelijo kot
prioritetne usmeritve v skonomsko sanacijo gospodarstva ter v razrešitev neskladij v materialni infrastrukturi.
Upoštevajo izhodiš a ter pogoje družbenega razvoja ta družbeni plan te prioritete razširja v specifi ne cilje družbenega
razvoja ob ine. Ti cilji na svojstven na in povzemajo cilje družbenega razvoja republike in predstavljajo njihovo
konkretizacijo v ob ini. Ne glede na njihov bolj ali manj eksplicitni povzetek torej cilji družbenega plana republike
predstavljajo tudi cilje tega družbenega plana. Specifi ni cilji družbenega razvoja ob ine v tem srednjero nem obdobju
so:
2.1. Ekonomska sanacija gospodarstva
Ta je pogoj, da se dinamika razvoja, izražena s stopnjo in obsegom družbenega proizvoda in z drugimi kazalci, ne bo
iz rpala. Razumemo jo kot dohodkovno izraženi u inek posegov v proizvodne programe, v tehnologijo, v proizvodno
in samoupravno organiziranost, kot rezultat kvalitetnejšega vklju evanja v mednarodno delitev dela, izboljšanja
kadrovske strukture, izboljšanja likvidnosti, boljše izrabe obstoje ih resursov in kapacitet ter ob upoštevanju
prostorskih in ekonomskih zakonitosti. Najbolj radikalne bodo ob tem aktivnosti za:
- odpravo teko ih izgub v poslovanju,
- izboljšanje akumulativnosti v organizacijah, v katerih je ta na za etku planskega obdobja nizka in
- tehnološko sanacijo industrije in drugih dejavnosti, ki so v razvoju zaostale.
Pri opredelitvi tega cilja upoštevamo dejstvo, da obstoje e kapacitete niso v sprejemljivi meri izkoriš ene in da v
mnogih primerih produktivnost dela ni na tehnološko dosegljivi ravni, s tem da isto asno proizvodno poslovni
programi imajo možnosti za uspeh na doma em in tujih tržiš ih. Opredelitev tega cilja predpostavlja, da pomemben del
potencialnih vzvodov za njegovo doseganje ti i v organizaciji dela, v trženju, v potrebi po medsebojni uskladitvi vseh
faktorjev v proizvodnem oz. poslovnem procesu. Seveda pa pri tem ne gre prezreti oziroma omejevati prizadevanj za
zmanjšanje razkoraka v tehnologiji, ki ga beležimo v primerjavi s svetovno ravnjo. Tega seveda ne bo mogo e dose i
brez popolne izrabe obstoje ega.
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2.2. Pospešitev reševanja odprtih vprašanj materialne infrastrukture
Usposobitev skupne materialne infrastrukture, predvsem komunalne, do ravni, ki bi jo terjala že današnja stopnja
razvitosti gospodarstva ter prisotno prebivalstvo ob danih pogojih dela in življenja, še bolj pa za rtani razvoj, ki pa terja
bistveno ve jo kvaliteto življenja in okolja, ki je v izredno veliki meri odvisna ravno od infrastrukturne opremljenosti,
je klju nega pomena za nadaljnji razvoj, saj mu obstoje a raven že predstavlja najpomembnejšo zavoro. vrste planske
opredelitve in zagotovitve na tem podro ju so pogoj za nadaljnji razvoj gospodarstva neposredno, posredno pa tudi
zato, ker gospodarstvo brez pogojev za normalno bivanje delavcev, delovnih ljudi in ob anov nima možnosti za
normalno aktivnost. Gre predvsem za vprašanja pitne in tehnološke vode, pre iš evanja odplak ter odlaganja
komunalnih in posebnih odpadkov, pa tudi za cestne in telekomunikacijske povezave in oskrbo z energijo. Vsa ta
vprašanja so se po dokajšnji zanemarjenosti pred desetletji v obdobju ponovnega poudarka družbenega planiranja v
ob ini sicer že za ela reševati.
Vendar izkušnje kažejo, da smo tudi v tem obdobju v infrastrukturo vlagali premajhna sredstva in da se je razkorak
med razpoložljivim in potrebnim ves as pove eval. To velja zlasti za vprašanja, ki smo jim v tem okviru dali
prioriteto. Zaradi njihovih dimenzij dokon na rešitev ni možna v enem srednjero nem obdobju, tudi ob vsestranski
prioriteti. Zato je cilj opredeljen kot pospešitev reševanja, ki naj pripelje do znatne ublažitve razkoraka med potrebnim
in dejanskim.
2.3. Popolnitev družbene infrastrukture in uvajanje novih vsebin družbenih dejavnosti
Ta cilj družbenega razvoja ob ine je opredeljen ob upoštevanju nujnega prilagajanja še naprej tesnim materialnim
okvirom za zadovoljevanje skupnih potreb. Težiš e bo v iskanju novih na inov in vsebin izvajanja dejavnosti in na bolj
racionalnemu izkoriš anju obstoje ih zmogljivosti. V okviru danih sredstev bo tako ob ve jem obsegu neposredne
svobodne menjave dela mogo e zagotavljati trdnejšo socialno varnost delavcev v teh dejavnostih, ob ostalih naporih pa
tudi dose i ustrezno izboljšanje kakovosti.
Kljub velikim pridobitvam na podro ju družbene infrastrukture smo v zadnjih letih v ob ini uspeli delno pokriti le
pretežni del prostorskega primanjkljaja na temaljnih podro jih, zlasti v osnovnem in srednjem usmerjenem
izobraževanju ter v otroškem varstvu, delno in nezadostno pa tudi v telesni kulturi in bolnišni nem zdravstvu. Uspeli
smo tudi pristopiti k obnovi kulturnih objektov.
V tem srednjero nem obdobju bomo ob nadaljevanju prizadevanj za zmanjšanje prostorskega primanjkljaja na klju nih
podro jih v okviru danih materialnih možnosti usposabljali in vgrajevali tudi novo družbeno infrastrukturo, ki naj vnese
v naše življenje nove vsebine, nove kvalitete, ki naj poudarijo naše specifi nosti ter omogo ijo bogatejši in privla nejši
družbeni standard pa tudi postopno nadomestijo sedanje inprovizirane oblike odvijanja dejavnosti na nekaterih
podro jih.
2.4. Uveljavitev dosledne uporabe na el smotrnosti posegov v prostor ter doslednega varovanja bivalnega in
delovnega okolja
Za razvoj dejavnosti bomo v prostor posegali in v njem usmerjali dogajanja tako, da bo raba usklajena s potrebami
razvoja tistih dejavnosti, ki so odvisne od naravnih pogojev. Zato bomo vsem zemljiš em dolo ili namensko rabo.
Prednost bo imelo izboljšanje in varovanje kvalitetnih zemljiš za kmetijsko proizvodnjo ter optimalno in utemeljeno
varovanje naravnih virov ob smotrnem ohranjanju naravne in kulturne dediš ine.
Vzporedno s tem bomo poskrbeli za ohranjanje zdravega okolja ter za ohranjanje in vzpostavljanje ekološkega
ravnotežja. Prepre evali bomo nastajanja novih žariš onesnaženja ter postopno sanirali obstoje a. Te aktivnosti bodo
postale prioritetna aktivnost in ravnanje samoupravnih organizacij in skupnosti ter ob anov pri sprejemanju odlo itev
ter pri vsakodnevnem delu in življenju.
2.5. Uresni evanje enakopravnosti pripadnikov italijanske narodnosti ter razvoj narodnostne in kulturne
identitete
Ob na rtovanju družbenega razvoja moramo z vidika perspektiv razvoja italijanske narodnostne skupanosti na obmo ju
ob ine upoštevati vse elemente, ki oblikujejo narodnostno in kulturno identiteto nekega naroda z doslednim
zagotavljanjem dvojezi nosti na vseh podro jih dela in življenja.
Vzgoja in izobraževanje pripadnikov narodnosti kot integralni del sistema vzgoje in izobraževanja v SR Sloveniji, ima
pri tem izjemen pomen. Ta dejavnost je tudi pogoj za enakopravno sožitje ter za dvojezi no sporazumevanje, zato bo
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potrebno še nadalje vklju evati specifiko vzgoje in izobraževanja šol narodnostno mešanega obmo ja v celoviti šolski
sistem.
Kulturni razvoj narodnosti kot drugi pomemben element bo slonel predvsem na uvanju izvirnih kulturnih zna ilnosti s
ciljem varovanja in oživljanja kulturne dediš ine. Med drugim bomo zato politiko obnove starega mestnega jedra
izvajali tako, da bomo ob ovrednotenju stanovanjskega, družbenega in kulturnega prostora z ustreznimi ukrepi v njem
obdržali avtohtono prebivalstvo, tako se bo italijanska skupnost v mestu uveljavila kot eden najpomembnejših
demografskih dejavnikov.
Zahtevno podro je je tudi nemoten razvij italijanske narodnosti v prostoru, ki ga bomo lahko zagotovili le s trajnim
kriti nim spremljanjem družbenega razvoja s socialnega, ekonomskega in prostorskega vidika v kontekstu za rtanega
dolgoro nega razvoja. Z izjemno pozornostjo bomo ob razvojnih posegih, ki bi utegnili ožiti izvirne pogoje za
kmetovanje, zagotavljali pripadnikom italijanske narodnostne skupnosti za nadaljevanje kmetijske
proizvodnje ustrezna kvalitetna zemljiš a na narodnostno mešanem obmo ju.
Tako kot doslej bomo tudi preko razli nih oblik izobraževanja zagotavljali pogoje, da bodo pripadniki italijanske
narodnosti skupaj z vsemi delovnimi ljudmi v ob ini nosilci družbenega, ekonomskega in politi nega dogajanja, nosilci
oblasti in upravljanja vseh družbenih zadev.
2.6. Zagotavljanje hitrejšega razvoja manj razvitih obmo ij ob ine in podeželja
Z aktivnostmi za zagotavljanje hitrejšega razvoja obmo ij ob ine, ki so z dogovorom o temeljih družbenega plana
opredeljena kot manj razvita ter podeželskih obmo ij sploh, bomo nadaljevali tudi v tem obdobju. Z izboljšanjem
življenjskih pogojev na ra un postopnega usposabljanja komunalne, energetske in socialne infrastrukture ter
komunikacij, pa tudi z ustvarjanjem zaposlitvenih možnosti na samem podeželju, z nadaljnjim razvojem družbenega in
samostojnega drobnega gospodarstva ter turisti no gostinske dejavnosti, predvsem pa z vzpostavljanjem pogojev za
razvoj sodobnega in dohodkovno zanimivega družbeno organiziranega kmetijstva bomo skrbeli za ohranitev poselitve.
Konkretni cilj bo zaustavitev padca števila prebivalcev, vendar pa bo to odražalo u inek oz. uspešnost na podro ju
aktivnosti za izboljšanje socialno ekonomskih razmer z ve plastnimi cilji, vklju no z ustvarjanjem boljših pogojev za
vodenje splošnega ljudskegega odpora.
3. MATERIALNA RAZMERJA V DRUŽBENI REPRODUKCIJI
Za uresni evanje skupnih ciljev in nalog družbenega razvoja ob ine bo v obdobju 1986-1990 potrebno in možno dose i
naslednje globalne, materialne okvire in razmerja:
- realno rast družbenega proizvoda celotnega gospodarstva s popre no letno stopnjo 3,7%;
- realno rast izvoza blaga in storitev bistveno nad 6% letno, kar je planirana rast v republiki, ob najve 5% letni
realni rasti uvoza blaga in storitev;
- ob nujni uspešnosti prizadevanj za ohranitev dosežene ekonomi nosti poslovanja, bomo tako uspeli dose i 3,7%
letno realno rast bruto dohodka (dohodka in amortizacije), kar bo ob nujno hitrejši rasti amortizacije omogo ilo
letno realno rast dohodka za 3,4%;
- taka rast družbenega proizvoda in ostalih kategorij bo ob najve 1% letni rasti števila zaposlenih zahtevala vsaj
2,7% realno letno rast produktivnosti, kar isto asno pomeni, da bo ta initelj omogo al skoraj 3/4 rasti družbenega
proizvoda;
- v delitvi dohodka bomo težili za tem, da bo akumulacija svoj delež v dohodku pove ala od 18,7% v letu 1985 na
19,3% v letu 1990, delež ustvarjenih sredstev za reprodukcijo v doseženem bruto dohodku pa bi se tako pove al od
30,8% na 32,2%, tako razmerje bi še vedno omogo alo realno rast popre nih osebnih dohodkov po popre ni letni
stopnji 1,0%, izdvojena sredstva za skupno porabo v TOZD bi tako naraš ala z realno letno stopnjo 2,4% in
omogo ala realizacijo sprejetih obveznosti iz dogovora o temeljih družbenega plana ob ine.
Za doseganje tako postavljenih ciljev moramo predvsem bolje izkoristiti obstoje e potenciale, zagotoviti boljšo oskrbo
s surovinami, repromaterialom in rezervnimi deli. Dohodek na delavca in na vložena sredstva moramo pove ati z
aktiviranjem investicij v teku, s pove anim deležem izmenskega dela, z izboljšanjem kvalitete in asortimana ter z
novimi investicijami, ki bodo morale ob izboljšanju u inkovitosti investiranja omogo iti pove anje zlasti izvozne
proizvodnje. Pogoj za ohranitev dosežene ekonomi nosti v poslovanju bo predvsem racionalno gospodarjenje z ukrepi
za var evanje pri materialnih stroških, ob realnem vrednotenju energetskih in surovinskih vložkov.
Tudi v tem srednjero nem obdobju bo med pomembnejšimi dejavnostmi v ob ini najve jo rast družbenega proizvoda
lahko dosegla dejavnost promet in zveze (4,5 do 5,5% popre na letna rast).
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Industrija mora dose i popre no stopnjo in ohraniti svoj delež v družbenem proizvodu. Tako kot v Sloveniji bo nižjo
realno rast od popre ne zabeležila trgovina. Med ostalimi dejavnostmi ima pogoje za najvišjo rast obrt, hitreje kot v
Sloveniji pa se bo razvijalo tudi kmetijstvo. Gradbeništvo ne bo moglo dose i popre ne stopnje rasti gospodarstva.
Razvoj gospodarstva s turizmom bo ob relativni iz rpanosti kvantitativnih razvojnih nožnosti v ob ini beležil nekoliko
nižjo rast kot v republiki, vendar z ob utno izboljšano kvaliteto ponudbe ter ob ve ji integriranosti in podrejenosti
razvoju turizma v regiji.
Mo an generator razvoja v ob ini, seveda v povezavi s prometom in zvezami, bodo še nadalje poslovne in tehni ne
storitve, ki v ob ini predstavljajo pretežni del preostalega gospodarstva.
Družbeni plan republike terja bistveno pove anje deleža izvoza blaga in storitev v družbenem bruto proizvodu in sicer
od 16% na 20%. Prihodki iz tujine v raznih oblikah so v letu 1985 v gospodarstvu republike predstavljali 12,3%
celotnega prihodka, v ob ini Koper pa 11,3%. Zato si mora gospodarstvo ob ine prizadevati, da bo do leta 1990 ta
delež pove alo vsaj za 5 odstotnih to k, kar pa terja rast izvoza blaga in storitev ter drugih prihodkov iz tujine po realni
letni stopnji vsaj 11%.
Pri razporejanju dohodka bomo še naprej izboljševali relativne odnose med akumulacijo in teko o porabo ob hkratnem
uresni evanju politike realne rasti sredstev za bruto osebne dohodke ter za zadovoljevanje skupnih in splošnih potreb, v
skladu z rastjo doseženega dohodka.
Obseg sredstev za stanovanjsko izgradnjo bo glede na planirani obseg stanovanjske izgradnje ter predvidenih
sprememb v strukturi virov finansiranja v globalu ohranil realno raven iz leta 1985. Tako pa bo skupna rast sredstev,
izdvojenih za sklade skupne porabe v TOZD, ob zadovoljevanju neposrednih potreb delavcev v TOZD, omogo ala
realizacijo dogovorjenih programov širše družbene infrastrukture v ob ini.
Glede na predvideno rast sredstev za osebne dohodke, ki je nekoliko višja od planirane v republiki, bomo ob nekoliko
višjih izdvajanjih iz osebnega dohodka kot v republiki lahko zagotovili vsaj enako rast sredstev za iste osebne
dohodke. Nekoliko nižja rast zaposlovanja pa bo vendar omogo ila, da bomo lahko dosegli višjo realno rast popre nih
istih osebnih dohodkov kot v republiki, kar je seveda eden od pogojev, da bomo lahko dosegli tudi planirano višjo rast
produktivnosti.
Sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb, oblikovana s svobodno menjavo dela, bodo v tem petletnem obdobju
naraš ala s stopnjo okoli 3,5% popre no letno. Ob skrajno racionalni politiki razvoja in zaposlovanja v družbenih
dejavnostih bomo tako lahko omogo ili izvedbo uskladitve ravni osebnih dohodkov izvajalcev ter njihovo nadaljno
skladno rast z osebnimi dohodki delavcev v gospodarstvu. V tem okviru bo rast sredstev za posamezne družbene
dejavnosti razli na in odvisna od dogovorjenih prioritet ter od širjenja raznih oblik svobodne menjave dela.
Sredstva za splošno porabo v ob ini bodo rasla s stopnjo 3,4% letno. Tako bomo zagotovili izvajanje zakonskih
obveznosti, modernizacijo uprave vklju no s posodobitvijo družbenega informacijskega sistema, kvalitetnejše
funkcioniranje upravnih organov ter uskladitev osebnih dohodkov v upravi z delavci v gospodarstvu.
4. KADROVSKA POLITIKA IN ZAPOSLOVANJE
Razvojna preobrazba ter prehod na višjo tehni no tehnološko raven bosta temeljila na znanju, na ljudeh, na
usposobljenih delavcih. To poudarja pomen kadrovske politike in kadrovskega na rtovanja, ki si v tem srednjero nem
obdobju morata v praksi pridobiti že zdavnaj deklarirani pomen. V tem obdobju bo poudarjen pomen vlaganj v
sodobno izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov za tehnološko prestrukturiranje gospodarstva ter za nadaljnji
razvoj poslovanja in upravljanja. Pove ati bo treba tudi obseg podiplomskega izobraževanja.
Tudi v naslednjem srednjero nem obdobju bomo zasledovali ohranitev polne zaposlenosti delovno sposobnega
prebivalstva in to z njegovim produktivnim zaposlovanjem. Ta cilj omogo a strategija ekonomskega in tehnološkega
razvoja, vendar podprta z ustreznimi ukrepi na podro ju izobraževanja in politike zaposlovanja.
Demografska gibanja v obdobju 1986-90 terjajo za ohranitev polne zaposlenosti letno zaposlitev približno 620
delavcev, od esar okoli dve tretjini za nadomestitev naravnega odliva, ostanek pa predstavlja letno okoli 1% rast
števila zaposlenih. Objektivno ugotovljeni pogoji na podro ju zaposlovanja omogo ajo oz. vodijo v slede e
spremembe:
-----------------------------------------------------------------
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zaposleni
struk.
1986-90
zap.1990
izobr.st. število v % nadom. dodat. število strukt.v%
----------------------------------------------------------------I.,II.
7.448
36 150 -100
6.989 32,0
III.,IV. 6.032
29 120 +104
6.552 30,0
V.
4.576
22
91 +133
5.242 24,0
VI.
1.456
7
30
+36
1.638
7,5
VII.
1.248
6
25 + 34
1.419
6,5
----------------------------------------------------------------Skupaj 20.800 100 416
207
21.840 100,0
----------------------------------------------------------------Glavni vir nadomestnega in dodatnega zaposlovanja bodo mladi kadri, ki bodo prihajali iz izobraževalnega procesa. Iz
vrst kme kega prebivalstva v ob ini Koper ni mogo e pro akovati priliva, saj je proces deagrarizacije v glavnem
zaklju en. Nujni procesi prestrukturiranja morajo zato težiti za relativnim zmanjšanjem potrebe po delavcih z nizko
stopnjo strokovne usposobljenosti.
Ob prestrukturiranju proizvodnje pa se bodo neizbežno pojavili ekonomski in tehnološki presežki delavcev, ki bodo
bolj kot doslej ve ali povpraševanje po zaposlovanju. Dodatne možnosti prezaposlovanja bomo zagotovili z ve anjem
izmenskega dela, z razvojem drobnega gospodarstva, predvsem pa preko raznih oblik izobraževanja akajo ih na
zaposlitev, ki jih bomo usposobili za fleksibilnejše možnosti zaposlovanja.
Izobrazbena struktura kot najpomembnejši kazalec prisotnega znanja, potrebnega za gospodarski in družbeni razvoj, se
bo morala hitreje izboljševati, da bo znanje lahko postalo vzpodbujevalec novih tehnologij.
Na rtujemo, da se bo delež zaposlenih z višjo in visoko izobrazbo pove al od sedanjih 13% na 14%, kar nas seveda
ohranja v slovenskem povpre ju, še zdale pa to ni dovolj za smelejše premike. Ker so kadri rezultat mnogih aktivnosti,
še posebej pa na rtne kadrovske politike, je nujno, da DO v naslednjem srednjero nem obdobju posvetijo tej
problematiki neprimerno ve jo pozornost kot doslej, kajti v obratnem primeru, kadra, ki bi lahko obvladal zahtevnejše
tehnologije ne bo, kadri pa bodo v tem primeru postali najve ji omejitveni faktor razvija.
Klju na naloga za pospešitev premikov na tem podro ju in eventuelno tudi za poseganje objektivnih, prej prikazanih
možnosti, je pove anje problema, obsega oz. deleža kadrovskega štipendiranja na višjih stopnjah (V., VI. in VII.).
Pri štipendijski politiki bomo posebno pozornost posvetili štipendiranju in usposabljanju kadrov za potrebe
dvojezi nega poslovanja državnih, upravnih in pravosodnih organov ter ustanov, ki so posebnega družbenega pomena.
5. RAZVOJNE NALOGE PO PODRO JIH
5.1. Gospodarstvo
Osnovni cilj gospodarskega razvoja ob ine v tem srednjsro nem obdobju je zagotovitev dinami ne in stabilne
gospodarske rasti na podlagi kakovostnih dejavnikov.
Hitrejša in stabilnejša gospodarska rast bo možna le s trajnim in odlo nejšim vklju evanjem v mednarodno delitev dela.
Izvoz kot osnovni generator gospodarske rasti mora naraš ati hitreje od splošne rasti gospodarstva.
Komparativna prednost, ki jo v ob ini Koper nudijo Osimski sporazumi in njena lega, se mora valorizirati z
u inkovitejšim vklju evanjem v mednarodno delitev dela preko višjih oblik maloobmejnega sodelovanja in
gospodarskih aktivnosti preko carinskih con, kar je treba obravnavati v kontekstu politike dobrih sosedskih odnosov in
v kontekstu pozornosti in skrbi naše skupnosti do gospodarskega položaja slovenske narodnosti v zamejstvu.
Osnovna naloga v vseh gospodarskih dejavnostih je usmerjanje v intenzivno gospodarjenje, kar je pogojeno s
pospešenim spreminjanjem gospodarske strukture in pove anjem kakovosti proizvodnje. S tem v zvezi bo osrednja
naloga v tem obdobju pove ati delež proizvodnje izdelkov in storitev, ki dolgoro neje omogo ajo ustvarjanje višjega
dohodka na zaposlenega in na vložena sredstva ter s tem tudi ve je in u inkovitejše vklju evanje v mednarodno
menjavo. Na rtno bomo pospeševali proizvodnjo izdelkov in storitev, pri katerih imajo strokovni kadri, tehnologija in
znanje odlo ilno vlogo, zlasti pa še tiste, ki so klju nega pomena za splošni dvig tehnološke ravni združenega dela in
celotne družbe.
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Za intenzifikacijo gospodarjenja bo posebno pomembna kakovost investicijskih odlo itev, ki bodo morale sloneti na
upoštevanju ne samo podjetniških in sektorskih vidikov, ampak tudi kriterijev, ki vrednotijo ekonomske, tehnološke,
prostorske, ekološke in druge vidike v daljšem asovnem obdobju.
Konstantna naloga v vseh gospodarskih dejavnostih je zmanjšanje stroškov na enoto proizvoda, kar bo doseženo z
racionalizacijo, z modernizacijo, s tehnološko posodobitvijo, z uvajanjem ra unalniško vodenih procesov, s
pove anjem produktivnosti, z ve jim izkoriš anjem prostorskih, kadrovskih in drugih kapacitet ter z bolj smotrnim
povezovanjem v jugoslovanskem prostoru.
Opredeljeni cilji bodo uresni eni skozi programe:
- industrije, predvsem kovinsko predelovalne, motorne in bazno kemi ne,
- agroživilstva in preskrbe,
- prometa in zvez,
- turizma in
- ostalih dejavnosti.
Vsa prizadevanja bodo pogojena z intenzivnostjo uvajanja informatike v proizvodne procese, zlasti pa z uvajanjem
ra unalniškega krmiljenja poslovnih in proizvodnih procesov, ra unalniško podprtega konstruiranja, planiranja in
proizvodnje oz. poslovanja. Vse to mora biti povezano z združevanjem potrebnega znanja in dosežkov raznih
dejavnosti in strok ter znanstvenih ved.
Ve poudarka bomo dajali razvoju maloserijske proizvodnje in razvoju individualne proizvodnje, kot oblike
zadovoljevaja posebnih zahtev kupcev, ali v obliki kooperacije z veliko serijsko proizvodnjo. Vse to omogo a
fleksibilnost in visoko produktivnost na osnovi najnovejših tehni nih pridobitev ob upoštevanju razvoja informatike ter
terja veliko vlogo industrijskega oblikovanja in diverzifikacijo ponudbe.
Prestrukturiranje industrije ter nakazane usmeritve za razvoj gospodarstva, ki se morajo uveljaviti v širši skupnosti,
ustvarjajo pogoje za hitrejši in kvalitetnejši razvoj drobnega gospodarstva tudi v naši ob ini. Drobno gospodarstvo
mora prevzeti vse tiste tržno zanimive in za reprodukcijo potrebne proizvodne programe, ki ne sodijo v
velikoindustrijski na in proizvodnje. Tak razvoj terja veliko znanja in strokovne usposobljenosti.
5.1.1. Industrija
V industriji je osnovna naloga in cilj razvijanje tistih obstoje ih programov, ki bodo dolgoro no omogogo ili kvaliteten
razvoj in višji dohodek. Uvajanje novih proizvodnih programov in modernizacija obstoje ih bo podrejena zahtevam po
tehnološko razviti proizvodnji, ki je konkuren na na svetovnem trgu. Tak razvoj proizvodnje bodo industrijske DO
dosegale z uvajanjem nove tehnologije in z dvigom produktivnosti, predvsem pa z razvijanjem lastnega znanja.
Razvoj motorne industrije bo še nadalje slonel na razvoju in izdelovanju motorjev z notranjim izgorevanjem, sodobno
zasnovanih specialnih vozil in kmetijske mehanizacije. Industrija pohištvenega okovja bo še naprej razvijala in
dopolnjevala svojo proizvodnjo in tako utrjevala položaj pretežnega proizvajalca tovrstne proizvodnje v državnem
merilu.
Kovinsko predelovalna in motorna industrija bosta kot novo kvaliteto v svoji dejavnosti razvijali dopolnilne programe
na osnovi razvitih tehnologij, zlasti proizvodno tehniko, ki bo zadovoljevala lastne potrebe, presežek pa bodo plasirale
predvsem na tujem trgu.
Kemi na industrija bo svoj razvoj usmerila v modernizacijo obstoje e proizvodnje, v proizvodnjo specialnih kemikalij
v manjših koli inah, kar zahteva ve znanja in sodobno tehnologijo. Obstoje o proizvodnjo bo sanirala in obnovila v
taki meri, da bo zagotovljena ekološka varnost.
Posebnega pomena bo še nadalje razvoj kapacitet, ki bodo namenjene zaposlovanju delavcev z omejeno delovno
sposobnostjo. V ta namen se bodo razvijali programi proizvodnje elektro instalacijskega materiala, obutve ter
embalaže. Ta program bo temeljil na procesih sestavljanja in polnjenja proizvodov v kooperaciji in v dohodkovnih
povezavah v drugih dejavnostih.
Ostale, po obsegu manjše industrijske DO, bodo s svojimi programi v prvi vrsti težile k izboljšanju akumulativnosti na
podlagi uvajanja sodobnih tehnoloških naprav, izboljševanja kvalifikacijske strukture zaposlenih, ve jega vklju evanja
lastnega znanja, nadomeš anja uvoznih surovin in repromateriala z doma imi, ve je izvozne usmerjenosti ter
racionalizacije in boljše organiziranosti že obstoje ih proizvodnih procesov.
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5.1.1.1.
Tomos bo s procesom prestrukturiranja dosegel tehnološko in poslovno rast, ki mu bo omogo ila ve jo programsko
stabilnost na svetovnem trgu. To bo dosegel z razvojem štirih osnovnih programov, ki so:
- program dvokolesnih vozil, v okviru katerega bo razvito novo motorno kolo do 200ccm, ki bo prišlo v proizvodnjo
do konca obdobja. Sedanji modeli bodo spremenjeni in dopolnjeni. Proizvodnja bo slonela na modificiranem
avtomatiku A3 in na mopedih AT in BT z izboljšanim menjalniškim motorjem.
- program krmnih motorjev bo popestren s proizvodnjo novih motorjev do 5 KM ter med 5 in 10 KM. Razvoj bo
tekel tudi v smeri družine velikih krmnih motorjev nad 10 KM. Izvedenke motorja T4 bodo še naprej v
proizvodnji.
- program stabilnih motorjev in agregatov bo dopolnjen z novimi izvedbami 4-taktnega motorja UMO 4T 22/18 in z
novim motorjem UMO 04.
- program motornih žag bo razširjen z novo žago MŽ266 in bo še naprej temeljil na kooperaciji z Elektroluxom.
Program dvokoles bo pove an s popre no letno stopnjo rasti 3,5%, ostali programi pa s stopnjami 9,4 do 13%. Ta rast
bo dosežena z nespremenjenim številom delavcev vendar z bistveno izboljšanim kadrovskim sestavom.
Investicijska vlaganja bodo obsegala manjše pove anje proizvodnih površin ter vlaganja v visokotla no livarno, v
livarno magnezija, v nizkotla no livarno aluminija, v linije za obdelavo raznih ohišij ter ostalih Mg in Al odlitkov ter v
obdelavo jeklenih delov (motorne gredi, zobniki), nadalje v opremo za obdelavo plo evine, varjenje, galvansko zaš ito
in lakiranje. Urejeni bodo montažni trakovi in embalirnica odpreme ter skladiš a in tok materiala. S pridobitvijo novih
prostorov bodo nekateri oddelki preseljeni ob posodobitvi opreme. Ob nadaljnjih vlaganjih v razvojno in raziskovalno
dejavnost bo stara proizvodna hala sanirana vklju no z ureditvijo ekoloških ter mikroklimatskih delovnih pogojev. Za
te investicije v skupni vrednosti približno 15 milijard din bo Tomos zagotovil 35% lastnih sredstev ter 25% z
združevanjem, ostalo pa z ban nimi in komercialnimi krediti.
Na podro ju vklju evanja v mednarodno menjavo je temeljni cilj Tomosa postati pretežni izvoznik, ki bo nad 50%
svoje proizvodnje namenil tujim trgom. Mednarodna menjava bo temeljila na dograjevanju višjih oblik gospodarskega
sodelovanja, zlasti preko kooperacij, skupnih naložb, prodaje licenc, itd.
5.1.1.2.
V tem srednjero nem obdobju bo v DO Cimos poseben poudarek dan razvoju in ustvarjanju skupnega prihodka, v igar
realizacijo so vklju ene vse TOZD DO Cimos. Skupni proizvod bo predstavljal 90% celotne psoizvodnje. Pri njegovem
ustvarjanju je TOZD Proizvodnja avtomobilov Koper finalizator in proizvajalec sestavnih delov, ostale proizvodne
TOZD se vklju ujejo s proizvodnjo sestavnih delov (za izvoz v okviru dolgoro ne industrijske kooperacije in lastno
vgradnjo), preko TOZD Servis in prodaje pa poteka komercializacija skupnih proizvodov.
Skupni proizvod predstavljajo osebna, tovorna in specialna vozila, kmetijska mehanizacija in komunalni stroji.
Zastavljeni cilji pri skupnem proizvodu za to srednjero no obdobje so naslednji:
- pove anje proizvodnje sodobno zasnovanih proizvodov,
- vlaganja lastnega znanja,
- izboljšanje kvalitete,
- pove anje obsega ponudbe na doma em in tujem trgu (pove anje izvoza za 100% v letu 1990) in
- pove anje dohodka.
V okviru zastavljenih ciljev je poseben poudarek dan izvozni aktivnosti, v okviru katere so zastavljeni naslednji cilji:
- ekspanzija izvoza in pove anje za 100% v letu 1990,
- pove anje deleža izvoza v skupni prodaji,
- pove anje izvoza na konvertibilni trg in
- nadomeš anje uvoza in s tem izboljšanje pokritja uvoza z izvozom.
5.1.1.3.
V srednjero nem planskem obdobju 1986 - 1990 bo DO Lama Dekani posve ala posebno pozornost podro ju razvoja,
dopolnjevanju in proizvajanju okovja s ciljem, da se bo proizvodnja le-tega pove evala po popre ni letni stopnji vsaj
3% in da bo izvoz okovja vrednostno predstavljal 75% celotnega izvoza DO, ki bo leta 1990 dosegel kar 40% celotnega
prihodka DO.
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Lama bo na obstoje ih tehnologijah razvijala še druge programe, ki bodo zagotavljali stabilnejši razvoj DO, ob
hkratnem zmanjšanju odvisnosti od programa okovja, zaradi nestabilnih tržnih razmer v pohištveni industriji. Tako bo
do leta 1988 podvojila proizvodnjo orodij in bo s tem sposobna zadovoljevati pretežni del lastnih potreb po orodjih ter
si ustvarila možnost za njihovo prodajo v ve jih koli inah kot doslej.
Z vidika oskrbe lastne proizvodnje s potrebno avtomatizacijo, kakor tudi z vidika tržnih možnosti, ki so dokaj velike,
bo kot nov segment programske usmeritve Lama uvedla proizvodnjo strojev in naprav za avtomatizacijo strege in
montaže, navezano na program okovja in za zagotavljanje kompleksnejše ponudbe, s tem pa boljšega trženja programa
okovja. Pri ela bo tudi s proizvodnjo strojev in orodja za potrebe lesne industrije.
Taka programska raznolikost bo omogo ila enakomernejšo zasedbo razpoložljivih proizvodnih kapacitet, doseganje
kvalitetnega razvoja in dolgoro no ve jo poslovno stabilnost DO.
5.1.1.4.
TKG Šmarje pri Kopru bo pove evala proizvodnjo s popre no letno stopnjo okoli 4% s tem, da bo ohranjena struktura
med klasi nim programom kovinske galanterije, vklju no s cevnimi izdelki ter med proizvodnjo avtomatskih
varnostnih pasov in drugih ustreznih izdelkov.
V klasi nem programu bo cilj predvsem doseganje višje tehnološke stopnje ter temu ustrezno višje tehnološke
proizvodnje, medtem ko bo proizvodnja varnostnih pasov temeljila na registrirani kooperacijski pogodbi s tujim
partnerjem ter na tesnem proizvodnem in poslovnem sodelovanju z avtomobilsko industrijo. TKG si bo prizadevala
krog svojih kooperantov razširiti, zlasti pa se vklju iti v konzorcij "JUGO-AMERIKA".
Izvoz bo rastel z ve jo stopnjo kot proizvodnja, tako da bo njegov delež bistveno presegel polovico proizvodnje.
Ob zmerni rasti števila zaposlenih (okoli 1% letno) bo dan poudarek zaposlovanju visoko ustvarjalnih delavcev.
Investicije bodo dosegle 820 milijonov din, usmerjene pa bodo predvsem v opremo za orodjarno in za izboljšanje
tehnologije, pa tudi v razširitev proizvodnih prostorov ter v izgradnjo istilne naprave.
5.1.1.5.
Kemi na industrija Iplas bo usmerila svoj razvoj v:
- modernizacijo in dopolnitev obstoje ih proizvodenj, ki so dolgoro no perspektivne;
- izgradnjo infrastrukture (varstvo okolja, transportne, energetske, požarno varstvene, itd.), ki je potrebna za
nemoteno delovanje sedanje in bodo e proizvodnje;
- izgradnjo novih razvojno raziskovalnih kapacitet (laboratoriji, polindustrijske kapacitete, itd.);
- izgradnjo novih proizvodnih kapacitet na podro ju proizvodnje in predelave novih materialov, specialnih kemikalij
in katalizatorjev, itd.
Pri vseh razvojnih usmeritvah kemi ne industrije bo upoštevano: varstvo okolja z uvedbo zaprtih proizvodnih procesov
s immanjšimi škodljivimi vplivi na okolje in ljudi, z orientacijo v proizvodnjo manj nevarnih kemikalij in materialov,
ve ji delež lastnega znanja, ve ji delež strokovnih kadrov, dvig produktivnosti, gospodarna raba energije in ve ji izvoz.
Novi proizvodni programi bodo ob usposodobitvi ustreznih kapacitet glede na tržne možnosti in potrebe izbrani izmed
programov proizvodnje in predelave novih materialov (SMC in BMC, posebne smole za pripravo novih materialov,
oprema za predelavo), specialnih kemikalij (agensi za obdelavo vod, pomožna sredstva za papirno in tekstilno
industrijo ter aditivi za olja in druga pomožna sredstva za naftno industrijo) in intermediatov (fumarna kislina, anhidrid
maleinske kisline, estri akrilne in ocetne kisline) ter drugih specialnih estrov ftalne, maleinske in fumarne kisline
(akrilna kislina, pove anje kapacitet polimerizacije, upraševanje disperzij). V prvi fazi bodo potekala vlaganja v obrat
polikol ter v energetiko in usposobitev teminala v Luki. V tej fazi bodo pri ela tudi vlaganja v meh ala, ki bodo v dveh
fazah trajala celo srednjero no obdobje. V drugem obdobju se bodo tem vlaganjem priklju ila vlaganja v predelavo
plastike, v razvojno raziskovalne objekte ter v izdelavo specialnih kemikalij in novih materialov; proti koncu obdobja
se bodo tem vlaganjem pridružila še vlaganja v pove anje kapacitet in razširitev programa polisinteze in usposobitev
obrata za proizvodnjo akrilne kisline kot programa kontinuitete za naslednje srednjero no obdobje. V obrate na
obmo ju ob ine Koper bo v tem obdobju Iplas vložil skoraj 12 milijard din, pretežno v drugi polovici srednjero nega
obdobja, pri emer mora iz lastne akumulacije zagotoviti nad 45% potrebnih sredstev.
5.1.2. Kmetijstvo in živilska industrija
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5.1.2.1. Splošne usmeritve
Na podro ju agroživilstva, ki v naši ob ini obsega predvsem primarno proizvodnjo, bomo v tem srednjero nem
obdobju morali ohraniti obstoje i tempo združevanja in usposabljanja kmetijskih zemljiš , kar je pogoj za vzpostavitev
ekonomske mo i in dohodkovnega interesa v tej gospodarski dejavnosti, ki bo še nadalje temeljila na družbeni in
družbeno organizirani proizvodnji. Ob tem moramo usposobiti infrastrukturo, ki bo omogo ala racionalno, ekonomi no
in dohodkovno primernejši plasman specifi nih kmetijskih proizvodov našega obmo ja na doma em in svetovnem trgu
in s tem enakopraven položaj tega obmo ja. Pri tem se je potrebno ustrezno usmeriti in usposobiti ter vklju iti v
reprodukcijsko verigo tudi že obstoje e kapacitete ter se ustrezno poslovno povezati z nosilci oskrbe posameznih tržiš .
To je pogoj za kvalitetnejši nastop našega kmetijstva na svetovnem trgu. Ob teh nalogah si moramo za to srednjero no
obdobje zastaviti še slede e pragmati ne cilje:
- oblikovanje ve jih produkcijskih enot v družbeno organizirani proizvodnji, ki bodo ustvarjale ustrezno
akumulacijo in dohodek ter si same zagotavljale razširjeno reprodukcijo;
- intenziviranje kmetijske proizvodnje z ustrezno novo tehnologijo ter organiziranostjo, ob uveljavljanju proizvodnje
za poznan trg in ob delitvi rizikov med nosilci, ki uveljavljajo specializirano proizvodnjo;
- zaposlovanje ve jega števila kadrov s kompleksnim obvladanjem znanja kmetijskih tehnologij in zagotovitev
možnosti prenosa znanja in tehnoloških spoznanj do vsake pridelovalne enote ter kadrov, sposobnih zagotoviti
poslovno in tehni no optimalen plasman proizvodov na tržiš e;
- zagotoviti do sredine srednjero nega obdobja samooskrbo regije s konzumnim mlekom, pri emer je vloga ob ine
v regiji izredno pomembna;
- dokon anje rekonstrukcije Mlekarne in razširitev njenega asortimenta, rekonstrukcija pekarn v smeri posodobitve
in razširitve asortimenta ter modernizacije tehnološkega postopka proizvodnje kakovostnih vin;
- izgradnja silosov in skladiš za potrebe proizvodnje in rezerv.
V tem srednjero nem obdobju je potrebno vzpostaviti pogoje, da se bo kmetijstvo lahko v naslednjih obdobjih
postopoma otreslo potrebe po interventnih ukrepih oz. finan ni pomo i drugega združenega dela za ohranitev in dvig
proizvodnje.
5.1.2.2. Agrarne operacije
Z agrarnimi operacijami bomo v tem srednjero nem obdobju za intenzivno kmetijsko proizvodnjo usposobili zemljiš a
I. obmo ja ali jih v primerjavi s predhodnim planskim obdobjem pove ali na naslednjih lokacijah: Vanganelska dolina,
Pridvor-Vanganel, Urbanci, Škofije, Kubed-pred vasjo, Butari, Boršt, Mikilinica, Buželovica, Dragonja, Sir i, Pavli i,
Lopar, Tomaž-Šantoma, Krkav e, rni kal (višnje in vinograd), Preman an, Marezige- Sabadini, Sermin, Bertoki,
Kolombini, Kolomban-Lovran, Kaverljak- Dobrave, Gradin-Vale, Gradin-Zasade, Gra iš e-brda, Belvedur, AnkaranDebeli rti , Rožar, Trebeše-pod križiš em, Trebeše-nad vasjo, Beli kamen, Pridvor-Kubedska Varda, Plavje-Badiha,
Truške- Zabavlje, Dekanska dolina-del in Pradisjol. Na teh obmo jih bodo hidromelioracije izvedene na 350 ha
zemljiš , agromelioracije na 570 ha, komasacije na 220 ha, urejenih bo 100 ha pašnikov in usposobljenih z
namakalnimi sistemi 485 ha zemljiš .
Na teh obmo jih bodo investitorji in Kmetijska zemljiška skupnost izvajali menjavo kmetijskih zemljiš in pridobivali
zemljiš a v družbeno lastnino za potrebe družberne in družbeno organizirane proizvodnje.
Nadomestna zemljiš a za s planiranimi posegi na zemljiš a I. obmo ja se bodo usposobila na obmo jih agrarnih
operacij - v Vanganelski dolini (Žburga in na delih doline v smereh Boninov- Potoka).
5.1.2.3. Živinoreja in vrtnarstvo
Ob zaokrožanju in tehnološkem zaklju evanju ter dvigu kvalitete in obsega proizvodnje v objektih za živinorejo, ki so
bili usposobljeni ali pri eti v srednjero nem obdobju 1981 - 1985, bo najpomembnejši, iz vseh vidikov najbolj zahteven
in obsežen projekt intenzifikacije pridelovanja hrane v dolini Dragonje. V njej bodo vzpostavljeni pogoji za pove anje
donosov in števila žetev v letu, ob zagotovitvi stalnosti in varnosti proizvodnje pri pridelavi vrtnin, poljš in in krme ter
ob ohranitvi obstoje e vinogradniške proizvodnje. Za te namene bo v skladu z izbrano varianto intenzifikacije potrebno
zagotoviti ustrezne koli ine vode za namakanje ter zavarovati dolino pred poplavami. Družbeno najbolj ustrezna
varianta bo izbrana v procesu planiranja pred sprejetjem potrebne prostorske izvedbene dokumentacije. Nosilec
intenzifikacije kmetijske proizvodnje in Kulturna skupnost bosta strokovne osnove za ustrezno plansko odlo itev
propravila do 15. januarja 1987.
5.1.2.4. Vinogradništvo in sadjarstvo

11

DRUŽBENI PLAN OB INE KOPER ZA OBDOBJE 1986 - 1990

Razvoj vinogradništva in sadjarstva, ki sta ob vrtnarstvu specifi ni panogi našega obmo ja, bo glede na tržne in
materialne pogoje potekal predvsem v smeri postopnega prestrukturiranja, manj pa v smeri skstenzivne širitve. V
družbeni vinogradniški proizvodnji bomo v okviru enostavne reprodukcije letno obnovili popre no 20 ha nasadov, s
tem da bomo skozi obnovo pove ali delež belih sort. V okviru danih možnosti in v skladu z interesi kooperantov bomo
širili predvsem zadružno vinogradništvo. Sadjarstvo bomo v tem srednjero nem obdobju razvijali izklju no na
melioriranih površinah kjer bo možnost namakanja, pri emer bomo poudarjali asortiment, ki je primeren za daljše
skladiš enje in za potrošnjo v zimsko-spomladanskem obdobju. Zato je razvoj sadjarstva pogojen z ustreznim
usposabljanjem skladiš nih kapacitet v širši regiji. Poseben poudarek bomo dajali sanaciji in usposabljanju novih
olj nih nasadov v družbeno organizirani proizvodnji. Sanacija in usposabljanje teh nasadov bosta potekala v okviru
posebnega programa melioracij in kot izvajanje programa "sanacija olj nikov v slovenski Istri," ki ga pripravlja FAO.
Na obmo ju Debelega rti a se predIaga vklju itev vinogradništva v turisti no ponudbo. Minimalni del kmetijskih
površin bo izlo en v rekreacijske namene.
5.1.2.5. Druge naloge
Vzporedno z izboljšavami zemljiš bomo gradili kmetijske infrastrukturne objekte. Družbeno politi na skupnost bo z
odloki obvezovala posamezne nosilce za vzdrževanje objektov na obmo jih melioracij in drugih agrarnih ukrepov.
Zaradi izjemno velike razdrobljenosti kmetijskih zemljiš si bomo prizadevali, da bomo v okviru zakona uveljavljali
možnosti, da bi družbeno politi ne skupnosti urejale odnose na podro ju gospodarjenja in razpolaganja s kmetijskimi
zemljiš i.
Izvršni svet bo z dav no politiko stimuliral vlaganja v dogovorjeno kmetijsko proizvodnjo.
TOK Agraria bo organizirala družbeno organizirano proizvodnjo hrane po na elih biodinami nega kmetijstva zlasti na
obmo jih, ki zaradi varovalnih režimov niso ali ne bodo ve primerna za intenzivno kmetijsko proizvodnjo ob uporabi
klasi nih intenzivnih tehnologij. Pri tem bo zagotovila specifi ne prodajne poti za tako pridobljeno hrano.
Izvršni svet SO Koper bo s posebnim odlokom dolo il obmo je za ljubiteljsko obdelavo in sicer obmo je desno nad
novo cesto Koper - Šmarje med obema cestnima zavojema.
Na podeželju bomo oblikovali nove kmetije, tako da bodo izrabljene možnosti, ki jih nudi neizkoriš eni družbeni,
stanovanjski in zemljiški fond.
5.1.3. Gozdarstvo in lov
V ob ini Koper pokriva gozd 10.226 82 ha površine, od tega pa odpade na varovalne gozdove 1. in 2. stopnje 2.854
ha. Lesno proizvodni gozdovi pokrivajo 10706 ha, varovalni gozdovi 137 ha in gozdovi s posebnim pomenom 118 ha.
Gospodarjenje z gozdovi bo podrejeno zagotavljanju trajnosti donosov gozdov s tendenco njihovega ve anja. Ve anje
donosov bo slonelo na boljši izrabi zmogljivosti gozdnih rastiš , kjer so za to dani pogoji. Pri gospodarjenju z
zasebnimi gozdovi bo uveljavljen družbeni interes, kar pomeni, da bo gospodarjenje z gozdovi podrejeno njihovi
varovalni funkciji (varovanje tal pred erozijo, zaš ita obmo ij pitne vode, itd.), njihovi pokrajinsko estetski vlogi,
rekreacijskemu in obrambnemu namenu. Z upoštevanjem teh zastavljenih ciljev bo Zavod za pogozdovanje in
melioracijo Krasa Sežana v tem srednjero nem obdobju popre no letno odkazal za posek 7947 m3 lesa. Gozdna
proizvodnja bo znašala v zasebnem in družbenem sektorju popre no letno 6980 m3 neto, od tega bo za doma o porabo
namenjenih 3835 m3.
V tem obdobju bo popre no letno obnovljenih 42 ha gozdov, s iš enjem, red enjem in drugimi ukrepi bo negovanih
157 ha, melioriranih pa 228 ha gozdnih površin. Prav tako bodo izvajani ustrezni ukrepi za varovanje gozdov pred
požari ter za ohranjanje ravnovesja med vegetacijo in divjadjo.
Za pospešitev in krepitev lovstva in lovske dejavnosti bo razširjena farma za vzrejo fazanov v Boninih.
5.1.4. Vodno gospodarstvo
MVOUP - Izpostava za vodno obmo je Primorske Koper bo v skladu z vsakoletnimi razpoložljivimi sredstvi, ki jih
prora un Republike Slovenije namenja za vodno gospodarstvo, preko izvajalcev vodnogospodarskih del izvajalo na
obmo ju ob ine Koper dela na slede ih podro jih:
- redno vzdrževalno vodnogospodarske objekte in naprave v splošni rabi na nižinskih vodotokih, hudournikih,
morski obali in obmorskih nasipih `
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-

redno vzdrževalo naravne struge nižinskih vodotokov in hudournikov ter morske obale
odpravljalo erozijska žariš a
zagotavljalo protipoplavno varnost
spremljalo stanje vodnega režima
urej alo vodni režim in s tem prepre evalo škodljivo delovanje vode
skrbelo za študijsko - raziskovalno dejavnost s podro ja vodnega gospodarstva
odpravljalo škode po visokih vodah na vodnogospodarskih objektih in napravah v splošni rabi in naravnih
strugah.
Zaradi pomanjkanja pitne vode in zanemarjenih lokalnih vodnih virov bo vodnogospodarstvo dopolnjevalo kataster
vodnih virov in
predlagalo ukrepe za sanacijo in zaš ito pomembnejših lokalnih vodnih virov. Skrbelo bo tudi za dopolnjevanje
katastra onesnaževalcev površinskih in podzemnih voda ter morja.
Obmo na vodna skupnost Primorske (OVS) bo na podlagi dogovorjenih nalog v SaS o temeljih plana Zveze vodnih
skupnosti Slovenije in OVS Primorske v srednjero nem obdobju 1986-90 na obmo ju ob ine Koper izvaja naslednje
naloge:
- redno vzdrževanje vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi na nižinskih vodotokih, na hudournikih in
na morski obali,
- odprava eventuelnih ve jih škod po visokih vodah na vodnogospodarskih objektih in napravah,
- redno vzdrževanje naravnih strug nižinskih vodotokov in hudournikov, erozijskih žariš ter morske obale,
- urejanje vodnega režima, študijsko raziskovalna dejavnost (za ob inske potrebe, spremljanje stanja vodnega režima
in zaš ito vodnih virov).
- sofinanciranje novih vodnih virov in objektov vodooskrbe obale ter višinskega vodovoda,
- regulacija vodotokov za osnovno odvodnjo za potrebe melioracij in sofinanciranje posegov za zagotovitev
potrebne koli ine vode za namakanje ter za varovanje pred poplavami v pore ju Dragonje v skladu s sprejeto
varianto intenzifikacije kmetijske proizvodnje.
V okviru redne dejavnosti bo DO Hidro Koper izvajala aktivnosti na podro ju varstva obalnega morja, predvsem s
preventivnim delom na ladjah (opozarjanje, pobiranje vseh vrst odpadkov, varovanje operacij pre rpavanja in
prekladanja goriv ter nevarnih in škodljivih tovorov), z rednim nadzorovanjem obalnega morja, s sprotnim
odstranjevanjem vseh vrst onesnaženj, s iš enjem ve jih onesnaženj ter z rednim vzdrževanjem objektov in naprav za
varstvo obalnega morja.
5.1.5. Gradbeništvo
Organizacije združenega dela s podro ja gradbeništva bodo v okviru svojih gospodarskih na rtov za leto 1986 izdelale
in sprejele svoje akcijske programe gospodarske stabilizacije, v katerih bodo zlasti raz lenile naslednja poglavja:
- ocena prilagodljivosti zaostrenim tržnim rzmeram in ukrepi za izboljšanje stanja;
- ocena uspešnosti obstoje e organizacije poslovanja s poudarkom na organizaciji proizvodnje, posodabljanju
tehnologije gradnje, dosežene specializacije dela in tehnološke opremljenosti ter ukrepi za izboljšanje stanja s
poudarkom na vse širšem uveljavljanju inovativnosti pri delu;
- ocena stanja na kadrovskem podro ju, zlasti na podro ju usposabljanja proizvodnih delavcev in organizatorjev
dela; poseben poudarek bo dan prou itvi osebnega in družbenega standarda delavcev in izobraževanju ob delu in iz
dela.
Osnovni smoter, ki naj bi bil dosežen s pomo jo navedenih aktivnosti je ta, da bi združeno delo v tej dejavnosti z
lastnimi silami in znanjem, zlasti pa z inovativnostjo, zagotaljalo svoj nadaljni razvoj tudi v asu gospodarske recesije,
ki se dokaj mo no odraža v pogojih gospodarjenja znotraj gradbeništva.
Poleg tega bodo organizacije združenega dela s podro ja gradbeništva na ta na in prilagajale svoje zmogljivosti
potrebam trga in dosegle kakovostnejšo in racionalnejšo gradnjo stanovanj in objektov gospodarske in prometne
infrastrukture.
Invest biro in druge organizacije, ki izpolnjujejo pogoje, bodo v skladu z dolo ili novega zakona o graditvi objektov
razvijali dejavnost svetovalnega inženiringa in s tem prispevali k racionalni gradnji objektov, zlasti pa racionalni rabi
energije.
V tem srednjero nem obdobju bomo postopoma prenesli betonarne gradbenih organizacij iz obstoje ih lokacij v
bivalnih okoljih ali neposredno od njih na z dolgoro nim planom opredeljeno skupno lokacijo na širšem obmo ju
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laporokopa Sermin. Ohranili bomo tudi izrabo kamnitih agregatov na vseh obstoje ih lokacijah
kamnolomov.
Za
pridobivanje sivega kamna (peš enjaka) sta predvideni dve lokaciji na obrno ju k.o. Hribi, ena v krajevni skupnosti
Škofije (neposredno ob državni meji) in ena lokacije v krajevni skupnosti Hrvatini"..
Pridobivanje kamnitih agregatov na lokaciji kamnloma Griža bo potekalo ob vzporednem zapiranju in sanaciji
kamnoloma, pod pogoji, ki jih bo predpisoval ureditvem na rt. Ob tem bodo upoštevane smernice iz Organizacijske
naloge Kamnolom Griža (Investbiro Koper, DN 91 - 98, september 1992., poglavje 7.). Izdelan bo nov projekt
eksploatacije, postopnega zapiranna m sanacije kamnoloma, ki bo razdelan po etapah za obdobje enega leta. V projektu
bo dolo en na in sanacije reliefa in na in ter obseg zasaditve za vsako teko e leto. Izpolnjevanje obveznosti iz
etapnega projekta v preteklein letu in etapni projekt za naslednje leto bo letno preverjala tudi Krajevna skupnost
Gra iš e. Njeno soglasje je pogoj za pridobitev dovoljenja za eksploatacijo in sanacijo ža naslednje leto.
5.1.6. Trgovina in preskrba
Nova naloga na teh podro jih bo v tem srednjero nem obdobju z ustreznimi organizacijskimi spremembami ter z
usposobitvijo distribucijskega centra zagotoviti na eni strani kvalitetno in nemoteno preskrbo, na drugi strani pa
bistveno izboljšati dohodkovni položaj trgovskih organizacij. Trgovska mreža v trgovini na malo se bistveno ne bo
širila, pa pa bo na obstoje ih mestih modernizirana. Posamezni lokali bodo razširjeni in ustrezneje opremljeni.
Bistvena pridobitev bo izgradnja centralnega skladiš a na zato predvidenem obmo ju pod Serminom.
Za zagotovitev nemotene preskrbe v najtežjih razmerah, pa tudi ob eventuelno zaostrenih razmerah na tržiš u pri
posameznih osnovnih življenjskih artiklih, bomo ve ali obseg ob inskih blagovnih rezerv ter dograjevali ustrezne
skladiš ne kapacitete.
Prednost bodo imele kapacitete za sedaj najbolj deficitarne artikle (silosi za moko, hladilnice za meso) ter objekti, ki
bodo omogo ali ustrezno distribucijo teh rezerv.
5.1.7. Promet in zveze
Luka Koper bo sledila razvoju sodobne tehnike in tehnologije skladiš enja ter pretovora blaga ob nadaljnji
specializaciji luških zmogljivosti, predvsem z ra unalniško vodenimi terminali za RO-RO in LO-LO promet, za promet
manj nevarnih razsutih in teko ih tovorov ter manj nevarnih kemikalij, za kar bo zagotovljeno varno manipuliranje,
skladiš enje in transport. Ve jo valorizacijo ugodnega geoprometnega položaja bo Luka dosegla z uvedbo železniške
trajektne linije z lukami Bližnjega vzhoda, predvsem pa z usposobitvijo proste carinske cone.
Nadaljnji razvoj integralnega transporta bo slonel na pospešenem uvajanju sodobne transportno manipulativne opreme
za gibanje in shranjevanje substrata, torej na pospešeni kontejnerizaciji in paletizaciji, širitvi mreže industrijskih tirov,
sodobno opremljenih skladiš no pretovornih zmogljivostih, kobiniranih prevozih cestnih vozil po železnici, itd. V tem
kontekstu imajo špediterske organizacije združenega dela poudarjeni pomen, saj kot kreator družbeno racionalnih
prometnih tokov, ob potrebi po pospešeni racionalizaciji pretoka blaga, morajo pripraviti primerjalne kalkulacije za
izbor optimalnih transportnih poti oziroma optimalnega transportnega sredstva ter uveljaviti spremljanje transportnih
stroškov po enotni metodologiji za zajemanje teh stroškov v gospodarstvu.
Na podro ju PTT storitev je potrebno uvajati ob boljšem zadovoljevanju naraš ajo ih potreb po klasi nih, poštnih in
telekomunikacijskih storitvah, tudi zahtevnejše oblike medsebojnega komuniciranja oziroma uvajati nove in
zahtevnejše storitve ob uporabi sodobnih tehni nih in tehnoloških dosežkov. Uvajati je potrebno takoj, oziroma
izboljšati sprejem, obdelavo in dostavo pošiljk, teletekst, faksimile in video-tekst storitve in se usposabljati za
usposobitev javnega omrežja za prenos podatkov.
DO Luka Koper bo v obdobju 1986-1990 svoj razvoj usmerila v nadaljevanje izgradnje najnujnejše splošne
infrastrukture (dograditev operativnih obal, izkopavanje bazena II. in III., nasipavanje pomola II. in III. izgradnja ostale
prometne in komunalne infrastrukture), v izgradnjo silosa za žitarice in živinsko krmo, v pove anju kapacitet za
pretovor razsutih in teko ih tovorov, v nadaljnjo tehnološko posodobitev ter v uvajanje informacijskega sistema na
terminalu za integralni transport.
Program razvoja skupnega pomena v višini ll,3 mldr din bo Luka Koper financirala z lastnimi sredstvi v višini 3,3 mldr
din, z združenimi sredstvi temeljnih orgaqnizacij združenega dela po enotnih virih, osnovah in merilih v višini 5,5 mldr
din in z neposrednim interesnim združevanjem v višini 0,9 mlrd din.
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V DO Intereuropa bo težiš e njenega nadaljnjega razvoja in krepitev njenega položaja usmerjeno na nadaljnjo in
postopno širitev mreže ter ve ji asortiman ponudbe. Pri tem bo razvoj temeljil zlasti na pridobitvi zemljiških površin in
urejevanje le-teh za potrebe ferry terminala, kamionskega prometa in kontejnerskega prometa, depoja na izgradnji
skladiš nih površin za splošne potrebe obale, na pripravi za izgradnjo poslovnega ojekta za operativni center
integralnega transporta ter na nadaljnjem posodabljanju voznega parka.
DO Slavnik bo do leta 1990 na avtobusni postaji v Kopru pokril perone za potrebe potnikov. Njegova planska naloga je
tudi preselitev servisnih delavcev, t.j. servis za vzdrževanje avtobusnega parka in parkiranje avtobusov v kare ob
vzhodni vpadnici ter obnova voznega parka za avtobusno in rent-a-car dejavnost.
Na podro ju PTT prometa bo v tem obdobju dan poudarek predvsem kvaliteti storitev ter medsebojni uskladitvi
kapacitet ob pospešitvi razvoja PTT sistema na manj razvitih obmo jih ob ine. To seveda terja uvajanje sodobnih
priprav ter spremembe v organizaciji dela. Z usposobitvijo nove poštne izvršne enote se bo v ob ini Koper njihovo
število pove alo na 11. Na podro ju telegrafije se bo kapaciteta centrale pove ala od 240 na 360, število teleks
priklju kov pa od 96 na 126. Z razširitvijo avtomatskih telefonskih central v Ankaranu, Dekanih, Marezigah, Gra iš u,
Škofijah in Šmarjah se bodo njihove kapacitete pove ale za l288 številk, število telefonskih naro nikov v ob ini pa od
sedanjih 9l9l na ll860, tako da bo dosežen koeficient 24,9 naro nikov na 100 prebivalcev. Pomembna bo tudi izgradnja
l5 novih javnih telefonskih govorilnic.
5.1.8. Drobno gospodarstvo
Nadaljevali bomo z izvajanjem politike, ki naj stimulira razvoj drobnega gospodarstva. Pri tem bomo predvsem
pospeševali prestrukturiranje proizvodnje ve jih organizacij združenega dela iz katerih naj se izlo ijo vsi programi, ki
jih lahko v bistveno bolj kvalitetni in prilagodljivi obliki prevzame drobno gospodarstvo, naj si bodo to enote, ki jih
bodo ustanovile organizacije same, druge enote drobnega gospodastva v združenem delu ali samostojno osebno delo.
Še nadalje bomo prvenstveno skrbeli za odpravljanje prostorske stiske za razvoj drobnega gospodarstva, ki v najve ji
meri zavira njegov bujnejši razmah. Klju nega pomena je pri tem izgradnja obrtnih con. V tem smislu bodo v tem
obdobju prednostne naloge zaklju evanja izgradnje obrtne cone v Šalari ter gradnja in usposobitev con na Škofijah in v
Ankaranu.
V širši družbeno politi ni skupnosti si bomo prizadevali za uveljavitev specifi nih pogojev poslovanja drobnega
gospodarstva v združenem delu. V okviru pristojnosti ob ine bomo ob sprotnem spremljanju dogajanj pospeševali z
ustrezno dav no, prostorsko in drugimi politikami širjenje drobnega gospodarstva, zlasti v samostojnem osebnem delu
s poudarkom na ve anju števila obratovalnic, ve anju števila zaposlenih, širitvi drobnega gospodarstva na manj razvita
obmo ja ob ine, na pospeševanju proizvodnje za izvoz ter na vnašanju inovacij in izboljšav v proizvodne in poslovne
procese.
Od enot drobnega gospodarstva v združenem delu so posebej razvite in v reprodukcijskem procesu v naši ob ini
pomembne OZD s podro ja avtoremontne organizacije. Specifi na OZD v tem okviru je DO Agroservis, ki poleg tega
predstavlja pomembnega izvajalca na rtov za intenzifikacijo kmetijstva oziroma melioracijo.
V tem obdobju si bo ta DO v ve fazah usposobila nov sodoben objekt v coni ob tovorni železniški postaji, ki bo
omogo il dvig kvalitete in obseg obstoje ih dejavnosti ter uvajanje novih, tudi proizvodnih dejavnosti.
5.1.9. Turizem
V tem srednjero nem obdobju bo razvoj turizma usmerjen predvsem v dvig kvalitete in širjenje ponudbe, manj pa v
same širitve osnovnih kapacitet oz. leži . Prostorsko je sicer zagotovljena možnost intenzivne širitve turisti nih
kapacitet na Debelem rti u, ki pa je v preveliki meri podrejena predhodni ureditvi komunalne infrastrukture, kopaliških
mest ter izboljšanju kvalitete morja, da bi v danih materialnih okvirih bila uresni ljiva v tem srednjero nem obdobju.
Timav-TOP Portorož bo v tem okviru pristopila k izgradnji dveh odprtih plavalnih bazenov in sicer v hotelu Adrija
Ankaran ter v Žusterni. S slednjim bo dosežen bistveni kvaliteten dvig ponudbe hotelskega kompleksa v Žusterni ter bo
zagotovljena njihova nadaljnja privla nost za tuje turiste. Ti objekti bodo usposobljeni na na in, da bodo zadovoljevali
tudi interese ob anov na podro ju rekreacije in športa. Obstoje a nastanitvena kapaciteta na obmo ju Mladinskega
okrevališ a se razširi s tremi novo predvidenimi nastanitvenimi objekti s pripadajo imi funkcionalnimi rekreacijskimi
površinami.
Najpomembnejšo vsebinsko dopolnitev turisti ne ponudbe v ob ini predstavlja predvidena izgradnja marine s cca 600
privezi ob izlivu Badaševice v morje ter ureditev cca 320 komunalnih privezov.
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Predvidevamo in terjamo ve jo integriranost od vseh dejavnikov turizma v ob ini Koper v kompleks turisti nega
gospodarstva regije, pri emer ra unamo, da bodo specifi nosti ob ine lahko ustrezno valorizirale in izrabile za
popestritev ponudbe tega gospodarstva. Pri tem poudarjamo predvsem naravne, kulturne in zgodovinske posebnosti
naše ob ine, ki jih je treba ponuditi stacionarnemu turistu v turisti nem centru Portorož - Piran - Izola za obogatitev
njegove ponudbe. Seveda je potrebno vse te objekte in danosti ustrezno opremiti s potrebno infrastrukturo, ki naj
zagotovi potreben dostop, ugodno bivanje in predvsem informiranost. Prednostno bomo valorizirali zgodovinske in
kulturne posebnosti mesta Koper, Hrastovelj, Socerba in Poljan pri Pomjanu, seveda pa s tem ne zapiramo možnosti
ureditve tudi drugih obmo ij in objektov. Za ureditev te infrastrukture bomo uporabljali sredstva komunalnih taks,
sredstva gostinsko - turisti nih organizacij, sredstva zasebnih obrtnikov, predvsem pa sredstva zainteresiranega
turisti nega gospodarstva iz turisti nih centrov v regiji.
Da bi oblikovali celovito turisti no ponudbo, bomo pristopili k urejanju in izgradnji marine in komunalnih privezov v
akvatoriju Koprskega zaliva.
Z aktivnostmi upravnih organov bomo zagotovili možnost izgradnje motelov ob magistralnih cestah.
Nova karakteristika turisti nega gospodarstva v ob ini bo specifi na izraba že obstoje ih in nastajajo ih športnih
objektov za specifi ne športno turisti ne aktivnosti.
5.1.10. Energetika
Še nadalje ostaja osnovni energetski vir za oskrbo našega obmo ja elektri na energija. Skrb za zagotovitev zadostnega
pokrivanja potreb ter kvalitetno in primerno stopnjo zanesljivosti bo v ospredju. Na tem podro ju bodo
najpomembnejša vlaganja v razdelilno transformatorsko postajo 110/20 Dekani in v daljnovod 2 x 110 kV
srednjenapetostnega omrežja na 20 kV.
Širilo se bo tudi skladiš e naftnih derivatov Petrol Istrabenza na Serminu, ki je republiškega pomena, vendar zagotavlja
tudi možnost za boljšo oskrbo regije in ob ine. V zvezi s tem je pomembna tudi izgradnja nove železniške polnilnice v
okviru instalacije Sermin.
Skrb za ve jo uporabo alternativnih virov energije, - zlasti iste energije okolja tako v stanovanjskem gospodarstvu, kot
v poslovno proizvodnih objektih, ostaja še naprej pomembna naloga vseh dejavnikov. Še naprej je potrebno dajati
prednost uporabi termoizolacijskim materialom, hkrati pa posve ati skrb racionalni rabi vseh virov enrgije.
5.2. Komunalno-stanovanjsko gospodarstvo
Opremljenost s komunalno infrastrukturo je v ob ini še vedno - in to v povdarjeni meri - negativna karakteristika
ob ine, ki zavira sam gospodarski razvoj in ne zagotavlja ustreznega standarda ter varnosti prebivalcev na eni strani, na
drugi pa bo še naprej z objektivno nujnim ve jim bremenom, ki ga bo potrebno prenašati, da bi se ti pogoji izboljšali, še
naslednja obdobja hudo bremenilo obstoje o materialno proizvodnjo in jo s isto ekonomskega vidika hromilo.
Glede na specifi ni zna aj problemov in upoštevajo odgovorni enotni pristop ob in na obali k njihovemu reševanju
obravnavamo v tem planu posebej reševanje skupnih problemov obale na podro ju materialne infrastrukture ter posebej
ostale komunalno - infrastrukturne probleme oziroma stanovanjsko izgradnjo.
5.2.1. Komunalna infrastruktura skupnega obalnega pomena
V skladu z dogovorjenimi na eli medob inskega sodelovanja bomo skupaj z ob inama Izola in Piran enotno reševali
problematiko:
- vodne oskrbe z zaš ito vodnih virov
- izgradnje magistralnih cest ter
- odstranjevanja oziroma ravnanja s komunalnimi in posebnimi odpadki.
5.2.1.1. Vodna oskrba
Prioriteta bo vsekakor na pospešenem reševanju problemov vodne oskrbe. V tem srednjero nem obdobju bomo
pristopili k izgradnji prve etape Primorskega vodovoda, ki zajema usposobitev novega zajetja na Rižani s rpališ em,
sanacijo obstoje e vodarne in pove anje njenih kapacitet od 180 na 780 l/s ter izgradnjo novega cevovoda (premer
1300mm) od vodarne do Kopra. Te investicije bodo terjale 3060 miljonov din. Poleg tega bomo v nadaljnje
hidrogeološke izvira Rižane vložili še 260 miljonov din. Za ostale nujne posege na vodovodnem omrežju, za
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zmanjšanje izgub vode ter racionalizacijo poslovanja, pa tudi za zagotovitev ve je gotovosti vodne oskrbe, bomo zlasti
s pripravo tehni ne dokumentacije, avtomatizacijo osnovnega vodovodnega sistema ter usposabljenje lokalnih vodnih
virov in refundacijo stroškov prevozov pitne vode potrebovali in ustrezno vložili nad 863 miljonov din. Še naprej bomo
intenzivno usposabljali primarne vodovodne naprave na višinskih predelih ob ine, zlasti na obmo jih KS rni kal,
Graiš e, Škocjan, Marezige in Pobegi - ežarji, za kar bomo potrebovali 523 miljonov din.
Za vse navedene primarne naložbe bomo sredstva zagotavljali z združevanjem iz istega dohodka na podlagi
samoupravnega sporazuma o temeljih plana SIS za vodno oskrbo, z združevanjem poslovnih sredstev dolo enih
porabnikov vode s podro ja gospodarstva, s krediti in delom MDA in JLA, s sredstvi amortizacije Rižanskega
vodovoda, s sofinanciranjem Obmo ne vodne skupnosti Primorske in Raziskovalne skupnosti SRS ter s prispevki
investitorjev za nov in pove ani odjem vode.
Vsi ti viri pa ne zadoš ajo za pravo asno rešitev problema, ki nastaja z naraš anjem potreb ob radikalnem zmanjšanju
dobav vode iz Gradol po letu 1990. Zato bo na obalni ravni razpisan referendum za opredelitev ob anov o
samoprispevku za te namene.
Poleg primarnih naložb bodo še naprej posebnega pomena sekundarne naložbe v vodovodno omrežje na višinskih
predelih ob ine. Na podlagi solidarnostnega združevanja enodnevnega zaslužka delavcev v združenem delu, s
samoprispevki krajanov ter delom JLA in MDB bo v ta namen na obmo jih KS rni kal, Gra iš e, Škocjan, Prisoje in
Šmarje vloženih nad 280 miljonov din. Zagotavljali bomo tudi sredstva in na ine za pospešeno sanacijo, usposabljanje
in vzdrževanje lokalnih vodnih virov.
Pogoj za varno in dolgoro no zagotovljeno oskrbo ob ine in obale s pitno vodo iz pespektivno najbolj zanimivega
zajetja - Rižane - je ustrezna normativna in tehni na zaš ita vplivnega obmo ja tega vira. Zato bomo v okviru skupnosti
obalnih ob in in v sodelovanju z ob inama Sežana in Ilirska Bistrica, kamor ta obmo ja segajo, sprejeli ustrezne
ob inske odloke ter skupaj z ob inama Izola in Piran poskrbeli za izvedbo ustreznih ukrepov za zaš ito.
5.2.1.2. Obalna cesta
Ob sodelovanju republiške skupnosti za ceste bomo na podlagi dogovora o sofinanciranju objektov na obalni cesti v
tem obdobju rekonstruirali oziroma razširili odsek obalne ceste od križiš a Ankaran do priklju ka Koper ter nadaljevali
z gradnjo na odseku od Rude do križiš a Valeta.
5.2.1.3. Tretiranje odpadkov
Tretiranje komunalnih odpadkov lahko trajno na obmo ju obale rešimo le z izgradnjo skupne kompostarne z enotno
tehnološko rešitvijo. V trenutku priprave in sprejemanja tega plana še niso podani osnovni pogoji za opredelitev
konkretne rešitve ter konkretne lokacije objektov in odlagališ . Zato plansko opredeljujemo rešitev tega problema kot
skupno nalogo, za katero je treba še sprejeti potrebne odlo itve in jih pri eti izvajati še v tem srednjero nem obdobju.
Do pri etka delovanja tega skupnega obalnega objekta bomo v ob ini uporabljali za asne lokacije odlagališ za
klasi no odlaganje in zasipavanje odpadkov, ki pa jih bomo zasipali in urejali tako, da ne bodo možni kvarni vplivi na
okolje in na katerih ne bomo dovoljevali odlaganja posebnih industrijskih odpadkov. Zanje morajo do nadaljnega
poskrbeti same organizacije, ki jih v svojem tehnološkem postopku ustvarjajo.
5.2.2. Ostala komunalna in cestna infrastruktura
Samostojno bomo v okviru ob ine reševali ostalo komunalno problematiko. Pri tem bo težiš e na izgradnji II. faze
centralne istilne naprave, ki je sedaj klju ni objekt za zagotavljanje ekološke sprejemljivosti našega obmo ja. Znatna
sredstva so predvidena tudi za usposobitev sanitarne deponije oziroma za ustrezne oblike reševanja vprašanja odlaganja
odpadkov.
Bistveni premik v primerjavi s predhodnim obdobjem nudijo planski dokumenti na podro ju reševanja komunalne
problematike krajevnih skupnosti, zlasti podeželskih oz. zalednih. Ta problematika je predvsem vezana na širjenje
vodovodnega omrežja in s tem na ve je nujnosti za ustrezno urejanje kanalizacije ter varovanje virov pitne vode, pa
tudi v zvezi s prometnimi povezavami, zagotavljanjem razvoja telefonskega omrežja, energetike ter drugih komunalnih
objektov in naprav.
Na podlagi SaS o temeljih srednjero nega plana vzdrževanja, varstva, rekonstrukcije in graditve avtomobilskih in
magistralnih cest v SRS za to obdobje bo na rnokalskem klancu zgrajen tretji pas v dolžini 14,6 km, ki bo bistveno
pospešil odvijanje prometa na tem cestnem grlu. Ob inski planski dokumenti za to obdobje pa omogo ajo tudi
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rekonstrukcijo križiš a Ljubljanska cesta-ogrlica, ureditev cestnega dostopa do luke na bodo i vpadnici na odseku med
križiš em Bertoki in Istra-benz, izgradnjo ceste C in ceste A med Žusterno in bolnišnico v Izoli ter izgradnjo mestne
obvoznice (Izolska vrata).
5.2.3. Stanovanjska izgradnjaStanovanjska izgradnja bo v tem obdobju nekoliko skromnejša kot v predhodnih. Tako
odlo itev omogo ajo: bistveno manjši stanovanjski primanjkljaj v tem obdobju, manjši planirani prirast prebivalstva pa
tudi izjemno velik obseg nedokon ane, zlasti individualne stanovanjske izgradnje, ki ga moramo valorizirati in izrabiti.
Vsebinsko pa take odlo itve temeljijo na dveh pomembnih dejstvih in sicer:
- da globalna komunalna in družbena infrastruktura ne zagotavlja pogojev za pretirano ve anje števila prebivalcev,
ki ga v družbenih razmerah v naši ob ini stanovanjska izgradnja neodvisno od vseh drugih razmer pogojuje in
- da materialni okviri razvoja ne omogo ajo ve anja obsega stanovanjske izgradnje, trenutno prisotni trendi in
razmere na tem podro ju celo dopuš ajo možnost, da srednjero no planirani obseg izgradnje iz tega razloga sploh
ne bo dosegljiv. Pri tem pa velja opozoriti, da bi na drugi strani bistveno manjši obseg ogrozil procese
prestrukturiranja in obnove v gospodarstvu, saj bi bili s tem onemogo eni nekateri osnovni pogoji za ustrezno
kadrovsko politiko.
Dobra polovica planiranih novih stanovanj, to je 777 od skupno 1406 bo zgrajenih na obmo ju Žusterna II, vsa ostala
obmo ja pa v bistvu predstavljajo ali individualno gradnjo v Pradah, Hrvatinih, Dekanih, Škocjanu ter na obmo jih
drugih KS ali pa dokon anje na etih zazidav na Vojkovem nabrežju, Ankaranu in Za gradom ter manjše plombe v
drugih KS.
Z relativno manjšim obsegom stanovanjske izgradnje postaja izdatnejša potreba po obnovi starega stanovanjskega
fonda v mestu in na podeželju. Za te namene bomo izdvojili 6% vseh sredstev, namenjenih za stanovanjsko izgradnjo
in prenovo.
5.2.4. Urejanje stavbnih zemljiš
Mesto Koper in vsa naselja mestnega zna aja: Bertoki, Škofije, Ankaran, so skladno z dolgoro nim planom,
opredeljena kot ureditveno obmo je mesta Koper.
Obmo ja za kompleksno graditev so opredeljena v:
- ureditvenem obmo ju mesta Kpoer,
- ureditvenem obmo ju naselja Hrvatini,
- ureditvenem obmo ju naselja Dekani,
- ureditvenem obmo ju Kampel-Novaki,
- ureditvenem obmo ju Hrastovlje in
- obrtni coni Ankaran
- v Vanganelski dolini (Hliban).
Ta obmo ja so podrobneje s parcelnimi mejami opredeljena v grafi nih prilogah plana.
Sklad stavbnih zemljiš ob ine Koper bo na obmo jih za kompleksno graditev urejal stavbna zemljiš a na podlagi
investicijskih programov urejanja stavbnih zemljiš .
Na drugih ureditvenih obmo jih naselij bodo stavbna zemljiš a, ki jih ne bo urejal Sklad, urejali posamezni investitorji
oz. po dogovoru KS in SIS. Na teh obmo jih bo sklad izvajal predkupno pravico v skladu s svojimi letnimi plani in
zemljiš a oddajal prednostno za potrebe avtohtonega prebivalstva.
5.3. Družbene dejavnosti
Upoštevajo izhodiš a ter pogoje družbenega, predvsem pa gospodarskega razvoja ob ine v naslednjem srednjero nem
obdobju je potrebno pri na rtovanju razvoja družbenih dejavnosti upoštevati nadaljnje prilagajanje omejenim
materialnim okvirom za skupno porabo. Predvsem moramo izvajalcem zagotoviti enako raven osebnih dohodkov, kot
je dosežena v gospodarstvu. Zato bomo v finan nih na rtih zagotovili sredstva za pokrivanje zaostajanja osebnih
dohodkov v preteklem srednjero nem obdobju. Da bi kljub temu ohranili že doseženo raven zadovoljevanja storitev
skupne porabe, bomo tudi v naslednjih letih morali smotrno uporabljati sredstva in jih usmerjati predvsem v programe
za storitve, ki omogo ajo boljše izkoriš anje obstoje ih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti. Isto asno bomo
razvijali nove cenejše in posamenikom bolj prilagojene oblike zadovoljevanja potreb.
V naslednjem srednjero nem obdobju bo skupna poraba rasla s popre no letno stopnjo 3,5%.
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Naloge iz zagotovljenih in drugih dogovorjenih programov, ki jih bodo družbene dejavnosti uresni evale v naslednjem
srednjero nem obdobju, temeljijo na že sprejetih SaS o temeljih planov posamenih podro ij za obdobje 1986-1990. Za
realizacijo sprejetih programov investicij pa bodo v izvajalskih oganizacijah združenega dela pripravili in sprejeli SaS o
združevanju sredstev amortizacije.
Za pomembnejše ve je investicije s podro ij družbenih dejavnosti, ki jih ni mogo e uresni iti s sredstvi združene
amortizacije, je prednostni red dolo en z Dogovorom o temeljih družbenega plana ob ine Koper za obdobje 19861990; sredstva zanje bodo oganizacije združenega dela združevale po zaklju nih ra unih iz istega dohodka po stopnji
2,8% na osnovo bruto osebnih dohodkov.
Za del programov oz. storitev, ki ne pomenijo zadovoljevanje potreb vseh ob anov, pa pa zadovoljevanje potreb
posameznikov, sosesk ali ob anov združenih v posameznih asociacijah, bomo vzpodbujali in razvijali neposredno s
svobodno menjavo dela.
5.3.1. Osnovno izobraževanje
Nov program življenja in dela osnovne šole bo v tem srednjero nem obdobju uveden v vse razrede. Za kvalitetno
notranjo preobrazbo moramo vse osnovne šole materialno in kadrovsko usposobiti. Zato bomo s smotrnim vlaganjem
razpoložljivih sredstev in ustrezno štipendijsko politiko poskrbeli za im bolj enake vzgojno izobraževalne možnosti
vseh u encev v ob ini in zagotovili pogoje za enakovredno kvaliteto pou evanja posameznih predmetov (npr. tudi za
glasbeno vzgojo, telesno vzgojo, tehni ne predmete ipd.).
Najve ja prioritetna investicija v tem srednjero nem obdobju je izgradnja osnovne šole Prade. Proti koncu obdobja
bomo za eli z izgradnjo osnovne šole za razredno stopnjo v Ankaranu.
Z združeno amortizacijo nepremi nin bomo zgradili dodatne u ilnice pri osnovnih šolah Dekani, Škofije, Dušana
Bordona in pri drugih osnovnih šolah.
Z združeno amortizacijo opreme bomo nabavljali u ne pripomo ke in drugo sodobno u no tehnoogijo. Za izboljšanje
kadrovske problematike podeželskih šol, bomo združena stanovanjska sredstva v ve ji meri usmerjali v izgradnjo
stanovanj na podeželju.
5.3.2. Usmerjeno izobraževanje
V vseh stopnjah usmerjenega izobraževanja bomo pri obstoje ih programih razvijali predvsem tiste usmeritve, ki so za
na rtovani razvoj našega gospodarstva in družbenih dejavnosti nujno potrebna.
Skupaj s Posebnimi izobraževalnimi skupnostmi in Izobraževalno skupnostjo Slovenije bomo skrbeli za ustrezne
prostorske pogoje dela. Zato bomo v tem srednjero nem obdobju zgradili telovadnico v starem mestnem jedru in u ne
delavnice za potrebe Srednje kovinarske in prometne šole skupaj z zainteresiranimi oganizacijami združenega dela iz
drugih ob in.
Druge manjše investicije bomo izvajali s sredstvi združene amortizacije.
5.3.3. Otroško varstvo
Skladno z dolgoro nimi usmeritvami razvoja otroškega varstva v SR Sloveniji in v ob ini Koper bomo v
srednjero nem obdobju 1986- 1990 skrbeli za skladen razvoj dejavnosti v prid otrok in družine ter za postopno
izena evanje pogojev za razvoj vseh predšolskih otrok v ob ini. Pospeševali bomo nove, kakovostne oblike dela z
otroki in dopolnjevali sedanjo dejavnost vzgojno varstvenih oganizacij z dodatnimi programi za vse otroke. Ve ja bo
skrb za celovit otrokov razvoj od rojstva do vstopa v šolo ter za obnavljanje prebivalstva. V ta namen smo podaljšali
dopust po porodu in to pravico bomo uresni evali imbolj prožno. Otrokom, ki živijo v težjih razmerah, bomo
zagotavljali dogovorjeno raven socialne varnosti; oblike pomo i bomo prilagajali potrebam otroka.
Število otrok v vzgojno varstvenih organizacijah se zaradi velikega zmanjšanja rojstev v preteklem obdobju ne bo ve
pove evalo in bo planirana izgradnja novih objektov (Škofije, vzgojno varstvena organizavija z italijanskim jezikom v
Kopru) zagotavlja predvsem primerne pogoje za delo in bivanje otrok v teh organizacijah. V novih soseskah bomo
organizirali vzgojno varstveno dejavnost v za asnih prostorih in v družinskem varstvu, opuš ali pa bomo take oblike v
soseskah, ki so se že ustalile.
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Zaradi celovite skrbi za otroke, bo v vzgojno varstvenih oganizacijah organiziran stalen zdravstveni nadzor in nadzor
prehrane. Ve bo tudi psihološko - pedagoško svetovalnega dela za vzgojitelje in starše. Ve jo kvaliteto dela bo
zagotavljalo tudi postopno izobraževanje vzgojiteljic na višji stopnji. Da bo delo kvalitetno bomo zagotavljali ustrezne
osebne dohodke delavcev v vzgojno varstvenih organizacijah in skrbeli, da se ne bo zmanjševal standard za otroke
(primerna prehrana, ogrevanje ipd.).
Zaradi podaljšanja porodniških dopustov in razširitve te pravice ter sprotnega usklajevanja nadomestil osebnih
dohodkov, zagotavljanja ustrezne socialne ravni otrokom s priznavanjem razli nih pomo i in tudi zaradi postopnega
izena evanja standarda delavcev, ki izvajajo dejavnosti za otroke, se bo delež skupne porabe za dejavnost predšolskega
varstva pove al oziroma bo približno tak, kot je bil v za etku srednjero nega obdobja 1981 - 1986.
Prednostne naloge investicijske dejavnosti na podro ju otroškega varstva so: ureditev spremljajo ih površin pri vzgojno
varstveni organizaciji Prisoje, ureditev prostorov za VVO v Žusterni III, izgradnja I.faze VVO Škofije in VVO z
italijanskim u nim jezikom v Kopru, urejanje primernih igralnih in drugih površin ter postopno urejanje otroškega
igralnega parka v okviru športno - rekreacijske cone v Kopru.
5.3.4. Zdravstvo
Na podro ju zdravstva bomo, upoštevajo predvidene možnosti gospodarskega in socialnega razvoja v ob ini, osnovno
skrb namenili u inkovitemu zdravstvenemu varstvu predvsem z izboljšanjem dostopnosti ter z izvajanjem preventivnih
in vzgojnih ukrepov, tako da bomo z zmanjšanjem obolevnosti oziroma njihovih posledic dosegali boljše zdravstveno
stanje prebivalstva.
Z nadaljevanjem izgradnje splošne bolnišnice v Izoli, za katero bomo razpisali tudi samoprispevek ob anov, bomo ob
enakem obsegu bolnišni nega zdravljenja zagotavljali kvalitetnejše in u inkovitejše opravljanje storitev. Na podro ju
osnovnega zdravstvenega varstva v ob ini bomo do izgradnje novega zdravstvenega doma v naslednjem srednjero nem
obdobju, za katero bodo priprave pri ele že v tem obdobju, izrabili vse možnosti za prostorsko, kadrovsko in
organizacijsko koncentracijo sedanje razdrobljene dejavnosti. Osnovno skrb bomo namenili predvsem pospešenemu
nadomeš anju izrabljene medicinske opreme in kadrovski popolnitvi na najbolj deficitarnih podro jih, tako da bomo s
širitvijo preventivnih in dispanzerskih metod dela ter zdravstveno vzgojne dejavnosti omogo ali, da osnovno zdravstvo
prevzema u inkovitejši nadzor nad zdravstvenim stanjem ob anov. Obseg staritev se bo pove al zlasti v dejavnostih
splošne medicine, medicine dela, zobozdravstva, zdravljenja in nege na domu in v higiensko - epidemioloških
dejavnostih.
Obseg pravic do zdravstvenega varstva se ne bo spreminjal. Do investicij v nove zmogljivosti in zaposlovanja novih
zdravstvenih delavcev bo restriktiven odnos. Le tako bo možno izboljšati družbeno ekonomski položaj zdravstvenih
organizacij in delavcev v njih. Širjenje obsega zdravstvenih storitev ni predvideno. Boljše zdravstveno stanje bo vseeno
možno dose i z ve jo odgovornostjo ob anov, da bolj skrbijo za svoje zdravje in imajo aktivnejši odnos do zdravega
na ina življenja. Zlasti bo potrebna sistemati na družbena skrb za izboljšanje ter varstvo lovekovega delovnega in
življenjskega okolja z u inkovitejšim obvladovanjem ekoloških razmer in rizi nih dejavnikov.
5.3.5. Socialno skrbstvo
V socialnem skrbstvu si bomo prizadevali za nadaljnji razvoj socialnega dela v vseh okoljih, kjer ljudje živijo in delajo.
S pove anim obsegom in u inkovitostjo svetovalnega in preventivnega socialnega dela bomo uporabnikom storitev
zagotovili strokovno pomo pri urejanju odnosov v družini in širšem okolju, pri prepre evanju in zdravljenju
alkoholizma, narkomanije in drugih oblik zasvojenosti. Še posebno skrb pa bomo namenili otrokom in mladostnikom,
prikrajšanim za normalno družinsko življenje ter jih z novimi oblikami dela usposabljali za življenje in delo. V ta
namen so bili v Olmu prostori opuš enega vrtca preurejeni za potrebe stanovanjske skupine.
Z aktivnejšim vklju evanjem prebivalstva naj bi prepre evali nastajanje socialne problematike, kar pa bo omogo ilo le
dobro organizirano prostovoljno socialno delo.
Z dobro na rtovano in organizirano pomo jo starejšim ob anom na domu jim bomo zagotavljali pogoje, da bodo im
dlje živeli v svojem doma em okolju. Ko bodo to terjale posebne okoliš ine, jim bomo zagotavljali oskrbo v splošnih
in posebnih socialnih zavodih. Zaradi podaljšanja življenjske dobe bomo dogradili Obalni dom upokojencev Koper na
dodatnih 80 postelj.
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Z organizirano družbeno skrbjo za duševno in telesno prizadete otroke, mladostnike in odrasle osebe, jim bomo
omogo ili usposabljanje za življenje in delo (zavodi za usposabljanje), jim omogo ili ohranjanje psihofizi nih
sposobnosti z vklju evanjem v delavnice za delo pod posebnimi pogoji ter jim zagotavljali celodnevno varstvo.
Z vklju evanjem socialnega skrbstva v zagotavljanje celovite socialne varnosti ob anom, bomo po dolo ilih
samoupravnega sporazuma o uresni evanju socialno - varstvenih pravic zagotavljali socialno varnost posameznikom in
družinam.
Za uresni itev naštetih usmeritev je potrebna strokovna polivalentna krepitev Centra za socialno delo.
5.3.6. Raziskovanje
V naslednjem srednjero nem obdobju bomo na podro ju raziskovalne dejavnosti intenzivno delali na realizaciji obeh
temeljnih razikovalnih projektov, to sta: "Primerjalne prednosti Slovenske obale", ki naj osvetli temeljne razvojne
probleme, s katerimi se sre ujemo v tej fazi družbeno ekonomskega razvoja. Ti problemi zadevajo identifikacijo
dejanskih komparativnih prednosti obanega obmo ja in vsake ob ine posebej za razvoj posameznih dejavnosti ter
na ina izkoriš anja teh prednosti v naslednjih planskih obdobjih. Predvsem bo poudarek na naslednjih podro jih:
prestrukturiranje gospodarstva, razvoj agroživilstva, razvoj družbenih dejavnosti, varstvo okolja.
Raziskovalni projekt "Kultura narodnostno mešanega ozemlja Slovenske Istre" naj omogo i predvsem spoznavanje in
vrednotenje kulturne dediš ine ter utrjevanje zavesti nacionalnih samobitnosti na našem obmejnem in narodnostno
mešanem ozemlju. Izvedli bomo študijo razvitosti podeželja in njegovih razvojnih možnosti.
Poleg tega bomo skupaj z organizacijami združenega dela nadajevali in intenzificirali aktivnosti za nadaljneje
uvejavljanje inovacijske dejavnosti, da bi kot sestavina združenega dela postala osnova za na rtovanje gospodarskega
in splošnega držbenega razvoja. Nadaljevali bomo s stalnim teko im zbiranjem informacij o inovacijskih dosežkih, s
katerimi je mogo e priti do novega znanja. Na podoben na in bomo vzpodbujali inovatorje pri njihovem delu z
nagradami, priznanji itd.
5.3.7. Kultura
Na podro ju kulture bomo pospeševali dosedanje in razvijali še nove oblike umetniškega ustvarjanja, poustvarjanja in
posredovanja kulturnih dobrin in skrbeli za imbolj popolno predstavitev doma e in druge umetniške ustvarjalnosti na
podro ju gledališ a, filma, raznih zvrsti glasbe, likovne umetnosti, književnosti, idr., pospeševali umetnostno vzgojo in
tako prispevali k bogatitvi kulturnega življenja in doživljanja v našem okolju. Pri tem bomo posebno pozornost
posvetili prepletanju kulturnih dobrin slovenskega in italijanskega kulturnega prostora.
Pri tem se bomo povezovali s kulturnimi organizacijami in skupnostmi na obalnem, primorsko - istrskem, italijanskem
in širšem mednorodnem prostoru s posebnim poudarkom na zamejstvu. Ugodnejši pogoji za kulturne dejavnosti bodo
dani z dokon anjem prenove gledališ a v Kopru in s postopnim urejanjem drugih prostorov za kulturne dejavnosti na
obmo ju ob ine.
Posebno skrb bomo še naprej posve ali nadaljnjemu raziskovanju, preu evanju, varovanju, predstavitvi in oživljanju
zgodovinske, kulturne in naravne dediš ine in njenemu vklju evanju v sodobno življenje. Pri varovanju naravne in
kulturne dediš ine bomo posebno pozornost posve ali uporabi, varovanju in oživljanju nekaterih izvirnih imen in
nazivov, ki so pri a dolgoletnega sožitja Slovencev in Italijanov v tem prostoru. K temu bo v veliki meri pripomogla
dejavnost varstvenih kulturnih zavodov pri prenovi in zavarovanju najpomembnejših in najbolj ogroženih kulturnih
spomenikov, pri varovanju naravne dediš ine in kulturne krajine. Novo pridobitev za spoznavanje kulturne in
zgodovinske dediš ine naših krajev predstavljajo nove oziroma prenovljene zbirke Pokrajinskega muzeja, ki bodo
razširjene z oddelkom o delavskem gibanju in NOB.
Že dolgo vrsto let pere e vpašanje varovanja arhivskega gradiva bomo v tem srednjero nem obdobju za eli reševati z
urejanjem primernejših delovnih in skladiš nih prostorov za Pokrajinski arhiv. Skrbeli bomo tudi za zagotovitev boljših
materialnih, kadrovskih in drugih možnosti za razvijanje kulturnih dejavnosti pripadnikov italijanske narodnosti,
ustvarjalnosti samostojnih kulturnih delavcev, knjižni ne, glasbene in likovne dejavnosti ter reproduktivne
kinematografije.
5.3.8. Telesna kultura
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Vsebino nalog telesne kulture v tem obdobju bomo uresni evali tako,da bodo v najve ji možni mer prispevale k
nadaljnemu kakovostnemu razvoju množi ne športno - rekreativne aktivnosti prebivalcev ob ine in k ve ji uspešnosti
ustvarjalnih naporov, predvsem v intenziviranju prizadevanj za razmah športne aktivnosti otrok in mladine.
Izpeljali bomo povezovanje sorodnih organizacij v enotno zvezo, združevali sredstva amortizacije in poenotili sistem
upravljanja in vzdrževanja objektov za telesno kulturo. Pri eli bomo z izgradnjo alsfaltnih igralnih površin v KS
(Gradin, Pridvor, Hrvatini, Škocjan in Žusterna). V Žusterni bomo uredili kegljiš e, v Ankaranu pa dogradili streliš e
in trim stezo.
Ve namenski prostor na sedežu KS Semedela bomo s soglasjem krajevne skupnosti preuredili za potrebe kulturne in
telesnokulturne dejavnosti ter zgradili pokrito lopo na rokometnem igriš u na Škofijah. Po programu KS Dekani in KS
Marezige bomo dogradili in obnovili travnati igriš i in nekatere objekte. Obalno - kraška zveza lovskih družin bo
razširila streliš e pri Šmarjah.
Na športno - rekreacijski coni Bonifika bomo posodobili atletske steze in obstoje a igriš a ter dogradili garderobe,
sanitarije, dohodne poti in zaš itne ograje.
Na podlagi samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev za investicije v družbenih dejavnostih ter z
združevanjem sredstev zainteresiranih delovnih organizacij oziroma republiške telesnokulturne skupnosti bomo pri eli
z izgradnjo ve namenske dvorane in centra športov na vodi kot najpomembnejših investicij v objekte za telesno kulturo
v tem obdobju. Izboljšali bomo vzdrževanje in tehni no opremljenost razpoložljivih zmogljivosti. Posebno pozornost
bomo posvetili realizaciji nalog na podro ju informacijskega in tekmovalnega sistema, propagande, šolanja in
ispopolnjevanja kadrov ter urejanja nekaterih skupnih vprašanj telesne kulture s podro ja otroškega varstva,
izobraževanja in zdravstva.
Na obmo ju med opuš eno bolnišnico Ankaran, Jadransko cesto in sv. Katarino je predvidena izgradnja športno
rekreacijske cone.
5.4. Družbeni sistem informiranjaV tem obdobju bomo z vso odlo nostjo na ravni ob ine v okviru izvajanja
samoupravnega sporazuma o sodelovanju in izvajanju skupnih nalog pri na rtovanju, vzpostavljanju in delovanju
informacijskih sistemov za podporo odlo anja izvajali aktivnosti ter vlagali sredstva v izgradnjo lastnih, skupnih in
ve namenskih baz podatkov, kot sestavnih delov teko ih procesov in vsebine dela posameznih organov, organizacij in
skupnosti ter razvijali mrežo za prenos podatkov. S temi bazami bomo podpirali procese delegatskega obveš anja in
odlo anja ter zagotavljali možnosti za obvladovanje družbenoekonomske reprodukcije. Pove ali bomo kakovost
strokovno politi nega dela vsakega posameznega organa, organizacije in skupnosti ter vseh kot celote in omogo ili
racionalizacije administrativnega in strokovnega dela.
Ta tistem bomo gradili tako s sredstvi splošne porabe in ustreznih interesnih skupnosti na ravni ob ine kot s postopnim
etnološkim usklajevanjem in povezovanjem že obstoje ih oziroma nastajajo ih sistemov v posameznih samoupravnih
organizacijah in skupnostih.
Ta sistem bo med drugim omogo al kvalitetno delo ob inski upravni organizaciji, ki jo bomo za potrebe strokovnega
dela na podro ju družbenega planiranja in prostorskega urejanja ustanovili v ob ini do konca leta 1987. Ta upravna
organizacija, ki bo prevzela tudi strokovna opravila, ki jih terja na ravni ob ine zakonodaja o družbenem sistemu
informiranja, bo omogo ila dosledno lo itev strokovnega in upravnega dela na citiranih podro jih dela na eni strani, na
drugi strani pa s postopno usposobitvijo za opravljanje vseh vrst ekonomskih, družbenih in socioloških raziskav dajala
delegatski skupš ini in njenim organom ter družbenopoliti nim organizacijam izto nico za sprejemanje odlo itev.
5.5. Javno obveš anje
Sredstva javnega obveš anja bodo izvajala in dograjevala programske usmeritve, ki so dogovorjene z ustanovitvenimi
akti.
Zagotovljeni so osnovni pogoji za dvakrattedensko izdajo lista Primorske novice ter za njegovo vsebinsko rast, posebna
pozornost pa bo posve ena izboljšanju tehni nih pogojev za njihovo izhajanje.
Radio in televizija Koper - Capodistria bosta še naprej utrjevala svojo vlogo pomembnih sredstev obveš anja v ve
nacionalnem prostoru. Delovala bosta za potrebe italijanske narodnostne skupnosti, ki živi v Jugoslaviji ter slovenske
skupnosti v zamejstvu. Oba medija bosta dopolnjevala svojo vlogo pomembnega vira informacije za širšo italijansko
javnost. Za bolj kakovostno izvajanje svojih programskih usmeritev, ki so dogovorjene v okviru RTV Ljubljana, bosta
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v tem obdobju izboljšala svojo ekonomsko in tehni no bazo in s tem izboljšala slušnost oziroma vidnost programov. Še
nadalje si bomo zagotavljali ustrezne pogoje dela dopisništev osrednjih sredstev javnega obveš anja v republiki in
državi, ki delujejo v naši ob ini. S tem bomo ustvarjali pogoje za zagotvljanje ustreznega odraza našega obmo ja v
sredstvih javnega obveš anja v širšem slovenskem in jugoslovanskem prostoru.
5.6. Splošna ljudska obramba in družbena samozaš ita
Nadaljevali bomo s podružbljanjem obrambnih priprav v vseh sredinah, s težiš em na usposabljanju odgovornih
nosilcev z nalogami in dolžnostmi za krepitev obrambnega sistema. Zagotavljali bomo ustvarjanje materialnih pogojev
za delovanje gospodarskih in drugih dejavnosti v vojni. V krajevnih skupnostih bomo zagotavljali konstruktivno
delovanje vseh subjektov na podro ju SLO in DS s posebnim poudarkom na samozaš itnem usposabljanju in
utrjevanju potrebnih materialnih in drugih pogojev.
Materialno bomo popolnjevali organe in enote z manjkajo o opremo. Nadaljevali bomo z oblikovanjem blagovnih
rezerv, predvsem pa prehrambenih proizvodov, rezerv v živem, rezerv naftnih derivatov, rezerv v zdravstvu in
kmetijstvu.
V enote in štabe civilne zaš ite bo vklju enih približno 17 % prebivalstva. Pospešili bomo osnovno in dopolnilno
usposabljanje lanov, enot in štabov civilne zaš ite ter uveljavljali nove programe sodobnega usposabljanja. V tem
srednjero nem obdobju bomo skušali dose i 70 % opremljenost z osebno in kolektivno opremo, posebej pa s sredstvi
zvez. Posebni poudarek bo dan zagotavljanju in vzdrževanju sredstev za osebno in kolektivno zaš ito pred vojnimi in
mirnodobnimi nevarnostmi, predvsem z radiološko - biološko - kemi nimi sredstvi (zaš itne maske, osebni zaš itni
kompleti, kolektivni zaš itni kompleti itd.). Za eli bomo tudi z oblikovanjem rezerv sredstev in opreme CZ za prvih 90
dni vojne. Zagotavljali bomo skladen in enakomeren razvoj vseh komponent civilne zaš ite.
V teritorialni obrambi bomo nadaljevali tehni no opremljanje, za eto v obdobju 1981-1985 s sodobnimi sredstvi in
opremo, zlasti pa s sredstvi za protioklepno in protiletalsko borbo, s sredstvi zvez ter potrebnimi rezervami streliva.
Ohranili bomo vzajemnost med ob inami zaradi izena evanja materialnih pogojev obrambnih priprav. Zagotavljali
bomo skupno zaledno oskrbo sil teritorialne obrambe z naslonitvijo na celoten sistem zaledne oskrbljenosti. Oblikovali
bomo rezerve in izgradnjo skladiš nega prostora kot sestavnega dela zagotavljanja teh zmogljivosti za druge
ombrambne priprave. Za u inkovito delovanje teritorialne obrambe in drugih sestavin pa tudi za zagotovitev
minimalnih življenjskih in delovnih pogojev v najtežjih razmerah bomo intenzivirali aktivnosti za ureditev teritorija,
zlasti pa se posvetili sanaciji, ureditvi in vzdrževanju lokalnih vodnih virov.
Težiš na naloga v tem obdobju bo usposobitev centra za opazovanje in obveš anje na ob insko pokrajinski ravni za
neprekinjeno delovanje. Uredili ga bomo v prostorskem smislu ter opremili z ustrezno vrhunsko tehniko.
Realizirali bomo direktno povezavo po dohodnih poteh z ob inami Južno Primorske pokrajine ter povezavo z vsaj 10
OZD, ki se v okviru svoje redne dejavnosti ukvarjajo s službo opazovanja in obveš anja. Realizirali bodo induktorske
telefonske povezave po nekaterih KS in OZD, ki so pomembnejše za SLO in DS ob nastanku izrednih razmer
neposredne vojne nevarnosti ali vojne. Usposobili bomo rezervni center zvez in opazovanja in obveš anja vseh v
okviru ureditve terirorija z vsemi potrebnimi rezervami.
Dokon no bomo izvršili opremljanje z zadostnim številom radijskih sredstev, kompaktibilnih z enotnim sistemom zvez
po vertikali do republike in horizontali med ob inami v posameznih KS in OZD. Izpopolnimi bomo tudi sistem
vizualnega opazovanja ter izvršili posodabljanje njegove tehni ne opremljenosti.
Poleg usposabljanja za posamezne sestavine SLO in DS (CZ, vojne zveze, služba opazovanja in obveš anja,
usposabljanja mladine) bomo posve ali posebno skrb usposabljanju in opravljanju nalog narodne zaš ite ter
usposabljanju delovnih ljudi in ob anov v temeljnih organizacijah združenega dela, ki so predvidene po vojni
sistemizaciji. Posebna pozornost bo dana usposobljenosti na elnikov, namestnikov ter pomo nikov na elnikov narodne
zaš ite v vseh sredinah. Izpopolnjevanje organizacije narodne zaš ite bo privedlo tudi do skladnosti njene
organiziranosti z novim organizacijsko mobilizacijskim razvojem teritorialne obrambe. Pri opremljanju narodne zaš ite
z materialnimi sredstvi bomo izrabili predvsem v ob ini že obstoje a sredstva, zlasti orožje.
Temelj materialnega opremljanja vseh sestavin SLO in DS, vzgoje, urjenja, usposabljanja in specializacije njihovih
pripadnikov ter same organizacije dejavnosti bo samoupravni sporazum o izvajanju skupnih nalog na teh podro jih. 15
% tako zagotovljenih sredstev bo uporabljeno v samih temeljnih sredinah. Sredstva za osebne dohodke delavcev ter
struktur bo zagotavljal prora un.
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Važen element in pogoj samozaš itnega ukrepanja bo še naprej zakloniš na politika, ki bo ohromila že uveljavljene
elemente.
Prostorsko so za potrebe Slavenske vojske opredeljene površine znotraj kontaktnega obmo ja med luko in turisti no
cono Ankaran in obmo ja Pomola III.
6. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO OKOLJA
6.1. Cilji v zvezi z urejanjem prostora in varstvom okolja
Realizacija zastavljenih temeljnih družbeno - politi nih in gospodarskih ciljev je neposredno soodvisna tudi od
na rtnega usmerjanja prostorskega razvoja in gospodarjenja s prostorom.
Skladno z dolgoro nimi zasnovami iz dolgoro nih planov SR Slovenije in ob ine Koper bomo pri opredelitvi razvoja
poselitve izhajali iz koncepta in politike policentri nega razvoja poselitve.
Na podro ju urejanja prostora in varstva okolja bomo nadljevali v preteklosti pri ete aktivnosti za odpravo najbolj
kriti nih komunalnih, prometnih in ostalih problemov v prostoru ter onemogo ili nastajanje novih.
Na osnovi usmeritev ter globalnih okvirov prostorskih sestavin dolgoro nega plana bomo pri organizaciji dejavnosti v
prostoru težili k uravnoteženi zastopanosti vseh interesov, ki so prisotni v prostoru, ob upoštevanju njihovega
družbenega pomena, še posebej pa uveljavljali širše družbene interese glede smotrne rabe in varstva okolja.
V okviru zasnove omrežja naselij in funkcij naselij v omrežju naselij bomo krepili vlogo naselja Koper kot ob inskega
središ a in mesta Koper v somestju Koper - Izola - Piran kot središ e širšega regionalnega pomena.
Razvoj lokalnih in pomembnejših lokalnih središ bomo v tem planskem obdobju omogo ili z izboljšanjem in
kvalitativnimi dopolnitvami oskrbnih in storitvenih dejavnosti v okviru potreb in materialnih možnosti.
Manjša lokalna središ a, kot nosilce oskrbnih funkcij širšega gravitacijskega obmo ja na podeželju, bomo krepili s
takimi posegi, ki bodo omogo ili ohranjevanje sedanjega vzorca poselitve, zmanjšanje depopulacije podeželja ter
vzdrževanje števila kme kega prebivalstva vsaj na sedanji ravni.
Pri usmerjanju stanovanjske in komunalne izgradnje bomo usmerjali novogradnje na razvojno opredeljena obmo ja po
na elih intenzifikacije rabe prostora in za ete ali zgrajene družbene in komunalne infrastukture ter po na elu
oblikovanja obmo ij v zaklju ene celote.
Za uresni evanje planiranega razvoja v naseljih je potrebno pravo asno pridobivanje in urejanje stavbnih zemljiš ter
prepre evanje neusmerjenega prometa z zemljiš i, kar bomo prepre evali z doslednim izvajanjem urbanisti ne,
zemljiške in komunalne politike.
Možnosti za pridobivanje novih stanovanjskih površin bomo izkoristili v okviru prenove stanovanjskega fonda v
histori nem mestnem jedru, kakor tudi s posegi v obstoje a starejša stanovanjska obmo ja, ki niso racionalno izrabljena
z nadzidavami, adaptacijami podstrešij in podobnimi posegi.
Za izgradnjo industrijskih in drugih gospodarskih objektov oziroma razširjanje obstoje ih industrijskih kapacitet, bodo
zagotovljene potrebne površine, prvenstveno v okviru obstoje ih industrijskih obmo ij, ter deloma na novih površinah,
ki jih bo narekoval nadaljnji gospodarski razvoj posameznih dejavnosti, pri emer bomo dosledno upoštevali vse
omejitve, ki jih narekujejo na ela varovanja okolja.
Maksimalno bomo varovali kmetijske površine, predvsem pa tista kmetijska zemljiš a, ki so trajno namenjena za
kmetijsko proizvodnjo. U inkovito gospodarjenje s kmetijskimi zemljiš i bomo dosegli z uresni evanjem dolgoro nih
razvojnih programov, ki so usmerjeni v intenzifikacijo proizvodnje. Kmetijska zemljiš a bomo izboljšali z agro in
hidro melioracijami ter komasacijami, pove ali kmetijske površine, ki so trajno namenjene za kmetijsko proizvodnjo
(1.omo je).
Pri urejanju prostora, njegovi izrabi in gospodarjenju na obmo jih in objektih kulturne in naravne dediš ine bo
prednostna naloga varovanje in delno tudi saniranje posameznih zvrsti kulturne in naravne dediš ine.
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Nepremi ne dele kulturne dediš ine in njihove pritikline ter nepremi ne dele naravne dediš ine, ki imajo posebno
kulturno, znanstveno, zgodovinsko ali estetsko vrednost, bomo v tem srednjero nem obdobju razglasili za kulturni in
zgodovinski spomenik oziroma naravno znamenitost.
Med temeljnimi nalogami tega srednjero nega obdobja je opredeljeno tudi varstvo okolja v smislu varovanja okolja
pred škodljivimi snovmi in vspodbujanje razvoja sodobnih surovinsko in energetsko var nih in istih tehnologij ter
selektivne sanacije obstoje ih tehnologij ter drugih žariš onesnaževanja okolja. Skladno s temi usmeritvami bodo vse
investicije preverjene detaljno v fazi priprave investicijskih programov in prostorskih izvedbenih aktov.
Izvajanje nalog varstva okolja bo narekovalo nastavitev novih in izpopolnitev obstoje ih informacijskih osnov o
emisijah škodljivih snovi ter stanju kakovosti okolja pa tudi pripravo drugih strokovnih podlag, ki so bistvenega
pomena za izdelavo sanacijskih programov.
Na osnovi dolo il dolgoro nega plana ob ine Koper bomo sprejeli ustrezne prostorske izvedbene akte kot osnovo za
operativno uresni evanje dolo il nove prostorske zakonodaje pri posegih v prostor.
V prostorskih izvedbenih aktih bomo obdelali tiste cilje, ki izhajajo po eni strani iz usmeritev dolgoro nega plana, po
drugi strani pa iz konkretnih opredelitev družbenega plana kot odraza projekcije prostorskih potreb posameznih
uporabnikov prostora.
6.2. Prostorska organizacija dejavnosti in namenska raba prostora v obmo jih, kjer so predvidene naloge v zvezi
z urejanjem prostora
Organizacija dejavnosti v prostoru, namenska raba prostora in dolo ila za izvajanje nalog v planskem obdobju,
temeljijo na usmeritvah dolgoro nega plana.
Planirani posegi v prostor in naloge v zvezi z urejanjem prostora so opredeljeni po posameznih podro jih dejavnosti.
6.2.1. Kmetijstvo
Agrarne operacije bodo v srednjero nem obdobju izvedene na naslednjih obmo jih:
a) Hidromelioracije: 1. Osuševanje 467 ha:
Dragonja, Stara Šalara, Dekanska dolina, Bertoški kanal, Vanganel - Sv. Anton, Pradisiol, Mikelinica, Buželovica,
Malinska
2. Namakanje 345,90 ha:
Zupan i i, Dekanska dolina, Bertoški kanal, Vanganel-Sv. Anton Pradisiol, Be ajevec, Zonti, Lazaret, Porissima,
Moretini, Porton ob Rižani Mikelinica Buželovica, Malinska
b) Agromelioracije 136,50 ha: rni kal, Krkav e Bri
c) Komasacije 51 50 ha: Mikelinica, Buželovica, Malinska
) Obnova dolgotrajnih nasadov z agromelioracijskimi posegi na manjših površinah.
Za dolino Dragonjo bodo skladno s programom intenzifikacije pridelovanja hrane in varstvom naravnega
spomenika izdelane variantne rešitve rabe prostora.
6.2.2. Gozdarstvo
Naloge na podro ju gozdarstva bodo usmerjene v obnovo 42 ha gozdov, melioracijo 228 ha gozdnih površin in nego
157 ha gozdov, pri emer bo gospodarjernje z gozdovi prilagojeno stopnji varovalne vloge gozda: varovanje tal pred
erozijo, zaš ita pitne vode, itd.
6.2.3. Stanovanjska gradnja
Stanovanjska gradnja bo v tem srednjero nem obdobju usmerjena v nadaljevanje za etnih stanovanjskih obmo ij in
zaklju evanje obstoje ih stanovanjskih obmo ij ter prenovo brez odpiranja novih stanovanjskih sosesk. Stanovanjska
gradnja je predvidena na obmo jih: Žusterna - Žusterna III - I. etapa izgradnje Prade, Ankaran Hrvatini, Dekani
Vanganelska dolina (Hliban), Škofije, Kampel - Novaki, Hrastovlje, obmo je nad Tomosom, prenova in dopolnilna
gradnja v histori nem mestnem jedru, dopolnilna individualna gradnja na zalednem obmo ju v sklopu ureditvenih
obmo ij naselij in funkcionalnih širitev stavbnih zemljiš . Na kmetijskih zemljiš ih so dovoljene gradnje objektov, ki
neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji (stanovanjske hiše, silosi, strojne lope itd.) skladno z zakonskimi
dolo ili. Na obmo ju Žusterne - predvideno pove anje ureditvenega obmo ja mesta Koper - se ohranjajo vse
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najkvalitetnejše kmetijske površine in površine s trajnimi nasadi, razen na obmo jih, ki so predvidena za izgradnjo
infrastrukture.
Stanovanjska gradnja je možna tudi izven ureditvenih obmo ij naselij, e je dopustna glede na veljavno zakonodajo.
Za planirano število stanovanj bomo morali pravo asno pridobiti, pripraviti in opremiti stavbno zemljiš e za nemoten
potek gradnje, za kar bomo pravo asno izdelali prostorske izvedbene na rte.
Gradnjo posameznih objektov ali skupin objektov v ureditvenih obmo jih naselij izven ureditvenega obmo ja mesta
Koper bomo skladno z usmeritvami dolgoro nega plana usmerjali v oz. ob obstoje i zazidavi in zaklju evanju za etih
zazidav skladno z racionalno rabo, intenzifikacijo površin ter krajinskimi in kulturno ter naravovarstvenimi izhodiš i.
6.2.4. Centralne dejavnosti
Prednostna naloga v zvezi s prostorsko organizacijo teh dejavnosti je v zagotovitvi primernega stavbnega zemljiš a in
skrb pred nesmotrno pozidavo, kar bomo lahko dosegli s pravo asno pripravo in sprejemom prostorskih izvedbenih
aktv. Z ozirom na omejene materialne možnosti so naloge pretežno usmerjene v kvalitativne izboljšave, manj pa v
novogradnjo, in sicer:
- trgovina, oskrba: izgradnja centralnega skladiš a pod Serminom, oskrbno - storitvene dejavnosti v vseh naseljih in
obmo jih, kjer bo izražen interes in potrebe ob zagotovljenih materialnih možnostih, izgradnja prodajnega centra
ob Ljubljanski cesti in izgradnja BIC centra v Ankaranu ter ureditev obmo ja ob Dolinski cesti v Kopru.
- šolstvo, varstvo: izgradnja šole Prade, osnovne šole za razredno stopnjo v Ankaranu, telovadnica v histori nem
mestnem jedru, u ne delavnice za potrebe Srednje prometne in kovinarske šole, vzgojnovarstvena ustanova v
Škofijah in Kopru z italijanskim u nim jezikom;
- socialno skrbstvo: adaptacija doma za ostarele ob ane v Kopru Za gradom;
- sodstvo: nadaljevanje izgradnje 1.faze sodnega poslopja v Kopru;
- kultura: dokon anje prenove gledališ a v Kopru, delovni in skladiš ni prostori Pokrajinskega arhiva;
- telesna kultura: nadaljevanje izgradnje ŠRC na Bonifiki v Kopru, izgradnja ve namenske dvorane na Bonifiki,
otroški igralni park na Bonifiki, center športov na vodi v Kopru, razširitev streliš a v Šmarjah.
Nadomestni objekti Javnega zavoda za gasilsko in reševalno službo se bodo reševali na ureditvenem obmo ju mesta
Kopr skladno s konceptom reorganizacije in nalog Gasilske brigade.
6.2.5. Proizvodne in servisne dejavnosti
Razvoj proizvodnih in servisnih dejavnosti bo v planskem obdobju usmerjen predvsem v širitev in tehnološko
izboljšavo sedanjih proizvodnih organizacij in sicer pretežno na sedanjih obmo jih. Za prostorski razvoj proizvodnih
dejavnosti bomo zagotovili stavbna zemljiš a, ki so v ta namen opredeljena skladno z namensko rabo na kartah ter
dolo ili pogoje za urejanje sedanjih stavbnih zemljiš na naslednjih obmo jih:
- industrijska cona Sermin;
- obrtna cona Ankaran, Škofije;
- industrijska cona Lama - Iplas;
- carinska cona v skladu z dolo ili zakonodaje in programi.
6.2.6. Gradbeništvo
Prednostna naloga v planskem obdobju je preselitev betonarn DO gradbeništva na širšo lokacijo laporokopa Sermin
skladno z usmeritvami dolgoro nega plana.
Pridobivanje kamnitih agregatov bo potekalo na lokacijah obstoje ih kamnolomov z nalogo sprotne sanacije
izkoriš enih površin.
Za pridobivanje sivega kamna (peš enjaka) sta opredeljeni dve lokaciji .v k.o. Hribi, ena v krajevni skupnosti Škofije in
ena v KS Hrvatini. Projektna dokumentacija mora vsebovati na rt sanacije in periodi ni program izvajanja
(eksploatacije in sanacije). Sanacijska dela morajo slediti eksploatacijskim delom.
6.2.7. Turizem
Za razvoj turizma so podane prostorske možnosti na obmo ju Debelega rti a, za kar je predhodno potrebno urediti
komunalno infrastrukturo, izvesti sancijske posege in ukrepe za izboljšanje kvalitete morja in sanirati obalo za
zagotovitev ustreznega kopališkega potenciala.
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V turisti no ponudbo bo vklju eno varovano ter imbolj ohranjeno vplivno obmo je naravnega spomenika Debeli rti ,
ki bo oblikavano kot naravno rekreacijsko obmo je."
Razvoj turisti nega gospodarstva na obmo ju Žusterne je prostorsko možen in opredeljen ob pogoju usklajenosti z
drugimi uporabniki prostora in namenske rabe.
Prednostno bomo valorizirali zgodovinske in kulturne posebnosti mesta Koper, Hrastovelj in Poljan pri Pomjanu.
Na zanimivih obmo jih ob magistralnih, regionalnih in lokalnih cestah ter razglediš ih se, skladno s prostorskimi
možnostmi, usmerja razvoj gostiš in penzionov.
Na ureditvenih obmo jih oz. funkcionalnih površinah mejnih prehodov je možna izgradnja funkcionalnih mejnih
objektov ne glede na plansko predvideno namensko rabo.
6.2.8. Promet in zveze
V planskem obdobju bomo za razvoj teh dejavnosti zagotovili in izdelali ustrezne prostorske izvedbene akte za
realizacijo opredeljenih nalog in posegov v prostor.
1. Luka - nasipavanje pomola II in III, izkopavanje bazena II in III, dograjevanje operativnih obal, izgradnja ostale
prometne in komunalne infrastrukture.
Ob posegih na pomolu III je so asno potrebno pristopiti k nadomeš anju odstranjenih kopaliških mest in privezov
skladno z usmeritvami dolgoro nega plana.
2. Prometni terminal in tovorna železniška postaja - nadaljevanje izgradnje avtobusne postaje, pove anje zmogljivosti
tovorne, lokotvorne in glavne potniške postaje ter ranžirne grupe tirov, gradnja tirnih naprav za iš enje in popravilo
voz na tovorni postaji v Koper.
3. Obmo je Interevrope - nadaljevanje izgradnje ferry terminala, površin za kamionski promet in kontejnerskega
depoja, izgradnja skladiš nih površin in pripravljalna dela za izgradnjo poslovnega objekta.
4. Ostala obmo ja - postopna preselitev servisnih delavnic DO Slavnik na obmo je ob vzhodni vpadnici
- izgradnja I.faze servisno - proizvodnega objekta DO Agroservis v industrijskem obmo ju pod Serminom.
5. Izgradnja odsekov na magistralnih cestah:
- rekonstrukcija Obalne ceste M2 od razcepa Sermin do priklju ka Semedela (realizirano)
- izgradnja tretjega pasu na M 10 od odcepa R 309 do Diva e
- rekonstrukcija Obalne ceste M2 na odseku mejni prehod Škofije, razcep Sermin s trasnimi korekcijami
- rekonstrukcija Obalne ceste M2 na odseku priklju ek Semedela, priklju ek Izola s trasnimi korekcijami '
Rekonstrukcije odsekov na regionalnih cestah: Cesta R 310 Bertoki - Gra iš e:
- odsek priklju ek Bertoki - Prade
- odsek Prade - ežarji
- odsek ežarji - Sv. Anton
- odsek Sv. Anton - Smetiš e
Cesta R 309 Aver - Mosti je - Gra iš e:
- deviacija odseka Mosti je - Kubed - Gra iš e, zaradi zaš ite vodnih virov
Cesta R 390 Dekani - Lazaret:
- deviacija odseka Valdoltra - Lazaret
Izgradnja lokalnih oz. mestnih cest:
- cesta R 390 - Sermin
- cesta Priklju ek Škofije - cesta R 390
- Bertoška vpadnica skozi industrijsko cono
- Lokalna cesta L 3703 od ceste R 390 - Bertoška vpadnica pod. Serminom
- Ankaranska cesta od Bertoške vpadnice do vzhodne vpadnice
- Vzhodna vpadnica od Ankaranske ceste do Vhoda II v Luko
- Cesta C v Žusterni s priklju kom na M2
- Cesta B Vena Pilona - Bolnica Izola
- Cestna povezava priklju ek Semedela - cesta Vena Pilona- Markovec
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- Cestna povezava Žusterna - bolnica (nadaljevanje ceste C)
- Severna obvoznica Kopra
- Druge lokalne ceste skladno z razvojem poselitve in gospodarstva ter obnove in rekonstrukcije na naslednjih odsekih:
- Gradin - Sir i - Hrvoji
- Marezige - Vanganel
- Kastelec - Podgorje, odcep rnoti e
- Križiš e Truške - Zabavlje
- Križiš e Pu e - Krkav e
- Boršt - Babi i (Boršt - Glem)
- Zabavlje - Fopetre
- Babi i - Pomjan
- Marezige - Montinjan - Vanganel
- So erga - Tuljaki
- Movraž - Rakitovec
- Bezovica - Meja Republike Hrvaške
- Križiš e Galanti i - Bezovica
- Potok - Vanganel
- Tinjan - Plavje
- rni kal – Osp
- izgradnja avtoceste, odseka Klanec - Srmin s priklju ki Kastelec in rni Kal, razcepom Srmin, po ivališ em Kastelec
ter vsemi spremljajo imi objekti in ureditvami

-

6. Program razvoja telekomunikacijskega sistema opredeljuje v planskem obdobju naslednje:
z izgradnjo radio - relejnega sistema so realizirane medkrajevne zveze Koper smer:
Malija, Izola, Lucija
z radio-relejnim sistemom so predvidene medkrajevne zveze Koper - Ankaran, Tinjan, Gra iš e in Marezige
predvidena je izgradnja ATC Žusterna III (Markovec) in Bertoki
-plan razvoja krajevnega omrežja bo usklajen z razvojem regije v sodelovanju posameznih krajevnih skupnosti in
razvojem posameznih naselij in obmo ij.

6.2.9. Energetika
6.2.9.1. Oskrba z elektri no energijo
-

oja itev obstoje e RTP Koper 110/20 KV, izgradnja nove RTP 110/20 KV Dekani ter uvedba 20 KV napetosti z
vgraditvijo transformatorja 110/20 KV ob obstoje i RTP Dekani;
izgradnja daljnovoda 2 x 110 KV Diva a - RTP Koper (dvosistemski) ob trasi bodo ega 400 KV daljnovoda.

6.2.9.2. Oskrba z naftnimi derivati
-

širitev skladiš naftnih derivatov Petrol - Istrabenz na Serminu na jugozahodni in severozahodni strani pod
pogojem, da bodo predhodne strokovne raziskave opredelile možnost razvojnih programov.

6.2.10. Vodno gospodarstvo
Zaradi vododeficitarnosti obmo ja bo potrebno skrbeti za zagotovitev zadostnih koli in vode, bodisi za namakanje
kmetijskih zemljiš , kakor tudi za zagotavljanje minimalnih preto nih koli in vode v vodotokih v sušnem obdobju
(biološki minimum). Zato bo potrebno urediti:
- sistem pragov na Rižani
- izgradnja manjših zadrževalnikov za zmanjšanje visokih voda, erozije in potrebne vode za namakanje: Kampel
in Piševec
- ureditev zbiralnika vode na Dragonji in obstoje ega zbiralnika Vanganel.
Za zagotovitev protipožarne varnosti in odprave erozijskih žariš
Badaševica - nad Vanganelom in Osapska reka.

so potrebni ureditveni posegi na vodotokih

Na depresijskem obmo ju Ankaransko - Bertoške Bonifike je potrebna rekonstrukcija rpališ a Ankaran zaradi
dotrajanosti le-tega in dovodnega kanahkega sistema zaradi širjenja industrijskega obmo ja s finan no udeležbo ob ine
Koper.
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V okviru preventivne dejavnosti pred onesnaževanjem voda bo vodnogospodarstvo namestilo na izpostavljenih mestih
ustrezne opozorilne table.
Za zagotovitev u inkovitejšega dela re no - nadzorne službe je ob strugi reke Rižane predvidena postavitev ustreznega
objekta.
Pri urejanju ohranjenih in neokrnjenih naravnih vodotokov riaravna dediš ina, se smiselno uporabljajo varstveni režimi
za hidrološko dediš ino.
6.2.11. Komunalne dejavnosti
6.2.11.1. Oskrba z vodo
Na podro ju vodne oskrbe, ki že postaja omejitveni faktor razvoja obalnih ob in, so prvenstvene naloge v tem obdobju:
- zagotavljanje novih vodnih virov z izgradnjo I. etape Primorskega vodovoda: novo zajetje Rižane s rpališ em,
vodarne in tranzitnega cevovoda Rižana - Koper. Za pove anje dotoka v sistem Rižanskega vodovoda je predvidena v
prvi etapi gradnja cevovoda Primorskega vodovoda 500 mm med Rodikom in vodarno Rižana za koriš enje viškov
vode 130 l/s iz Brestovice.
-

gradnja primarnih vodovodnih naprav na osnovnem vodovodnem sistemu;
hidrogeološke raziskave izvira Rižane;
primarne vodovodne naprave na višinskih predelih v KS rni kal, Gra iš e, Marezige, Pobegi - ežarji in
neizvedene investicije iz preteklega srednjero nega obdobja.
izgradnja rpališ v Žusterni III, Pridvoru, Ankaranu in poja anje rpališ v Semedeli, Pobegih - ežarjih, Pridvor
- ežarjih in Bošamarinu.
rekonstrukcija vodovodne veje za Ankaran in Debeli rti s rpališ em Kampo Morer in rezervoarji;
obnova razdelilnega omrežja histori nega mestnega jedra

6.2.11.2. Kanalizacijsko omrežje in naprave
Med prioritetne naloge v ob ini Koper vklju ujemo izgradnjo kanalzacijskega sistema glede na vse ve je ekološke
zahteve - onesnaževanje voda, tal in morja.
V planskem obdobju je predvideno:
- dokon anje izgradnje mehanskeea dela istilne naprave - izgradnja primarnih kolektorjev na odcepih:
a) Debeli rti - Ankaran - cetralna N
b) Škofije - Dekani - Industrijska cona Lama - Iplas - Centralna N
c) Sv. Anton - Bertoki - Industrijska cona Sermin - Centralna N
d) Vanganel - Kampel - Šalara - C.N
- izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih: Gra iš e, Movraž, Dol, Hrastovlje, Bezovica, Podpe
Loka, Predloka, Kubed, Kampel, Dekani, Pobegi Bošamarin, ,Škofije Hrvatini, Grinjan, Paderna in ostala naselja. ki že
imajo urejeno oskrbo z vodo iz vodovodnega omrežja, ali pa je ta ureditev predvidena.
e) Sekundarno omrežje na obmo jih zazidalnih na rtov
- posodobitev tehnologije zbiranja in odlaganja odpadkov na obstoje em odlagališ u in opredelitev na ina tretiranja
odpadkov.
Za predhodno iš enje industrijskih odpadnih voda na obstoje ih in predvidenih industrijskih obm jih je potrebna
ureditev ustreznih naprav.
V okviru komunalne dejavnosti je opredeljena tudi naloga razširitve pokopališ a v Škocjanu, Bertokih. Škofijah,
Dekanih ingmarju. Za potrebe naselja Ankaran se zgradi novo pokopališ e na lokaciji vzhodno od nove ankaranske
cerkve v smeri proti rnemu vrhu.
6.2.11.3. Odlagališ e odpadkov
V planskem obdobju se bo reševalo odlaganje komunalnih odpadkov z za asnim odlagališ em v Pridvoru.
6.2.11.4. Komunalni privezi
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Predvidena je izgradnja komunalnih privezov ob izlivu reke Badaševice, ob starem mandra u mesta Koper-Capodistria,
na obmo ju rekonstruiranega kanala Grande, na obmo ju struge reke Badaševice in v Ankaranu-Ancarano ter ureditev
privezov na obmo ju starega pristaniš a v Kopru-Capodistria.«
6.2.12. Sakralni objekt
V planskem obdobju je predvidena izgradnja sakralnega objekta za približno 150 obiskovalcev na obmo ju Olma.
6.2.13. Naravna in kulturna dediš ina
Obmo ja in objekti naravne in kulturne dediš ine, ki so pomembna za dolgoro ni razvoj, so opredeljena v dolgoro nem
planu ob ine Koper ter kot dobrine splošnega pomena predstavljajo tudi tiste prostorske sestavine, ki so zaradi
pomembnosti vpliva na skladen razvoj družbenopoliti nih skupnosti, obvezno izhodiš e za pripravo srednjero nega
plana.
Dediš ino obravnavamo v aktivni vlogi kot vzpodbudo in možnost kvalitetnega razvoja, ne pa kot zgolj omejitev v
možnostih razpolaganja s prostorom; izpostavljeni morajo biti vidiki njene specifi ne uporabe in možnosti vklju evanja
v razvojne smeri in interese. Razvojne usmeritve v strokovnih podlagah opredeljujejo možnosti razvoja, z varstvenega
vidika. Soo iti jih je treba strokovno, ustvarjalno, z drugimi interesi v prostoru ter aktivno vklju iti v na rtovanje
posegov in drugih aktivnosti. Predvsem je treba pri usmerjanju oblike produkcije, rasti in oblike naselij in oblikovanju
krajine kot celote težiti k ohranjanju krajinske identitete in kontinuitete ter varovanju objektov in obmo ij naravne in
kulturne dediš ine. Le s primerno rabo lahko varujemo in ohranjamo dediš ino, normativno varstvo mora predstavljati
le pravno obvezo za dolo itev odgovornosti družbeno politi ne skupnosti, imetnikov in uporabnikov dediš ine.
Strokovne podlage za dolgoro ni in srednjero ni plan predstavljajo tudi obvezna varstvena izhodiš a za izdelavo
programskih zasnov, ki pa bodo dopolnjena s strokovnimi osnovami za razglasitev naravnih znamenitosti in kulturnih
spomenikov. Prav tako je strokovne podlage, dopolnjene z detajlnejšimi analizami in usmeritvami, potrebno upoštevati
pri izdelavi izvedbenih prostorskih aktov.
Nosilci planiranja bodo v planskih aktih opredelili oceno ogroženosti naravne in kulturne dediš ine v primeru naravnih
nesre in drugih izrednih razmerah. V srednjero nem obdobju bo MZVNKD Piran izdelal strokovna izhodiš a za
ukrepe na obmo jih in objektih, ki bodo razglašeni za naravne znamenitosti in kulturne spomenike v primeru izrednih
razmer. Ukrepe morajo dodeliti in vnesti v obrambne in varnostne na rte imetniki upravljalci, krajevne skupnosti in
druge skupnosti.
6.2.14. Naloge v zvezi z urejanjem
Na podlagi obveznih izhodiše dolgoro ne plana RS Slovenije, obveznih izhodiš ih in usmeritev dolgoro nega plana
ob ine Koper in sprememb in dopolnitev dolgoro nega plana ob ine (dopolnitve 1991) so v srednjero nem obdobju za
uresni itev opredeljenih ciljev in usmeritev opredeljene naslednje naloge:
a) organizacijske naloge
- izdela se novelacija urbanisti ne zasnove mesta Koper – Capodistria;
- za dolino Dragonje bomo pripravili variantno opredelitev možnosti intenzivnega in (ali) biološkega pridelovanja
hrane alternativnega peš turizma in rekreacije, varovanja obmo ja pred poplavami in varovanja naravnega okolja
ter naravnih spomenikov z ovrednotenjem ekonomskih posledic in posledic na okolje vsake od predvidenih
variant. Družbeno najbolj ustrezna varianta bo izbrana v procesu planiranja pred sprejetjem potrebnega
prostorskega izvedbenega akta;
- za obmo je Pomola III, glede na republiška stališ a, varovanje okolja in naravno dediš ino ter razvoja Luke Koper
in kontaktnega obmo ja - posebne strokovne podlage
- variantne rešitve obalne ceste na obmo ju med Slavnikom in Rudo.
b) druge naloge
- dopolnitev urbanisti ne zasnove mesta Koper s primerjalno oceno urbanih stroškov za posege na obmo ja, kjer
bodo podane alternativne rešitve ;
- priprava strokovnih podlag za razglasitev naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov;
- priprava strokovnih podlag za dolgoro no rešitev odlaganja komunalnih odpadkov. Do 31. 12. 1995 se v
sodelovanju z ob inami Izola in Piran ter Skupnostjo obalnih ob in Koper opredeli najprimernejša lokacija za
deponiranje selektiranih komunalnih odpadkov;
- izdelava prostorskih izvedbenih aktov skladno z usmeritvami dolgoro nega plana ob ine;
- priprava ustreznih geodetskih podlog za prostorske izvedbene akte ;
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-

na obmo jih razpršene gradnje izven ureditvenih obmo ij drugih naselij bodo posamezni posegi podrobneje
opredeljeni s prostorskimi ureditvenimi pogoji;
priprava strokovnih podlag za prostorske izvedbene akte za obmo j a kompleksne graditve ali prenove, ki je
predvidena v naslednjem srednjero nem obdobju;
programske zasnove bodo spremenjene in dopolnjene v roku enega (1) leta
priprava strokovnih podlag za prou itev spremembe obmo ja varovanja,vedute starega mestnega jedra Kopra in
spremembe namembnosti parkirnih površin za tržnico v Kopru.

6.3. Programske zasnove
Na obmo jih, kjer se bo izvajala kompleksna graditev ali prenova ter drugi ve ji posegi v prostor in bo zanje izdelan
prostorski izvedbeni na rt, sprejemamo slede e programske zasnove.
1. HISTORI NO MESTNO JEDRO Z VPLIVNIM OBMO JEM
6.3.1. Obmo je med Jadro klubom in Semedelsko cesto
L e g a jugozahodni rob mesta, ki vklju uje pretežno najožji obalni prostor
P o v r š i n a na 10,5 ha
P r o s t o r s k a organizacija in program
Obmo je je namenjano izgradnji in ureditvi:
- centra športov na vodi, ki je predviden na nabrežju JM z razvojem maritimnega dela in kopenskega dela v smeri
Luke,
- kopališ a s preureditvijo in širjenjem proti zahodu,
- pomola s sanacijo parkovnega zelenila in ureditev peš povezave ter platoja za prireditve na prostem,
- parterne ureditve Ukmarjevega trga,
- ureditve obale pred Triglavom,
- parka s širitvijo proti jugu,
- razširitvi tržnice,
- parkirnih prostorov ob tržnici in taxi službi,
- ve namenski dvorani na obmo ju med Semedelsko cesto in Ogrlico.
I n f r a s t r u k t u r n o omrežje in naprave
Potrebna je sanacija obvozne ceste po opredeljenem urbanisti nem profilu, ki je predviden za kon no rešitev, vklju no
s postajališ i. Predvidena je širitev obstoje ega parkiriš a za tržnico.
Predvidena je izgradnja telefonske kabelske kanalizacije in položitev kabla od Kolodvorske ul. preko Ljubljanske do
Semedelske vpadnice.
Predvidena je izgradnja TP za potrebe ve namenske dvorane, izvedba kabelskega razdelilnega NN omrežja, ureditev
javne razsvetljave. Obstoje e nadzemno omrežje se pokabli. Za obmo je Ukmarjevega trga je potrebna izgradnja TP, ki
nadomeš a obstoje a TP Koper II, s tem se povezuje sanacija VN omrežja za to obmo je.
Vodna preskrba je možna z navezavo na razdelilno omrežje ob Semedelski vpadnoci in ŠRC. Zavarovanje
obravnavanega obmo ja pred poplavami je potrebno na obmo ju od Ukmarjevega trga do tržnice.
Predvidena je sanacija in dograditev komunalnih naprav.
Usmeritve
Pri oblikovanju objektov se morajo upoštevati zna ilni elementi avtohtone arhitekture.
Ob robu mestnega jedra morajo tlorisi stavbnih mas upoštevati funkcijske povezave z histori nim mestnim jedrom.
Upoštevati je treba varstvene režime za naselbinsko in vplivno obmo je histori nega mestnega jedra Koper, ki
vklju uje tudi del koprskega akvatorija.
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Na rtovati je potrebno ustrezno število zakloniš nih mest, skladno z veljavno zakonodajo in predpisi.
Z a p o r e d n o s t izvajanja
Predvidena je etapna izgradnja in urejanje obmo ja, ki mora izhajati iz smiselnega zaklju evanja funkcionalnih in
prostorskih enot.
N a i n i urejanja
Ureditveni na rt.
6.3.2. Obvoznica
Lega
Obravnavano obmo je s traso obvoznice se nahaja na severnem robu mesta med Vergerijevim trgom in trgom pred
dijaškim domom.
Površina
Obmo je obvoznice vklju uje poleg cestnega telesa tudi najožji obcestni prostor s skupno površino cca 5 ha.
P r o s t o r s k a organizacija in program
Programska zasnova obravnava:
1. obvoznico, ki daje s predlagano traso možnost pove ane in izboljšane dostopnosti mestnega središ a,
2. ureditev najožjega obcestnega prostora na južni strani ceste, kjer obvoznica tangira mestne površine.
I n f r a s t r u k t u r n o omrežje in naprave
Obravnavan odsek obvozne ceste predstavlja del nove trase obvozne ceste, ki se navezuje na obstoje o cesto P.
Lumumbe in na Cankarjevo cesto pri dijaškem domu. Peš hodnik je predviden na zunanji strani obvoznice. Komunalne
naprave se navežejo na obstoje e komunalno omrežje.
Z a p o r e d n o s t izvajanja
l. faza obvozne ceste je odsek med Vergerijevim trgom in trgom pred dijaškim dopomom. Kon na faza (po planskem
obdobju) je podaljšanje obvozne ceste do vhoda II, kjer se naveže na vzhodno vpadnico.
Usmeritve
Urbanisti ni profil obvoznice je 7 m široko cestiš e s hodnikom na zunanji strani, kjer se odpirajo vedute na morje. Na
notranji strani v kontaktu z mestom je predvidena ureditev odprtega prostora kot likovna in funkcionalna dopolnitev
obcestnega pasu skladno s predvidenimi funkcijami. Z ustrezno tehni no izvedbo ceste mora biti zagotovljena
ohranitev mestnega obzidja.
N a i n urejanja
Ureditveni na rt
6.3.3. Posamezni kareji v histori nem mestnem jedru
Lega
Obmo je histori nega mestnega jedra
Površina
Manjša obmo ja za posamezne objektre
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P r o s t o r s k a organizacija in program
Na posameznih obmo jih je predvidena:
- izgradnja telovadnice za potrebe šol usmerjenega izobraževanja,
- ureditev poslovnih in skladiš nih površin za potrebe Pokrajinskega arhiva,
- izgradnja vrtca za otroke z italijsnakim u nim jezikom in
- drugi manjši posegi.
I n f r a s t r u k t u r n o omrežje in naprave
Posamezni objekti se bodo navezovali na obstoje o prometno omrežje histori nega mestnega jedra. Potrebna je
sanacija obvozne ceste, ureditev mirujo ega prometa ter razširitev peš con.
Telefonsko omrežje se navezuje na obstoje e elektri no omrežje. Za posamezne posege bo možna navezava na
obstoje e elektri no omrežje. Za obmo je Ukmarjevega trga in Verdijeve ul. je potrebna izgradnja TP, ki bo nameš ala
obstoje o TP Koper II v Luki. Z izgradnjo te TP je povezana tudi sanacija VN omrežja za to obmo je.
Za vodno oskrbo je potrebna postopna obnova razdelilnega omrežja in izgradnja krožne povezave po obvoznici.
Predvidena je priklju itev posameznih objektov na obstoje e kanalizacijsko omrežje.
Usmeritve
Vsi posegi v histori nem mestnem jedru morajo praviloma upoštevati take horizontalne gabarite, ki bodo ohranjali
uli ne rte, uli ne razširitve, trge in zna ilno tlorisno mrežo naselja. Vertikalni gabariti morajo biti taki, da se vklapljajo
v zna ilno lenjeno strukturo, ohranjajo zna ilno silhueto mestnega jedra ter karakteristi ne vedute. Ob glavnem
uli nem križu in trgih morajo biti posegi s tako vsebino, ki ohranjajo identiteto posameznih ambientov skladno z rabo
celotnega mestnega jedra. Pri oblikovanju objektov se morajo upoštevati zna ilni elementi (tipološko in materialno)
autohtone arhitekture.
Pri posegih je treba upoštevati II. varstveni režim in l. valorizacijsko stopnjo za arheološko obmo je, ki obsega celotno
histori no mestno jedro.
Upoštevati je potrebno varstvene režime za naselbinsko obmo je histori nega mestnega jedra.
Na rtovati je treba ustrezno število zakloniš nih mest.
Z a p o r e d n o s t izvajanja
Izgradnja naj bi se izvajala tako, da bi se smiselno zaklju evale na ete prostorske strukture.
N a i n i urejanja
Ureditveni na rt
6.3.4. Obala Koper – Semedela - Žusterna
Lega:
Obravnavano obmo je obsega osrednji in zahodni del Semedelskega zaliva ter kopenski del med izlivom reke
Badaševice, predvidene obalne ceste in kopališ em Žusterna – vklju no s klifom.
Funkcija obmo ja in namenska raba:
Ureditev marine predstavlja nadgradnjo turisti ne ponudbe mesta, celovito in zaokroženo rešitev programske povezave
med starim mestnim jedrom in spalnim delom mesta v zaledju.
Morski del je namenjen ureditvi marine in komunalnih privezov. Kopenski del med Semedelo in Žusterno se opredeli
kot stavbna zemljiš a namenjena centralnim in turisti nim dejavnostim.
Program:
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Predvidena marina leži med staro Semedelsko cesto, ustjem Badaševice in kopališ em Žusterna, tako da se valobran
marine diagonalno približuje obalni rti ob stari Semedelski cesti, v morje pa sega približno do polovice zaliva.
Zmogljivost marine je cca 600 privezov. Pomoli ob ustju reke Badaševice so namenjeni komunalnim privezom (cca
110). Komunalni privezi so predvideni tudi ob starem koprskem mandra u (cca 150) in ob kanalu Grande, kjer je z
namenom popestritve promenadne linije v rekonstruiranem kanalu predvidena izgradnja komunalnih privezov za
manjša plovila (cca 60). Ob izlivu Badaševice je predvidena ureditev ploš adi za vzdrževanje manjših plovil - škvera,
ki pa direktno v stik morja in kopnega ne posega.
Za potrebe ureditve marine je predvidena poglobitev dna morja, ureditev pretoka Badaševice in smiselno rešitev
problema nanosa materiala z Badaševico.
Na kopenskem delu marine – med novo obalno rto in obstoje o peš in kolesarsko potjo je predvidena ureditev obalne
ploš adi, objektov marine (brez objektov, namenjenih tehni no – servisnim dejavnostim) in parkiriš . Na zunanji strani
valobrana je urejena plaža, ki se navezuje na kopališ e v Žusterni.
Med obstoje o peš in kolesarsko potjo ter cesto Semedela – Žusterna je predvidena izgradnja objektov, namenjenih
centralnim in turisti nim dejavnostim, ki sooblikujejo promenado mestnega zna aja.
Lokacija marine hkrati predstavlja osnovo za nadgradnjo prostora z dodatnimi funkcijami, kot so možnost pozidave do
obalne linije, ki bi tako povezala mesto na gri u vse do morja, saj gre v bistvu za mesto ob morju. Programi omogo ajo
celovito ureditev in povezavo pestrega priobalnega prostora in poselitve.
Predvidena je ureditev parkiriš vzdolž obalne ceste. Ureditev dodatnih parkirnih površin je predvidena tudi med
škverom, kanalom Grande in priklju kom Semedela.
Za vzpostavitev peš komunikacije med Markovcem in obalo je predvidena vertikalna peš povezava v obliki dvigala
oziroma zobate železnice.
Ohranjanje narave:
Pri na rtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodiš a in pogoji za varstvo naravnih vrednot ter
ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za obmo je predvidene
marine v Semedelskem zalivu« (ZRSVN, OE Piran, april 2003) ter strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoro nega in družbenega plana MOK – marina in komunalni privezi«
(ZRSVN, OE Piran, december 2003), ki so priloga temu odloku in se hranijo na Mestni ob ini Koper.
Varstvo kulturne dediš ine:
Pri na rtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodiš a in pogoji za varstvo kulturne dediš ine, navedeni
v strokovnem gradivu "Zasnova varstva kulturne dediš ine, marina in komunalni privezi" (ZVKDS, OE Piran,
december 2003) in Strokovne podlage za obmo je med Badaševico, Semedelsko vpadnico in tržnico v Kopru
(MZVNKD Piran, maj 1993), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Mestne ob ine Koper.
Na in urejanja: lokacijski na rt. Možno je urejanje z ve lokacijskimi na rti glede na posamezne funkcionalne in
morfološko zaklju ene celote.«
Drugi pogoji:
V okviru strokovnih podlag za lokacijski na rt je potrebno izdelati maritimno študijo, ki obravnava vpliv valovanja,
tokovanja, vetrov, pretok in nanose Badaševice, potrebnih poglobitev in zasipavanj ter varnost plovbe. V dolo ilih
lokacijskega na rta je potrebno opredeliti ustrezne lokacije oziroma na in deponiranja izkopanega oziroma refuliranega
materiala.
6.3.5. Športno-rekreacijska cona (ŠRC)
Lega
Del obmo ja ŠRC in sicer površina, ki leži ob Ljubljanski cesti, Ogrlici in ulici l5. maja, je obmo je igralnega parka na
zahodni strani ŠRC.
P o v r š i n a 11,75 ha
P r o s t o r s k a organizacija in program
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Program ureditve obmo ja obsega:
- ureditev spremljajo ih objektov ob obstoje em stadionu (tribuna v gradnji za kapaciteto cca 2.200 gledalcev),
- poslovne prostore z javnimi programi v pritli jih, ki ustvarjajo poslovni rob ob Ljubljanski cest,
- parkiriš e za osebna vozila,
- parkovno zelenilo,
- igralni park s površino 2 ha za organizirane in vodene igre otrok do starosti 12 let in
- dovozne poti ter osrednjo glavno peš komunikacijo, ki poteka skozi ŠRC.
I n f r a s t r u k t u r n o omrežje in naprave.
Prometno je ŠRC dostopna z ulice l5. maja, kjer je neposredno ob vstopu predvidena ve ja površina za mirujo i
promet. Glavni peš dostopi so predvideni s smeri Semedelske ceste, Ogrlice in Ljubljanske ceste ter iz smeri vzhodzahod.
Obmo je se bo navezovalo na obstoje e telefonsko omrežje ob Ljubljanski ulici.
Obmo je se bo navezovalo na obstoje e VN omrežje ob Ljubljanski ulici. Predvidena je izgradnja transformatorske
postaje. Obmo je se priklju i na obstoje e razdelilno vodovodno omrežje. Predvidena je navezava obmo ja na
obstoje e kanalizacijsko omrežje in naprave.
Usmeritve
Urbanisti na ureditev mora upoštevati urbanisti no oblikovalska izhodiš a za oblikovanje prostora ob glavni mestni
vpadnici, Ljubljanski cesti v smislu oblikovanja homogene urbane celote.
Pritli ja objektov, ki so orientirani na Ljubljansko cesto nosijo javne programe ter ustvarjajo poslovni rob ob mestni
vpadnici Vertikalni gabarit je max P + Z.
Posebna skrb mora biti posve ena parternim ureditvam odprtega prostora. Prostor med vpadnico in med objekti je
potrebno ozeleniti (na mestih, kjer dopuš ajo prostorske možnosti je predviden drevored). Upoštevati je potrebno
varstvenme režime za naselbinsko in vplivno obmo je histori nega mestnega jedra.
Na rtovati je potrebno ustrezno število zakloniš nih mest skladno z zakonodajo in predpisi.
Z a p o r e d n o s t izvajanja
Obmo je se bo urejalo v ve fazah. Prva etapa realizacije programov vklju uje ureditev tribun ob stadionu, dokon anje
športnih terenov, ureditev mirujo ega prometa ter ureditev igralnega parka.
N a i n urejanja
Zazidalni na rt.
6.3.6. Prometni terminal
Lega
Obmo je leži med Ljubljansko cesto, Ankaransko cesto, Kolodvorsko cesto in priklju kom Koper.
P o v r š i n a 22,75 ha
P r o s t o r s k a organizacija in program
Obmo je prometnega terminala je namenjeno razvoju dejavnosti, ki so vezane na potniški promet, kakor tudi drugim
javnim programom ob Kolodvorski cesti in ob Ankaranski cesti. V srednjero nem obdobju bo realiziran program DO
Slavnik, ki obsega poslovni objekt Slavnika, parkiriš e avtobusov in negovalnico (dnevna nega) avtobusov. Predvidena
je tudi razširitev obstoje e avtobusne postaje. Poslovni prostori z javnim programom so predvideni v nizu ob
Kolodvorski cesti in deloma ob Ljubljanski cesti. V to bo vklju en tudi poslovni objekt DO Tomos s prodajno
servisnim programom. Za ostalo obmo je programi niso podrobneje definirani, realizacija tega dela je predvidena kot
nadaljevanje izvajanja zazidalnega na rta v naslednjem srednjero nem obdobju.
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I n f r a s t r u k t u r n o omrežje in naprave
Prometno se obmo je terminala navezuje na mestno vpadnico - Ljubljansko cesto, Ankaransko cesto in Kolodvorsko
cesto, katera povezuje prometni terminal direktno z mestom. Predvidena je ureditev Kolodvorske ceste, del Ankaranske
ceste - odsek Ljubljanske ceste - Kolodvorska cesta in semaforizacija križiš a Ankaranska cesta - Ljubljanska cesta.
Predvidena je priklju itev obmo ja na obstoje e telefonsko omrežje, delno pa bo potrebno položiti nov kabel iz centra
PTT. Predvidena je dopolnitev visokonapetostnega obrežja in gradnja TP. Obmo je se navezuje na obstoje e razdelilno
vodovodno omrežje, ki je priklju eno na cevovod Škocjan - prometni terminal - Ogrlica. Ob ureditvi Kolodvorske ceste
bo potrebno zgraditi fekalni zbiralnik od prometnega terminala do rpališ a. Potrebno bo urediti del meteornega
terminala J2 v zaprti izvedbi. Celotno obmo je bo potrebno nasuti na koto +2,5 m.
Usmeritve
Urbanisti na arhitektonska zasnova mora upoštevati enoten oblikovalski koncept, kar velja predvsem za objekte ob
Kolovorski cesti.
V pritli ju objektov, ki so orientirani na prometnice: Ljubljanska, Ankaranska in Kolodvorska cesta, so predvideni
javni programi.
Zasnova mora biti fleksibilna in dopuš ati smiselno etapno gradnjo.
Odprti prostor zahteva skrbno oblikovanje parterja, predvsem na obmo jih skupnih javnih površin. Upoštevati je
potrebno varstvene režime za naselbinsko in vplivno obmo je histori nega mestnega
jedra Kpoer. Na rtovati je potrebno število zakloniš ih mest, skladno z veljavno zakonodajo in predpisi.
Z a p o r e d n o s t izvajanja
Izgradnja naj bi se izvajala etapno. Prva etapa bo predvidoma obsegala: ureditev Kolodvorske in del Ankaranske ceste,
izgradnjo objekta za dnevno nego avtobusov, parkiriš e avtobusov, poslovni objekt DO Slavnik in poslovni objekt DO
Tomos.
N a i n i urejanja
Zazidalni na rt.
6.3.7. Kare ob Ljubljanski cesti
L e g a Obmo je omejuje Ljubljanska cesta, Obvoznica, Kolodvorska cesta in Ankaranska cesta.
P o v r š i n a 6,5 ha
P r o s t o r s k a organizacija in program
Obmo je je pretežno namenjeno trgovskim in poslovnim površinam in vklju uje obstoje o zazidavo Nanos in
Interevropo ter nove programe: Lesnine, Elektrotehne in Slovenijalesa za izgradnjo prodajnih centrov s predvideno
kapaciteto:
Lesnina - 5000 m2 bep; Elektrotehna - 1000 m2 bep in Slovenijales 5.300 m2 bep.
I n f r a s t r u k t u r n o omrežje in naprave
Obmo je se prometno navezuje na obstoje e prometno omrežje. Predvidena je rekonstrukcija križiš a Ljubljanska cesta
- Ogrlica in ureditev Kolodvorske ceste, del Ankaranske ceste - odsek Ljubljanska - Kolodvorska.
Obmo je se bo navezovalo na obstoje e telefonsko omrežje ob Ljubljanski in Kolodvorski ulici.
Elektri no omrežje se bo navezovalo na TP kare ob Nanosu. Za vodno oskrbo je potrebna izgradja cevovoda po Ogrlici
ter rezervoarjev na Škocjanu kot pogoj za kvalitetno vodno preskrbo širšega obmo ja.
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Obmo je se bo priklju ilo na obstoje i zbiralnik, ki je priklju en na 2.
Predvideno je nasipavanje terena na koto +2,50.
Usmeritve
Na uli no stran so orientirana pritli ja z javnimi programi. Višinski gabariti se morajo prilagoditi obstoje i zazidavi.
Manipulativne površine je potrebno locirati na notranji - dvoriš ni strani objektov.
Peš komunikacije morajo biti jasno lo ene od motornega prometa in ne smejo potekati skozi parkiriš a.
Upoštevati je treba varstvene režime za naselbinsko in vplivno obmo je histori nega mestnega jedra.
Na rtovti je potrebno ustrezno število zakloniš nih mest, skladno z veljavno zakonodajo in predpisi.
Z a p o r e d n o s t izvajanja
Gradnja objektov se bo podrejala investicijskim potrebam delovnih organizacij.
N a i n i urejanja
Zazidalni na rt
6.3.8. Kare ob vzhodni vpadnici
Lega
Kare ob vzhodni vpadnici obsega obmo je vzdolž vzhodne vpadnice, med Ogrlico na severni strani in železniškimi
tirnimi napravami na južni strani.
P o v r š i n a 25 ha.
P r o s t o r s k a organizacija in program
Površina je pretežno namenjena servisnim in parkirnim površinam in vklju uje naslednje programe:
V južnem delu obravnavanega obmo ja je predviden sklop servisnih objektov s spremljajo im poslovnim programom
za DO Slavnik, Kemoteks, IMP, Elektrotehno in gasilce.
V severnem delu obravnavanega obmo ja je predvideno parkiriš e za DO Interevropa, skladiš ne in manipulativne
površine za DO Interevropa, operativni center DO Interevropa, del parkiriš a za tovornjake DO Vektor in parkiriš e za
osebna vozila.
I n f r a s t r u k t u r n o omrežje in naprave
Obravnavano obmo je se navezuje na mestni cestni sistem, ki je neposredno vezan na regionalni in magistralni sistem.
Telefonsko omrežje bo treba povezati od kabelske kanalizacije ob Kolodvorski preko Ankaranske ceste oz. Ogrlici in
Vzhodni vpadnici, v primeru, da Ankaranska cesta ne bo zgrajena. Obmo je se naveže z VN priklju kom na obstoje o
TP - kontejnerski terminal.
Za preskrbo z vodo je potrebna izgradnja novega razdelilnega omrežja, izgradnja rezervoarja na Škocjanu in cevovoda
od rezervoarja do vhoda II Luke Koper.
Potrebno je zgraditi kanalizacijski zbiralnik, ki bo priklju en na glavni zbiralnik pri Interevropi ter del meteornega
odprtega kanala J2. Celotno obmo je bo potrebno nasuti na kotu +2,5 m.
Usmeritve
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Poslovni prostori so orientirani proti prometnicam, manipulativne površine in servisni prostori so orientirani na
dvoriš no stran objektov.
Posebno skrb je treba posvetiti ozelenitvi ob vpadnici. Upoštevati je treba varstvene režime za naselbinsko in vplivno
obmo je histori nega mestnega jedra Kopra.
Na rtovati je potrebno ustrezno število zakloniš nih mest, skladno z veljavno zakonodajo in predpisi.
Z a p o r e d n o s t izvajanja
Izgradnja se bo izvajala etapno po posameznih krajih znotraj obmo ja. V prvo etapo je predvidena ureditev severnega
dela obmo ja in nasipavanje južnega dela obmo ja.
N a i n i urejanja
Zazidalni na rt.
II. OBMO JE SEMEDELA - ŽUSTERNA
6.3.9.Center za gradom
Lega
Obmo je leži ob obstoje em objektu Preskrba na kompleksu, ki je bil z ZN "Za gradom" namenjen za center soseske.
P o v r š i n a 1,75 ha
P r o s t o r s k a organizacija in program
Obmo je je namenjeno izgradnji in ureditvi centralnih dejavnosti in sicer:
- gostinsko trgovski program
- javni program, ki je namenjen kulturi in zabavi in
- servisna dejavnost.
I n f r a s t r u k t u r n o omrežje in naprave
Prometno je center dostopen s ceste Vena Pilona ter ceste C. Mirujo i promet je predviden v neposredni bližini centra
ter na površini parkirne hiše. Peš povezave so predvidene v smeri vzhod - zahod (glavna peš ulica ob kateri so nanizani
objekti centra) ter v smeri sever - jug.
Za telefonsko omrežje je potrebna položitev novega kabla od novega centra v prometnem terminalu do Žusterne III, na
katero se bo navezovalo obravnavano obmo je.
Elektri no omrežje se priklju i na obstoje e omrežje.
Kvalitetna oskrba z vodo je pogojena z oja itvijo in rekonstrukcijo obstoje ega omrežja in izgradnjo rezervoarjev za
širše obmo je. Obravnavano obmo je se navezuje na obstoje e omrežje.
Na obravnavanem obmo ju je lo en kanalizacijski sistem, na katerega se priklju i obravnavano obmo je.
Usmeritve
Predviden je enoten urbanisti no arhitektonski koncept z maksimalno fleksibilno zasnovo, ki omogo a smiselno etapno
in postopno graditev. Zaradi razgibanosti terena morajo biti objekti centra dobro vklopljeni v teren. Maksimalna
dopustna višina gabaritov je P+2.
Na rtovati je potrebno ustrezno število zakloniš nih mest skladno z veljavno zakonodajo in predpisi.
Z a p o r e d n o s t izvajanja
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Zaporednost izvajanja se bo podrejala investicijskim možnostim delovnih organizacij.
N a i n i urejanja
Zazidalni na rt.
6.3.10. Obmo je sakralnega objekta za gradom
Lega
Obmo je zajema površino ob južnem robu stanovanjske cone Semedela - Žusterna in južno od ceste Semedela - bolnica
Izola.
P o v r š i n a 1,0 ha
P r o s t o r s k a organizacija in program
Obmo je je namenjeno izgradnji sakralnega objekta s spremljajo imi objekti ter funkcionalnimi površinami, ki
obsegajo: zbirni prostor, park, parkiriš a in dostopne poti.
I n f r a s t r u k t u r n o omrežje in naprave
Obmo je je prometno povezano na zahodni strani na primarno cesto Semedela - bolnica Izola. Priklju itev obmo ja na
komunalne naprave je predvidena na obstoje o komunalno infrastrukturo, ki je v neposredni bližini. Predvidena je
položitev telefonskega kabla od centra v prometnem terminalu do Žusterne III na katero se bo navezovalo obravnavano
obmo je. Elektri no omrežje se naveže na omrežje in naprave v Žusterni III na cesti A.
Kanalizacija se naveže na obstoje i kanalizacijski sistem.
Usmeritve
Objekt mora biti koncipiran tako, da je omogo ena fazna izgradnja in se mora prilagajati reliefnim zna ilnostim ter
upoštevati zna ilne vedute (silhueta Markovega hriba). Dostopne poti, podporni zidovi in okolica morajo imeti
poudarjeno hortikularno ureditev.
Na rtovati je potrebno ustrezno število zakloniš nih mest, skladno z veljavno zakonodajo in predpisi.
Z a p o r e d n o s t izgradnje
V 1. fazi je predvidena izgradnja objekta, zbirne ploš adi, parkiriš a in dostopne poti, ostali programi so predvideni v
naslednji etapi.
N a i n i urejanja
Zazidalni na rt.
III. OBMO JE LUKE
6.3.11. Pomol II
L e g a Obstoje i pomol II in njegova širitev proti zahodu
P o v r š i n a Površina za izgradnjo objektov obsega 19,0 ha in površine za nasipavanje 18 ha.
P r o s t o r s k a organizacija in program
Obmo je je del kompleksa luke Koper in se s programom predvideva:
- z nasipavanjem pridobitev novih površin ter utrjevanje s flišnim kamnitim materialom,
- izgradnja II faze rasutih in teko ih tovorov,
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- izgradnja II faze silosa,
- poglobitev bazena II in
- izgradnja obale.
I n f r a s t r u k t u r n o omrežje in naprave
Prometno se obmo je navezuje na vhod II, vzhodno vpadnico, Ogrlico ter na Ankaransko cesto. Širitev narekuje
dograjevanje internega prometnega omrežja, prometno omrežje in tirne naprave.
Telefonsko se obmo je priklju uje na obstoje e omrežje ob vhodu II.
Obmo je se priklju uje na obstoje i VN priklju ek ob vhodu II. Za vodno preskrbo je potrebna izgradnja rezervoarja v
Bertokih ter gradnja cevovoda do rezervoarja proti Serminu in Luki. Obmo je je potrebno postopoma komunalno
urediti z lo enim kanalizacijskim sistemom, ki bo prav tako prispeval k sanaciji morja. Za celotno obmo je je
predvideno nasipavanje na koto +3,0 m.
Usmeritve
Pred nasipavanjem materiala je potrebno zgraditi obrambni zid za prepre itev splakovanja nasipanega materiala v
morje. Z notranjo razporeditvijo dejavnosti in tehni nimi ukrepi je potrebno zmanjšati negativne vplive (hrup, prah) na
tako raven, da ne bodo obremenjevali bivalno in delovno okolje nad dopustno mejo.
Na rtovati je potrebno ustrezno število zakloniš nih mest, skladno z veljavno zakonodajo in predpisi.
Z a p o r e d n o s t izvajanja
Izgradnja na obravnavanem obmo ju je predvidena v ve etapah. V 1. fazo je opredeljena poglobitev Bazena II in
nasipavanje za pridobitev novih površin.
Naslednja faza izgradnje objektov in naprav se bo prilagajala investicijskim potrebam DO.
N a i n urejanja
Zazidalni na rt.
6.3.12. Pomol III
Lega
Med pomolom II in Ankaransko obalo.
Površma 41,8 ha.
Prostorska organizacija in program
Obmo je je predvideno za dejavnosti Luke Koper. Pomol III je namenjen pretežno kontejnerskemu in ferry terminalu
ali drugim manj mote im dejavnostim. Predvidena je poglobitev bazena III in izgradnja pomoIa III.
Obmo je pomola je potrebno nasuti na koto + 2,50 m. Dostop je predviden na zahodni strani pomola.
Infrastrukturno omrežje in naprave
Prometno bo obmo je navezano na cesto križiš e Ankaran in na cesto križiš e Ankaran - Bcrtoki.
Železniška povezava predvidena s podaljšanjem železniškega tira od Ranžirne grupe 2.
Telefonsko omrežje se priklju uje na telefonsko centralo Luke Koper
Obmo je se priklju uje iz VN omrežja 110 kV s transformacijo na 20 kV.
.
Vodovodno omrežje se priklju uje na obstoje e luško omrežje.
Fekalna kanalizacija se bo postopoma urejala in povezala s centralno istilno napravo.
Meteorne vode se preko kanalizacije in lovilcev olj vodijo v morje.
Usmeritve
Pred nasipavanjem je potrebno upoštevati vse ukrepe za prepre itev splakovanja nasipnega materiala v morje.
Severni pas pomola se gosto ozeleni kot lo nico napram programom na kontaktnih obmo ij in zagotovi javni dostop.
Na in urejanja
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Ureditveni na rt.
6.3.13. Kontaktno obmo je med luko in obmo jem Adria – Ankaran - Ancarano
Lega:
Obmo je leži med pomolom III, opuš eno bolnišnico, regionalno cesto in obmo jem Adria. Obsega ureditvena
obmo ja R1, P1, T1 in R2.
Funkcija obmo ja in namenska raba:
Obmo je je namenjeno športu, rekreaciji, zelenim površinam, vodnim športom, privezom in spremljajo im dejavnostim
ter turizmu.
Program:
R1
izgradnja športnih igriš in objektov, ureditev zelenih površin;
P1
izgradnja privezov in manipulativnih površin, ureditev zelene bariere napram pomolu III, ureditev površin za
vodne športe ter športe na mivki;
R2
obmo je namenjeno ohranjanju biotske raznovrstnosti in varovanju naravnih vrednot ter rekreaciji v naravnem
okolju; sonaravna ureditev obale in površin na osrednjem delu zaliva;
T1
gradnja turisti nih nastanitvenih objektov s spremljajo imi programi na zahodni strani, gradnja objektov s
spremljajo imi programi športno rekreacijskega centra, privezov in vodnih športov na obmo ju sv. Katarine;
Usmeritve:
Ureditev peš in kolesarskega prometa ter drevoreda ob Jadranski cesti, ureditev obalne pešpoti s pre nimi
navezavami proti Jadranski cesti, dolo itev gradbene linije 12 m od Jadranske ceste, dolo itev etažnosti
objektov do P+1 in obveznost varovanja vedute (ureditveno obmo je T1) ter etažnosti VP za športne objekte
(ureditveno obmo je R1), možna je izvedba kleti, ki pa mora biti popolnoma vkopana ne glede na
konfiguracijo terena, na obmo jih pozidave dolo itev faktorja zazidanosti 0.25.
Na ini urejanja:
Obmo je se ureja z lokacijskim na rtom. Možno je urejanje z ve lokacijskimi na rti glede na posamezne
funkcionalne in morfološko zaklju ene celote.
Drugi pogoji:
V okviru strokovnih podlag za lokacijske na rte, ki obravnavajo posege v morje in obalo, je potrebno izdelati
maritimno študijo, ki obravnava vpliv valovanja, tokovanja, vetrov, potrebnih poglobitev in zasipavanj ter
varnost plovbe. V dolo ilih posameznih lokacijskih na rtov je potrebno opredeliti ustrezne lokacije oziroma
na in deponiranja izkopanega materiala.
Pri izdelavi lokacijskih na rtov je potrebno upoštevati smernice in pogoje s podro ja upravljanja z vodami.
IV. OBMO JE INDUSTRIJSKIH CON
6.3.14 Industrijska cona Sermin – skladiš e naftnih derivatov
Lega
Šintev obstoje ega obmo ja skladiš na severovzhodni in južni strani Sermina. Površina 9,3 ha.
Obmo je je namenjeno razširitvi skladiš nih površin naftnih derivatov.
Infrastrukturno omrežje in naprave
Obmo je se prikIju uje na obstoje e infrastrukturno omrežje.
Usmeritve:
Objekti naj bodo postavljeni na tehni no najnižji možni višinski koti ob vznožju Sermina. Ob upoštevanju požarne
varnosti naj se na kontaktnih obmo jih izvede ustrezna zazelenitev v smislu maskiranja posegov in varovanja krajinske
slike.
Predvidene širitve so na arheološkem obmo ju. Zato se morajo upoštevati pogoji varovanja kulturne dediš ine.
Ob upoštevanju in izvajanju posegov morajo biti upoštevani vsi ukrepi za zagotavljanje varnosti in varovanja okolja.
Zaporednost izvajanja
Izgradnja bo potekala fazno, skladno s potrebami upravtjalca.
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Na ini urejanja
Prostorski ureditveni pogoji."
6.3.15. Industrijska cona Sermin - Gradbena cona
Lega
Širše obmo je laporokopa Sermin
P o v r š i n a 7,75 ha
P r o s t o r s k a organizacija in program
Površina je namenjena za ureditev skupne lokacije za betonarne in spremljajo e objekte gradbenih podjetij, ki obsega
betonarne s funkcionalnimi površinami in objekti.
I n f r a s t r u k t u r n o omrežje in naprave.
Dostop do obmo ja bo fazno reševan skladno s prometno rešitvijo rekonstrukcije obalne ceste do križiš a Ankaran Koper. Dostop do obmo ja bo možen iz dveh smeri:
- iz magistralne ceste križiš a Ankaran - Koper in
- iz smeri Bertoške vpadnice.
Predvidena je izgradnja TP in navezava obmo ja na predvideni (projektirani) daljnovod za obravnavano obmo je.
Energetsko zahtevni objekti pogojujejo izgradnjo RTP Dekani. Potrebna je izgradnja razdelilnega omrežja ter cevovoda
z rezervoarjem v Bertokih.
Usmeritve
Pri oblikovanju objektov in lociranju naprav in deponij je potrebno predvsem posvetiti pozornost vizuelni
izpostavljenosti obmo ja. Funkcionalne zelene površine je treba urediti kot zaš ito pred onesnaževanjem zraka in hrupa
ter kot sanacijo na eksploatiranih površinah laporokopa. Pri posegih je potrebno upoštevati I. in II. stopnjo varstvenega
režima oz 1. valorizacijsko stopnjo za arheološko obmo je Sermin. Na rtovati je potrebno ustrezno število zakloniš nih
mest, skladno z veljavno zakonodajo in predpisi.
Z a p o r e d n o s t izvajanja
Zaporednost gradnje se bo podrejala investicijskim potrebam delovnih organizacij.
N a i n urejanja
Ureditveni na rt.
6.3.16. Industrijska cona Sermin - Blagovni center
Lega
Del Bertoške bonifike zahodno od tovorne postaje in med Bertoško vpadnico in Ankaransko cesto.
P o v r š i n a 19 ha
P r o s t o r s k a organizacija in program
Program vklju uje izgradnjo:
l. Centralnega skladiš a gotovih izdelkov s funkcionalnimi in manipulativnimi površinami HP Droga na površini
20.000 m2 od tega 8.000 m2 pokritega prostora.
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2. Skladiš nih površin DO Jestvina Emona, ki vklju ujejo centralno skladiš e, skladiš e mesnih izdelkov in svežega
mesa na površini ca. l5.000 m2.
3. Nadaljevanje gradnje (II. faza) DO Agroservis. V okviru obmo ja blagovno - distribucijskega centra so podane
prostorske možnosti za realizacijo programov sorodnih organizacij, katerih programi še niso detajlneje opredeljeni
(Ferotehna, Surovina Maribor in drugi).
I n f r a s t r u k t u r n o omrežje in naprave
Prometno bo obmo je navezano na predvideno Bertoško vpadnico. Predvidena je povezava z železniškimi tirnimi
napravami. Za prvo etapo realizaccije obmo ja bo možna navezava na obstoje i telefonski kabel, ki poteka ob obalni
cesti in prometnicah do obmo ja. Nova prometna rešitev bo narekovala prestavitev obstoje ega kabla. Potrebna je
izgradnja TP in ppriklju itev VN omrežja na obstoje o TP Istra benz. Za preskrbo z vodo je potrebna izgradnja
razdelilnega obmo ja ter cevovoda z rezervoarjem v Bertokih. Fekalno kanalizacijo bo treba priklju iti na obstoje i
kanal Prade - Bertoki - ind. cona, ki je priklju en na istilno napravo. Odvodnjavanje je predvideno preko odprtih
kanalov v melioracijski kanal 8.
Usmeritve
Pri dispoziciji objektov v prostor in oblikovanju objektov je posebno pozornost potrebno posvetiti vizuelni
izpostavljenosti obmo ja. Smotrno bi bilo grupiranje zazidave v organizacijske in vizuelne celote. Z gostimi sestoji
zelenja je potrebno zmanjšati možne negativne vplive iz okolja in v okolje. Upoštevati je treba 1. varstveni režim - 1.
valorizacijska stopnja za arheološko obmo je Sermin, ki se nahaja na severozahodnem delu obmo ja. Na rtovati je
potrebno ustrezno število zakloniš nih mest, skladno z veljavno zakonodajo in predpisi.
Z a p o r e d n o s t izvajanja
Gradnja bo potekala v ve fazah. V prvo etapo je opredeljena izgradnja skladiš nih površin HP Droge in DO Jestvine
ter faza izgradne Bertoške vpadnice.
N a i n i urejanja
Zazidalni na rt.
6.3.17. Carinska cona
Lega
Carinska cona leži na obmo ju med obalno cesto, Bertoško vpadnico, ankaransko cesto in vzhodno vpadnico.
P o v r š i n a 7O ha
P r o s t o r s k a organizacija in program
V carinski coni se opravljajo naslednje dejavnosti:
- industrijska proizvodnja blaga za izvoz in storitve oplemenitenja blaga;
- nakladanje, razkladanje in prekladanje neocarinjenega blaga namenjenaga izvozu in blaga v tranzitu ter druge
luške storitve ter storitve v blagovno transportnem centru;
- skladiš enje neocarinjenega blaga, ki se uvaža, doma ega ocarinjenega blaga in neocarinjenega blaga,
namenjenega izvozu in blaga v tranzitu;
- obi ajno pripravljanje neocarinjenega blaga za trg;
- oskrbovanje ladij in drugih prevoznih sredstev v mednarodnem pomorskem prometu;
- ban no in drugo finan no poslovanje ter zavarovalni posli.
P r o m e t n a in komunalna infrastruktura
Izgradnja objektov in naprav v carinski coni zahteva so asno izgradnjo infrastrukture:
- izgradnjo dela vzhodne vpadnice;
- izgradnjo dela ankaranske ceste;
- izgradnja industrijskih tirov;
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- dograjevanje komunalne infrastrukture vodnogospodarske ureditve, nasipavanje terena na koto 2,5 m in ureditev
odvodnih kanalov.
Usmeritve
Zahtevnejše pogoje urejanja terja predvsem obmo je ob obalni cesti, ki je vizuelno tudi najbolj izpostavljeno. Objekti
morajo biti enotno oblikovani. Prostor med železnico in obalno cesto mora biti hortikulturno urejen. Ob vpadnici ankaranski cesti in vzhodni vpadnici so predvidene poteze (zeleni pasovi).
Zaradi ekoloških razlogov ni dovoljen razvoj tistim industrijam, ki so onesnaževalci okolja, veliki porabniki vode ter
dejavnostim, ki jih je Zvezni izvršni svet prepovedal opravljati v carinski coni.
Z a p o r e d n o s t izvajanja
Zaporednost izvajanja bodo narekovali pogoji zasipavanja Škocjanskega zaliva in smiselno dograjevanje zahtevne
prometne infrastrukture: bertoškega priklju ka, vzhodnne vpadnice in ankaranske ceste. Gradnja na obmo ju carinske
cone ne bo potekala v ve planskih obdobjih.
N a i n i urejanja
Zazidalni na rt.
6.3.18. Industrijsko obmo je Lama Dekani
Lega
Obmo je zajema površino severno od magistralne ceste Ljubljana - Koper s širitvijo obstoje ega obmo ja proti zahodu.
P o v r š i n a 4O ha
P r o s t o r s k a organizacija in program
Obmo je, ki vklju uje tudi obstoje e industrijsko - poslovne objekte Lame, je namenjeno zaklju evanju industrijskega
kompleksa s kompletiranjem poslovnih in proizvodnih objektov. Program obsega dva nova proizvodna objekta s cca
3.l00 m2 bruto etažne površine, poslovne površine predvidene z nadzidavo 270 m2 Bep ter objekta za proizvodnjo in
plinsko postajo, ki sta v gradnji 2050 m2 Bep.
I n f r a s t r u k t u r n o omrežje in naprave
Obmo je je navezano na magistralno cesto M - l0 Ljubljana - Koper. Z nadaljnjim širjenjem obmo ja bo potrebno
delno izvesti lokalno cestno povezavo od sedanjega priklju ka na cesto M l0 Koper - Ljubljana proti Škofijam za
potrebe lokalnega prometa. Posebna ureditev cestnega omrežja znotraj obmo ja zaradi požarne varnosti in ustrezno
zavarovanje obmo ja pred poplavami. Za telefonsko omrežje je potrebna razširitev centrale v Škofijah in povezane iste
s Koperom ter položitev kabla od centrale do obmo ja. Predvidena je izgradnja TP in navezava omrežja na obstoje e
interno omrežje. Energetsko zahtevnejši objekti so vezani na izgradno nove RTP Dekani ll0/20 kV. Kvalitetna preskrba
z vodo bo zagotovljena z izgradnjo rezervoarjev v Bertokih in cevovoda od rezervoarjev proti Ankaranu. Obmo je se
bo navezovalo na obstoje e kanalizacijsko omrežje.
Usmeritve
Orientacija objektov mora biti z daljšo stranico obrnjena v smeri vzhod - zahod, objekti morajo biti enotno oblikovani
ter prilagojeni reliefu. Obmo je mora biti lenjeno z vertikalnimi zelenimi cezurami, vse nezazidane površine morajo
biti skladno z namensko rabo in funkcijo prostora ustrezno ozelenjene in urejene. Predvideni program ne bo kvarno
vplival na okolje, s istilno napravo pa bo doseženo popolno iš enje odpadnih voda. Na rtovati je potrebno ustrezno
število zakloniš nih mest skladno z veljavno zakonodajo in predpisi.
Z a p o r e d n o s t izvajanja
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Predvidena je etapna izgradnja, ki vklju uje v prvo etapo kompletiranje poslovnih in proizvodnih objektov; v naslednjo
etapo pa realizacijo zastavljenega nadaljnjega programa.
N a i n i urejanja
Zazidalni na rt.
6.3.19 Industrijsko obmo je Iplas
Lega
Obmo je med železniško progo, predvideno traso magistralne ceste, energetskim koridorjem in obstoje im obmo jem
DO Iplas.
P o v r š i n a 5 ha
P r o s t o r s k a organizacija in program
Obmo je je namenjeno postopnemu zaklju evanju obstoje ih kompleksov severno in južno od magistralne ceste
Ljubljana - Koper. V tem srednjero nem obdobju je predvidena rekonstrukcija in gradnja naslednjih laboratorijskih,
polindustrijskih in industrijskih objektov s skupno površino 4 - 5 ha;
-

rekonstrukcija in preureditev hale Poliuretanov za potrebe proizvodnje lepil (višja stopnja avtomatizacije
proizvodnega procesa, gradnja nove istilne naprave) - investicija v teku;
rekonstrukcija obstoje ega obrata Meh al: s spremembo tehnologije bo odstranjena celotna koli ina procesne
odpadne vode, izboljšana bo kvaliteta izdelka in obnovljen obrat, ki je bil zgrajen let 1969;
gradnja nove kotlarne in dveh linij za kemijsko pripravo tehnološke vode (obstoje a kotlarna zaradi dotrajanosti in
prenizke kpacitete ne omogo a zanesljivega in teko ega poteka obstoje ih in predvidenih novih procesov).
Investicija je v teku vzhodno od prostrojenja AFK;
dograjevanje ostale infrastrukture za varstvo okolja ter energetske transportne požarnovarstvene naprave in
opremo, ki je potrebna za nemoteno delovanje sedanje in bodo e proizvodnje;
gradnja razvojno-raziskovalnega objekta s sintetskimi analitskimi in polindustrijskimi laboratoriji in spremljajo o
opremo:
II. faza rekonstrukcije Meh al, širitev spektra meh al in novi lokaciji bo omogo ila proizvodnjo meh al brez
negativnih vplivov na okolje;
dograditev obrata AMK. Z dograditvijo bo obrat usposobljen tudi za proizvodnjo fumarne kisline iz odpadnih vod
AFK ter za sintezo AMK iz benzena;
podvojitev kapacitet PVA in akrilatnih disperzij in gradnja obrata za upraševanje disperzij (1.000 ton letno);
obrat za malotonažno proizvodnjo specialnih kemikalij (agensi za obdelavo tehnoloških in odpadnih vod, pomožna
sredstva za papirno in tekstilno industrijo, aditivi za istilne naprave).

I n f r a s t r u k t u r n o omrežje in naprave
Obmo je bo priklju eno na magistralno cesto z novim priklju kom ter internim cestnim omrežjem skladno z etapnostjo
gradnje regionalnih ter magistralnih cest. Za telefonsko omrežje je potrebna razširitev centrale v Škofijah in povezave
iste s Koprom ter položitev kabla od centrale do obmo ja. Obmo je se navezuje na interno obstoje e VN omrežje obojestransko napajanje. Energetsko zahtevnejši objekti so vezani na izgraadnjo nove RTP Dekani 110/20 kV. Vodna
preskrba bo omogo ena z izgradnjo ankaranske veje iz rezervoarjev v Bertokih. Obmo je bo priklju eno na obstoje e
kanalizacijsko omrežje.
Usmeritve
Posegi se morajo prilagajati obstoje im prostorskim in oblikovanim zna ilnostim celotnega industrijskega obmo ja.
Gradnja ve jih ali zahtevnejših gospodarskih objektov naj bo taka, da bodo njeni vplivi na okolje im manjši. Posebno
pozornost je potrebno posvetiti oblikovanju zunanjega prostora, urejanju zelenih površin in ve jim zelenim sestojem
kot protihrupno vizualno in drugo zaš ito do kontaktnih obmo ij. Na rtovati je potrebno ustrezno število zakloniš nih
mest skladno z veljavno zakonodajo in predpisi.
Z a p o r e d n o s t izvajanja
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Izgradnja bo potekala v ve etapah.
N a i n i urejanja
Zazidalni na rt.
6.3.19.a Trgovsko poslovna cona kot reurbanizacija opuš ene industrijske površine
Lega: zahodni del industrijske cone, ki leži nad državno cesto Koper – Ljubljana, zahodno od objekta mlekarne.
Funkcija obmo ja in namenska raba
Obmo je se iz industrijskega spremeni v obmo je za centralne dejavnosti in se nameni izgradnji trgovsko poslovnega
centra. Predvidene so dejavnosti, ki jih je možno locirati na rob obstoje e industrijske cone.
Program in smernice urejanja
Podrobno se dolo i program in pogoje za umestitev objektov v prostor v okviru izdelave strokovnih podlag za
lokacijski na rt in sicer z analizo in vrednotenjem prostora (izdelati je potrebno analizo tal glede onesnaženosti,
upoštevati usmeritve glede varstva arheoloških najdiš v zaledju, ovrednotiti prostor glede vplivov sosednjih
industrijskih dejavnosti na predvideno dejavnost v tej coni).
Prometno se obmo je navezuje na državno cesto v skladu s pogoji upravljavca
Kartografski prikaz programske zasnove bo del strokovnih podlag lokacijskega na rta.
Na in urejanja
Lokacijski na rt
V. OBMO JE OBRTNIH CONH
6.3.20 Obrtna cona Ankaran
Lega
Obmo je leži izven ureditvenega obmo ja mesta Koper. Omejeno je z regionalno cesto Bivje - Lazaret in lokalno cesto
za Hrvatine.
P o v r š i n a 2,65 ha
P r o s t o r s k a organizacija in program
Obmo je je namenjeno ureditvi obrtne cone z izgradnjo 64 obrtnih delavnic in gostinskega objekta. Tipi na prostorska
enota obsega delavnico in skladiš e ter funkcionalne zunanje površine.
I n f r a s t r u k t u r n o omrežje in naprave
Prometno je obmo je navezano na cesto za Hrvatine in preko nje na regionalno cesto. Za priklju itev predvidenega
telefonskega omrežja na ATC Ankaran je potrebno položiti telefonski kabel od obmo ja do telefonske centrale.
Preskrba z elektri no energijo bo možna z izgradnjo nove transformatorske postaje. Za redno preskrbo z vodo je
potrebno zgraditi cevovod od Bertokov do Ankarana.
Za obmo je je predviden lo en kanalizacijski sistem s povezavo na istilno napravo.
Usmeritve
Predvideno je enotno oblikovanje objektov in zunanjih površin. Pri dispoziciji objektov oz. nizov objektov je potrebno
upoštevati terenske razmere. Pri zasnovi zelenih površin je treba izhajati iz njene funkcionalne, vizualne in krajinske
vloge, pri emer naj se upoštevajo avtohtone drevesne vrste kot osnove povezovanja s krajino. Na rtovati je potrebno
ustrezno število zakloniš nih mest skladno z veljavno zakonodajo in predpisi.
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Z a p o r e d n o s t izvajanja
Izgradnja in ureditev obrtne cone je predvidena v štirih fazah.
N a i n i urejanja
Zazidalni na rt.
VI. OBMO JA INDIVIDUALNE GRADNJE
6.3.22. Individualna gradnja Dekani
Lega
Obmo je leži na severozahodnem delu naselja Dekani.
P o v r š i n a 8,0 ha
P r o s t o r s k a organizacija in program
Obmo je je namenjeno izgradnji ca. 50 individualnih stanovanjskih objektov.
I n f r a s t r u k t u r n o omrežje in naprave
Obmo je se bo z ureditvijo internih cest navezovalo na obstoje o prometno ureditev naselja Dekani. Obmo je se bo
priklju ilo na obstoje e telefonsko omrežje. Za preskrbo z elektri no energijo je potrebna izgradnja TP, VN omrežja in
razdelilnega omrežja. Za preskrbo z vodo bo potrebno zgraditi cevovod iz Bertokov. Obmo je se bo priklju ilo na
obstoje o kanalizacijo.
Usmeritve
Predvidena stanovanjska gradnja naj v svoji zasnovi izhaja iz naslednjih prostorskih opredelitev:
- grupiranje zazidave v organizacijsko vizualno celoto,
- višinski in vertikalni gabariti morajo biti taki, da se vklapljajo v strukturo naselja in ohranjajo zna ilne vedute,
- ob stiku obmo ja z naseljem morajo posegi izhajati iz funkcionalne povezave obmo ja z naseljem,
- pri oblikovanju objektov se morajo upoštevati zna ilni elementi avtohtone arhitekture.
Z a p o r e d n o s t izvajanja
Zaporednost gradnje bo podrejena potrebam in možnostim investitorjev.
N a i n i urejanja
Zazidalni na rt.
6.3.23. Individualna gradnja Škofije
Lega:. Obmo je leži ca. 150 m vzhodno od državne ceste Koper - Škofije, na severni strani meji na obstoje o in delno
predvideno zazidavo Forteca.
Funkcija obmo ja in namenska raba
Obmo je se nameni individualni stanovanjski zazidavi.
Program in smernice urejanja
Obmo je se ureja kompleksno, z zgraditvijo nove dostopne ceste in navezavo na prometno omrežje obstoje e
stanovanjske soseske ter z enotnim urejanjem odvajanja komunalnih odpadnih vod.
Podrobno se dolo i program in pogoje za umestitev objektov v prostor v okviru izdelave strokovnih podlag za
lokacijski na rt in sicer z analizo in vrednotenjem prostora in z upoštevanjem smernic in pogojev nosilcev urejanja
prostora.
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Kartografski prikaz programske zasnove bo del strokovnih podlag lokacijskega na rta.
Na in urejanja: lokacijski na rt.
6.3.24. Kampel-Novaki
Obmo je leži na južni strani ceste Koper - Vanganel.
P o v r š i n a 7 ha
P r o s t o r s k a organizacija in program
Obmo je je namenjeno individualni gradnji s spremljajo imi objekti za oskrbo storitvenih dejavnosti. Kapaciteta
individualnih objektov za potrebe v srednjero nem obdobju je ca. 20.
P r o m e t n a in komunalna infrastruktura
Obmo je se navezuje na lokalno cesto Koper - Marezige. Telefonsko omrežje je v izgradnji. Izgradnja razdelilnega
vodovodnega omrežja bo potekala skladno s programom izvajanja višinskega vodovoda za KS Škocjan. Priklju itev
kanalizacijskega omrežja je predvidena za kolektor Šalara.
Usmeritve
Zasnova zazidave mora biti prilagojena terenskim zna ilnostim in upoštevati razgibanost terena. Objekti morajo biti
oblikovani tako, da poudarjajo elemente tradicionalne regionalne arhitekture.
Urejanje odprtega prostora mora upoštevati zna ilne avtohtone elemente krajine.
Z a p o r e d n o s t izvajanja
Gradnja individualnih objektov pogojuje so asno izgradnjo vseh na rtovanih infrastrukturnih objektov in naprav.
Objekti oskrbno storitvrnih dejavnosti so predvideni v 2. etapi po planskem obdobju.
N a i n i urejanja
Zazidalni na rt.
6.3.25. Hrastovlje
Lega
Naselje Hrastovlje leži v dolini na neplodnem pobo ju, pod znamenitim taborom.
P o v r š i n a 9 ha
P r o s t o r s k a organizacija in program
Programska zasnova obravnava:
- obstoje e, naselbinsko obmo je z možnostmi dopolnitve gradnje,
- obmo je za novo individualno gradnjo na zahodni strani naselja,
- gostinski objekt s spremljajo imi programi v smislu poživitve turisti ne ponudbe,
- ureditev okolice tabora - hortikulturno in parterno ureditev,
- komunalno ureditev.
K o m u n a l n e naprave
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Prometno se navezujejo predvideni posegi na obstoje o lokalno cesto, ki poteka skozi naselje. Za mirujo i promet je
predvidena površina ob obstoje em avtobusnem obra ališ u. Predvideno je dograjevanje obstoje ega komunalnega
omrežja. Kanalizacijsko omrežje bo potrebno zgraditi v skladu s programom ukrepov in zaš ito vode na izviru Rižane.
Usmeritve
V naselju je dovoljena dopolnilna stanovanjska gradnja in drugi posegi z namenom rekonstruirati in sanirati naselje.
Pri poseganju v prostor ohranjamo:
- tradicionalno komunikacijsko mrežo z zna ilnimi skupinami objektov,
- širše vaške prostore - razširitve osrednje komunikacije,
- motive uli nih podhodov in
- enotnost višinskega gabarita.
Neposredno okolico, dominante tabora na katerega je naselje vizualno in organsko vezano, varujemo pred posegi.
S p o m e n i š k o varstvena izhodiš a
-

v neposredni okolici tabora posegi niso dopustni,
za posege v vplivnem obmo ju naselja izda pogoje pristojen zavod za varstvo naravne in kulturne dediš ine,
I. varstveni režim za objekt tabor,
I. in II. varstveni režim za posamezne objekte in elemente v naselju.

Z a p o r e d n o s t izvajanja
V I. fazi je potrebno urediti kanalizacijo po pogojih podanih v Odloku o varovanju vodnih virov.
N a i n i urejanja
Ureditveni na rt
VII. OSTALA OBMO JA
6.3.26. Gojiš e školjk na Debelem rti u
Lega
Zaliv Sv.Jernej na Debelem rti u, omejen na južni strani s po itniškim naseljem Debeli rti s predvideno urejeno obalo
za kopanje, na zahodni strani z mejnim prehodom in na severni strani z 200 m pasom od državne meje.
Površina
Približno 8,5 ha morske površine in 1000 kvadratnih metrov kopenske povšine.
P r o s t o r s k a organizacija in program
Obmo je je namenjeno ureditvi gojiš a in eksploatacije školjk (klapavice). V akvatoriju sta dolo eni dve polji velikosti
100 x 100 m in 100 x 750 m ter na obali manipulativne površine 1000 kv.m z objektom in pomolom.
I n f r a s t r u k t u r n i objekti in naprave
Dostop do obmo ja je iz regionalne ceste Bivje - Lazaret, dostop do gojiš a pa s pomola. Na komunalne naprave bo
mogo e kopenski del obmo ja priklju iti skladno z rešitvami zazidalnega na rta za po itniško naselje Debeli rti .
Usmeritve
Objekt ob pomolu je za asnega zna aja in se mora, v primeru spremenjenih pogojev vzgoje školjk, odstraniti. Objekt
mora biti lociran tako, da nima negativnih posledic na okolje - vizualno im manj mote . Ohraniti je potrebno vso
vegetacijo ob polotoku, z izjemo samega dostopa. Poseg in dejavnost ne sme poslabšati razmer v akvatoruju ter
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negativno vplivati na dejavnosti v kontaktnem obmo ju. Gojitvena polja morajo biti oddaljena 350 m od obale in 200
m od morske državne meje.
Pri posegih je treba upoštevati 1. valorizacijsko stopnjo arheološkega obmo ja zaliva Sv.Jernej.
Z a p o r e d n o s t izvajanja
Zaporednost gradnje in urejanja bo prilagojena investicijskim potrebam delovne organizacije.
N a i n urejanja
Ureditveni na rt.
6.3.27. Kamnolom Škofije
Lega
Severno od naselja Elerji in zahodno od mejnega prehoda Škofije v k.o. Hribi KS Škofije. Obmo je leži izven
ureditvenega obmo ja mesta Koper.
P o v r š i n a: 4 - 5 ha
P r o s t o r s k a organizacija in program
Obmo je je namenjeno izkoriš anju sivega kamna - peš enjaka za tlakovanje zahtevnejših mestnih površin.
I n f r a s t r u k t u r n i objekti in naprave
Priklju itev na obstoje e prometno in komunalno omrežje ter izgradnja razdelilnega vodovodnega omrežja.
Usmeritve
Potrebna je sprotna sanacija kamnoloma in ozelenitev v skladu z avtohtono vegetacijo.
Pri posegih je potrebno upoštevati varstvene režime za naselbinsko in vplivno obmo je naselja Elerji, ki se nahaja
južno od obravnavanega obmo ja.
Z a p o r e d n o s t izvajanja
Zaporednost gradnje bo podrejena investicijskim potrebam delovne organizacije.
N a i n urejanja
Ureditveni na rt
Na ini urejanja s prostorskimi izvedbenimi na rti so opredeljeni za obmo ja, opredeljena s programskimi zasnovami;
druga obmo ja, kjer se bo izvajala kompleksna graditev: Hrvatini, Žusterna III in Prade se urejajo na podlagi že
sprejetih zazidalnih na rtov.
6.3.28 Kamnolom ''Hribi''
Lega
Severno od zaselkov Sodniki in Boži i ter zahodno od Preman ana v krajevni skupnosti Hrvatini.
Površina: 6684 m2.
Prostorska organizacija in program
Obmo je je namenjeno pridobivanju sivega kamna (peš enjaka) za tlakovanje mestnih površin in ostale prenove starih
mestnih in vaških jeder.
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Infrastrukturni objekti in naprave
Priklju itev na obstoje e NN elektroenergetsko omrežje.
Ureditev obstoje ih dostopnih poti.
Usmeritve
Obvezna je periodi na sprotna sanacija in renaturacija eksploatiranih delov obmo ja
Na in urejanja
Ureditveni na rt.
6.3.29. Škocjanski zatok
V letu 1998 je bil sprejet zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Uradni list RS št. 20/98 - v
nadaljevanju: zakon. Za urejanje naravnega rezervata Škocjanski zatok (v nadaljevanju: NR) je sprejet Odlok o
varstvu in razvoju naravnega rezervata Škocjanski zatok, ki dolo a program na rtovanih varstvenih in razvojnih
dejavnosti (Ur. list RS št. 31/99) - v nadaljevanju: odlok.
LEGA
Braki no mo virje NR, leži med odsekom avtoceste Koper- Capodistria - Sermin, obmo jem železniške postaje
Koper ter planiranima ankaransko in bertoško vpadnico.
POVRŠINA
Obmo je ureditvenega na rta, ki se izdela na podlagi te programske zasnove zajema
• obmo je NR, ki je dolo eno z zakonom;
• manjše obmo je kmetijskih površin na bertoški bonifiki med obmo jem NR in bertoško vpadnico,
• zemljiš e pri izlivu Badaševice-Cornalunga.
Iz lagune odstranjen reful se bo odlagal v obmo ju Luke Koper skladno z dolo ili veljavnih prostorskih
ureditvenih pogojev za obmo je trgovskega pristaniš a Koper in na podlagi dogovora med Luko Koper, MO
Koper in Ministrstvom za okolje in prostor, Upravo za varstvo narave (sedaj Agencijo RS za okolje).
Za transport refula bo montirana za asna nadzemna cev, za katero bo investitor pridobil služnost na podlagi
izdelanega projekta.
PROSTORSKA ORGANIZACIJA IN PROGRAM
Cilj je urediti NR na na in, ki bo omogo al raziskovalno delo ter obisk javnosti v rekreativne, vzgojno
izobraževalne in eko-turisti ne namene v skladu s pogoji, ki jih dolo a zakon. Ureditev ornitološkega rezervata
je posebna oblika javne zelene oz. parkovne površine.
Na obmo ju NR so na rtovane:
Vodnogospodarske ureditve
Idejni projekt vodnogospodarskih ureditev bo podrobno dolo il na in zagotavljanja vodnih koli in in režim za
uresni itev potrebnih ekoloških pogojev v rezervatu.
Po opravljeni sanaciji in renaturaciji se bo NR delil na
• braki ni del (vodna površina, plitvine in poloji ter polslana mlaka,
• sladkovodni del (mo virje) na obmo ju Bertoške bonifike.
Vode v laguni zatoka se bodo bogatile s sladko vodo iz Are in Badaševice-Cornalunga in z morsko vodo prek
obstoje ega morskega kanala, v bodo e pa predvidoma tudi iz vrtin.
Prostorske ureditve
Vstopi v obmo je NR
NR ima 3 vstopne to ke:
• z mestne strani z ankaranske vpadnice pri pošti in železniški postaji
• s križiš a pri AMZS na bertoški vpadnici (na obmo je bertoške bonifike)
• s križiš a ankaranske vpadnice v bližini ornitološke opazovalnice na polojih.
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Poleg tega bosta dva vstopa v NR urejena v okviru kolesarske steze, ki bo speljana po trasi nekdanje železniške
proge.
Informacijski center (center za obiskovalce)
Informacijski center je na obmo ju bertoške bonifike.
V centru so prostori za upravljanje NR in za sprejem obiskovalcev: predavalnica, knjižnica, razstavni prostor,
dormitorij, upravni, vzdrževalni in servisni prostori.
Krožna u na pot
Funkcija krožne u ne poti je opazovalno – izobraževalna in je namenjena obiskovalcem NR. Speljana je tako, da
se motnje živega sveta omejijo na im manjšo možno mero.
INFRASTRUKTURNO OMREŽJE IN NAPRAVE
Komunalna infrastruktura bo omejena na informacijski center z manipulacijskimi površinami.
Infrastrukturna oprema NR se naveže na obstoje a omrežja in naprave oz. na omrežja, ki so še v gradnji:
• elektro omrežje: obmo je se napaja iz obstoje ih transformatorskih postaj TP Istrabenz;
• TK zveze: telefonski priklju ek se veže na sedanje ali projektirano telefonsko omrežje na mejnih obmo jih
rezervata;
• Vodovod: obmo je se priklju i na javno vodovodno omrežje iz katerega bo zagotovljena tudi požarna voda;
• kanalizacija: neurejen kanalizacijski sistem v vplivnem obmo ju NR se uredi in poveže s centralno istilno
napravo, na ta sistem se navežejo tudi objekti znotraj rezervata;
• odpadki: odpadki se bodo odvažali na sanitarno deponijo na krajevno obi ajen na in.
USMERITVE
Vodnogospodarske ureditve
Z vodnogospodarskimi ureditvami morajo biti zagotovljeni vodni pogoji in režim, ki bodo zagotavljali potrebne
ekološke razmere v rezervatu. Za bogatenje akvatorija NR mora upravljalec zagotoviti dodatne koli ine vode.
Oblikovanje objektov in ureditev
Rešitve za oblikovanje informacijskega centra, opazovalnice, vstopnega dela, bertoške bonifike, poti,
po ivališ a, osvetlitev, pojasnevalne table itd. se pridobijo z nate ajem.
Urejanje mejnih površin, ki niso vklju ene v NR
Širša obmo ja vstopov v NR se parkovno uredijo.
Namenska raba in urejanje mejnih obmo ij se prilagodita bližini in funkcionalnim povezavam z NR. Obmo je
med ankransko in bertoško vpadnico in NR se po izvedbi sanacijskega programa nameni razvoju centralnih
dejavnosti.
Razglasitev NR in njegovo urejanje pogojujeta delno spremembo prostorske izvedbene dokumentacije na sti nih
obmo jih in zajetih površinah.
Usmeritve za na rtovanje ureditev v ožjem in širšem vplivnem obmo ju NR
- Vodnogospodarske ureditve
V sklop vodnogospodarskih ureditev se vklju i urejanje celotne opuš ene struge reke BadaševiceCornalunga
- Prometna infrastruktura
• ankaranska in bertoška vpadnica se urejata kot mestni cesti na poteku po robu NR;
• vsem cestam, ki obkrožajo zatok, se dolo ijo dolgoro ni koridorji izven obmo ja NR;
• opusti se (doslej) na rtovana vzhodna vpadnica prek lagune;
• zagotovi se peš in kolesarska povezava obmo ja NR s širšo okolico; avtobusni postajališ i se uredita v
bližini vseh vstopnih to k z ankaranske in bertoške vpadnice;
• v primeru ureditve odcepa avtoceste proti Istri se zagotovi im manjši poseg v obrobje NR med železniško
progo in AC;
• upošteva se rezervat za ureditev drugega tira železniške proge.
ZAPOREDNOST IZVAJANJA
NR se ureja v treh fazah:
1. faza:
• urejanje braki ne vodne lagune z refuliranjem cca 200.000 m3;

52

DRUŽBENI PLAN OB INE KOPER ZA OBDOBJE 1986 - 1990

• urejanje jezerca in dotoka slane vode iz morskega kanala;
• izgradnja opazovalnice na Bonifiki in ureditev vseh vhodov s pripadajo imi ureditvami.
2. faza:
• nadaljevanje refuliranja v braki ni vodni laguni;
• urejanje bertoške bonifike (delna preplavitev – tudi s ciljem zadrževanja meteorne vode, ureditev nasipov
in kanalov ter poti, po ivališ in razglediš );
• izgradnja opazovalnice.
3. faza:
• dokon na odstranitev refula in odloženih materialov v vodni laguni, ureditev otokov, polojev in plitvin;
• ureditev sprehajalnih poti, krožne u ne poti na bonifiki, opazovalnice na polojih, po ivališ ;
• navezave na vsa infrastrukturna omrežje in izgradnja informacijskega centra.
So asno s posameznimi fazami urejanja obmo ja NR se izvajajo potrebne vodnogospodarske ureditve na
Badaševici-Cornalunga in Ari (Rižani) izven obmo ja ureditvenega na rta NR:
NA IN UREJANJA S PIN
Ureditveni na rt
6.3.30. Odlagališ e komunalnih odpadkov dvori
LEGA
Širi se obstoje e odlagališ e komunalnih odpadkov na obmo ju, ki je z geoloških, hidroloških prostorskih in
okoljevarstvenih vidikov primerno za nadaljne urejanje odlaganja odpadkov.
Obmo je leži zahodno od naselja Dvori v KS Sv. Anton, trenutno aktivni del odlagališ a je oddaljen od naselja 250 m.
Deponija iz naselja ni vidna.
Površina
Kon na skupna površina odlagališ a bo približno 81.370 m2, od tega
• obmo je, kjer je odlaganje zaklju eno (cca 88.000 m3) približno 14.650 m2, pretežno urejeno in zasajeno s travo, s
spremljajo imi objekti odlagališ a,
• obmo je, ki je delno zasuto (cca 390.000 m3) približno 32.400 m2, delno urejeno in zasajeno s travo, s
spremljajo imi objekti odlagališ a,
• nove površine približno 34.320 m2.
Obmo je odlagališ a je prikazano v kartografskem delu tega plana.
Prostorska organizacija in program
Odlagališ e je od mestnega središ a Kopra- Capodistria oddaljena 12 km. Nobeno naselje gravitacijskega zaledja od ni
oddaljeno ve kot 20 km.
Transport bo potekal po cesti Koper- Capodistria - Gra iš e.
Na odlagališ u se bodo odlagali samo odpadki, ki jih ni mogo e reciklirati.
Na južnem delu odlagališ a bo sprejemni plato s tehtnico, nadstrešnico, bivalno sanitarnim kontejnerjem, kontejnerji za
lo eno zbrane odpadke in meteorološko postajo.
Pripeljani odpadki se bodo na sprejemnem platoju pregledali in odpeljali na posamezen odsek, se vgradili s
kompaktorjem in zasuli z prekrivnim materialom. Odpadki se deponirajo tako, da bo naklon brežin deponijskega telesa
1:1,5.
Prekrivni material se bo pridobival direktno na deponiji z odrivanjem humusa. Za asni viški prekrivnega materiala se
bodo skladiš ili na obmo ju deponije. Kot prekrivni material se bo lahko uporabljal tudi kompost iz kompostarne pri
istilni napravi.
Odlagalne površine se uredijo z mineralno tesnilno plastjo in folijo iz umetne mase za tesnjenje dna in brežin ter
temeljnih sistemov za odvodnjavanje.
Meteorne vode se po kanaletah speljale mimo deponijskega telesa v okoliške vodotoke.
Izcedne vode se prek cevi v deponijskem telesu odvajajo v bazen in dalje v istilno napravo.
Za zajem deponijskega plina se izvede mreža plinskih jaškov in cevni sistem, ki vodi pline na baklo.
INFRASTRUKTURNO OMREŽJE IN NAPRAVE
Cestna povezava skozi naselja Sveti Anton in Dvori se že urejuje tako, da bo imela dovozna cesta ustrezen profil s
plo niki in javno razsvetljavo.
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Odlagališ e se opremi s telefonom, vodovodnim omrežjem, elektro omrežjem in kanalizacijskim sistemom.
Z urejanjem obmo ja odlagališ a niso potrebne prestavitve infrastrukturnih vodov in naprav.
Na obmo ju odlagališ a je hudournik Sarmin, ki je že speljan po ceveh v skladu z izdelanim projektom.
Usmeritve in pogoji
• Obmo je deponije se uredi tako, da bo zagotovljena sprotna sanacija in rekultivacija zasute površine. Dolo iti je
treba protierozijske ukrepe.
• Pri vseh prostorskih ureditvah je treba upoštevati bližino naselja in možne omilitvene ukrepe predvsem z
rekultivacijo in zasaditvijo že zasutega dela odlagališ a.
• Ravni hrupa v obmo ju urejanja ne smejo prese i mejnih dnevnih (70 db) in no nih ravni hrupa (60 db), ki veljajo
za IV. Obmo je – industrijsko obmo je, skladno z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list
RS, št. 45/95 in 66/96). Zaradi pri akovanih ve jih prometnih obremenitev naselij Dvori in Sveti Anton je
potrebno upoševati tudi normative dolo ene z Uredbo o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Ur. list RS
št. 45/95).
• Izpusti zraka iz istilne naprave in ostalih objektov ne smejo prese i mejnih vrednosti, predpisanih z Uredbo o
emisiji snovi v zrak iz nepremi nih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94) in Uredbo o emisiji snovi v
zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94). Odplinjevanje in sežig plinov mora biti urejen na na in, da
izpusti v zrak ne bodo presegli mejnih vrednosti, dolo enih s citiranimi uredbami.
• Izstopne vode iz istilne naprave in iz površinskega odvodnika meteornih voda morajo biti o iš ene do stopnje, ki
bo zagotavljala izpust odtoka v površinske vode skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote iz virov onesnaževanja
z vodo (Uradni list RS, št. 35/96) in Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih istilnih
naprav (Uradni list RS, št. 35/96). Nepre iš enih izcednih voda ni dovoljeno izpuš ati v potok Martežin.
Upoštevati je treba pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Ur. list RS št. 35/96).
• Za vse nevarne odpadke je treba v sklopu programa ureditve in sanacije odlagališ a dolo iti lokacijo za zbiranje in
dolo iti na in recikliranja ali uni enja.
• Požarno varstvo vseh objektov in same deponije odpadkov mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno
varstvenimi predpisi, dodatno požarno varstvo se mora zagotoviti s kontrolo celotne lokacije s strani v ta namen
usposobljene službe.
• Sistem za dokazovanje varnosti mora vsebovati opazovalni vodomer za podtalnico in postajo za merjenje
klimatskih podatkov, kjer se merijo koli ina padavin, temperatura, zra na vlaga, smer in mo vetra, emisije in
imisije ob deponiji (prah, težke kovine...).
• Sestavni del prostorskega izvedbenega akta mora biti poro ilo o vplivih na okolje.
• Pri izdelavi projektne dokumentacije se upoštevajo vsi veljavni predpisi s podro ja ravnanaj z odpadki.
ZAPOREDNOST IZVAJANJA
Postopnost urejanja novih zemljiš za odlaganje in sanacija zasutih površin se dolo i z lokacijskim na rtom.
Z uvedbo sistema lo enega zbiranja odpadkov in izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki, bo okvirni skupni
prosti volumen približno 520.000 m3 zadostoval še nadaljnjih 12-15 let.
NA INI UREJANJA S PIN
Lokacijski na rt.
6.3.31. Obalni pas ankaranskega polotoka
Lega:
Obmo je obsega površine med regionalno cesto in obalo od vklju no obmo ja Adrie do mejnega prehoda Lazaret
vklju no z obmo jem opuš enega kamnoloma južno od regionalne ceste. Obsega ureditvena obmo ja T2,T3, Z1, T4,
Z2, T5 in T6.
Funkcija obmo ja in namenska raba:
Obmo je je namenjeno turizmu, spremljajo im dejavnostim, zdravstvu in zdravstvenemu turizmu,
naravnem okolju ter zelenim površinam.

rekreaciji v

Program:
T2
dograjevanje turisti nih objektov in spremljajo ih programov ter ureditev obale za kopanje;
T3
gradnja turisti nih nastanitvenih objektov in ureditev obale za kopanje;
Z1
predvideno dograjevanje objektov in površin za potrebe bolnišnice, ureditev komunalnih privezov in obale za
kopanje;
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T4
Z2
T5
T6

gradnja turisti nih nastanitvenih objektov in spremljajo ih programov ter ureditev obale za kopanje;
predvideno dograjevanje objektov in ureditev mladinskega okrevališ a ter ureditev obale za kopanje;
dograjevanje turisti nih objektov in spremljajo ih programov ter ureditev obale za kopanje;
gradnja turisti nega naselja s spremljajo imi programi, športno rekreacijskimi površinami, ureditev obale za
kopanje, dograjevanje in prestrukturiranje obmo ja mejnega prehoda v turisti ni informacijski center in druge
turisti ne programe..

Usmeritve:
Ureditev peš in kolesarskega prometa ter drevoreda ob Jadranski cesti, ureditev obalne pešpoti s pre nimi navezavami
proti Jadranski cesti, dolo itev gradbene linije 12 m od Jadranske ceste, ureditev obale za kopanje s spremljajo imi
kopališkimi objekti ter na odsekih sonaravna ureditev ali ohranitev obale. Dolo ena je etažnost objektov do P+1 (v
ureditvenem obmo ju T2 do P+2 ter v ureditvenem obmo ju T6 – južno od Jadranske ceste na obmo ju opuš enega
kamnoloma do P+2, na vizualno manj izpostavljeni lokaciji pa do P+2+M. V vseh ureditvenih obmo jih je možna tudi
izvedba kleti, ki pa mora biti popolnoma vkopana ne glede na konfiguracijo terena. Na obmo jih pozidave je dolo en
faktor zazidanosti 0.25.
Na ini urejanja:
Obmo je se ureja z lokacijskim na rtom. Možno je urejanje z ve lokacijskimi na rti glede na posamezne funkcionalne
in morfološko zaklju ene celote.«
Ohranjanje narave:
Pri na rtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodiš a in pogoji za varstvo naravnih vrednot,
zavarovanih obmo ij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu "Naravovarstvene smernice
za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoro nega in družbenega plana Mestne ob ine Koper – obalno
obmo je Ankarana" (ZRSV, OE Piran, oktober 2003), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Mestne ob ine
Koper.
Varstvo kulturne dediš ine:
Pri na rtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodiš a in pogoji za varstvo kulturne dediš ine, navedeni
v strokovnem gradivu "Zasnova varstva kulturne dediš ine" (ZVKDS, OE Piran, avgust 2003), ki so priloga temu
odloku in se hranijo na sedežu Mestne ob ine Koper.
Drugi pogoji:
V okviru strokovnih podlag za lokacijske na rte, ki obravnavajo posege v morje in obalo, je potrebno izdelati
maritimno študijo, ki obravnava vpliv valovanja, tokovanja, vetrov, potrebnih poglobitev in zasipavanj ter varnost
plovbe. V dolo ilih posameznih lokacijskih na rtov je potrebno opredeliti ustrezne lokacije oziroma na in deponiranja
izkopanega materiala.
Pri izdelavi lokacijskih na rtov je potrebno upoštevati smernice in pogoje s podro ja upravljanja z vodami.
6.3.34. Razširitev pokopališ a Škocjan-San Canziano
Lega
Obravnavano obmo je obsega vzhodno nadaljevanje obstoje ega pokopališ a Škocjan-San Canziano.
Funkcija obmo ja in namenska raba
Obmo je se nameni razširitvi obstoje ega pokopališ a Škocjan-San Canziano na površinah, ki naj bi zadoš ale za
nadaljnjih 25 let.
Program in smernice urejanja
Predlog ureditve novega dela pokopališ a mora upoštevati morfologijo terena in zasnovo obstoje ega pokopališ a,
vsebuje pa ureditev grobnih polj v parkovni in klasi ni ureditvi ter žarnih polja za žarne pokope. Parkirna mesta se
zagotavljajo ob lokalnih cestah.
Podrobno se dolo i program in pogoje za umestitev objektov v prostor v okviru izdelave strokovnih podlag za
lokacijski na rt in sicer z analizo in vrednotenjem prostora in z upoštevanjem smernic in pogojev nosilcev urejanja
prostora.
Kartografski prikaz programske zasnove bo del strokovnih podlag lokacijskega na rta.
Na in urejanja: lokacijski na rt.
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VIII. OBMO JE AVTOCESTE
Tekstualni del odloka se dopolni s tekstom programske zasnove za odsek avtoceste Klanec - Srmin:
PROGRAMSKA ZASNOVA AVTOCESTE
Obmo je po parcelnih številkah
Poseg v prostor zajema naslednja obmo ja
- ureditveno obmo je avtoceste: obmo je obsega cestno telo avtoceste z vsemi spremljajo imi objekti in ureditvami:
priklju ki, razcep, po ivališ e, deviacije cest in poti, nadvozi, podvozi, mostovi, viadukti, obmo ja
vodnogospodarskih ureditev, obmo je ureditve obcestnega prostora vklju no z rekultivacijo zemljiš ter obmo je
za prestavitve infrastrukturnih objektov in naprav v neposredni bližini avtocestnih ureditev;
- ureditveno obmo je deponij trajnih viškov materiala: obmo je obsega celotno obmo je deponije Zamatavinc in
rezervne deponije Bekovec, ki je potrebno za ureditev deponije, zasipavanje in rekultivacijo;
- prestavitve infrastrukturnih objektov izven obmo ja avtoceste: tangirane parcele niso vklju ene v grafi ne prikaze
ureditvenega obmo ja avtoceste; za prestavitve infrastrukturnih objektov izven ureditvenega obmo ja avtoceste
pridobi investitor oz. vzdrževalec infrastrukturnih omrežij služnostno pravico v asu gradnje in pri vzdrževanju
omrežja.
Obmo je avtoceste obsega naslednje parcele
K.o. Socerb
1738/1, 1743/2, 1748, 1749, 1922, 1926, 1993/4, 2549, 2551/2, 2552/3, 2553, 2629, 2630, 2631, 2633/1, 2633/2,
2633/3, 2649/2, 2650/1, 2650/2, 2651/1, 2651/2, 2652, 2653, 2654/1, 2654/2, 2672/2, 2687/2, 2689, 2690, 2692,
2694/2, 2694/3, 2695, 2696/1, 2696/2, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701/1, 2701/2, 2702, 2703, 2708/1, 2708/2, 2714,
2715/1, 2715/2, 2715/3, 2716, 2726, 2728, 2729/3, 2833, 2838, 2846, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855/1, 2855/2,
2856, 2857, 2859, 2860/1, 2860/2, 2862, 2863, 2864, 2866/1, 2866/2, 2868/1, 2868/2, 2870/1, 2870/2, 2871/1, 2871/2,
2872, 2873/1, 2873/2, 2874/1, 2874/2, 2874/3, 2874/4, 2876/1, 2877/1, 2878, 2879, 2880, 2882/1, 2882/2, 2884/1,
2884/2, 2885, 2886/1, 2886/2, 2887/1, 2887/2, 2887/3, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2904, 2905, 2906/1,
2906/2, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912/1, 2912/2, 2912/3, 2913/1, 2913/2, 2914/1, 2914/2, 2914/3, 2914/4, 2914/5,
2914/6, 2914/7, 2914/8, 2914/9, 2914/10, 2914/11, 2914/12, 2915/1, 2915/2, 2915/3, 2916/1, 2916/2, 2916/3, 2917/1,
2917/2, 2918/1, 2918/2, 2919/1, 2919/2, 2919/3, 2920/1, 2920/2, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928/1,
2929/1, 2930, 2931, 2932/1, 2932/2, 2933/1, 2933/2, 2935, 2936/1, 2936/2, 2936/5, 2937/1, 2937/2, 2937/3, 2937/4,
2938/1, 2938/2, 2944/1, 2945/1, 2945/4, 2946/1, 2952, 2958, 2959/1, 2959/3, 2960/3, 2960/4, 2961/2, 2967/5, 2967/9,
3072/1, 3081/13, 3081/18, 3081/3, 3081/5, 3081/6, 3081/9, 3084
K.o. Osp
2695, 2696, 2740/1, 2740/2, 2745/1, 2745/2, 2747/1, 2747/2, 2747/3, 2747/4, 2878
K.o. Gabrovica
2/2, 6, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 12, 17/1, 17/2, 18, 19, 25, 30, 31, 40, 41/1, 42/1, 43/1, 43/2, 43/3, 44, 45, 47,
48/1, 48/2, 48/3, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59/2, 635/2, 635/3, 635/4, 635/5, 710/10, 710/3, 1144, 1146/1, 1147/1,
1147/2, 1147/3, 1147/4, 1147/5, 1154/1, 1154/2, 1154/3, 1154/4, 1155, 1160, 1161/2, 1161/3, 1161/4, 1161/6, 1172/1,
1181/2, 1190/2, 1193/2, 1225, 1226, 1227, 1258, 1259, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1270, 1271, 1272,
1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1290, 1291, 1292, 1293, 1307, 1308,
1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1329, 1330, 1331, 1332,
1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1356, 1357, 1358, 1359,
1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1367, 1369, 1385, 1386, 1393, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1406, 1407, 1409,
1410, 1411, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1461, 1462, 1463
K.o. rni Kal
*164, *165/1, 2432/2, 2434/1, 2434/6, 2456, 2643, 2646/1, 2648, 2649, 2650, 2652, 2654, 2656, 2659, 2660, 2661/1,
2661/2, 2662, 2663/1, 2663/2, 2664, 2666/1, 2666/2, 2668, 2669/1, 2669/2, 2670, 2671, 2672/1, 2672/2, 2673/1,
2673/2, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2680/2, 2682, 2683/1, 2683/2, 2702, 2704/1, 2704/3, 2708/1, 2710/1, 2712/1,
2713/1, 2713/2, 2713/3, 2714/1, 2714/2, 2714/3, 2715/1, 2716, 2717, 2719, 2742/1, 2749/1, 2752, 2753, 2756,
3376/11, 3377/1, 4037, 4041
K.o. Rožar
22, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 48/3, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52/2,
53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 56/1, 56/2, 56/3, 57/1, 57/2, 57/3, 58/1, 58/2, 58/3, 59, 60/1, 60/2, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 63,
64/1, 64/2, 72/1, 73/1, 73/2, 74/1, 74/11, 74/12, 74/2, 90/1, 91, 224/1, 224/2, 224/4, 225, 226, 227/2, 228/1, 228/2, 229,
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230, 232, 233, 234, 235, 236/1, 236/2, 236/3, 237, 240, 241, 242/1, 242/2, 245, 246/1, 246/2, 246/3, 247, 248, 249,
250/1, 250/2, 251, 252, 253, 254/1, 254/2, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263/1, 263/2, 263/3, 264/1, 264/2,
266/1, 266/2, 267, 268, 269, 270/1, 270/2, 271, 275/1, 275/2, 275/3, 276, 277, 279, 284/1, 284/2, 284/3, 284/4, 284/5,
284/7, 284/8, 285, 286/1, 287, 289, 290/1, 290/2, 365/1, 365/2, 366, 367, 368, 369, 370, 371/1, 371/2, 372, 374, 375,
376, 377, 378/1, 378/2, 379, 380, 381, 382/1, 382/2, 383, 384, 385, 386, 659/1 660/1, 660/2, 661, 662, 664, 665, 666,
667/1, 667/2, 668, 669, 670, 671, 672, 682/1, 682/2, 683/1, 683/2, 684, 685/1, 685/2, 686/1, 686/2, 686/3, 687, 688,
689, 690, 692, 693, 694, 696/1, 696/2, 697/1, 697/2, 698/1, 698/2, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705/1, 705/2, 705/3,
706/1, 706/2, 707, 708, 709, 711, 712, 713, 714/1, 714/2, 714/3, 715, 718, 720, 724/1, 724/2, 725/1, 725/2, 726/1,
726/2, 726/3, 726/4, 726/5, 726/6, 726/7, 726/8, 726/9, 726/10, 726/11, 726/12, 726/13, 726/14, 726/15, 726/16,
726/17, 727/1, 727/5, 727/6, 727/7 728/2, 728/3, 729/1, 730, 796/1, 796/3, 796/4, 1040, 2411, 2412/1, 2412/2, 2413,
2414, 2417/3, 2418, 2419/1, 2419/2, 2420, 2421, 2425/1, 2425/2, 2427/1, 2427/3, 2357/1, 2357/2, 2358,2457/2, 2461,
2469, 2509, 2510/1, 2510/2, 2510/3, 2512/1, 2512/2, 2512/3, 2513/1, 2513/2, 2513/3, 2513/4, 2518, 2519, 2629/1,
2629/2, 2632, 2635/1, 2635/3, 2636, 2640, 2671, 2673, 273/1, 710/1, 710/2, 710/3, 710/4, 710/5, 2631
K.o. Tinjan
64/2, 68, 644/2, 645/1, 645/2, 646, 647, 649/1, 649/2, 650/1, 650/2, 651/1, 651/2, 653/1, 653/2, 653/3, 654, 655, 656/1,
656/2, 657/1, 657/2, 657/3, 657/4, 657/5, 657/6, 657/7, 658/1, 658/10, 658/12, 658/13, 658/2, 658/3, 658/4, 658/5,
658/6, 658/7, 658/9, 659/1, 659/2, 659/3, 659/4, 659/5, 659/6, 659/8, 659/9, 660, 661/10, 661/11, 661/12, 661/13,
661/14, 661/15, 661/16, 661/17, 661/18, 661/19, 661/20, 661/21, 661/23, 661/4, 661/6, 661/7, 661/8, 661/9, 662/1,
662/2, 662/3, 662/4, 662/5, 662/6, 663/1, 663/2, 664/1, 664/2, 664/3, 680, 681/1, 681/2, 681/3, 682/1, 682/2, 683/1,
683/2, 684, 685, 686/1, 686/2, 687/1, 687/2, 687/3, 687/4, 688, 689, 691/1, 691/2, 691/3, 692/1, 692/2, 693/2, 694/1,
694/2, 694/3, 702/2, 702/3, 703, 704, 705, 706, 707/1, 707/2, 708, 709, 710, 729, 730/1, 730/2, 731, 733/1, 733/2, 734,
735, 736/1, 736/2, 737, 738, 739, 740/1, 740/2, 741/1, 741/2, 742, 743, 744/1, 744/2, 744/3, 744/4, 744/5, 745/1, 745/2,
746/1, 748/1, 750/2, 750/3, 781/2, 782/1, 782/2, 784/1, 784/2, 785/1, 785/2, 785/3, 786, 787/1, 787/2, 787/3, 787/4,
787/5, 788/1, 788/2, 788/3, 788/4, 788/5, 789/4, 797, 1829/1, 1830, 1831, 1833, 1834, 1837/1, 1838/3
K.o. Dekani
32, 33/1, 33/2, 33/3, 34, 35, 36/1, 36/2, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61/2, 62, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 307/1, 308/1, 308/2, 344, 347, 348, 349, 350, 351, 352,
353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 776, 784, 922/1, 926,
927, 928, 929, 930, 931, 936, 937, 943, 944, 945, 946, 949, 950, 996, 951/1, 952/1, 997/1, 2707, 2800/1, 3124
K.o. Škofije
*79/5, *79/7, *79/8, *79/9, *79/10, *79/11, *79/12, *79/14, *79/15, *79/17, *79/18, 255, *414, *420, 561/13, 566,
567/1, 567/2, 568, 569/1, 569/2, 569/3, 569/4, 569/5, 571/2, 571/10, 571/11, 571/12, 571/13, 571/14, 571/15, 571/16,
571/17, 571/18, 571/19, 673/2, 673/8, 673/9, 673/11, 673/12, 673/14, 701/1, 701/6, 702/1, 702/3, 702/4, 702/5, 702/6,
702/7, 702/8, 702/9, 702/10, 702/11, 702/12, 702/13, 702/14, 702/15, 702/16, 702/18, 702/19, 702/20, 702/21, 702/22,
703/1, 703/2, 703/3, 704/1, 704/2, 704/3, 705/1, 705/2, 705/3, 705/4, 705/5, 709/1, 709/2, 710, 711/1, 711/2, 711/3,
712/2, 713/1, 713/2, 714/1, 714/2, 714/3, 714/4, 728/1, 730/1, 730/2, 731, 737/2, 737/16, 737/31, 737/66, 737/67,
737/68, 737/69, 737/70, 737/72, 737/77, 974/1, 974/2, 974/3, 974/6, 979, 1001, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007,
1008,1009/1, 1009/2, 1009/3, 1009/4, 1009/5, 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1011/1, 1012/1, 1012/2, 1013/1, 1013/2, 1013/3,
1017, 1018/13, 1018/8, 1032/2, 1032/3, 1033, 1034/1, 1034/2, 1034/3, 1034/4, 1035/1, 1035/2, 1035/3, 1035/4, 1036,
1038, 1039/1, 1039/2, 1039/3, 1039/4, 1040/1, 1040/2, 1040/3, 1040/4, 1041/1, 1041/3, 1043, 1044, 1045/1, 1045/2,
1045/3, 1046/1, 1046/2, 1046/3, 1047/1, 1047/2, 1047/3, 1047/4, 1047/5, 1047/6, 1047/40, 1047/41, 1047/42, 1723/6,
1723/7, 1727, 1734, 1737/1, 1737/2, 1738/1, 1771, 1772, 1774/3, 1780, 1849, 1883/1, 1883/3, 1893, 1896, 1897, 1905
K.o. Ankaran
790, 792, 793, 794, 795/1, 795/2, 796, 797/1, 797/2, 797/3, 798, 799/1, 887/1, 917, 918, 919, 921
K.o. Bertoki
5726/9, 5736/1, 5736/2, 5736/7, 5737/1, 5737/2, 5739, 5766, 5767, 5768, 5769, 5770, 5771, 5772, 5773/1, 5773/2,
5773/3, 5774/1, 5774/2, 5796, 5797/2, 5797/3, 5797/7, 5797/9, 5866/4, 5974/1, 5987/1, 5987/2, 5990, 5992, 5994,
5796, 5997, 6007/3, 6010, 6018/1, 6024/1, 6035, 6073/1, 6307/2, 6314, 6316, 6323, 6324, 6359, 6363, 6364, 6365,
6366, 6367, 6368, 6369, 6370, 6371, 6372, 6373, 6374, 6375, 6376/1, 6376/2, 6376/3, 6378, 6379, 6380, 6381, 6384,
6385
Deponija trajnih viškov materiala Zamatavinc
K.o. Dekani
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657, 658, 659, 660, 727, 728, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748,
752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 778, 779, 780, 781, 782, 787, 788,
789, 790, 793, 794, 808/2, 809/2, 810/1, 810/2, 811/1, 811/2, 812/1, 812/2, 813/1, 813/2, 814/1, 814/2, 815/1, 815/2,
816/1, 816/2, 817/1, 817/2, 818/1, 818/2, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833,
834, 835, 836, 837, 838, 839, 840/1, 840/2, 863/1, 863/2, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852,
853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 864, 865, 868, 871, 872/1, 872/2, 872/3, 872/4, 875, 876, 877, 878/1,
878/2, 884/1, 884/2, 885, 886, 906, 907, 922/1, 924, 925, 926, 1175/1, 1175/2, 1176/1, 1176/2, 1177/1, 1177/2
Deponija trajnih viškov materiala Bekovec
K.o Rožar
727/1, 727/2, 727/3, 727/4, 727/8, 727/9, 727/10, 728/1, 2348/1, 2351/1, 2351/2, 2351/3, 2351/4, 2351/5, 2352/1,
2352/2, 2352/14, 2352/15, 2352/16, 2354/1, 2354/2, 2354/3, 2354/4, 2354/5, 2354/7, 2354/8, 2354/9, 2354/12,
2354/13, 2354/14, 2355/1, 2355/6, 2356, 2357/1, 2357/2, 2358, 2632, 2640, 2671
K.o. rni Kal
2680/1, 2680/2, 2682, 2683/1, 2683/2, 2685, 2686/1, 2686/2, 2688, 2689, 2690, 2692, 2693/1, 2693/2, 2693/3, 2695/1,
2695/2, 2695/3, 2695/4, 2695/5, 3377/1
Prestavitve komunalnih naprav izven ureditvenega obmo ja avtoceste
Vodovodno omrežje
K.o. Bertoki
5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5761, 5762, 5763/1, 5763/2, 5765/1, 5765/2, 5765/4, 5765/5, 5767, 6035, 6037, 6064,
6322
k.o. Dekani
695, 704
k.o. Gabrovica
1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1367
K.o. Tinjan
6/1, 47/1, 47/2, 50/1, 50/2, 52/2, 58/2, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 68, 1828/1, 1833
k.o. Škofije
1009/1, 1009/2, 1009/3, 1009/4, 1009/5, 1012/1, 1012/2, 1013/1, 1013/2, 1013/3, 1014/1, 1016/1, 1017, 1018/1,
1018/4, 1018/5, 1018/6, 1018/10, 1019/2, 1020/3, 1021/1, 1021/2, 1021/3, 1022/4, 1025/1, 1025/3, 1026/2, 1192/1,
1723/6, 1723/7, 1738/1,1780, 1789, 1883
Elektro omrežje
k.o. Ankaran
797/1, 797/3, 799/1, 919
k.o. Bertoki
5736/1, 5737/1, 5737/2, 5765/1, 5765/2, 5767, 5768, 5769, 5770, 5771, 5772, 5773/1, 5773/2, 5773/3, 5774/1, 5774/2,
5776/1, 5778/1, 5778/2, 5779, 5792/1, 5792/2, 5792/3, 5792/5, 5792/6, 5879, 5974/1, 5992, 5996/1, 5996/2, 5997,
6000, 6007/2, 6009/1, 6009/3, 6035, 6036,6038, 6039, 6073/1, 6303, 6304, 6316, 6324, 6366, 6372, 6374, 6375, 6377,
6382, 6383,
k.o. rni kal
2655, 2656, 2668, 2673/2, 2674, 2753, 2756, 4041
k.o. Dekani
33/2, 34, 35, 40, 42, 53, 56, 57, 58, 59, 61/1, 61/2, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 74, 77, 88, 94, 95, 96, 110/1, 353, 361, 362,
364, 372, 702, 703, 716, 729, 730, 732, 733, 734, 735, 736, 756, 757, 758, 759, 761, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771,
772, 774, 775, 776, 784, 822, 865, 866, 918/1, 918/2, 919, 920, 921, 922/1, 923, 933, 934, 935, 936, 944, 949, 951/1
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2707, 2752/2, 2772, 2773/1, 2774/1, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2781, 2782, 2783, 2787/3, 2800/1, 2800/2, 3057,
3058
k.o. Gabrovica
2/2, 2/3, 8/1, 8/2, 9/1, 24, 25, 27, 28, 1144, 1147/2, 1147/3, 1154/1, 1155, 1161/3, 1226, 1227, 1242, 1243, 1244, 1253,
1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1279, 1280, 1307, 1464
K.o. Rožar
406, 500/2, 513, 519, 520, 521/1, 521/2, 522, 523/3, 523/4, 524, 526, 527, 529, 531, 535, 537, 539, 542/2, 543/1, 543/2,
544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2, 548/1, 549/1, 549/2, 550/1, 550/2, 551/1, 551/2, 551/3, 551/4,
655/1, 655/2, 656/1, 657/1, 658, 659/1, 659/2, 660/1, 660/2, 661, 664, 665, 667/1, 667/2, 674, 675/1, 676/1, 676/2,
676/3, 677/1, 668, 727/1, 727/5, 727/6, 727/7, 728/2, 728/4, 728/5, 729/1, 730, 795, 2357/1, 2357/2, 2412/1, 2412/2,
2413, 2414, 2417/1, 2417/2, 2417/3, 2427/1, 2427/2, 2427/3, 2428, 2429, 2629/1, 2630, 2631, 2632, 2434, 2435, 2437,
2439/1, 2439/2, 2441/1, 2444, 2445/1, 2447/1, 2447/2, 2449, 2451, 2453, 2456/1, 2456/2, 2457/1, 2457/2, 2469,
2635/2, 2673
k.o. Socerb
1738/1, 1740, 1741, 1742, 1743/1, 1743/2, 1745, 1748, 1749, 1920/1, 1922, 1926, 1927/1, 1929, 1930, 1933/2, 1933/3,
1933/4, 1934, 1993/4, 2549, 2649/2, 2967/5, 3080, 3081/3
k.o. Škofije
*79/3, 673/8, 702/7, 702/8, 702/21, 702/22,704/2, 705/1, 705/3, 705/4, 706, 708/1, 708/2, 709/2, 728/1, 732/1, 832,
979, 1007, 1009/1, 1009/2, 1009/3, 1009/4, 1009/5, 1010/1, 1011/1, 1012/1, 1012/2, 1013/1, 1013/2, 1013/3, 1014/1,
1016/1, 1017, 1018/1, 1018/4, 1018/5, 1018/6, 1018/10, 1019/2, 1019/5, 1020/2, 1020/3, 1021/1, 1021/2, 1021/3,
1022/4, 1024, 1025/1, 1025/3, 1026/2, 1192/1, 1723/6, 1723/7, 1727, 1738/1, 1780, 1789, 1822/1, 1822/2, 1822/3,
1823, 1827, 188371, 1883/2
Telekomunikacijsko omrežje
K.o. rni kal
2680/2, 2682, 2683/1, 2683/2, 3377/1
K.o. Gabrovica
1/3, 1/4, 6, 8/1, 8/2, 27, 28, 53, 55, 56, 57, 58, 59/2, 59/3, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 79, 80, 81/1, 81/3, 90/4, 91/1,
1144, 1147/1, 1148, 1149, 1154/1, 1155, 1161/3, 1161/6, 1227, 1228, 1242, 1243, 1244, 1251, 1255, 1256, 1281, 1282,
1286, 1292, 1293, 1307, 1349, 1398, 1400
K.o. Rožar
334, 335, 336, 382/1, 382/2, 383, 384, 2635/1, 2357/1, 2357/2, 2358, 2640, 2671
Opombe:
*
k.o. Rožar:
k.o. Ankaran:

oznaka za stavbno parcelo
parc. štev. 1040 obstaja v katastrskem na rtu vendar ni podatkov v pisnem delu katastrskega operata.
par. štev. 921 obstaja v DKN, je rezultat izmere ceste, ki še ni uveljavljena. Parcela je nastala iz parc.
štev. 793.

Tehnološki pogoji gradnje in omejitve
Avtocesta mora na poteku med Srminom in Zgornjim krasom premagati višinsko razliko 400 m. Trasa mora biti
speljana tako, da vzdolžni sklon ne presega 5%.
Zgradba terena po katerem poteka avtocesta je kras na zgornjem delu (do rnega Kala) in fliš na spodnjem delu (od
rnega Kala do konca odseka).
Pri vseh posegih v prostor (nasipi, ukopi) je treba upoštevati specifiko gradnje na apnencu in na flišu.
Na in gradnje na krasu je treba prilagoditi ranljivemu terenu ter prepre iti poškodbe kraških jam in brezen zaradi
tresljajev.
Pri gradnji na krasu je pri akovati odpiranje še neznanih kraških jam in brezen. Ukrepe za zavarovanje dolo i Inštitut
za raziskavo krasa.
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Pri gradnji na flišnih pobo jih je treba prepre iti splazitve terena in zasipavanje hudourniških grap. Zaradi gradnje
avtoceste in deponij trajnih viškov materiala se ne sme poslabšati vodni režim odtoka hudourniških in visokih voda, kar
se zagotovi z zadostno dimenzioniranimi prepusti in ureditvami strug.
V obmo ju re nih naplavin Rižane se je izogibati gradnji visokih nasipov, ki je lahko problemati na zaradi majhne
nosilnosti tal in posedanja.
Na Krasu poteka trasa v bližini IV. varstvenega pasu rižanskega vodovoda.
Zaradi nezadostnega poznavanja kraškega podzemlja je pri gradnji treba upoštevati vse zaš itne ukrepe, ki veljajo za
gradnjo v vodovarstvenih obmo jih.
Zaradi vpliva vetra na prometno varnost je treba na visokem viaduktu pri rnem kalu postaviti protivetrno zaš itno
ograjo. V vetru izpostavljenih obmo jih je potrebna ponovna zasaditev in dosaditev izsekanih varovalnih gozdov.
Zaradi velikih koli in trajnih viškov materiala pri gradnji avtoceste bo potrebno zagotoviti možnost uporabe oz.
odlaganja dela viškov izven telesa avtoceste. Naloga investitorja avtoceste je, da ravna gospodarno z viški kvalitetnega
kamnitega materiala, ki se uporabi za graditev telesa avtoceste, za gradnjo drugih planiranih objektov v bližnji okolici
in za predelavo. V deponije trajnih viškov se odlaga le nehomogen apnen asti in flišni izkopni material.
Gradbiš e avtoceste je treba organizirati tako, da bodo prevozi v najve ji možni meri potekali po trasi avtoceste.
Opis posega in prostorska organizacija
Programska zasnova za avtocestni odsek Klanec - Srmin obravnava obmo je avtocestnega odseka na poteku od meje z
ob ino Hrpelje - Kozina (v predoru) do konca odseka pri Bertokih, kjer se priklju i trasa na rtovane avtoceste na
sedanjo avtocesto A1.
Odsek avtoceste na obmo ju Mestne ob ine Koper je dolg 12,19 km, od tega je potek v predorih dolžine 3,35 km.
V programski zasnovi upoštevana trasa avtoceste je kombinacija variant DIII/2 (Klanec - rni Kal) in DI/2T ( rni Kal
- Srmin).
Trasa poteka po Zgornjem krasu in ez Kraški rob v predoru, po Spodnjem krasu poteka vzporedno z sedanjo glavno
cesto G1-10, na obmo ju Rjava stena preide na viadukt, ki pre ka obrobje Osapske doline. V nadaljevanju poteka trasa
avtoceste mimo vasi Stepani in dalje severno od hriba Škrljevica ez obmo je Tinjanskih njiv do Globokega potoka,
kjer pride v predor Dekani. Po izhodu iz predora poteka trasa avtoceste po pobo ju nad naseljem stanovanjskih blokov
Na vardi in nad zaselkom Postaja, na severnem obrobju industrijske cone, preide na viadukt, ki pre ka obmo je
sedanjega križiš a Dekani in Rižano. Pri Bertokih se trasa na rtovane avtoceste z osjo in niveleto vklju i na obstoje o
avtocesto Koper - križiš e Dekani.
Avtocesta se navezuje na obstoje e in na rtovano cestno omrežje (glavne, hitre, regionalne in lokalne ceste) preko dveh
priklju kov in razcepa:
- Priklju ek pri naselju Kastelec se preko regionalne ceste R3-627 navezuje na glavno cesto G1-10 in je namenjen
zaledju bližnjih naselij, omogo a tudi obvoz viadukta pri rnem Kalu v primeru za asne zapore.
- Priklju ek pri naselju rni Kal se navezuje na glavno cesto G1-10, namenjen je tranzitnemu prometu v smereh
Ljubljana - Buzet in Koper (Trst) - Buzet ter zaledju bližnjih naselij.
- V razcepu Srmin se povezujeta avtocesta in obalna hitra cesta Srmin - Škofije. V povezavi s preoblikovanim
križiš em Dekani se avtocesta in hitra cesta navezujeta tudi na omrežje glavnih, regionalnih in lokalnih cest. V
obmo ju razcepa je možna tudi direktna priklju itev Luke Koper na avtocesto.
Sestavni del avtoceste je enostransko po ivališ e ob sedanjem priklju ku regionalne ceste R3-627 na glavno cesto G110, ki je dostopno je tudi z G1-10. Po ivališ e je pomembno predvsem kot razglediš e in turisti no-informacijska to ka
s parkiriš em,
razgledno ploš adjo, informacijsko pisarno, manjšim gostinskim objektom in stojnicami.
Ureditev bencinskega servisa ni dopustna.
V obmo ju razcepa Srmin je (v smeri Ljubljana oz. Trst) obstoje i bencinski servis. Omogo ena mora biti najmanj
navezava na lokalno cestno omrežje.
Pri gradnji avtoceste sta na rtovani dve deponiji trajnih viškov materiala. Najprej se uredi in zapolni deponija
Zamatavinc. Deponija Bekovec je rezervna lokacija za primer, e bodo viški nehomogenega apnen astega in flišnega
material ve ji od zmogljivosti deponije Zamatavinc.
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Pogoj za odpiranje deponije Bekovec so dokumentirano preverjene vse možnosti druga ne uporabe viškov materiala
oz. primernejšega na ina odlaganja trajnih viškov in podroben na rt sonaravne ureditve.
Odsek avtoceste je vklju en v odprti cestninski sistem. Zadnja cestninska postaja primorskega kraka avtoceste Diva a Srmin je Kozina.
Sedanja glavna cesta G1-10 ostane v celoti v rabi za kasnejši vzporedni promet.
Vse ceste in poti, ki jih prekine avtocesta se nadomestijo z novimi povezavami tako, da je omogo en dovoz do vseh
obmo ij, objektov in parcel.
Namenska raba površin
Ureditveno obmo je avtoceste je dolo eno z upoštevanjem velikosti zemljiš a, ki omogo a vse na rtovane ureditve,
organizacijo gradbiš a, ve je preoblikovanje terena in druge ureditve pri izvedbi zahtevnih posegov in objektov.
Poseg v prostor za gradnjo avtoceste in spremljajo ih ureditev obsega približno 70 ha zemljiš , ki so dolo ena v
obmo ju kompleksnega urejanja (ureditveno obmo je avtoceste).
Poseg v kmetijska in gozdna zemljiš a obsega
- 50,5 ha kmetijskih zemljiš , od tega približno 17, 6 posega na 1. obmo je kmetijskih zemljiš : Spodni kras 2,5 ha
(priklju ek Kastelec), Stepani 7,0 ha (priklju ek rni Kal), Postaja 0,9 ha, olj ni nasadi Lama 3,2 ha, ravnina ob
Rižani 4,0 ha (razcep Srmin),
- 14,5 ha gozdnih zemljiš s pretežno varovalno funkcijo
Od naselja stanovanjskih blokov Na vardi do konca odseka poteka trasa v obmo ju urbanisti ne zasnove mesta Koper.
Poseg v obmo je razpršene poselitve med Spodnjimi Škofijami in Bertoki pogojuje rušenje in odkup oz. spremembo
namembnosti ve jega števila objektov ter delno preureditev obstoje ega cestnega omrežja.
Izven obmo ja urbanisti ne zasnove je potrebna rušitev enega objekta.
V planirane površine za poselitev posega avtocesta na obmo ju industrijske cone Lama - Iplas. Prvotno planirane
površine za širitev IC se zmanjšajo za približno 2,5 ha.
Posredno vpliva avtocesta na planirane površine za širitev naselja Kastelec proti jugu. Zaradi zaš ite naselja pred vplivi
prometa se ohrani sedanja raba - gozd. Prvotno planirane površine za poselitev se zmanjšajo za približno 0,60.
Po zaklju eni gradnji avtoceste in sanaciji poškodovanih zemljiš se obmo je avtoceste razmeji na površine izklju ne
rabe avtoceste in površine, kjer je mogo a tudi druga raba prostora pod dolo enimi pogoji ter vzdrževanje
infrastrukturnih vodov. Izvede se nova parcelacija.
V obmo ju izklju ne rabe avtoceste je najve ji del površin namenjen telesu avtoceste, kar vklju uje površine usekov,
nasipov ter spremljajo ih objektov: priklju kov, razcepa in po ivališ a. Manjši del obmo ja zasedajo ureditve za
zbiranje in pre iš evanja meteornih voda z avtoceste, deviacije sedanjih cest in poti, ureditve regulacij vodotokov,
prestavitve infrastrukturnih vodov.
Ostalo obmo je, ki se po zaklju eni gradnji avtoceste izlo i iz ureditvenega obmo ja avtoceste je dolžan investitor
sanirati in rekultivirati. Rekultivirana poškodovana kmetijska in gozdna zemljiš a bodo pretežno ostala v dosedanji
rabi. Najkvalitetnejša kmetijska zemljiš a bodo s posegom izgubila na kakovosti, zato se izlo ijo iz 1. obmo ja
kmetijskih zemljiš . Gozdovi v tem obmo ju bodo tudi v bodo e imeli varovalno funkcijo.
Dejavnost na stavbnih zemljiš ih se prilagodi novim razmeram v prostoru. Na podlagi monitoringa po zaklju eni
gradnji avtoceste ugotovljene obremenitve okolja z emisijami prometa so podlaga za dolo itev nove namembnosti
urbanega obmo ja.
Ureditev deponije trajnih viškov Zamatavinc je poseg na približno 11 ha borovega gozda, ureditev (rezervne) deponije
Bekovec pa poseg na približno 10 ha borovega gozda.
Nadaljna raba obmo ij deponij trajnih viškov materiala bo opredeljena po zaklju eni konsolidaciji terena v skladu z
optimalno rekonstrukcijo sedanjih razmer v prostoru in pobudami prebivalcev.
Infrastrukturna oprema v obmo ju kompleksnega urejanja
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Vsa meteorna voda s cestiš a avtoceste in pralna voda iz predora se zbira v ustrezno dimenzionirano kanalizacijo do
objektov za pre iš evanje.
Na obmo ju po ivališ a je treba urediti neprepustno greznico.
Za oskrbo avtoceste z elektri no energijo se zgradi potrebno število transformatorskih postaj, ki so povezane z
obstoje im elekti nim omrežjem.
Oskrba predorov z vodo za požarno varnost se zagotovi iz novih rezervoarjev pri obeh predorih.
Po ivališ e se priklju i na obstoje e vodovodno omrežje. Na po ivališ u je treba izvesti ustrezno hidrantno omrežje.
Na celotni trasi AC je potrebna ureditev kabelske kanalizacije za klic v sili.
Po ivališ e se priklju i na javno telefonsko omrežje..
Javna razsvetljava se uredi na obeh priklju kih in razcepu.
Semaforizacija je v obmo ju razcepa.
Prestavitev infrastrukturnih vodov zaradi gradnje avtoceste
Zaradi gradnje AC in drugih ureditev so potrebne prestavitve infrastrukturnih vodov oz. ureditve križanj:
Trasa avtoceste in deviacij križajo ve cevovodov obstoje ih vodovodov.
Trasa avtoceste in deviacije križajo ve visokonapetostnih (110 kV), srednjenapetostnih (10/20/ kV) in
nizkonapetostnih elekti nih vodov.
Trasa avtoceste in deviacije križajo ve telekomunikacijskih vodov.
Med gradnjo je potrebno zavarovati primarni kanalizacijski zbiralnik v obmo ju priklju ka Dekani.
Vsa križanja in prestavitve je potrebno izvesti skladno s predpisi in pogoji upravljalcev. infrastrukturnih omrežij.
Trasa avtoceste križa ve grap hudourniških potokov na flišnih pobo jih. Križanja se uredijo z zadostno
dimenzioniranimi prepusti.
Uredijo se zaradi gradnje prekinjeni melioracijski jarki in drugi obstoje i kanali.
Usmeritve za arhitekturno in krajinsko oblikovanje avtoceste
Objekti na avtocesti
- Vsi objekti na avtocesti, zlasti premostitveni, morajo biti arhitekturno oblikovani in usklajeni s krajinsko podobo
prostora.
- Oblikovalsko pozornost je treba posvetiti portalom predorov.
- Viadukt pri rnem Kalu bo oblikovan na podlagi izbrane rešitve na nate aju, zaklju enem junija 1998.
Priklju ka in razcep
Pri arhitektonskem in urbanisti nem oblikovanju priklju kov in razcepa je treba upoštevati krajinske zna ilnosti
(turisti no ponudbo obmo ja, naravne in kulturne znamenitosti). Za obmo ja obeh priklju kov in razcepa je treba v
okviru PGD-PZI izdelati posebne ureditve zasaditev.
Po ivališ e
Za celotno obmo je se izdela urbanisti no - arhitekturna rešitev ter na rt krajinske ureditve in ozelenitve v skladu z
urejanjem celotnega obmo ja.
Odbojna ograja avtoceste
Vse odbojne ograje na avtocesti so v kovinski izvedbi in ne presegajo višine 0.75 m razen na mestih posebne zaš ite,
kjer je visoka 1,20m. Lo ilni pas med srednjima ograjama je zatravljen in /ali zasajen z grmovnicami.
Protihrupne zaš ite
- Protihrupna zaš ita š itenega obmo ja se mora izvesti zvezno oz. s prekrivanjem razli nih tipov zaš ite (pri
menjavi nasip / ograja se morata v smeri š itenega obmo ja prekriti).
- Protihrupna ograja na viaduktu se izvede kot del konstrukcije in oblikovanja viadukta in je v celoti ali vsaj delno
transparentna.
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Protivetrna zaš ita
- Protiveterna ograja na viaduktu se izvede kot del konstrukcije in oblikovanja viadukta skladno s sprejeto nate ajno
rešitvijo.
- Na delih trase, ki so izpostavljene vetru, se obnovi oz. zasadi zaš itni gozd.
Oblikovanje reliefa
- Reliefno oblikovanje nasipov in usekov se izvede v skladu z geološkmi zna ilnostmi in obstoje o morfologijo
terena.
- Nakloni nasipov in razprtih usekov so razli ni in se prilagajajo konkretni situaciji v prostoru, vendar pa na eloma
niso strmejši od 1:1,5 v apnencu in 1:2 v flišu.
Zasaditve
- Nove zasaditve se v najve ji možni meri navezujejo na obstoje o vegetacijo. Nove skupine drevnine in ureditve
morajo biti v skladu z obstoje im krajinskim vzorcem.
- Uporabi se zgolj avtohtono vegetacijo, razen na nekaterih obmo jih posebnih ureditev.
Oblikovanje gozdnega roba:
- Kjer trasa preseka gozdne površine se najmanj v pasu 10 m od useka s spodnjo bermo ali najmanj 10 m od
skrajnega roba cestiš a sanira in oblikuje nov gozdni rob.
- V obmo ju listnatih gozdov se izvede panjevska se nja in dosaditev z avtohtonimi listavci.
Sanacija varovalnih in zaš itnih gozdov
- Predvidi se dosaditev z borom v dovolj širokem pasu za sanacijo posega.
- Zaš itna ograja se praviloma premakne bližje k cesti, tako da se obstoje i gozd neprekinjeno nadaljuje z novo
zasaditvijo.
Sanacija antropogenih prvin
- Opuš eni deli cest se reliefno preoblikujejo in zatravijo oz. zasadijo v skladu s krajinskimi zna ilnostmi prostora.
- Krake s cesto prekinjenih obstoje ih kamnitih zidov se z dozidavo sklene, e to ni mogo e, pa ustezno zaklju i.
- Kmetijske terase se smiselno zaklju i oz. nadaljuje na v ta namen preoblikovanem nasipu ali useku.
Ureditve ob bazenih
- Obmo ja za zbiranje in pre iš evanje voda s cestiš a se vklju i v širši prostor s pomo jo ustreznega oblikovanja
reliefa in zasaditve. Z ureditvijo se ne sme ovirati dostopa do objektov.
- Za izvedbo servisne ceste se povsod kjer je mogo e uporabijo obstoje e poti.
Zaš itna ograja
- Ograja se na dolo enih mestih smiselno premakne z roba odkupljenega zemljiš a in se vklju i v ureditev.
Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediš ine ter zna ilnih prvin krajine
Kraški regijski park in krajinski park Kraški rob
- Varovanje naravnih vrednot in zna ilnih prvin krajine je potrebno upoštevati pri krajinski ureditvi s im ve jo
rekonstrukcijo sedanjih zna ilnosti, rabe in vegetacijskega pokrova, kakor tudi pri vzdrževanju in izboljševanju
vseh ureditev v obmo ju avtoceste.
Prehajanje živali
- Obstoje a migracijska pot divjadi na Krasu ostane neprizadeta v obmo ju poteka avtoceste v predoru Kastelec.
- Prehodnost migracijskega koridorja Rižana - Tinjansko gri evje je omogo ena s potekom avtoceste v predoru
Dekani.
Podzemske jame
e pride do odkritja novih jam med gradnjo avtoceste, je potrebno o tem takoj obvestiti pristojno službo.
- Potrebno je opazovanje eventuelnih sprememb v jamah ob gradnji avtoceste in posebno poostren nadzor.
Kulturna dediš ina
- Na odsekih, kjer tangira avtocesta arheološka obmo ja, se izvedejo predhodne raziskave.
- Pri posegih v obmo ja kulturne krajine se pri preoblikovanju terena ponovno uredijo kulturne terase.
- V primeru ureditve deponije Bekovec se ne posega v kulturne terase na desnem in levem bregu Krniškega potoka.
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Usmeritve za varovanje okolja
Varstvo pred hrupom
- Osnovni ukrep ja zmanjšanje emisije hrupa z uporabo prevleke iz drobirja z bitumenskim mastiksom (DBM), ki
zmanjša emisije hrupa za 2 dB(A). Ukrep se upošteva vsaj na poteku avtoceste v bližini obmo ij poselitve.
- Dodatni protihrupni ukrepi se dolo ijo na podlagi ocene obremenitve okolja s hrupom in upoštevanjem stopenj
zaš ite posameznih obmo ij: v obmo ju Na vardi se upošteva 2. stopnja zaš ite, v ostalih obmo jih se upošteva III.
stopnja zaš ite. V obmo ju industrijske cone Dekani se upošteva IV. stopnja zaš ite. Zgrajene morajo biti
protihrupne bariere ob trasi avtoceste in deviacij povsod, kjer bodo presežene predpisane ravni hrupa.
- Na podlagi monitoringa v asu obratovanja avtoceste je investitor dolžan izvesti ev. potrebne dodatne ukrepe.
Investitor je dolžan izvajati tudi ukrepe med gradnjo, ki so opredeljeni v poro ilu o vplivih na okolje.
Varstvo zraka
- Med obratovanjem avtoceste posebni zaš itni ukrepi predvidoma ne bodo potebni.
- V asu gradnje je izvajalec dolžan izvajati ukrepe, ki so opredeljeni v poro ilu o vplivih na okolje.
Podzemne vode
- Zaradi nezadostnega poznavanja možnih vplivov onesnaženja na ranljivem kraškem svetu je potrebno upoštevati
vse potrebne ukrepe, dolo ene za gradnjo na obmo ju zaš ite vodnega vira.
Vodotoki
- Vse naravno ohranjene vodotoke oz. dele vodotokov je treba med gradnjo varovati pred onesnaženjem in
zasipavanjem. Regulacije morajo biti izvedene sonaravno, po zaklju eni gradnji je treba obnoviti obvodno
vegetacijo ter tako omogo iti ponovno vzpostaviti obvodne biotope.
- Ureditve reguliranih odsekov morajo živalim omogo iti podobne življenske pogoje, kot je sedanje stanje.
Kmetijska in gozdna zemljiš a
- Pri gradnji avtoceste je treba zavarovati kmetijska in gozdna zemljiš a pred poškodbami. Poseg na nova zemljiš a
se omeji na najmanjše površine, ki omogo ajo nemoteno gradnjo in vzdrževanje ureditev.
- Po zaklju eni gradnji mora investitor zagotoviti sanacijo in rekultivacijo vseh poškodovanih zemljiš .
- Z rodovitno plastjo tal, ki jo je treba odstraniti z mati ne podlage, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti
racionalno ravnanje in varovanje kakovosti.
- Rodovitna prst se uporabi za sanacijo poškodovanih površin na gradbiš u avtoceste.
Trajni viški rodovitne prsti se odložijo v deponije dolo ene s predpisom MO Koper.
- Na obmo ju Rižanske doline se z rekonstrukcijo poškodovanih melioracijskih jarkov zagotovi nadaljnje
funkcioniranje sistemov.
- Zaš ita kmetijskih zemljiš pred vplivi vetra se izvede z zasaditvijo zaš itne (avtohtone) vegetacije na nasipih in
ob robu ukopov.
- Zaradi gradnje prizadeti gozdni rob mora biti po kon anih delih saniran v smislu ekološke in funkcionalne
skladnosti.
Usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaš ito
-

Na vse obstoje e protipožarne gozdne poti, ki se presekajo z avtocesto ali deviacijami, je treba urediti ustrezne
dostope.
Zagotovljeni morajo biti dovozi za intervencijska vozila do vseh obmo ij, preskrba s požarno vodo ne sme biti
okrnjena.
Posebna protipožarna ureditev mora biti na po ivališ u.
Upoštevajo se predpisi o varstvu pred požarom v naravnem okolju.

Kartografski del družbenega plana
Za družbeni plan veljajo iste spremembe kartografskega dela in kartografske dokumentacije kot so navedene v 2. lenu
tega odloka.
Nova sestavina je kartografskega dela družbenega plana je programska zasnova avtoceste, ki vsebuje:
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-

list 1: situacija obstoje ega parcelnega stanja z mejo obmo ja kompleksnega urejanja, KK 1:2000
list 2: namenska raba prostora ter usmeritve za oblikovanje prostora in varovanje okolja, TTK 1:5000
list 3: komunalna in energetska infrastruktura, TTK 1:5000.

IX. OBALNO OBMO JE ŽUSTERNA – IZOLA-ISOLA
6.3.33. Obalna promenada
Lega
Obalna promenada povezuje mesti Koper-Capodistria in Izola-Isola. Obmo je programske zasnove leži na
obmo ju sedanje obalne ceste med Koprom-Capodistria in Izolo-Isola.
Funkcija obmo ja in namenska raba
Namen obalne promenade je povezati mesti Koper-Capodistria in Izola-Isola, ustvariti novo raven
ambientalnosti in mestnosti, povezati mesti z zelenimi površinami, povezati kontaktna obmo ja, omogo iti
razširitev obalne rte in uvesti nove oblike rabe prostora. Obalna promenada predstavlja hrbtenico, na katero
se pripenjajo tudi vse ostale rabe tega prostora.
Program
Obalno promenado sestavljajo peš pot, kolesarska pot, pot za rolkarje in intervencijski dovoz, ki bo v sezoni
lahko predstavljal tudi traso turisti nega javnega prometa (turisti ni vlakec, minibus in podobno).
Pomemben del obalne promenade bo potekal tudi po morju in se obale fizi no dotaknil na pomolih –
pristajališ ih javnega pomorskega prometa.
Obalna promenada bo dostopna iz mest Izole-Isola in Kopra-Capodistria, z morske strani, in po kapilarnih
prometnicah iz zaledja (obmo ja Žusterne, obmo ja bolnišnice Izola, obmo ja Markovca), ki se bodo
zaklju ila s parkirnimi žepi. Na obmo ju promenade je predviden intervencijski dovoz in sezonski turisti ni
prevoz z mini busi ali turisti nim vlakcem.
Programska zasnova predvideva tudi programske razširitve, povezane s parkirnimi žepi. Opremljene naj bi
bile s sanitarnimi prostori, info to kami in sposojevalnicami športne opreme (možnost – kioski s
pija o/sladoledi).
Obalno promenado sestavljajo vzporedni pasovi, namenjeni razli nim rabam. Skupna širina promenade se
mora prilagoditi razmeram v prostoru, dolo itvam strokovnih podlag in smernicam nosilcev urejanja
prostora.
Pri na rtovanju in oblikovanju predvidenih ureditev je potrebno upoštevati omejitve in usmeritve, navedene
v strokovnih podlagah in smernicah nosilcev urejanja prostora.
Zaporednost izvajanja
Obalna promenada se ureja v fazah, v odvisnosti od poteka oz. umika obalne ceste v tunel.
Na in urejanja: lokacijski na rt
6.3.34. Žusterna
Lega
Obmo je programske zasnove Žusterna leži med morjem in traso sedanje obalne ceste - na rtovane obalne
promenade. Na vzhodnem robu se stika z obmo jem lokacijskega na rta za ureditev marine, na drugi strani
pa z obmo jem urejanja med Žusterno in Moletom.
Funkcija obmo ja in namenska raba
V prvi fazi, pred preusmeritvijo prometa s sedanje obalne ceste v predor, sta možna razvoj in širitev športno
– rekreacijskega programa (kopališ e, akvatorij) in ureditev pripadajo ih površin mirujo ega prometa na
obmo ju sedanjega parkiranja med Žusterno in obmo jem na rtovane marine.
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V drugi fazi je predvidena preusmeritev prometa z obmo ja sedanje obalne ceste, ureditev zelenih parkovnih
površin ter možna ureditev pokritih bazenov pod nivojem terena. Najvišja kota terena med kopališ em in
naseljem Žusterna naj ne bi presegla 2.5 metra.
Program
V prvi fazi je predvideno pove anje kopaliških površin v smeri proti morju za približno 40 metrov.
Natan nejši obseg in obliko širitve kopališ a (v meji danih gabaritov) je potrebno podrobneje opredeliti z
lokacijskim na rtom. Kopališ e se v smeri proti Moletu ne širi, temve se zaklju i s pomolom, ki je lahko
namenjen tudi pristajanju olnov pomorskih potniških lokalnih linij. Možna je ureditev mestnega vodnega
parka.
Kopališ e v Žusterni je potrebno preurediti, ga povezati z obalno promenado in mu dati bolj urbani zna aj z
neposrednimi prostorskimi povezavami ter s specifi nimi elementi urbane opreme. Predlaga se ureditev
odprtih, med seboj povezanih bazenov in njihovo povezavo z obstoje im zaprtim bazenom (v drugi fazi).
Potencialni prostor za nove pokrite bazene je pod nivojem sedanje ceste – pod predlaganimi travnatimi
površinami (v drugi fazi).
V prvi fazi urejanja je mogo e ohraniti obstoje e parkirne površine med kopališ em Žusterna in obmo jem
na rtovane marine, v drugi fazi (po ukinitvi obalne ceste) pa je možno na tem mestu urediti ve nivojsko
parkirno hišo, ki bo segala ez (bodo o lokalno) cesto in se naslanjala na klif.
Po umiku obalne ceste bo potrebno ustrezno urediti lokalne dovoze oz. dostope.
Po ukinitvi tranzitnega prometa skozi Žusterno se današnja trasa obalne ceste med parkiriš em in
kopališ em preuredi delno v obalno promenado, delno v javno zeleno površino – v parkovno ureditev
zelenic, po ivališ in otroških igriš , ki bo obogatila prostor naselja Žusterna, hotela, kopališ a in obalne
promenade.
Pri na rtovanju in oblikovanju predvidenih ureditev je potrebno upoštevati omejitve in usmeritve, navedene
v strokovnih podlagah in smernicah nosilcev urejanja prostora. V obmo je Žusterne sega del naravne
vrednote Koper – Žusterna – klif (4805).
Zaporednost izvajanja
Obmo je Žusterne se ureja v fazah, v odvisnosti od poteka oz. umika obalne ceste v tunel.
Na in urejanja: lokacijski na rt
6.3.35. Obala in akvatorij med Žusterno in rtom Rex
Lega
Obravnavano obmo je obale med Žusterno in rtom Rex predstavlja ozek obalni pas in pripadajo i del
akvatorija, ki na vzhodni strani meji na obmo je Žusterne, na zahodni do meje z ob ino Izola-Isola ob
obmo ju rta Rex, na južni strani ga omejuje obalna promenada in na severni strani morje.
Funkcija obmo ja in namenska raba
Obala in akvatorij med Žusterno in rtom Rex s pristanom Molet predstavljajo velik potencial za splošno rabo
morja, predvsem za kopanje v poletnih mesecih.
Obmo je je namenjeno splošni rabi, ohranjanju biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot. Namenska raba
prostora so zelene rekreacijske površine.
Program
V prvi fazi je mogo e urediti plažne površine na skalometu in pripadajo em akvatoriju, urediti pristan Molet
(pristajanje manjših olnov in splošna raba), postaviti dva nova pomola (ob naravni kotanji in ob rtu Rex),
namenjena pristajanju manjših olnov in pristajanju olnov regionalnega pomorskega potniškega prometa,
ter urediti sidriš a v akvatoriju najmanj 80 m od obale, izven obmo ja rastiš a pozejdonke.
V drugi fazi je mogo e urediti amfiteater v naravni kotanji, ki je namenjen prosto asovnim plažnim in
kulturnim dejavnostim.
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Obmo je bo dostopno:
•

v prvi fazi po obalni promenadi (peš, s kolesom, rolerji, javnim potniškim prometom po promenadi
in po morju). Dostopno je z avtomobilom, urejena sta dva parkirna žepa ob Moletu in v naravni
kotanji. Dostopno je za intervencijska vozila po cesti Koper – Izola.

•

v drugi fazi po obalni promenadi (peš, s kolesom, rolerji, javnim sezonskim potniškim prometom po
promenadi in po morju). Dostopno bo za intervencijska vozila po obalni promenadi. Dostop z
avtomobili bo omejen. Možno bo parkiranje v parkirnih žepih izven obravnavanega obmo ja in
dostop z alternativnimi oblikami prometa do samega obmo ja.

Pri na rtovanju in oblikovanju vseh predvidenih ureditev je potrebno upoštevati omejitve in usmeritve
urejanja v prostoru, navedene v strokovnih podlagah in smernicah nosilcev urejanja prostora. Obmo je
obrežja in akvatorija je naravna vrednota državnega pomena, obvezno republiško izhodiš e Žusterna –
rastiš e pozejdonke (1611).
Zaporednost izvajanja
Obmo je obale in akvatorija med Žusterno in rtom Rex se ureja v fazah, v odvisnosti od poteka oz. umika
obalne ceste v tunel.
Na in urejanja: lokacijski na rt
6.3.36. Hudourniška grapa ob rtu Rex
Lega
Obmo je programske zasnove leži v naravni hudourniški grapi ob rtu Rex, ob sedanji obalni cesti,
na rtovani obalni promenadi. Nanjo se pripenja z ožjim delom. Obmo je je z lokalno cesto povezano z
obmo jem bolnišnice Izola. Po sredi obmo ja grape poteka meja med MO Koper in ob ino Izola, zato bo
predvidene ureditve potrebno na rtovati v sodelovanju obeh ob in.
Funkcija obmo ja in namenska raba
Potencial obmo ja programske zasnove ob Rtu Rex je še posebej velik zaradi grape, ki jo je hudournik
izdolbel v pobo je klifa. Iztek grape in hudournika v morje ponuja krajinsko najprimernejšo lokacijo za
umestitev daljšega pomola, sama grapa pa, skrita o em, ponuja veliko primernega prostora za razli ne
ureditve, povezane s plažo in razli nimi športno – rekreativnimi dejavnostmi. Tudi omejitve v obmo ju so
velike, upoštevati je potrebno zlasti usmeritve varovanja naravne vrednote Žusterna – Izola – klif (4272).
Obmo je je namenjeno rekreacijski rabi in ohranjanju naravnih vrednot. Namenska raba prostora so zelene
rekreacijske površine.
Program
V prvi fazi urejanja bi bilo mogo e izpeljati na rtovane posege v prostoru le pod pogojem, da se uredi peš
povezavo med obmo jem programske zasnove in obalo ali bližnjimi naselji brez nivojskega pre kanja
obalne ceste. Predlagana je ureditev posegov v drugi fazi, ob ureditvah obalne promenade, na katero se
obmo je programske zasnove smiselno pripenja.
Obmo je bo dostopno:
•

v drugi fazi po obalni promenadi (peš, s kolesom, rolerji, javnim sezonskim potniškim prometom po
promenadi in po morju). Dostopno bo za intervencijska vozila po obalni promenadi. Dostop z
avtomobili bo možen po lokalni cesti z vrha klifa (izolske bolnice), vendar bo omejen. Možno bo
parkiranje v parkirnih hišah ali parkirnih žepih izven obravnavanega obmo ja in dostop z
alternativnimi oblikami prometa do samega obmo ja.

V grapi ob rtu Rex je možna ureditev prostora za piknike, skupaj z vso potrebno infrastrukturo: vodo,
kanalizacijo, elektriko, sanitarnimi prostori, ter urejenimi športnimi površinami, kot so igriš a za odbojko na
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mivki, otroška igriš a, mali bazen ki in podobno. Možna je tudi ureditev teniških igriš . Skozi grapo te e
pot, ki poveže obalno rto z obmo jem bolnišnice Izola na klifu.
Pri oblikovanju je potrebno upoštevati omejitve in usmeritve urejanja v prostoru, navedene v strokovnih
podlagah in smernicah nosilcev urejanja prostora. V obmo je hudourniške grape ob rtu Rex sega del naravne
vrednote Žusterna – Izola – klif (4272).
7. URESNI EVANJE DRUŽBENEGA PLANA
Za usmerjanje, pospeševanje in sprotno usmerjanje družbega razvoja ob ine, za rtanega v tem planu, bomo sprejemali
letne resolucije o njegovem uresni evanju.
V primerih bistvenih sprememb družbenoekonomskih pogojev gospodarjenja, ki bi onemogo ali uresni evanje
posameznih, s planom predvidenih ciljev, nalog in aktivnosti, to pa bi zaradi nastajajo ih neskladij v družbenem
razvoju narekovalo družbeno utemeljeno potrebo po odstopanju od usmeritev tega družbenega plana, bomo ustrezne
spremembe in dopolnitve obravnavali in sprejeli po postopku, kot ga dolo a zakon.
Za vsa obmo ja, za katera so izdelane programske zasnove, bomo sprejeli prostorske izvedbene na rte (PIN), medtem
ko bomo izdelali in sprejeli prostorsko ureditvene pogoje (PUP) za posege v srednjero nem obdobju skladno z
usmeritvami dolgoro nega plana.
8. GRAFI NE PRILOGE
Sestavni del plana so grafi ne priloge - karte, ki obsegajo tematske karte s planskimi odlo itvami v merilu 1:25000 na
osnovi preglednega katastrskega na rta (PKN) ter kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000.
Posamezni sklopi grafi nih prilog obravnavajo slede o vsebino:
7.1. Tematske karte (1:25.000)
7.1.1. Zasnova funkcij naselij v omrežju naselij in zasnova gravitacijskih obmo ij
7.1.2. Zasnova namenske rabe
7.1.3. Zasnova obmo ja kmetijskih zemljiš 7.1.4. Zasnova obmo ja gozdnih zemljiš 7.1.5. Zasnova
vodnogospodarskih ureditev
7.1.6. Zasnova varovanja obmo ij naravne dediš ine 7.1.7. Zasnova varovanja obmo ij kulturne dediš ine 7.1.8.
Zasnova prometne infrastrukture
7.1.9. Zasnova telefonskega omrežja 7.1.10. Zasnova energetskega omrežja 7.1.11. Zasnova vodovodnega omrežja
7.1.12. Zasnova kanalizacijskega omrežja 7.1.13. Zasnova sanacije naravnih virov
7.1.14. Usmeritve za urbanisti no - krajinsko oblikovanje krajinsko ekoloških vrednot
7.1.15. Zasnova urejanja prostora s prostorskimiizvedbenimi akti 7.1.16. Prikaz obmo ij organizacijskih nalog
7.2. Kartografska dokumentacija (PKN 1:5000)
- Zakonsko varovana obmo ja
Grafi ne priloge so izdelane v šestih izvirnikih, ki jih hranijo:
- Arhiv skupš ine ob ine Koper
- Ob inski sekretariat za gospodarstvo in finance Koper
- Zavod za družbeni razvoj ob ine Koper
- Ob inski sekretariat za gospodarstvo in finance Koper - referent za zemljiške zadeve
- Podjetje Investbiro Koper
- Upravni organi Republike Slovenije
Za potrebe drugih uporabnikov . se po potrebi izdelajo dodatni izvodi posameznih grafi nih prilog, v okviru
možnosti pa se lahko izdajo publikacijske karte, ki pa nimajo uradnega zna aja.

številka: 30-3/84
Koper, 12.novembra 1986

Predsednik
JANKO KOSMINA l.r.
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ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN
DOLGORO NEGA IN DRUŽBENEGA PLANA MESTNE OB INE KOPER
(obalno obmo je Ankarana - Ancarano, v letu 2004)
Uradni list RS, št. 96/04

1. len
(1) Ta odlok dolo a spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoro nega in družbenega plana
Mestne ob ine Koper (v nadaljevanju: prostorske sestavine plana):
• Dolgoro ni plan ob ine Koper za obdobje 1986-2000 (Uradne objave - UO 25/86), dopolnitve 1988
(UO 10/88), dopolnitve 1992 (UO 9/92), dopolnitve 1993 (UO 4/93), dopolnitve 1994 (UO 7/94,
25/94), dopolnitve 1995 (UO 14/95), dopolnitve 1998 (UO 11/98), dopolnitve 1999 (UO 16/99),
dopolnitve 2001 (UO 33/01) - v nadaljevanju: dolgoro ni plan.
• Družbeni (srednjero ni) plan ob ine Koper za obdobje 1986-1990 (UO 36/86), dopolnitve 1992 (UO
11/92), dopolnitve 1993 (UO 4/93), dopolnitve 1994 (UO7/94, 25/94), dopolnitve 1995 (UO 14/95),
dopolnitve 1998 (UO 11/98), dopolnitve 1998 (UO 16/99), dopolnitve 2001 (UO 33/01) - v
nadaljevanju: družbeni plan.
2. len
(1)

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoro nega in družbenega plana Mestne ob ine
Koper za obdobje 1986-1990-2000, obalno obmo je ankaranskega polotoka, (v nadaljevanju besedila:
spremembe in dopolnitve) vsebujejo tekstualni in grafi ni del.

(2)

Tekstualni del vsebuje odlok ter obrazložitev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoro nega in družbenega plana Mestne ob ine Koper (obalno obmo je ankaranskega polotoka).

(3)

Grafi ni del vsebuje prikaz namenske rabe prostora, urbanisti no zasnovo in programske zasnove.
3. len

(1)

−
−
−
−
−
−

Priloge sprememb in dopolnitev so:
povzetek za javnost
izvle ek iz strateškega prostorskega akta
obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
strokovne podlage
predhodne pogoje in smernice
spis postopka priprave in sprejemanja akta
4. len

(1)
(2)
(3)

Spremembe in dopolnitve obravnavajo obalno obmo je ankaranskega polotoka med Jadransko cesto
in morjem, od mejnega prehoda Lazaret do obmo ja opuš ene bolnišnice.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na uskladitev namenske rabe na robnih obmo jih: obmo je
mejnega prehoda Lazaret in obmo je pomola III, dolo itev podrobnejše namenske rabe ter
urbanisti nih in programskih usmeritev (urbanisti na zasnova, programske zasnove).
Skladno s prej navedenim se spremenijo in dopolnijo tudi prikazi namenske rabe v besednem in
kartografskem delu ter kartografski dokumentaciji prostorskega dela in isto asno uskladijo neskladja
med besednim in kartografskim delom planskih aktov ob ine iz 1. lena tega odloka.
7. len
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(1)

Spremeni in dopolni se del vsebine kartografske dokumentacije plana, ki se nanaša na namensko rabo
prostora na obmo ju urbanisti ne zasnove Kopra in programske zasnove. Vsebine so prikazane na
novih karti v merilu 1:5.000, ki so sestavni del tega odloka.
Geodetska podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana so združene karte
digitalnega katastrskega na rt (DKN) in temeljnega topografskega na rta (TTN5).

(2)

Na podlagi dodatnih strokovnih podlag se, skladno s spremembami, dolo enimi v 6. lenu tega odloka,
v kartografskem delu plana ustrezno spremenijo tudi tematske karte v merilu 1:25.000 (organizacijska
naloga).

(1)

8. len
Spremembe in dopolnitve so na vpogled pri pristojnem organu Mestne ob ine Koper.

(1)

9. len
Ta odlok za ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 3503-53/2003
Koper, 15. julija 2004

MESTNA OB INA KOPER
ŽUPAN
Boris Popovi , l.r.

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN
DOLGORO NEGA IN DRUŽBENEGA PLANA MESTNE OB INE KOPER
(v letu 2004)
Uradni list RS, št. 96/04

2. len
(1) Ta odlok dolo a spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoro nega in družbenega plana
Mestne ob ine Koper (v nadaljevanju: prostorske sestavine plana):
• Dolgoro ni plan ob ine Koper za obdobje 1986-2000 (Uradne objave - UO 25/86), dopolnitve 1988
(UO 10/88), dopolnitve 1992 (UO 9/92), dopolnitve 1993 (UO 4/93), dopolnitve 1994 (UO 7/94,
25/94), dopolnitve 1995 (UO 14/95), dopolnitve 1998 (UO 11/98), dopolnitve 1999 (UO 16/99),
dopolnitve 2001 (UO 33/01) - v nadaljevanju: dolgoro ni plan.
• Družbeni (srednjero ni) plan ob ine Koper za obdobje 1986-1990 (UO 36/86), dopolnitve 1992 (UO
11/92), dopolnitve 1993 (UO 4/93), dopolnitve 1994 (UO7/94, 25/94), dopolnitve 1995 (UO 14/95),
dopolnitve 1998 (UO 11/98), dopolnitve 1998 (UO 16/99), dopolnitve 2001 (UO 33/01) - v
nadaljevanju: družbeni plan.
2. len
(1) Sestavni deli prostorskih sestavin dolgoro nega in družbenega plana so: tekstualni del dolgoro nega
plana in tekstualni del družbenega plana ter kartografski del in kartografska dokumentacija v obliki
enotnega gradiva za dolgoro ni in družbeni plan.
S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo tekstualna dela dolgoro nega in družbenega plana,
kartografski del plana ter kartografska dokumentacija.
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(2) Tekstualni del vsebuje odlok in obrazložitev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana.
(3) Grafi ni del vsebuje prikaz namenske rabe prostora in prikaz programske zasnove.
3. len
(1)

Priloge sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana so:
−
−
−
−
−
−

povzetek za javnost
izvle ek iz strateškega prostorskega akta
obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
strokovne podlage
predhodni pogoji in smernice
spis postopka priprave in sprejemanja akta.
4. len

(1)

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na:
- razširitev pokopališ a Škocjan-San Canziano v Kopru,
- sprememba namembnosti obmo ja znotraj ureditvenega obmo ja mesta Koper-Capodistria in
sprememba na inov urejanja,
- uskladitev z obveznimi republiškimi izhodiš i.

(2)

Skladno s prej navedenim se spremenijo in dopolnijo tudi prikazi namenske rabe v besednem in
kartografskem delu ter kartografski dokumentaciji prostorskega dela in isto asno uskladijo neskladja
med besednim in kartografskim delom planskih aktov ob ine iz 1. lena tega odloka.
8. len

(1)

Spremeni in dopolni se del vsebine kartografske dokumentacije plana, ki se nanaša na namensko rabo
prostora na obmo ju urbanisti ne zasnove Kopra in programske zasnove. Vsebine so prikazane na
novih kartah v merilu 1:5.000, ki so sestavni del tega odloka.
Geodetska podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana so združene karte
digitalnega katastrskega na rt (DKN) in temeljnega topografskega na rta (TTN5).

(2)

Na podlagi dodatnih strokovnih podlag se, skladno s spremembami, dolo enimi v 6. lenu tega odloka,
v kartografskem delu plana ustrezno spremenijo tudi tematske karte v merilu 1:25.000 (organizacijska
naloga).
9. len

(1)

Spremembe in dopolnitve so na vpogled pri pristojnem organu Mestne ob ine Koper.
10. len

(1)

Ta odlok za ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
MESTNA OB INA KOPER
ŽUPAN
Boris Popovi , l.r.

Številka: K3503-139/2003
Koper, 15. julija 2004

ODLOK
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O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN
DOLGORO NEGA IN DRUŽBENEGA PLANA MESTNE OB INE KOPER
(marina in komunalni privezi, v letu 2004)
Uradni list RS, št. 96/04

3. len
(1) Ta odlok dolo a spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoro nega in družbenega plana
Mestne ob ine Koper (v nadaljevanju: prostorske sestavine plana):
• Dolgoro ni plan ob ine Koper za obdobje 1986-2000 (Uradne objave - UO 25/86), dopolnitve 1988
(UO 10/88), dopolnitve 1992 (UO 9/92), dopolnitve 1993 (UO 4/93), dopolnitve 1994 (UO 7/94,
25/94), dopolnitve 1995 (UO 14/95), dopolnitve 1998 (UO 11/98), dopolnitve 1999 (UO 16/99),
dopolnitve 2001 (UO 33/01) - v nadaljevanju: dolgoro ni plan.
• Družbeni (srednjero ni) plan ob ine Koper za obdobje 1986-1990 (UO 36/86), dopolnitve 1992 (UO
11/92), dopolnitve 1993 (UO 4/93), dopolnitve 1994 (UO7/94, 25/94), dopolnitve 1995 (UO 14/95),
dopolnitve 1998 (UO 11/98), dopolnitve 1998 (UO 16/99), dopolnitve 2001 (UO 33/01) - v
nadaljevanju: družbeni plan.
2. len
(1) Sestavni deli prostorskih sestavin dolgoro nega in družbenega plana so: tekstualni del dolgoro nega
plana in tekstualni del družbenega plana ter kartografski del in kartografska dokumentacija v obliki
enotnega gradiva za dolgoro ni in družbeni plan.
(2)

S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo tekstualna dela dolgoro nega in družbenega plana,
kartografski del plana ter kartografska dokumentacija.

(3) Tekstualni del vsebuje odlok s programsko zasnovo, obrazložitev sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin plana ter seznam sektorskih aktov.
(4) Grafi ni del vsebuje prikaz namenske rabe prostora, obmo ij varovanj in omejitev ter programske
zasnove.
3. len
(1)

Priloge sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana so:
−
−
−
−
−
−

povzetek za javnost
izvle ek iz strateškega prostorskega akta
obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
strokovne podlage
predhodne pogoje in smernice
spis postopka priprave in sprejemanja akta
4. len

(1)

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe na obmo ju akvatorija
Semedelskega zaliva in priobalnega pasu med Koprom-Capodistria, Semedelo in Žusterno.

(2)

Skladno s prej navedenim se spremenijo in dopolnijo tudi prikazi namenske rabe v besednem in
kartografskem delu ter kartografski dokumentaciji prostorskega dela in isto asno uskladijo neskladja
med besednim in kartografskim delom planskih aktov ob ine iz 1. lena tega odloka.
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8. len
(1)

Spremeni in dopolni se del vsebine kartografske dokumentacije plana, ki se nanaša na namensko rabo
prostora na obmo ju urbanisti ne zasnove Kopra, obmo ja varovanja in programske zasnove. Vsebine
so prikazane na novih karti v merilu 1:5.000, ki so sestavni del tega odloka.
Geodetska podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana so združene karte
digitalnega katastrskega na rt (DKN) in temeljnega topografskega na rta (TTN5).

(2)

Na podlagi dodatnih strokovnih podlag se, skladno s spremembami, dolo enimi v 5. lenu tega odloka,
v kartografskem delu plana ustrezno spremenijo tudi tematske karte v merilu 1:25.000 (organizacijska
naloga).
9. len

(1)

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plana so na vpogled pri pristojnem organu Mestne
ob ine Koper.
10. len

(1)

Ta odlok za ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: K3503-54/2003
Koper, 15. julija 2004

ŽUPAN
Boris Popovi

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN
DOLGORO NEGA IN DRUŽBENEGA PLANA MESTNE OB INE KOPER
(obala med Koprom-Capodistria in Izolo-Isola, v letu 2004)
Uradni list RS, št. 96/04

1. len
(1) Ta odlok dolo a spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoro nega in družbenega plana
Mestne ob ine Koper (v nadaljevanju: prostorske sestavine plana):
• Dolgoro ni plan ob ine Koper za obdobje 1986-2000 (Uradne objave - UO 25/86), dopolnitve 1988
(UO 10/88), dopolnitve 1992 (UO 9/92), dopolnitve 1993 (UO 4/93), dopolnitve 1994 (UO 7/94,
25/94), dopolnitve 1995 (UO 14/95), dopolnitve 1998 (UO 11/98), dopolnitve 1999 (UO 16/99),
dopolnitve 2001 (UO 33/01) - v nadaljevanju: dolgoro ni plan.
• Družbeni (srednjero ni) plan ob ine Koper za obdobje 1986-1990 (UO 36/86), dopolnitve 1992 (UO
11/92), dopolnitve 1993 (UO 4/93), dopolnitve 1994 (UO7/94, 25/94), dopolnitve 1995 (UO 14/95),
dopolnitve 1998 (UO 11/98), dopolnitve 1998 (UO 16/99), dopolnitve 2001 (UO 33/01) - v
nadaljevanju: družbeni plan.
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2. len
(2) Sestavni deli prostorskih sestavin dolgoro nega in družbenega plana so: tekstualni del dolgoro nega
plana in tekstualni del družbenega plana ter kartografski del in kartografska dokumentacija v obliki
enotnega gradiva za dolgoro ni in družbeni plan.
(3) S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo tekstualna dela dolgoro nega in družbenega plana,
kartografski del plana ter kartografska dokumentacija.
(3) Tekstualni del vsebuje odlok s programsko zasnovo, obrazložitev sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin plana ter seznam sektorskih aktov.
Grafi ni del vsebuje prikaz namenske rabe prostora, obmo ij varovanj in omejitev ter programske
zasnove.
(4) Priloge sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana so:
−
−
−
−
−
−

povzetek za javnost
izvle ek iz strateškega prostorskega akta
obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
strokovne podlage
predhodne pogoje in smernice
spis postopka priprave in sprejemanja akta.
3. len

(1) Ta odlok dolo a spremembe in dopolnitve plana, ki se nanašajo na
• spremembe, ki so nastale zaradi novega vrednotenja obale med Koprom-Capodistria in Izolo-Isola ob
upoštevanju, da se sedanja cesta ob obali dolgoro no umakne v tunel;
• dopolnitve programskih zasnov: dodajo se nove programske zasnove za predlagane ureditve obale od
Žusterne do meje z ob ino Izola-Isola.
6. len
(1) Spremeni in dopolni se del vsebine kartografske dokumentacije plana, ki se nanaša na namensko rabo
prostora na obmo ju urbanisti ne zasnove Kopra. Razmejitve namenske rabe so prikazane na novi karti v
merilu 1:5.000, ki je sestavni del tega odloka.
Geodetska podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev so združene karte digitalnega katastrskega na rta
(DKN) in temeljnega topografskega na rta (TTN5).
(2) Na podlagi dodatnih strokovnih podlag se, skladno s spremembami, dolo enimi v 4. lenu tega odloka, v
kartografskem delu plana spremeni sistem prometnega in infrastrukturnega omrežja na obmo ju
urbanisti ne zasnove (organizacijska naloga).
7. len
(1) Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plana so na vpogled pri pristojnem organu Mestne ob ine
Koper.
8. len
(1) Ta odlok za ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: K3503-54/2003
Koper, 15. julija 2004

ŽUPAN
Boris Popovi
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ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN
DOLGORO NEGA IN DRUŽBENEGA PLANA MESTNE OB INE KOPER
(vinske kleti, turisti ne kmetije, v letu 2004)
Uradni list RS, št. 96/04

1. len
(1) Ta odlok dolo a spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoro nega in družbenega plana
Mestne ob ine Koper (v nadaljevanju: prostorske sestavine plana):
• Dolgoro ni plan ob ine Koper za obdobje 1986-2000 (Uradne objave - UO 25/86), dopolnitve 1988
(UO 10/88), dopolnitve 1992 (UO 9/92), dopolnitve 1993 (UO 4/93), dopolnitve 1994 (UO 7/94,
25/94), dopolnitve 1995 (UO 14/95), dopolnitve 1998 (UO 11/98), dopolnitve 1999 (UO 16/99),
dopolnitve 2001 (UO 33/01) - v nadaljevanju: dolgoro ni plan.
• Družbeni (srednjero ni) plan ob ine Koper za obdobje 1986-1990 (UO 36/86), dopolnitve 1992 (UO
11/92), dopolnitve 1993 (UO 4/93), dopolnitve 1994 (UO7/94, 25/94), dopolnitve 1995 (UO 14/95),
dopolnitve 1998 (UO 11/98), dopolnitve 1998 (UO 16/99), dopolnitve 2001 (UO 33/01) - v
nadaljevanju: družbeni plan.
2. len
(1) Sestavni deli prostorskih sestavin dolgoro nega in družbenega plana so: tekstualni del dolgoro nega
plana in tekstualni del družbenega plana ter kartografski del in kartografska dokumentacija v obliki
enotnega gradiva za dolgoro ni in družbeni plan.
(2) S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo tekstualna dela dolgoro nega in družbenega plana in
kartografska dokumentacija.
(3) Tekstualni del vsebuje odlok in obrazložitev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana.
(4) Grafi ni del vsebuje prikaz namenske rabe prostora.
3. len
(1) Priloge sprememb in dopolnitev so:
−
povzetek za javnost
−
obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
−
strokovne podlage
−
predhodni pogoji in smernice
−
spis postopka priprave in sprejemanja akta

(4)

4. len
Spremembe in dopolnitve dolo ajo površine za poselitev na delih parcel št. 1154/4 in 1154/3 k.o.
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Truške, 1246 k.o Jernej, 715/2 k.o. Plavje, 1548/2 k.o. Koštabona, 3895/2 in 3895/3 k.o. Truške,
2208/2, 2209/2 in 2210/1 k.o. Osp, 331/1 k.o. Hribi, 1201 in 1224 k.o. Dekani, 3383 k.o. Semedela,
1658 k.o Šmarje, 1185/3 k.o Rakitovec, 985 k.o. sv. Anton ter 3151/5 in 3151/6 k.o. Marezige.
Površine za poselitev kot obmo ja razložene razpršene poselitve so namenjene izklju no za gradnjo
dopolnilnih programov obstoje ih kmetij – vinske kleti in turisti ne kmetije.
Skladno s prej navedenim se spremenijo in dopolnijo tudi prikazi namenske rabe v kartografskem delu
ter kartografski dokumentaciji prostorskega dela planskih aktov ob ine iz 1. lena tega odloka.

(5)
(6)

5. len
Predlagani posegi ležijo na obmo jih, kjer je potrebno pred poseganjem v prostor zagotoviti
zahtevnejše protierozijske ukrepe.

(1)
(2)

Ohranjanje narave:

Pri na rtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodiš a in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih obmo ij ter
ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu "Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoro nega in družbenega plana Mestne ob ine Koper za vinske kleti in turisti ne kmetije – dopolnitev" (ZRSVN, OE Piran, marec 2004), ki
so priloga temu odloku in se hranijo na Mestni ob ini Koper.

(3)

Varstvo kulturne dediš ine:
Pri na rtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodiš a in pogoji za varstvo kulturne
dediš ine, navedeni v strokovnem gradivu "Smernice in pogoji, Strokovne zasnove varstva kulturne
dediš ine, vinske kleti in turisti ne kmetije" (ZVKDS, OE Piran, april 2003, marec 2004), ki so
priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Mestne ob ine Koper.

(4)

Pri na rtovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati pogoje ELES, Elektro – Slovenija d.o.o.,
marec 2004, ki se nanašajo na obvezna republiška izhodiš a na podro ju elektroenegetskih objektov.
Pogoji so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Mestne ob ine Koper.

(5)

Pri na rtovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati smernice in pogoje s podro ja upravljanja z
vodami.

(6)

Pri dolo anju lokacije predvidenih objektov in spremembi namembnosti rabe je potrebno upoštevati
pogoje Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Urada za prostorski razvoj in sicer iz mnenja št. 35211-98/00 z dne 3.5.2004 in 7.6.2004.

(1)

6. len
Natan nejša velikost in lega poselitvene površine se dolo i skladno z merili za ugotavljanje odstopanj
od sprejetega dolgoro nega plana.

7. len
(1) Spremeni in dopolni se del vsebine kartografske dokumentacije plana, ki se nanaša na namensko rabo
prostora. Vsebine so prikazane na novih karti v merilu 1:5.000, ki so sestavni del tega odloka.
Geodetska podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana so združene karte
digitalnega katastrskega na rt (DKN) in temeljnega topografskega na rta (TTN5).

(1)

8. len
Spremembe in dopolnitve so na vpogled na pri pristojnem organu Mestne ob ine Koper.

(1)

9. len
Ta odlok za ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Številka: K3503-185/2002
Koper, 15. julija 2004

MESTNA OB INA KOPER
ŽUPAN
Boris Popovi , l.r.

77

