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Poročilo pete javne razprave o Celostni prometni strategiji Mestne občine Koper 

 

V sredo, 11. januarja 2017 je v Pretorski palači v Kopru potekala zadnja javna razprava z občani in 

drugo zainteresirano javnostjo na temo »Ukrepi v okviru izdelave Celostne prometne strategije 

Mestne občine Koper«. 

 

Prisotne je nagovorila vodja Urada za gospodarske javne službe in promet v Mestni občini Koper, 

Nataša Likar. Nato so predstavniki projektne skupine, ki jo sestavlja podjetje Harpha Sea, d.o.o. 

Koper, IB Studio d.o.o. in V prostoru d.o.o. predstavili nabor ukrepov razvoja mobilnosti petih 

strateških stebrov celostne prometne strategije. Javne razprave se je udeležilo 22 zainteresiranih 

občank in občanov, s katerimi je potekala vodena razprava. Prisotni so podali svoje poglede na 

podane ukrepe, ter predloge in pobude za izboljšanje stanja na področju pešačenja, kolesarjenja, 

javnega potniškega prometa, cestnega in mirujočega prometa. Nabor izbranih ukrepov bo javno 

dostopen na spletni strani CPS MOK (http://pic.harphasea.si/CPS_MOK/). 

 

Razprava se je zaključila z javnim žrebom petih nagrajencev električnih koles. Žreb je opravil 

udeleženec javne razprave. 

Srečni nagrajenci električnih koles so postali: 

1. Alojzija Perme, Ul. Sergeja Mašere 9, Koper; 

2. Vinko Zupančič, Pisari 5, Gračišče; 

3. Irena Prodan, Zadružna ulica 6, Koper; 

4. Dušan Arko, Kubed 53, Gračišče; 

5. Maja Rehar, Šmarje 11a, Šmarje. 

 

Nagrajenci bodo o načinu prevzema nagrade obveščeni preko kontaktnih podatkov, ki so jih 

posredovali v anketi oz. na javni razpravi. Organizator nagradne igre bo seznam nagrajencev objavil 

na spletni strani Celostne prometne strategije (http://pic.harphasea.si/CPS_MOK/). Pri prevzemu 

nagrad bodo morali nagrajenci predložiti osebni dokument. 

 

Po žrebu so bili udeleženci javne razprave vabljeni na ogled razstave, na kateri so grafično 

predstavljeni nekateri izbrani ukrepi v okviru izdelave Celostne prometne strategije Mestne občine 

Koper. Razstava je na ogled v Pretorski palači v Kopru in sicer do ponedeljka, 23. 01. 2017. 
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Nadaljnje dogajanje ob pripravi CPS Mestne občine Koper lahko spremljate TUKAJ 

(http://pic.harphasea.si/CPS_MOK/). 
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