PREDLOGI UKREPOV OBČANOV IN KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA PODROČJU
MOBILNOSTI V MESTNI OBČINI KOPER
VRSTA
PROMETA

LOKACIJA

PREDLOG

Staro mestno
jedro

Zapora centra mesta, dovoljeno samo za dostavo in
intervencijo,
predvsem
pa
prepoved
vožnje
s
Cestni promet
petindvajsetkami.

Staro mestno
jedro

Staro mestno
jedro

Staro mestno
jedro
Staro mestno
jedro
Staro mestno
jedro
Staro mestno
jedro
Staro mestno
jedro
Staro mestno
jedro

Trg Brolo: zaprtje za zasebni promet, razen za dostavo in osebe
Cestni promet
z dovolilnicami (stanovalci in zaposleni).
Razvoj električne mobilnosti v območju starega mestnega
jedra – električni vlakci v smislu umika prometa iz mestnega
Cestni promet
jedra.
Marušičeva in Zadružna ulica: ureditev prometnih razmer
Cestni promet
(prehitra vožnja po ulici ter neprimerno parkiranje).
Kosovelov trg: zapora za motorni promet.
Cankarjeva ulica: ukinitev ene od dveh avtobusnih postaj.
Odstranitev fizičnih ovir po mestu.
Omejitev in večji nadzor prometa koles z motorji.

Cestni promet
Javni
potniški
promet
Kolesarski
promet
Kolesarski pomet

Vzpostavitev kolesarske poti skozi staro mestno jedro –
Kolesarski
predlog: Cankarjeva-Titov trg-Verdijeva-Belveder-Pristaniška.
promet

Mesto Koper

Pristaniška ulica: ureditev kolesarskega pasu – zaris kolesarske
Kolesarski
poti.

Mesto Koper:

Semedelska cesta: dovoljen dostop kolesarjem preko
Kolesarski
promenade.

Mesto Koper

Mesto Koper
Mesto Koper

promet

promet

Vzpostavitev pasu za vožnjo kolesarjev v nasprotni smeri
(»counter flow«), ki omogoča hitro premikanje s kolesi po Kolesarski
promet
manj prometnih cestah (npr. Pahorjeva ulica).
Vizualno usmerjanje kolesarjev in mopedistov v in okoli
Kolesarski
starega mestnega jedra.
promet

Nevarnosti za kolesarje: granitne kocke in rešetke za Kolesarski
promet
odvodnjavanje, ki so postavljene vzdolž ceste.
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Mesto Koper

Mesto Koper

Mesto Koper

Mesto Koper

Mesto Koper

Podhod pod hitro cesto Koper-Izola: odstranitev nevarne
hitrostne ovire na kolesarski stezi (prehitre mopediste Kolesarski
promet
potrebno omejiti na drugi način).
Tomšičeva ulica: postavitev ogledala za vključevanje
kolesarjev iz podhoda na kolesarsko stezo ob Badaševici, kjer Kolesarski
promet
je izredno nepregleden del in hitri kolesarji.
Dolinska cesta: odprava črne kolesarske točke (konec
kolesarske steze) in izgradnja kolesarske steze - povezava do Kolesarski
promet
kolesarske steze pri HC Mercator.
Istrska cesta: ureditev kolesarskega pasa od Žusterne proti
Izoli na obstoječi cesti, kjer bi se del cestišča uporabil za
Kolesarski
kolesarje in mopede. Trenutna trasa, ki si jo delijo pešci in
promet
kolesarji/mopedi bi bila izključno namenjena pešcem.
Železniška postaja: obnova kolesarske poti na mostu čez
Kolesarski
razbremenilnik.
promet

Mesto Koper

Mesto Koper

Mesto Koper

Mesto Koper
Mesto Koper

Mesto Koper

Mesto Koper

Ankaranska cesta: ureditev pločnika in kolesarske poti, ki sta v
slabem stanju. Povezava med obstoječimi kolesarskimi potmi Kolesarski
med vhodom v Luko Koper, Supernovo 1 in 2, veleblagovnico promet,
pešačenje
TUŠ ter kolesarsko proti Ankaranu.
Oljčna pot: vzpostavitev kolesarskega pasu - od vrtca do Ul.
Kolesarski
Istrskega odreda.
promet

Razširitev - vzpostavitev kolesarske steze pred krožiščem na
Cesti na Markovec- povezava Ul. Istrskega odreda - Veluščkova Kolesarski
promet
ulica.
Šalara: postavitev dodatnega pasu za pešce in kolesarje (Šalara
Pešačenje,
– po mostu pri ravnini proti Marezigam)

kolesarski promet

Semedelska: vzpostavitev kolesarskega pasu na nasipu.

Kolesarski
promet

Olmo-Prisoje: vzpostavitev kolesarskega pasu po ulici Prisoje
(mimo Prenočišč Prisoje) - povezava Oljčna pot (pri vrtcu) Kolesarski
Cesta na Markovec. Zaradi vedno večjega števila kolesarjev v
promet
tem območju.
Ulica Istrskega odreda – Veluščkova: ureditev kolesarske steze. Kolesarski
promet
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Mesto Koper

Mesto Koper

Mesto Koper

Podhod Ul.15. maja - Ljubljanska: razširitev površine za
Kolesarski
kolesarsko pot in pešce. Zaprtje podhoda pod hitro cesto za
promet,
motorni promet.
pešačenje
Ferrarska ulica: vzpostavitev kolesarske steze v obe smeri na
Ferrarski ulici (navezava na kolesarsko stezo na Kolodvorski Kolesarski
promet
ulici) do vhoda v Luko Koper.
Markovec in ostala primestna naselja: postavitev kolesarnic.
Vzpostavitev sistema izposoje koles.

Mesto Koper
Mesto Koper

Izposoja električnih koles.

Kolesarski
promet
Kolesarski
promet
Kolesarski
promet

Mesto Koper

Vzpostavitev in ureditev kolesarskih šolskih poti in daljinskih
Kolesarski
poti.

Koper-Izola

Parencana - večji nadzor, več opozoril in poziv k strpnejši vožnji Kolesarski
promet,
in delitvi prostora.

Mesto Koper
Mesto Koper
Mesto Koper
Mesto Koper
Mesto Koper
Mesto Koper
Mesto Koper
Mesto Koper

Mesto Koper

Mesto Koper

promet

pešačenje

Pasarela (Semedela): prehod za pešce slabo osvetljen.

Pešačenje

Ulica Vena Pilona: odveč semafor na križišču pri Novi ulici.
Pešačenje

Glavna avtobusna postaja: opremiti s streho.
Sky train.

JPP
JPP

Oprema avtobusnih postaj s časovnimi prikazovalniki prihodov
JPP
avtobusov.
Dolga reber: postavitev hitrostnih grbin.
Oljčna pot: omejitev hitrosti motornih vozil na 30 km/h.

Cestni promet
Cestni promet

Dolinska cesta: omejitev hitrosti motornih vozil, npr.
Cestni promet
postavitev hitrostnih ovir.
Ankaranska cesta: postavitev znaka za omejitev 70 km/h pred
začetkom naselja - prehod z 90 direktno na 50 km/h je prevelik
Cestni promet
– ureditev hitrostnega režima.
Mejna pot: postavitev napisne table, da je parkiranje omejeno
za prebivalce ulice Mejne poti in določite pogojev za uporabo
Cestni promet
skupnega parkirišča.
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Mesto Koper

Mesto Koper
Mesto Koper

Žusterna: omejitev 60 ali 70 km/h (v najslabšem primeru
obstoječih 50km/h) v obe smeri, saj je cesta nova in široka in
Cestni promet
vzbuja občutek, da je izven naselja.
Šalara: Postavitev hitrostnih ovir (Šalara – po mostu pri ravnini
Cestni promet
proti Marezigam).
Odstranitev semaforja na Tomosovem križišču.
Cestni promet

Hitra cesta
Koper -Izola

Nadgraditi protihrupne zavese s dodajanjem zelenih pasov
grmovja ali nizkega rastja za zmanjšanje hrupa, svetlobnega
Cestni promet
onesnaženja in prašnih delcev.

Hitra cesta
Koper -Izola

Zmanjšanje najvišje dovoljene hitrosti na odseku hitre ceste
(med tunelom Markovec in priključkom Slavček) in odstranitev
Cestni promet
protihrupnih zaščitnih ograd.

Koper-Bertoki

Mesto Koper
Mesto Koper
Mesto Koper
Mesto Koper
Mesto Koper in
okolica
Semedelski zaliv

Bertoki

Bertoki-Prade

Popravilo Istrske ceste na odseku pokopališče – Bertoki. Asfalt
je dotrajan in na nekaterih mestih poškodovan. Cesta nima
javne razsvetljave, nima pločnika in kolesarske steze. Cestni promet,
Predlagan ukrep je ureditev asfaltne plasti, dograditev pešačenje,
pločnika in kolesarske steze, ureditev razsvetljave ter kolesarski promet
prometne signalizacije (tudi za omejevanje hitrosti).
Vsaj eno večje brezplačno parkirišče v neposredni bližini
Mirujoči promet
Kopra.
Ureditev parkirišča-parkirne hiše, za rezidente mestnega jedra
Mirujoči promet
brezplačno.
Markovec: Ureditev dodatnih parkirnih mest v naselju.

Odstranitev parkirišč, ki so »črne gradnje« npr. v Semedeli
Mirujoči promet
(Erjavčeva ulica) in drugod ter ureditev skupnih parkirišč.
Vzpostavitev P+R parkirišč.
Več priveznih mest za barke, zlasti za večja plovila.

Bošamarin

Mirujoči promet
Pomorski promet

Ureditev varne kolesarske poti v Bertokih (pod železniškim
mostom ali pod cesto), ki bi povezala dve vzpostavljeni trasi Kolesarski
promet
»Parencane«.
Ureditev varnih šolskih poti vzporedno z glavno cesto Prade –
Bertoki.
Preplastitev cestišča, več javne razsvetljave.

Bonini

Mirujoči promet

Postavitev zaščitne ograje.

Pešačenje
Cestni promet
Cestni promet
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Dekani
Dekani
Dekani
Gračišče
Gračišče

Obvoznica za naselje Dekani.
Krožišče v naselju Dekani.

Postavitev krožnega prometa.

Hrvatini

Koštabona

Izgradnja slemenske ceste v KS Hrvatini.
Postavitev hitrostnih ovir v Koštaboni.
Postavitev prometne svetlobne signalizacije v naselju Kubed.

Kubed
Kubed-Gračišče

Marezige - Boršt

Pomjan
Pomjan - Babiči

Pešačenje,
kolesarski
promet
Cestni promet
Cestni promet
Cestni promet

promet

Zamenjava znakov za prednost za prečkanje mostu (obrniti).

Pobegi-Bonini-Sv. Ureditev cestišča.
Anton
Pomjan

Cesti promet

Izgradnja kolesarske poti iz Kubeda do Gračišča, na vzporedni
Kolesarski
gozdni poti.
Postavitev pločnikov in ureditev prehodov za pešce v Lukinih.

Lukini

Cestni promet

JPP
Table, ki označujejo javni potniški prevoz.
Postavitev varne poti do šole s pločniki in osvetljenimi in
Pešačenje
označenimi prehodi za pešce.

Kolesarska in pešpot.

Hrvatini

Cestni promet

Ureditev parkirišča.

Pešačenje
Cestni promet
Cestni promet
Mirujoči promet

Boljše avtobusne povezave z mestom Koper.

JPP

Namestitev zapornice za kamp-prikolice.

Cestni promet

Krožišče ob osnovni šoli Elvire Vatovec Prade in naprej proti
Pobegom obvezno hitrostne ovire ali pa radar.

Prade
Sočerga
Sočerga
Srmin-Koper

Postavitev pločnikov in ureditev prehodov za pešce v Sočergi.
Ureditev prometnih signalizacij za hitrost skozi Sočergo.

Pešačenje
Cestni promet

Vzpostavitev linije avtobusnega prometa Koper centerJPP
gospodarsko obrtna cona Srmin.
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Sv. Anton

Šalara - Gažon
Škocjan-Bertoki
Škofije

Varnostna ureditev (signalizacija, oznake in postavitev
hitrostnih ovir) glavne ceste pred osnovno šolo Sv. Anton, za
Cestni promet
večjo varnost otrok
Asfaltiranje ceste.
Celoviti sistem kolesarskih poti med Škocjanom in Bertoki.

Cestni promet
Kolesarski
promet

Pogostejše avtobusne povezave z mestom Koper in zalednimi
JPP
vasmi.
Meddržavni tranzitni promet usmeriti na HC 5: doseči izvzetje
HC 5 in HC 6 iz vinjetnega sistema, saj je bila cesta umeščena v
prostor z podmeno, da ne bo plačljiva oz. cestninjena; ne
obstaja niti primerna cesta nižjega ranga za meddržavno
povezavo.
v nasprotnem:

Škofije

- Vkopati traso sedanje državne ceste R3 741 v celotnem
odseku prečkanja centra Sp. Škofij
- Lokalni promet: izvesti vse možne ukrepe umirjanja prometa, Cestni promet
ki omogočajo varno sobivanje vseh udeležencev prometa v
naseljih*: izgradnja krožišč, pločnikov, javne razsvetljave,
prehodov za pešce, ovir za zmanjševanje hitrosti (zoženje
voznih pasov, izgradnja rastlinskih otokov, tlakovanje,
morebiten enosmerni krožni promet…)
- Ob šoli urediti površine za varen dovoz otok v šolo in vrtec
- Uvesti ukrepe za stimulacijo in večosebne uporabe
(souporaba) avtomobilov z namenom razbremenitve mestnih
parkirišč.

Škofije

Preusmeriti mirujoči promet iz starih krajevnih jeder z
Mirujoči promet
ureditvijo neplačljivih parkirišč na obstoječih lokacijah.

Škofije

Zarisati intervencijske poti in cone v vseh starih krajevnih
Mirujoči promet
jedrih in izvajati nadzor.

Škofije

Škofije

Ureditev izhodiščne rekreacijsko turistične točke in parkirišča
za koristnike rekreacijskih peš in kolesarskih poti na območju
Mirujoči promet
parc.št.514/1,515/2 in 546/27 vse k.o.2595 Škofije.
Zagotoviti varnost pešcev z izgradnjo potrebnih pločnikov in
ureditvijo izključnih peš con in poti na celotnem območju
Pešačenje
kraja.
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Škofije

Ureditev info točk z vrisom vseh rekreacijskih peš poti,
Pešačenje
ureditev poti s smerokazi in označbami poti.

Škofije

Izdelati celostno podobo informativnega in komercialnega
Pešačenje
označevanja ob vseh prometnicah.

Škofije

Škofije

Škofije

Posebna označba varnih šolskih peš poti.

Pešačenje

Vzpodbujati lokalno kolesarsko mobilnost do Kopra (manjša
obremenitev mirujočega prometa v mestu) tako, da se:
Kolesarski
- kraj vključi v javni sistem izposoje koles
promet
- omogoči prevoz koles tudi s sredstvi javnega prevoza
(zaradi višinske kote kraja).
Urediti traso kolesarske poti Parenzana tako, da bo na celi
trasi jasno označena in v manjkajočih delih (predvsem ob
severni obvoznici Sp. Škofije) dograjena, omogočiti ponudbo
okrepčevalnic ob njej.

Kolesarski
promet

Škofije

Kolesarski
promet

Škofije

Na vseh novo projektiranih cestah ali ob večjih posegih na Kolesarski
promet
obstoječih prometnicah urediti kolesarske poti.

Zgraditi kolesarsko povezavo z Ankaranom.

Škofije

Škofije
Škofije

Vzpostaviti mestno linijo avtobusnega prevoza do Škofij s
frekvenco, ki ustreza šolskim, delovnim in ostalim potrebam
mobilnosti občanov.
Vzpostaviti javni sistem prevoza na klic (električna ali drugi
ekološki pogon) z uporabo enotne vozovnice javnega prevoza.
Souporaba šolskega prevoza za ostale uporabnike.

Škofije

S krožnimi progami zagotoviti povezavo na postajo nove
mestne linije.
V sodelovanju z občino Ankaran navezati progo poletnega
kopališkega avtobusa do Sp. Škofij.

Škofije

Na postajališčih nove mestne proge namestiti elektronske
table za z obveščanje o prihodu in odhodu avtobusov.

Škofije

Škofije

Ureditev mirujočega prometa.

Škofije in zaledne Umirjanje prometa skozi vaška središča.
vasi
Škofije

JPP

Slatine-Kolombar: Postavitev hitrostnih grbin.

Mirujoči promet
Cestni promet
Cestni promet
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Šmarje in okolica
Šmarje
Šmarje - Puče

Pogostejše avtobusne povezave z zalednimi kraji.

JPP

Pločniki.

Pešačenje

Preplastitev in sanacija ceste.

Cestni promet

Postavitev rdečih puščičnih znakov v ovinku.
Šmarje –
Puče/Koštabona
Vanganel-Bonini- Ureditev cestišča.
Sv. Anton
Splošno
Splošno
Zaledje
Splošno

Splošno

Splošno
Splošno
Splošno
Splošno

Splošno

Splošno
Splošno

Ozelenitev pločnikov.
V velikih nakladah natisniti zemljevid kolesarskih poti.
Umiritev cestnega prometa pred naselji – postavitev otokov.

Cestni promet
Cestni promet

Pešačenje
Kolesarski
promet
Cestni promet

Postavitev preglednih zrcal za varnejše vključevanje v promet
Cestni promet
na nepreglednih mestih.
Odstranitev vseh ovir (ležečih policajev) in namesto teh
postavitev radarjev s kamero za umiritev, kontrolo prometa in
Cestni promet
kaznovanje prehitrih (in tudi prepočasnih) voznikov.
Postavitev hitrostne signalizacije s prikazovanjem hitrosti za
Cestni promet
zmanjševanje hitrosti.
Umik tovornega prometa iz mesta.
Izgradnja novega vhoda v Luko Koper.
Povečanje parkirišč za tovornjake.

Tovorni promet
Tovorni promet
Tovorni promet

Urediti svetlobno signalizacijo na hitrostnih ovirah, saj niso vse
grbine opremljene s primerno svetlobnimi utripalkami (npr.
Cestni promet
Ulica Istrskega odreda…)
Zaprtje ceste Koper – Izola: ureditev v promenado.
Izvzetje hitre ceste Škofije-Koper-Izola iz vinjetnega sistema.

Cestni promet
Cestni promet

Splošno

Manjša parkirišča na primestnih cestah v bližini narave –
Mirujoči promet
zelenih pasov.

Splošno

Table, ki označujejo območje namenjeno javnemu potniškemu
JPP
prometu.
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Splošno
Splošno
Splošno
Splošno

Jasnejša dostopnost informacij glede medobčinskega javnega
JPP
potniškega prometa.
Izboljšanje JPP v zaledju, pogostejše avtobusne povezave .
Nižja cena medobčinskega javnega potniškega prometa.

JPP
JPP

Volonterski sistem za prevoz za zaledje: pomoč meščanCestni promet
meščanu.
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