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MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA

ŽUPAN – IL SINDACO

Številka: 3505-5/2009
Datum:   25.9.2009

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV PODANIH NA JAVNI 
RAZGRNITVI IN OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRTA  
ŽUSTERNA III (kare med CESTO A in CESTO B)

Občina je z javnim naznanilom in v svetovnem spletu na krajevno običajen način obvestila 
javnost o kraju in času javne razgrnitve,  kraju in času njegove javne obravnave in  načinu 
dajanja mnenj in pripomb javnosti ter roku za njihovo posredovanje. Javna razgrnitev 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Žusterna III (kare med 
cesto A in cesto B) (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve ZN) je potekala od 
3.8.2009 do 4.9.2009, v času razgrnitve je bila javna obravnava dne 26.8.2009 ob 17. uri v 
sejni sobi upravne stavbe Mestne občine Koper.

V skladu z 6.odstavkom 50.člena Zakona o prostorskem načrtovanje je občina preučila 
pripombe in predloge javnosti in zavzela stališča do pripomb in predlogov podanih na javni  
razgrnitvi in obravnavi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta  
ŽUSTERNA III (kare med CESTO A in CESTO B) in sicer za: 

Ker se pripombe ponavljajo in jih je vsebinsko možno združevati, jih podajamo po vsebini, 
združene v vsebinske sklope.

1. KARE 1 –STANOVANJSKO OBMOČJE  Območje gradnje stanovanjskih stavb

V zvezi s pripombami, ki so bile podane za območje kareja 1 se podaja enotno stališče, in 
sicer:

Po preučitvi podanih pripomb, dodatni analizi in preveritvi stanja in razmer na terenu 
je bilo ugotovljeno, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage in podrobneje 
določiti pogoje urejanja za območje kareja 1. Do zaključka izdelave navedene 
dokumentacije se zato zadrži postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN za 
območje kareja 1, nadaljuje pa se postopek sprejemanja prostorskega akta za območje 
kareja 5,7.
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2. KARE 5,7 –OBMOČJE CENTRA Območje športno rekreacijskih površin

Podrobneje podana  stališča do pripomb, ki se nanašajo na kare 5,7.

Povzetek pripomb: 
1. Na območju je izrazito prisoten problem pomanjkanja parkirišč, zato predlagajo, da se 

načrtovana garažna hiša že sedaj predvidi kot dvoetažna; saj se ukinja garažna hiša za 
območje Beblerjev, ki je bila namenjena sanaciji pomanjkanja parkirnih mest

2. Kako je poskrbljeno za varnost na otroškem igrišču;
3. Ali je predvidena zvočna izolacija zunanjega večnamenskega igrišča;
4. Podan je predlog, da se predvidena dvorana načrtuje kot večnamenski objekt z vso 

potrebno infrastrukturo (ogrevanje) in ureditvami, da bo primeren za širšo uporabo 
(kulturne prireditve, predstave, predavanja, predstavitve,…) in ne samo za balinanje, ki 
je zanimivo samo za omejeno skupino prebivalcev ureditev spremljajočih 
ureditev/objektov (garderobe, sanitarije).

5. Območje hudournika vzhodno od kareja 1 bi bilo smiselno vključiti v območje urejanja 
v smislu njegove ureditve oziroma sanacije.

6. Vsem stanovalcem območja Žusterna III se slabšajo bivalni pogoji;
7. Lastniki na območju Žusterna III niso bili individualno obveščeni o postopku;
8. Možnost bazenov je potrebno omogočiti za celotno območje Žusterna III;
9. Igrišče nad baliniščem neuporabno, saj bi bil potreben skrbnik/ vprašanje upravljanja, 

omogočanja dostopa (tudi celotne dvorane);
10. Dvorana je na površinah, ki so namenjene parkiriščem za Beblerjevo ulico;
11. Pozidljivost celotnega območja Žusterna III se povečuje, kar vpliva na zneske (deleže) 

komunalnega prispevka, kako bo to urejeno/povrnjeno obstoječim lastnikom na 
območju?

STALIŠČA:
1. V kareju 5,7 je med dvorano in igriščem predvideno parkirišče, ki se lahko uredi 

kot dvonivojsko, pri čemer je dostop do zgornjega nivoja z ulice Ivana Zelena, 
kar pomeni, da prostorski akt omogoča izvedbo dvoetažne garaže

2. Za varnost na igrišču je predvidena ustrezna varovalna ograja.
3. Zvočna izolacija zunanjega  večnamenskega igrišča ni  predvidena.
4. V prostorskem aktu gre predvsem za umestitev športnega objekta, 

večnamenskost oziroma natančnejše definiranje namembnosti je odvisno od 
nadaljnjih postopkov, kjer se bo s projektno dokumentacijo definiral točen  
namen in vse potrebne spremljajoče prostore. 

5. Predlagatelj se je odločil za tak obseg območja, kot je prikazano v spremembah 
in dopolnitvah prostorskega akta, se pravi da se spreminja ureditev le za Kare 
5,7.

6. Z načrtovanimi posegi se ne spreminja raba prostora ali kako drugače 
spreminjajo prostorske razmere, ki bi upoštevajoč normativne kriterije vplivale 
na slabšanje bivalnega okolja.

7. 3. in  6. odstavek 50. člena in 60. člen ZPNačrt določajo, da mora javno naznanilo 
vsebovati tudi navedbo vseh zemljiških parcel, katerih namenska raba se 
spreminja razen pri pripravi prvega občinskega prostorskega načrta. Občina 
vključi lastnike zemljišč pri spremembi namembnosti  in mora pisno seznaniti s 
svojimi stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne 
razgrnitve. Občina mora v postopku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta omogočiti sodelovanje javnosti ob smiselni uporabi določb 
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50. člena  zakona. Pri spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta se ne 
spreminja namembnost zemljišč, s tem se določila o navedbi in obveščanju 
lastnikov zemljišč ne uporabi pri postopku. Javnosti se obvešča  na krajevno 
običajen način. Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu RS in na svetovnem 
spletu,  stališča do pripomb in predlogov javnosti in do njih zavzeta stališča,  pa 
se objavi na svetovnem spletu (spletna stran MOK).

8. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje kareja 5,7 in ne celoten 
zazidalni načrt. 

9. Vprašanje upravljanja načrtovanih objektov ni predmet Sprememb in 
dopolnitev ZN.

10. S spremembami in dopolnitvami se prerazporejajo tudi dejavnosti v prostoru.
11. Določitev meril za odmero komunalnega prispevka ni predmet prostorskega 

akta. Sicer pa je prostor v stalnem spreminjanju, tako zamisel o vračanju 
komunalnega prispevka ni utemeljena.

Predlog Sprememb in dopolnitev ZN se dopolni na podlagi zavzetih stališč občine do 
podanih pripomb in predlogov javnosti. Stališča do pripomb se objavi na krajevno 
običajen način in na svetovnem spletu. 

Pripravil: 
PS PROSTOR d.o.o.

Urad za okolje in prostor
Predstojnik
Georgi Bangiev, u.d.i.geod. 

Župan 
     Boris Popovič 
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PRIPOMBE IN PREDLOGI PODANI NA JAVNI  RAZGRNITVI IN 
OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRTA  ŽUSTERNA III (kare med 
CESTO A in CESTO B)

Vse  pripombe so v nadaljevanju podane po posameznih nosilcih za oba območja

I. PRIPOMBE Z JAVNE OBRAVNAVE

Dne 26.8.2009 ob 17.00 uri je bila v sejni sobi upravne stavbe Mestne občine Koper javna 
razprava, ki je obravnavala gradivo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN. Na  
podlagi zapisnika so v nadaljevanju podana stališča do pripomb udeležencev javne 
obravnave, ki so bile ustno podane na zapisnik. 

1. Predsednik KS Žusterna, Patrik Peroša:
a) na območju je izrazito prisoten problem pomanjkanja parkirišč, zato predlaga, da 

se načrtovana garažna hiša že sedaj predvidi kot dvoetažna;
b) zaradi načrtovane povišane etažnosti stanovanjskih objektov na obravnavanem 

območju se bodo poslabšali bivalni pogoji v urbanem okolju (veduta);
c) kako je poskrbljeno za varnost na otroškem igrišču;
d) ali je predvidena zvočna izolacija zunanjega večnamenskega igrišča;
e) podan predlog, da se predvidena dvorana načrtuje kot večnamenski objekt z vso 

potrebno infrastrukturo (ogrevanje) in ureditvami, da bo primeren za širšo 
uporabo (kulturne prireditve, predstave, predavanja, predstavitve,…) in ne samo 
za balinanje, ki je zanimivo samo za omejeno skupino prebivalcev. 

II. PRIPOMBE ODDANE PISNO NA JAVNI OBRAVNAVI

Ni bilo podanih pisnih pripomb na javni obravnavi. 

III. PRIPOMBE ZAPISANE V KNJIGI PRIPOMB V AVLI OBČINE KOPER IN 
KS ŽUSTERNA V ČASU JAVNE RAZGRNITVE 

1. Jadran Bajec

a) spremembe so narekovane kot legalizacija nedovoljenih posegov;
b) prekomerno se povečuje izraba zemljišč, pozidljivost, število stanovanjskih enot ter 

dovoljuje poslovna namembnost v objektih;
c) ukinja se garažna hiša za območje Beblerjev, ki je bila namenjena sanaciji pomanjkanja 

parkirnih mest
d) premalo parkirnih mest za stanovalce in obiskovalce; 2 Pm / stanovanje in 5PM za 

obiskovalce 
e) vsem stanovalcem območja Žusterna III se slabšajo bivalni pogoji;



M
es

tn
a 

ob
čin

a 
Kop

er

5

f) lastniki na območju Žusterna III niso bili individualno obveščeni o postopku;
g) možnost bazenov je potrebno omogočiti za celotno območje Žusterna III;
h) igrišče nad baliniščem neuporabno, saj bi bil potreben skrbnik/ vprašanje upravljanja, 

omogočanja dostopa (tudi celotne dvorane);
i) dvorana je na površinah, ki so namenjene parkiriščem za Beblerjevo ulico;
j) pozidljivost celotnega območja Žusterna III se povečuje, kar vpliva na zneske (deleže) 

komunalnega prispevka, kako bo to urejeno/povrnjeno obstoječim lastnikom na 
območju?

2. Svet KS Žusterna
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IV. PRIPOMBE PRISPELE NA OBČINO KOPER, URAD ZA OKOLJE IN 
PROSTOR, V ČASU JAVNE RAZGRNITVE

Po pošti, elektronski pošti, po faxu ali osebno so bile podane naslednje pripombe:

1. Aleš Kovačič
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2. Urška Pintarič, Boštjan Bedene, Rosana Bedene, Zvonko Bedene, Matej 
Grandič
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3. Matjaž Antonaz, Mojca Vidrih
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4. Odvetnik Gregor Velkaverh, kot pooblaščenec (so)lastnikov nepremičnin in 
objektov kareju 1
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