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1 UVOD 

Mesto Koper je razviti gospodarski center obalno-kraške regije in velike občine, katere 
zaledje je ostalo gospodarsko nerazvito. Eden izmed pomembnih dejavnikov za 
gospodarsko nerazvitost zaledja so dnevne migracije aktivnega prebivalstva iz zaledja v 
mesto. Velik delež mladega aktivnega prebivalstva ne samo migrira, ampak se tudi seli iz 
zaledja v bližino mesta. Posledica tega in dovoljevanje razpršene gradnje v preteklosti je 
stihijska gradnja in prestrukturiranje bližnjega zaledja mesta iz kmetijskega v 
naselbinskega. 
 
Poleg poselitve je na robu mesta prav tako prisoten velik interes za širitev gospodarskih 
dejavnosti. Na južni strani Kopra so to nakupovalni centri ter razne storitvene dejavnosti, 
na severu pa se širi območje pristanišča – Luke Koper, ki onemogoča dostop do morja. 
 

 
Slika 1: Lega mesta Koper glede na ozemlje celotne Republike Slovenije 
(kartografska podloga: Meje občin ..., 2008) 
 
Tak razvoj je razlog za nastanek strukturnih problemov v prostorski zgradbi mesta. 
Posledica je nejasna struktura grajenega mestnega tkiva, katerega meje so zabrisane. 
Nove gradnje pogosto vdirajo v staro mestno tkivo. V povojnem razvoju je bila 
spremenjena mestna panorama z gradnjo stolpnic, danes pa panoramo spreminjajo 
nakupovalni centri na obrobju mesta. V kontekstu problematičnega umeščanja 
posameznih dejavnosti je potrebno izpostaviti težnjo po širitvi mesta na neprimerne, vidno 
izpostavljene lokacije, kar velja predvsem za stanovanjsko rabo, oziroma širitev Luke 
Koper z obsežnimi površinami za parkiranje (skladiščenje) avtomobilov na kmetijska 
zemljišča, ki so kakovostna z vidika naravnih virov. Pomembno je dejstvo, da tako rekoč 
vsaka sprememba namembnosti zelene površine v neko drugo rabo pomeni končno 
spremembo rabe. 
 
Podobno kot Kučan in Mušič (2002) opredeljujeta problematiko širjenja mesta Ljubljana 
na mestnem obrobju bi lahko trdili tudi za Koper, in sicer: da je območje obrobja in 
nezasedenih površin znotraj mesta strateško ne samo za gospodarske dejavnosti, temveč 
tudi za nadaljnji razvoj Kopra z vidika ključnih prvin mestne krajine, kakršen je vodni in 
obvodni prostor Škocjanskega zatoka, morja, rek Rižane in Badaševice ter številnih 
kanalov. Hkrati je to območje zaradi prepoznavnih trendov pozidave, ki jih usmerjajo 
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pretežno zasebni interesi, izredno ranljivo. Prostorska struktura obravnavanega območja, 
za katero so značilni slikovit krajinski okvir gričevnatega zaledja in morja ter prepoznavne 
krajinske prvine, kot so poplavne obmorske ravnice, omrežje vodotokov, flišni klifi, 
hudourniške grape ter kulturna krajina vinogradov in oljčnikov, je začela izgubljati v 
razpršeni gradnji suburbane poselitve.  
 
Zato je pomembno, da se v tej točki razvoja mesta, ko Koper še ima na razpolago 
nepozidana območja znotraj mesta (Koprska/Bertoška bonifika) in na obrobju 
(Ankaranska bonifika, doline na jugu), določene površine »rezervirajo« in namenijo za 
zelene površine mesta, ki se na različnih ravneh povezujejo v sistem – zeleni sistem. 
 
Obstoječe zelene površine v mestu s svojim programom, razporeditvijo ter količino ne 
zadovoljujejo potreb prebivalcev Kopra, potreb ljudi, ki dnevno migrirajo v mesto, in prav 
tako potreb turistov. To je poleg stihijske gradnje deloma tudi rezultat prevlade zasebnega 
interesa v prostorski in zemljiški politiki, ki velikokrat ravno na račun zelenih mestnih 
površin omogoča širitev gospodarskih dejavnosti, ki prvenstveno ne pomenijo 
(neposredne) javne koristi za širše prebivalstvo mesta. 
 
Nezadostnost zadovoljevanja potreb po zelenih javnih površinah je še bolj očitna v 
poletnih mesecih, ko je pritisk turistov na Obalo največji. Konkretna ponazoritev problema 
je dejstvo, da Koper kot največje mesto na slovenski obali nima ustreznega kopališča 
oziroma je to premajhno, da bi hkrati zadostilo potrebam prebivalcev Kopra in turistom. V 
tem pogledu se izkaže priobalno morje mesta Koper kot neizkoriščen potencial za 
rekreacijo in turizem. 
 
Kakovost življenja v mestih se v novejšem času meri tudi po količini in kakovosti odprtih 
prostorov v mestu. Zaradi zgoraj navedenega se predpostavlja, da potrebe sedanjih in 
prihodnjih prebivalcev Kopra niso zadovoljene in je za zadovoljitev le-teh potrebna 
vzpostavitev zelenega sistema. 

1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Problem naloge je, kako zasnovati zeleni sistem in kako splošne zakonitosti mestnega 
zelenja prilagoditi za obmorsko mesto z vsemi njegovimi posebnostmi in priložnostmi.  

1.2 DELOVNA HIPOTEZA 

Odprti prostori v mestu zadovoljujejo raznolike potrebe prebivalcev. Ne glede na svojo 
raznolikost imajo ti prostori skupno to, da so količinsko in vsebinsko odvisni od 
družbenega povpraševanja. Da bi bile zadovoljene vse družbene potrebe prebivalcev 
mesta Koper in drugih obiskovalcev, je smiselno odprte prostore mesta Koper, vključno s 
Škocjanskim zatokom, obravnavati kot dopolnilo grajenemu tkivu mesta, kot zeleni sistem. 
Hkrati je vzpostavitev zelenega sistema tudi način za reševanje strukturnih problemov v 
prostorski zgradbi mesta Koper. Opredelitev zelenega sistema mesta je v primeru Kopra 
specifična, ker gre za obmorsko mesto. To je velik potencial mesta z vidika vključevanja 
morja in obvodnega pasu v zeleni sistem. 
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1.3 METODA DELA 

Metoda dela obsega: 
− teoretična opredelitev zelenega sistema in metod krajinskega planiranja v 

postopku priprave zasnove zelenih površin mesta; 

− analiza prostorskega razvoja mesta Barcelone kot dobrega tujega primera 
umeščanja in oblikovanja odprtih obalnih prostorov in primerjava s Koprom; 

− predstavitev zgodovine prostorskega razvoja mesta Koper;  

− opredelitev družbenih potreb v povezavi z značajem zelenih površin in njihovo 
razporeditvijo s poudarkom na vlogi obale na primeru mesta Koper; 

− inventarizacija prostorskih prvin širšega območja obravnave ter inventarizacija 
grajenih in naravnih prvin urbanega tkiva ožjega območja obravnave; 

− pregled izbranih tipologij zelenih in drugih javnih odprtih mestnih površin in 
opredelitev tipologije za potrebe inventarizacije zelenih, drugih javnih odprtih in 
vodnih površin mesta Koper; 

− analitični del: 

− analiza zelenih in drugih odprtih površin mesta Koper; 

− analiza naravnih in grajenih prvin obravnavanega območja; 

− analiza zelenih in drugih odprtih površin po prevladujoči funkciji; 

− analiza zelenih in drugih odprtih površin glede na njihovo dejansko in plansko 
stanje ter potenciale za vključitev v zeleni sistem; 

− analiza rabe tal; 

− usmeritve za posamezne dejavnosti in analiza izbranih prostorskih posegov; 

− analiza primera dobre prakse podaljšanja obalne linije v obliki plovnega kanala 
– kanal sv. Jerneja; 

− opredelitev dopolnjene tipologije ter umeščanje tipoloških zvrsti zelenih, drugih 
odprtih in vodnih površin v zasnovo zelenega sistema glede na ostale dejavnosti; 

− opredelitev bližnjega zaledja, območij in ostalih elementov, ki bodo ogrodje 
novemu zelenemu sistemu; 

− oblikovanje zasnove zelenega sistema mesta Koper. 
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2 TEORETIČNA OPREDELITEV ZELENEGA SISTEMA IN OPREDELITEV POJMOV, 
UPORABLJENIH V DIPLOMSKEM DELU 

Po Ogrinu in sod. (1994) je sintagmo zeleni sistem pogostoma zaslediti v sodobnem 
urbanističnem izrazoslovju. Pojavlja se predvsem v načrtovalski praksi, verjetno kot 
prizadevanje osmisliti mesto kot celoto in v njegovih posamičnih tipoloških zvrsteh. Po 
najbolj splošni opredelitvi je sistem celota delov, ki so v določenem medsebojnem 
povezovalnem odnosu. Ta je lahko funkcionalne ali strukturne narave ali kombinacija 
obeh. Z naraščanjem funkcionalne sorodnosti ali z zbliževanjem sestavnih značilnosti 
omenjeni deli celote vse trdneje privzemajo lastnosti sistema. Sistemski značaj odnosa 
mesto – odprti prostor se oblikuje kot projekcija družbenih potreb in še posebej kot njihovo 
zadovoljevanje. To je čisto funkcionalno pojmovanje, ki je edino smiselno, če mesto 
vidimo v prvi vrsti kot sestavljen in njegovim potrebam prirejen habitat človeka. Praktično 
vse sestavine odprtega prostora: igrišča, parki, sprehajališča, športni prostori idr. 
nastajajo, tako v kvantitativnih kot tudi v kakovostnih vidikih, izključno kot opredmetenje 
družbenih potreb. 
 
Kot sistem začno delovati raznorodne naravne sestavine, ko jih lahko povežemo v neko 
celoto po njihovi družbeno-prostorski vlogi, ki jo začrtamo v ustrezni zasnovi, bodisi 
urbanističnem ali regionalnem oziroma prostorskem planu. Pri takšnem konceptualnem 
izhodišču te sestavine niso več enoznačne, njihovo delovanje postane večplastno, tako da 
nove funkcije, bodisi krajinotvorne, naravovarstvene, rekreacijske ali druge, začno delovati 
združevalno (Ogrin, 1993). 
 
Simoneti (1997) pravi še, da je zeleni sistem načrt mestnih zelenih površin, ki je rezultat 
združevanja obstoječih zelenih površin z novopotrebnimi v sistem, ki je del mestnega 
načrta. V okviru zelenega sistema obstajajo pravila součinkovanja med prvinami zelenega 
sistema in predvsem tudi pravila, kako se kot celota ali prek podsistemov veže na druge 
mestne prvine, prav tako sisteme (na primer promet, stanovanja, šole, industrijo).  
 
Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (2004) (v nadaljevanju OdSPRS) 
opredeljuje zeleni sistem kot celovitost krajinskih sestavin na območju mesta ali naselja. 
Mestno krajino tvorijo naravne in grajene prvine, ki zadovoljujejo človekove posebne 
potrebe in pomembno prispevajo k zgradbi mesta in njegovega doživljanja. Sestavine 
zelenega sistema mesta ali naselja so lahko parki, otroška igrišča, šolski vrtovi, trgi, 
zelenje ob ulicah, cestah, vodotokih, zelenje v stanovanjskih naseljih, primestni travniki, 
primestni in mestni gozdovi ipd. 
 
Po Krajnc in sod. (2006) zeleni sistem niso vse mestne zelene površine, pač pa med sabo 
povezane naravne in ustvarjene zelene površine mesta, ki zagotavljajo pričakovano 
preskrbo, delovanje in podobo mesta. Zeleni sistem je fizično stanje v prostoru, ki se 
zagotavlja z načrtovanjem prostorskega razvoja in izvajanjem urejanja in vzdrževanja 
zelenih površin. Zelenemu sistemu se pripisuje vloga nosilca identitete, morfološke 
členitve poselitvenega tkiva, sposobnost zadovoljevanja fizičnih, socialnih in psiholoških 
potreb meščanov ter ekološke funkcije z vidika potreb narave in človeka. Zeleni sistem je 
gradnik naselja, ki dopolnjuje grajeno tkivo in zagotavlja kakovost bivanja, v 
elementarnem smislu kakovosti okolja in kakovosti življenja in dela v naselju.  
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2.1 OPREDELITEV POJMOV, UPORABLJENIH V DIPLOMSKEM DELU 

V diplomskem delu pojem odprtega prostora najbolj ustreza definiciji, kot jo opredeljuje 
Ogrin (1982, cit. po Šepec, 1994). Ta odprti prostor opredeli kot »območja, ki niso 
zasedena s pozidavo in imajo ploskovni značaj«. Poleg te opredelitve v strukturni analizi 
služi kot orodje za opredeljevanje odprtega prostora definicija, kot jo opredeljuje Sitte 
(1922), in sicer, da je »odprti prostor negativ nasproti pozitivu grajenih elementov«. 
 
Mestne zelene površine so vse zelene površine, ne glede na lastnino in dostopnost. Med 
mestne zelene površine prištevamo tako vrtove ob individualnih hišah kot gozdove in 
kmetijske površine, parke, bregove rek, mestne gozdove, rekreacijske parke in vrtičkarska 
območja. Identiteta naselja je tesno povezana z njegovimi odprtimi in zelenimi površinami. 
Zelene površine, javne in zasebne, so zato, enako kot grajeni del, pomembna sestavina in 
značilnost naselja. Posebno vlogo imajo naravne značilnosti, ki odločilno določajo razvoj 
poselitve in ureditve v njem (Krajnc in sod., 2006). K temu gre dodati še misel M. Simoneti 
(1997), da so mestne zelene površine vse zelene površine v okviru območja mesta in 
mestnega vplivnega območja. 
 
Javne zelene površine 
Javnost površin določa lastnina zemljišča oziroma način upravljanja z določenim 
območjem. Javne ureditve morajo ustrezati standardom varne rabe in dostopnosti. Za 
urejanje javnih površin se lahko uporabljajo tudi površine v zasebni lasti, kot je tudi samo 
urejanje in vzdrževanje javnih površin lahko prepuščeno zasebni pobudi. Ključno je, da 
urejanje in vzdrževanje poteka na način, ki zagotavlja načrtovanje, pregled in nadzor 
javnih sredstev, prostora in ureditev. Javne zelene površine so tiste mestne zelene 
površine, ki so dostopne vsem meščanom brez razlikovanja pod enakimi pogoji. Med 
javne zelene površine se prištevajo tako površine, ki jih uporabljamo brez omejitev, kot 
površine, za uporabo katerih je treba plačati vstopnino, uporabnino ipd. Med javne zelene 
površine prištevamo na primer parke, zelenje ob cestah in na trgih, mestne gozdove in 
igrišča, pokopališča, pa tudi kopališča, botanične in živalske vrtove (Krajnc in sod., 2006). 
Podobno javne zelene površine opredeljuje Simoneti (1997), ki pravi, da so to mestne 
zelene površine, ki so v javni ali poljavni rabi. Gre za način rabe in dostopnost, ne pa za 
načelno vprašanje lastnine. V OdSPRS (Odlok o strategiji ..., 2004) je v točki 1.2.4. Javne 
površine v naselju navedeno, da se pri načrtovanju in razvoju naselij prednostno 
upoštevajo prometne površine, trgi, ploščadi, površine za evakuacijo prebivalstva, 
sprehajališča, tržnice, parki, vodni in obvodni prostor, gozdovi, različni biotopi in naravne 
vrednote. 
 
Poljavne zelene površine so tiste površine, ki so bodisi po lastništvu zasebne, a so 
dostopne tudi zunanjim obiskovalcem, ki niso lastniki, bodisi so javno dobro, ki je pretežno 
v uporabi ožje skupine ljudi. To so predvsem zelene površine stanovanjskih območij z 
nizko gostoto poselitve (npr. površine ob vila blokih, manjša igrišča med vrstnimi hišami 
ipd.). 
 
Zasebne zelene površine so zelene površine, ki so v zasebni lasti in rabi. Njihova vloga 
oziroma funkcija v zelenem sistemu je predvsem ekološka in morfološka, saj te površine 
izrazito vplivajo na zaznavno podobo mesta. 
 
Lungomare (it.) pomeni cesto, ki poteka vzdolž morske obale. Obenem je tudi izraz za 
ureditev obalnega prostora (promenade) v večjih razsežnostih vzdolž obalne linije. 
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3 METODE KRAJINSKEGA PLANIRANJA V POSTOPKU PRIPRAVE ZASNOVE 
ZELENIH POVRŠIN MESTA (ZASNOVE ZELENEGA SISTEMA)  

Moderni postopki krajinskega planiranja predstavljajo, kot jih imenuje Marušič (2001), 
transparentne, formalizirane načrtovalske postopke, pri katerih je vsak korak jasno 
opredeljen. Jasno so opredeljeni podatki, ki jih planer uporablja, prav tako cilji in 
vrednostni sistem, ki je podlaga za oblikovanje meril. V racionalnem načrtovanju (Marušič, 
2006), kjer se gradi prostorski planski akt korak za korakom, opirajoč se na specifično 
informacijsko strukturo, se načrtovalčev miselni proces eksternalizira. 
 
Mlakar (2006) kot ključno opravilo prostorskega načrtovanja opredeljuje iskanje 
ustreznega mesta ali dela prostora za izbrano dejavnost oziroma rabo. Z ustreznim 
lociranjem dejavnosti oziroma z optimizacijo lokacije posega se praviloma zmanjšuje tudi 
vpliv na okolje (Marušič, 1993, cit. po Mlakar, 2006). Mlakar (2006) še dodaja, da mora biti 
iz tega razloga postopek varstva okolja vključen v postopek prostorskega planiranja. 
 
Transparenten planerski postopek vrednotenja prostora za neko dejavnost v racionalnem 
prostorskem načrtovanju se lahko, kot pravi Mlakar (2006), v zelo poenostavljeni obliki 
zaokroži v tri korake: 

− Za predhodno opredeljene bistvene okoljske sestavine se izdelajo analize 
ranljivosti, s katerimi se ugotovi, kje je prostor bolj ranljiv in kamor naj izbrane 
dejavnosti ne bi umestili. Posamezne analize ranljivosti podajo rezultate, ki jih je 
potrebno združiti v skupni model ranljivosti. Le-ta mora omogočati: vrednotenje 
vplivov posameznih dejavnosti na obstoječe in potencialne kakovosti narave in 
njenih sistemov, naravnih virov, potencialov za rabo, razvojnih potencialov, 
kulturnega okolja ter človekovega bivalnega okolja glede na vse vrste onesnaženj. 
Ob ločitvi okoljevarstvenih in razvojnih parametrov mora omogočati tudi strateško 
tehtanje prostorskih odločitev in optimizacijo lokacije dejavnosti ali posega v 
prostoru. 

− Naslednji korak je analiza privlačnosti (uporablja se tudi izraz primernost) prostora 
za določeno dejavnost ali poseg v prostoru. Na podlagi analize privlačnosti 
prostora za izbrano dejavnost se ugotovi, kam v prostor naj se umesti ta 
dejavnost, na način, da se zagotovi njeno optimalno delovanje. V analizi 
privlačnosti prostora se sooča prostorske danosti z merili za ugotavljanje 
privlačnosti prostora za izbrano dejavnost (na primer: želena čim boljša prometna 
dostopnost, komunalna opremljenost, čim manjša težavnost gradnje ...). 

− Rezultat soočanja analize ranljivosti in analize privlačnosti je analiza ustreznosti 
prostora. Ta, po Marušiču (2006) prvi korak sinteze v racionalnem prostorskem 
načrtovanju, prikazuje možne lokacije za umestitev izbrane dejavnosti, ki je 
ustrezna tako z vidika zagotavljanja delovanja same dejavnosti kot tudi z vidika 
varstva okolja. V fazi analize ustreznosti se uskladijo razvojni in varovalni interesi. 
Metoda omogoča, da je modele ustreznosti mogoče pripraviti bolj varovalno 
(poudarjeni kriteriji ranljivosti prostora) ali razvojno naravnano (poudarjeni kriteriji 
privlačnosti), kar dopušča družbenemu odločanju večji manevrski prostor. 

Analiza ustreznosti in karta (prikaz) ustreznosti prostora za neko dejavnost sta tako 
podlaga za optimizirano umestitev posega v prostor, njegovo členitev in podajanje 
usmeritev za načrtovanje. Marušič (2006) prikaze ustreznosti opredeljuje kot nekakšne 
delne strokovne rešitve, ki se oblikujejo kot variantne, vendar še vedno kot delne rešitve. 
Po večini gre v tem koraku za prepletanje intuitivnega in racionalnega pristopa k 
načrtovalni sintezi. 
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Koprivšek (2000) v diplomskem delu Presoja urbanističnih načrtov z vidika varstva okolja 
govori še o okoljevarstveni optimizaciji urbanističnega načrta. Ta je sestavljena iz treh 
postopkov, ki si sledijo v zaporednem poteku: presoja, spreminjanje urbanističnega načrta 
in določitev varovalnega režima. V nadaljevanju pojasnjuje, da prvi korak presoje 
predstavlja ugotavljanje sprejemljivosti urbanističnega načrta, ki ga v nalogi izvaja s 
prekrivanjem kart ranljivosti prostora in načrta. Drugi korak je ocena urbanističnega 
načrta, za katero je potrebno poznavanje ranljivosti širšega območja. V tej fazi se v 
postopek vpeljuje poenostavljena analiza privlačnosti prostora. Urbanistični načrt se 
ocenjuje glede na prostorske možnosti izogibanja bolj ranljivim območjem. V postopku 
presoje se načrt samo vrednoti, ne podaja se že dokončnih lokacijskih opredelitev. V 
postopku spreminjanja urbanističnega načrta se iščejo optimalnejše lokacije za dejavnosti 
na problematičnih lokacijah, ki so bile opredeljene v postopku presoje. V tej fazi se izvede 
analiza ustreznosti prostora, ki zahteva usklajevanje med razvojnimi in varovalnimi 
interesi. Tako usklajevanje zahteva vključitev družbene skupnosti v postopek, ob tem pa 
je treba upoštevati prostorske možnosti območja, saj te vplivajo na uskladitev obeh 
interesov. V zaključni fazi postopka spreminjanja urbanističnega načrta je potrebno 
usklajevanje med dejavnostmi z opredelitvijo o prioritetnih, še posebej med urbanimi in 
naravnimi dejavnostmi. Postopek spreminjanja poda dokončne lokacijske opredelitve, ki 
so rezultat uskladitve različnih družbenih interesov. Določitev varovalnega režima za 
urbanistični načrt je zadnji postopek, ki se ne ukvarja več z iskanjem prostorskih rešitev 
(izčrpane v predhodnih postopkih), temveč se v tej fazi ugotovijo le nesprejemljive 
lokacije, na katerih se morajo cilji varstva okolja zagotoviti na neprostorski način. Slednji 
postopek nima več značaja prostorsko-planerskega postopka. Izvedba zgoraj opisanega 
postopka je temeljila na predhodno izdelani študiji ranljivosti okolja. V nalogi je bil obdelan 
osnutek urbanistične zasnove mesta Maribor. Naloga je bila osnova za pripravo 
Prostorskega plana Mestne občine Maribor: urbanistična zasnova mesta Maribor 
(Prostorski ..., 2004), katere del je tudi zasnova zelenih površin mesta Maribor. Tipologija 
zelenih površin, uporabljena v zasnovi zelenih površin iz urbanistične zasnove mesta 
Maribor (Prostorski ..., 2004), je predstavljena v poglavju 7.6.1 Pregled izbranih tipologij 
zelenih in drugih javnih odprtih mestnih površin. 
 
Še pred urbanistično zasnovo mesta Maribor (Prostorski ..., 2004) je tudi Mestna občina 
Ljubljana v letu 2002 sprejela dokumenta, ki na strateški ravni opredeljujeta nadaljnji 
razvoj v prostoru. Strategija trajnostnega razvoja MOL je postavila okvir prihodnjega 
prostorskega razvoja na sodobnih načelih ohranjanja kakovosti okolja in razumnejšemu 
ravnanju s prostorom. Prostorski plan Mestne občine Ljubljana – Prostorska zasnova, 
Ljubljana 2002, dokument, ki ni bil predpisan s takrat veljavno zakonodajo o urejanju 
prostora, pa je podal usmeritve oziroma koncept predvidenega prostorskega razvoja v 
občini. Določeni so bili: glavna razmestitev dejavnosti in rabe prostora, pomembni sistemi 
infrastrukture, zlasti prometa ter varovanje dediščine, naravnih in drugih dobrin. Za 
komunikacijsko podporo in predstavitev rezultatov delavnic je bila pripravljena posebna 
publikacija z naslovom Prostorski plan Mestne občine Ljubljana (Zgodovina ..., 2016), t. i. 
»Modra knjiga«. Sestavni del tega strateškega dokumenta je zeleni sistem mesta, ki je 
opredeljen kot ena ključnih vsebin prostorskega plana. Kot eden od ciljev prostorskega 
razvoja Mestne občine Ljubljana je bil zastavljen tudi cilj povezati zelene in odprte 
površine funkcionalno in vsebinsko v sistem, ki je podobno kot grajeno tkivo del mestne 
strukture. Narava je obravnavana kot pomembna in enakovredna strukturna prvina velike 
mestne občine (Prostorska ..., 2002). Zasnova zelenega sistema v Prostorski zasnovi 
mesta Ljubljana 2002, za katerega je bil kot strokovna podlaga uporabljen tudi Zeleni 
sistem Ljubljane iz leta 1994 (Ogrin in sod., 1994), je obravnaval vidik povezovanja 
zelenih površin in odprtih prostorov mesta v smiselno in razpoznavno prostorsko celoto, 
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tako z vidika sooblikovanja mesta, zadovoljitve potreb prebivalcev kot tudi ekološkega 
ravnovesja in kvalitete bivanja v mestu. Poudarek je bil na celoviti analizi obravnavane 
tematike, oblikovanju generalnega prostorskega koncepta in iz njega izpeljanega 
podrobnega tematskega koncepta kot tudi na pripravi trdnih in kvalitetnih izhodišč za 
končno pripravo plana. Osnovni koncept zelenega sistema je opredeljen kot »koncept 
zelenih klinov«, ki se dopolnjuje s poudarjenimi krožnimi in prečnimi povezavami ter 
točkovnim omrežjem lokalnih javnih parkov (Zeleni sistem ..., 2016). Tak koncept naravnih 
prodorov zelenja (zeleni klini) je bil oblikovan tako, da bodo omogočali tudi dovod svežega 
zraka v mesto in s tem predvsem v poletnem obdobju blažilno vplivali na klimatske 
razmere v strnjeno grajenih delih mesta. Koncept gradi tudi na vzpostavitvi razmer za 
ureditev dostopnih in uporabnih obrežij Save in Ljubljanice ter boljši vključitvi vodnih 
površin v strukturo mesta z namenom obogatitve mestne podobe in zmanjšanja 
nevarnosti poplavljanja v večjem delu južnega obrobja mesta (Prostorska ..., 2002). 
Zasnova podrobneje razčleni površine zelenega sistema in območja prekrivajočih - 
dopolnilnih rab po kategorijah oziroma tipih odprtega prostora in zelenih površin mesta. 
Novost v načrtovanju je bila uvedba »režimov zelenega sistema« za območja 
prekrivajočih rab (Zeleni sistem ..., 2016). Tudi zasnova zelenega sistema Ljubljane v 
Prostorski zasnovi Ljubljane leta 2002 je temeljila na predhodno izdelanih analizah 
privlačnosti, ranljivosti in ustreznosti prostora.  
 
Najnovejši prispevek v naboru zasnov mestnih zelenih površin, izdelanih na podlagi analiz 
privlačnosti, ranljivosti in ustreznosti prostora, predstavlja leta 2010 sprejeti Občinski 
prostorski načrt Mestne občine Ljubljana, ki je razdeljen v dva dela. Sprejet je bil Odlok o 
občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (2010; skupaj s 
spremembami v Ur. l. RS št. 10/11 -– DPN, 72/13 -– DPN, 92/14 -– DPN, 17/15 -– DPN, 
50/15 -– DPN in 88/15 -– DPN) (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL SD) in Odlok o 
občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Ur. l. RS, št. 
78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 
72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN in 
95/15 – v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID). Zasnova zelenih površin v OPN MOL SD 
predvideva ohranitev oziroma obnovo petih zelenih klinov, ki iz zaledja prodirajo v mestno 
središče. Podobno kot v zasnovi zelenega sistema iz leta 2002 (Zeleni sistem ..., 2016) je 
v OPN MOL SD poudarjena vloga zelenih klinov na nivoju ustvarjanja ustreznih mikro- in 
mezoklimatskih razmer ter omogočanja prevetrenosti mesta in tudi vzpostavljanja 
naravnih koridorjev v zaledje. Na zelene kline se navezujejo krožne (kot najpomembnejša 
je opredeljena Pot spominov in tovarištva) in prečne zelene povezave ter omrežje parkov. 
Kot poseben element zasnove zelenih površin so opredeljene poteze zelenih površin in 
povezave: vodne površine, vodotoki in obvodne ureditve. V strateški zasnovi zelenih 
površin so vključena območja gozdov posebnega pomena za rekreacijsko rabo meščanov 
in območja vodnih zadrževalnikov. Za izboljšanje kakovosti bivanja v mestu strateška 
zasnova zelenih površin predvideva tudi vzpostavitev omrežja parkov, ki poleg že 
obstoječih parkovnih površin za enakovredno preskrbo mesta predvideva tudi ureditev 
novih lokalnih in tematskih parkov, povezanih z lokalnimi središči, centralnimi dejavnostmi 
in obstoječimi prostorskimi potenciali. Zasnova zelenih površin mesta vključuje tudi 
območja z značajem zelenih površin, ki pa so v pretežno drugih primarnih rabah, kot sta 
gozdarstvo in kmetijstvo. Gre za območja z značajem zelenih površin, ki so za zeleni 
sistem pomembna zaradi svoje lege v mestu, morfoloških značilnosti, povezovalnega, 
klimatskega ali ekološkega pomena (Odlok ..., 2010). Pomembna novost v načrtovanju 
zelenih sistemov v primeru OPN MOL SD in OPN MOL ID je vključitev teh strateških 
usmeritev v sam izvedbeni prostorski akt, kar omogoča celovitost v usmerjanju 
prostorskega razvoja in dejansko doseganje ciljev, postavljenih v strateški zasnovi. 
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Tipologiji zelenih površin, uporabljeni v zasnovi zelenih površin iz OPN MOL SD in zelenih 
površin iz OPN MOL ID, sta predstavljeni v poglavju 7.6.1 Pregled izbranih tipologij 
zelenih in drugih javnih odprtih mestnih površin. 
 
Kljub temu, da zgoraj navedeni postopki transparentnega prostorskega načrtovanja 
zagotavljajo preverljive rezultate upoštevanja razvojnih in varstvenih interesov v neki 
prostorski zasnovi, pa je bil za potrebe tega diplomskega dela, predvsem zaradi 
pomanjkljive podatkovne baze, ob upoštevanju inventarizacije in analiz prostora ter ob 
uporabi matrik, predstavljenih v poglavju 9.2, uporabljen – kot ga imenuje Marušič (2001) 
– »klasičen« ali »gestalt« način prostorskega planiranja oziroma kot celostno obravnavo 
problema. V tem primeru gre za celostno dojemanje problema ustreznosti zemljišča za 
umeščanje mestnih zelenih in drugih odprtih površin. 
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4 PRIMER USPEŠNEGA PROSTORSKEGA RAZVOJA JAVNIH ODPRTIH POVRŠIN 
V MESTU IN NA OBALI BARCELONE 

Barcelona je metropolitansko mesto, po merilu in zgodovini prostorskega razvoja težko 
primerljivo s Koprom. Vendar je zaradi načrtnega razvoja odprtih površin v mestu in na 
obali Barcelone smiseln pregled posameznih faz in ključnih odločitev v razvoju tega mesta 
ter opredelitev dobrih zgledov za uporabo na primeru mesta Koper. 

4.1 ZGODOVINSKI PREGLED PROSTORSKEGA RAZVOJA BARCELONE 

V zadnjem stoletju je Barcelona ustvarila velik prispevek k zgodovini moderne arhitekture, 
z absorbiranjem idej s celega sveta in njihovo prilagoditvijo edinstvenim geografskim in 
kulturnim danostim mesta ter okoliške krajine. Barcelona je mesto, ki ga opredeljujejo 
številne jasno izražene meje – meja morja, reke Besòs, hribovja Collserola in izven meja 
mesta reka Llobregat (Costa, 2004). 
 

 
Slika 2: Pogled na Montjuïc in Port Vell v 19. stoletju, ko je bila rast mesta v razmahu (Barcelona ..., 1997) 
 
Parcerisa (1997) v svojem pogledu na razvoj Barcelone pravi, da je koncept širitve čez 
veliko barcelonsko ravnino mojstrsko in vizionarsko zasnoval že inženir Ildefons Cerdà 
leta 1859 v projektu Eixample (v katalonščini »razširitev«). Le-ta je poudaril, da mora biti 
izvedba Plana širitve Barcelone, katerega predmet je bila širitev mesta izven mestih zidov, 
prednostno usmerjena na vzhod, preko delte reke Besòs v eni, glavni smeri. V mnogih 
letih izvajanja projekta je Cerdàjev Eixample začel pridobivati poseben pomen v zavesti 
mesta. Načrt se je izkazal za enostavnega, a učinkovitega v procesu urejanja pravilne 
konfiguracije mesta. 
 

 

Namen Cerdàjevega načrta Eixample je bil 
povezati stari del z ostalimi predeli mesta. 
Predvideval je dvajset metrov široko mrežo 
vzporednih ulic, v katerih so bile stavbe samo na 
eni strani vsake ulice, drugi dve pa sta bili odprti 
proti vrtu, ki bi bil v osrednjem delu med obema 
stavbama. Tudi odsekani vogali (chaflanes) karejev 
naj bi bili odprti prostori. Dejansko pa so stavbe 
zgradili na obeh straneh ulic, tako da je vmesnih 
vrtov danes v Eixamplu ostalo le malo (Parcerisa, 
1997). 

Slika 3: Cerdàjev Eixample (Bosselmann, 
1998) 
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Parcerisa (1997) ugotavlja, da je bil obstoj Cerdàjevega plana v petdesetih letih 20. 
stoletja najboljši argument za nespornost izbire obalne različice širitve mesta. Centralne 
dejavnosti so ostale v historični osi mesta. Razmeroma očitno je bilo, da so bila stavbna 
zemljišča na vzhodu proti reki Besòs neka čudna mešanica delavskih predmestij, 
kmetijskih zemljišč in tovarn, nekako pozabljena območja v procesu razvoja mesta. Med 
letoma 1890 in 1930 so bile ceste po Cerdàjevem načrtu zgrajene z geometrično 
natančnostjo, vendar samo v centralnem delu mesta. Proti delti reke Besòs in izven 
osrednjega dela mesta so bile ceste v projektu Eixample le vodila za usmerjanje razvoja. 
Do začetka druge polovice 20. stoletja najširša avenija Gran Via, ki je bila zamišljena kot 
dolga os, ki preči celotno mesto, v projektu Eixample ni bila nič daljša kot ostale ceste. Na 
začetku urbane eksplozije v petdesetih letih 20. stoletja je izgledalo, da bo projekt 
Eixample ostal samo osrednja mestna četrt. Že takrat je bilo namreč očitno, da bo imela 
bodoča Barcelona drugačen teritorialen obseg, kot si ga je zamislil Cerdà. 
 

 
Slika 4: Tri izrazite faze razvoja Barcelone: 1. faza – Ciutat vella, 2. faza – Eixample, 3. faza – razvoj in 
ekspanzija mesta v 2. pol. 20. stoletja, ki traja še danes (kartografska podloga: Parcerisa, 1997) 
 
Prostorski razvoj v obdobju med letoma 1953 in 1973 izraža fizične značilnosti, 
neposredno predhodne današnji Barceloni. V povojnem obdobju, za razliko od drugih 
mest, Barcelona ni imela razvojnega programa. Čas je bil primeren za opustitev gradbenih 
principov predela Eixample, ki je temeljil na enostavnih četverokotnih blokih. Tako je 
mesto leta 1953 sprejelo plan, ki je združeval in obnovil zgodovino predhodnega 
načrtovanja mesta. Cilj je bil razširiti mesto, omejeno z obalo in gorami, vzdolž obalne 
linije (Parcerisa, 1997). 
 

 
Slika 5: Načrt Barcelone z najbolj prepoznavnimi območji mesta (Parcerisa, 1997) 
 
Parcerisa (1997) meni, da urbanistično planiranje mediteranskih držav tretje četrtine 20. 
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stoletja ni dalo dobrih primerov in ustreznih rešitev v problematiki sodobnega planiranja 
mestne stanovanjske gradnje. Pravzaprav rast velemest ni bila samo drugorazredna, 
ampak tudi popolnoma neprimerna v smislu zgoščevanja poselitve, zasedanja zemljišč in 
zagotavljanja osnovnih oskrbnih storitev. Predmestja še zdaleč niso bila zasnovana v 
skladu s kriteriji urbanističnega planiranja. Tudi Barcelona v tem procesu ni bila izjema. 
Predmestje Barcelone tvori veliko število ranljivih starih perifernih naselbin, ki so rasle 
skupaj z mestom in hkrati utrpele največjo škodo v času neprimerno visoke zgostitve 
poselitve in tipološke transformacije v obdobju med 1953 in 1973. 
 
Po tem obdobju razvoja mesta ni več priganjala potreba po izgradnji novih stanovanj, ki je 
bila v obdobju med 1953 in 1973 posledica velike demografske rasti. Mesto se je tako 
posvetilo intenziviranju programa notranje členitve. Znotraj območij neprimerno visoke 
zgostitve poselitve se začno umeščati objekti velikih razsežnosti, kot so stadioni, 
bolnišnice, tovarne, parki in religiozni objekti. To je bilo med drugim bistvo politike 
ustvarjanja oziroma reurbanizacije trgov in vrtov, gradnje šol in zdravstvenih domov, 
urbanizacije določenih cest in začetek preoblikovanja starega mestnega pristanišča 
(Parcerisa, 1997). 
 
V tej fazi razvoja se lahko za zgled opredeli ukrepanje mesta Barcelona, ki je ohranilo 
površine za javni namen, kadarkoli je bilo to mogoče. Projekti različnih razsežnosti, ki so 
bili izvedeni, so rezultat uveljavljenih političnih opcij, specifičnega modela upravljanja in 
urbanega programa, ki so ga pripravili strokovnjaki. Mestni svetniki in tehnični izvedenci 
so razvili kriterije za projektni razvoj. Leta 1976 je bil izdelan Generalni mestni plan. V 
osemdesetih letih 20. stoletja so strokovnjaki posvetili veliko let ustvarjanju nove kulture 
mestnega prostora v javni rabi. Po desetletjih zanemarjanja v času Francovega režima so 
ti prostori postali simbol ponovno pridobljene demokratične svobode. Na začetku so bili 
izvedeni projekti na območju srednjeveške in historične četrti. Ceste in plaze, kot sta 
Plaça Reial in Plaça Trilla, so postale cona za pešce. Kasneje so bila v velike parke in 
vrtove preoblikovana tudi zasebna zemljišča, kot so: Villa Sicilia, Parc de l'Espanya 
Industrial in Parc de l'Escorxador (Figueras, 2004). 
 
Pomembna prelomnica v razvoju mesta se je zgodila oktobra leta 1986, ko je bilo mesto 
imenovano za gostitelja olimpijskih iger.  
Proces razvoja Barcelone v zadnji četrtini 20. stoletja Montaner (2004) deli v štiri faze: 
− preoblikovanje mesta, ki bo temeljilo na posebnih mestnih kvalitetah in 

obnovitvi/oživitvi obstoječih odprtih površin z namenom prevlade javnega prostora; 

− ustvariti ogrodje za posebne okoliščine olimpijskih iger leta 1992, ki so postale gonilna 
sila prenove mesta; 

− načrtovati olimpijska območja in infrastrukturne sisteme tako, da bodo popolnoma 
integrirana z mestom; 

− začeti potrebno in celostno rekonstrukcijo infrastrukture. 

 
V prvi fazi so bila izvedena prva preoblikovanja mestnih trgov in prvih parkov poleg 
posegov v manjšem merilu (Sants: 1977–1983, nekdanja tovarna La Sedeta: 1982–1984). 
 
Prehod v drugo fazo razvoja se je zgodil leta 1986 z izbiro Barcelone za olimpijsko mesto, 
kar je pomenilo mejnik, ki je predstavljal osnovo za mestni občinski program in hkrati 
povzročilo spremembo v ritmu in merilu izvajanja projektov. Po oktobru 1986 so bili 
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projekti, kot so ureditve novih parkov, in posegi socialnega značaja potisnjeni v ozadje. 
Imenovanje je bilo povod za preoblikovanje obsežnih območij mesta, ki so potrebovala 
celostno prenovo: Vall d' Hebron, Anella Olimpica de Montjuïc in obala Ville Olimpice 
(Figueras, 2004). 
 
Tretja faza je bila zaznamovana z zaključkom olimpijskih iger in občinskimi dolgovi. 
Tempo izvajanja novih projektov se je umiril in poudarek je bil na zaključevanju 
posameznih del na kulturno pomembnih objektih. To je bil čas dvoma, v katerem je 
»model Barcelone« preživel zaradi lastne inercije od leta 1993 do konca devetdesetih let 
20. stoletja. Nova smer razvoja je bila predlagana v letu 1995 z razstavo Barcelona New 
Projects, ki je bila tehnokratskega izgleda. Po primanjkljaju in nepravilnostih skupine 
Kepro Group se je ta smer okrepila v letih 1997–1998 in sprejet je bil plan skupine Hines 
Group za park Diagonal Mar. Po porazu v kandidaturi mesta za Evropsko prestolnico 
kulture 2001 je prišlo do odločitve, da bodo ob parku Diagonal Mar zgradili Universal 
Forum of Cultures Barcelona 2004 (Figueras, 2004).  
 
Tako se je začela četrta, zadnja faza razvoja, ki je bila za razliko od prejšnjih mnogo bolj 
odvisna od zasebne iniciative in mednarodnih vlagateljev. V tem obdobju so vodilni 
koncepti barcelonskega urbanizma postopoma pripeljali do najvišje stopnje protislovja in 
nezdružljivosti na področju: nepremičninskih interesov, ogromnih infrastrukturnih posegov, 
sodelovanja javnosti in trajnostnega razvoja. Kljub nastali situaciji se je mestni svet konec 
devetdesetih let 20. stoletja odločil rešiti problem zgodovinsko degradiranega območja ob 
ustju reke Besòs. Projektna prenova degradiranih območij vzhodnega dela mesta je 
vključevala podaljšanje ceste Avenide Diagonal, vzpostavitev parka Diagonal Mar in 
sanacijo reke Besòs. Največji od teh projektov je obsegal 215 ha veliko območje, v večji 
meri zasedeno z nujno potrebno, a nevšečno infrastrukturo, umeščeno neposredno na 
obalo. Elektrarna, sežigalnica odpadkov, čistilna naprava in mestna obvoznica so delovali 
kot ovira med mestom in morjem. Namen projekta je bil integrirati obrate z urbanim tkivom 
in prestrukturirati zemljišča okoli le-teh. Drugi cilj je bil zagotoviti obalno povezavo s 
sistemom plaž in obalnih parkov Vile Olimpice. Tako kot mestna prenova leta 1992, ki je 
bila odgovor na pomemben mednarodni dogodek olimpijskih iger, je bil novi predvideni 
razvoj povezan z vrsto kulturnih dogodkov, imenovanih Forum of Cultures. Ta je 
vključeval razstave, koncerte, gledališke predstave, konference, ki so potekali med 
poletjem 2004 (Figueras, 2004). 
 
Že leta 1997 Parcerisa o razvoju Barcelone v obdobju 1982–1997 pravi, da je Barcelona 
takrat izvajala politiko izjemne mestne preobrazbe in je kot taka postala dober 
»laboratorij« urbanizma. To velja še danes. Največ prizadevanj je bilo usmerjenih na 
obalno območje. Cilj je bil spremeniti mestno obalo v popolnoma urbanizirano območje. 
Kilometri obalne linije, ki so bili zanemarjeni, oddaljeni in pogosto zasedeni z dejavnostmi 
zaprtega tipa, so bili postopoma preoblikovani v raznolike javne prostore obsežnega 
merila. Najbolj posrečena posledica oziroma rezultat odprtosti mesta proti morju je 
dejstvo, da so mestne plaže postale ena glavnih mestnih atrakcij. 

4.2 OBLIKOVANJE ODPRTIH PROSTOROV ZA JAVNO RABO MESTA 
BARCELONA  

Montaner (2004) proces bistvenih sprememb Barcelone od začetka osemdesetih let 20. 
stoletja na področju javnih odprtih prostorov imenuje »odločitev za javne prostore«. 
Podobno kot Parcerisa (1997) Montaner (2004) govori, da je ustvarjanje novih javnih 
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odprtih prostorov jasen dokaz empirične metodologije, uporabljene v Barceloni, ki pojmuje 
mesto kot laboratorij.  
 
Prvi trgi, kot so Ciutat Vella, Gràcia in Sants, so bili oblikovani v historičnih jedrih v 
majhnem merilu, saj je urbano tkivo bolj ali manj pogojevalo velikost posega. Iz tega 
obdobja so še Plaza Trilla, Plaza del Sants in Plaza de la Mercè. Postopoma je velikost 
projektov narasla, predvsem na severnem in vzhodnem obrobju mesta, kjer so nastali trgi 
La Palmera, parki, kot so La Pegaso, La España Industrial, La Cerueta del Coll, El Clot, in 
avenije, kot je Vìa Julia. Poleg teh velja izpostaviti še botanični vrt (1989–1999) in Parc 
Central de Nou Barris (1997–2004) (Montaner, 2004). Razporeditev zelenih površin je 
prikazana na sliki spodaj. 
 

 
Slika 6: Zelene površine v mestu Barcelona (Barcelona.cat, 2007) 
 
Primeri oblikovanja javnih odprtih prostorov na obali in njenem neposrednem 
zaledju mesta Barcelona  
Montaner (2004) opredeljuje obnovo obalnega dela mesta kot enega nespornih dosežkov 
mesta. Od hriba Montjuïc na jugozahod do ustja reke Besòs na severovzhod je vrsta 
posegov na področju javnih prostorov, infrastrukture, stanovanjskih zgradb in servisov 
popolnoma preoblikovala obalo mesta. Tako je sodobna Barcelona ne samo mesto javnih 
prostorov, ampak tudi mesto odprto morju. Primeri oblikovanja javnih odprtih prostorov na 
obali mesta Barcelona so predstavljeni v prilogi A1. 
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4.3 STRUKTURNA ANALIZA OBALNIH UREDITEV MESTA BARCELONE 

 
Slika 7: Grafični prikaz strukturne analize obalnih ureditev mesta Barcelone 
 
Opravljena strukturna analiza obalnih ureditev je pokazala, da so le-te pogojene z 
značajem obalnega prostora, ki je vezan na morje. Ta prostor opredeljuje stična linija 
morja in kopnega. Posledično je tudi obalni odprti prostor oblikovan linijsko oziroma 
pasovno. Najbolj prepoznavna struktura so linije promenad (t. i. passeig), posameznih 
ureditev, ki so nanizane ena za drugo in tako vzdolž celotne obale mesta Barcelone tvorijo 
lungomare. Vzporedno s promenadnimi ureditvami v pasovih potekajo peščene plaže z 
vmesnimi prečnimi potezami – pomoli, ki prostor členijo, omogočajo drugačno doživljanje 
morja (pozicija nad morjem) in pripomorejo k lažji orientaciji v prostoru. Njihova funkcija v 
smislu privezovanja za ladijski promet je sekundarna. 
 
Funkcijo privezovanja in prestopnega mesta imajo pomoli na jugozahodu v t. i. Port Vellu 
oziroma starem pristanišču. Vzdolž teh pomolov so poleg privezov in drugih trgovskih in 
zabaviščnih dejavnosti oblikovane promenade, ki tvorijo mrežo povezav v pristanišču in se 
preko trga Monument a Colom – stične točke – navezujejo na glavno mestno promenado 
La Rambla v starem jedru mesta. Mreža pristaniških povezav sega na jugozahodu do 
hriba Montjuïc, na severovzhodu pa do parka Parc de la Ciutadella. Vse te povezave so 
bile omogočene z umikom obalne obvoznice pod zemljo. 
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Slika 8: Javni odprti prostori na obali mesta Barcelona (kartografska podloga: Barcelona.cat, 2007) 
 
Parkovne površine se pojavljajo 
bodisi kot tretji pas vzdolž obale 
(primer Parc del Poblenou) bodisi 
kot večja površina pravilnih oblik 
v smeri prečno na obalo (primer 
Parc Diagonal Mar). Te površine 
povezujejo urbanizirana območja 
z morjem, neposredno ali 
posredno preko prečnih 
promenad. Parkovne površine 
večjega obsega, umeščene 
neposredno ob morje, so bile 
urejene v sklopu območja 
Foruma kulture Barcelona 2004. 

 

Slika 9: Shema večjega območja odprtega prostora, ki deluje 
kot povezovalni člen med obalnimi ureditvami (lungomare) s 
stanovanjskimi območji v neposrednem zaledju – princip 
umestitve parka Diagonal Mar 

 
Izrazito organska struktura, gledano v širšem kontekstu celotne obale mesta, je prisotna 
samo na jugozahodnem delu obale, kjer se konča niz praviloma geometrijskih struktur 
promenad in pomolov. To je območje hriba Montjuïc, ki nekako deli gospodarsko in 
potniško pristanišče mesta. Celotna površina hriba je namenjena parkovnim površinam 
(Parc de Montjuïc – Jardi Botànic, Anella Olímpica, Parc d´Atraccions de Montjuïc ...). 
Montjuïc je eno od ključnih programskih jeder v zelenem sistemu mesta Barcelone. 
 
Lungomare se na severovzhodu obale mesta Barcelone zaključuje z območjem Foruma 
kulture Barcelona 2004, ki je mešanica parkovnih, kopaliških, ploščadnih in pristaniških 
površin. Strukturo tega območja na eni strani pogojuje osrednja nepravilno oblikovana 
ploščad, ki povezuje posamezne dele, na drugi strani pa obalna linija. Parkovne in 
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kopališke površine so v širših pasovih oblikovane ob obali, ploščad in marina pa sta 
umaknjeni v ozadje. 
 
Skrajni jugozahodni del obale mesta Barcelone predstavlja gospodarsko pristanišče, ki v 
strukturno analizo ni bilo vključeno, saj je funkcioniranje odprtih prostorov znotraj 
pristanišča zaprt sistem, ki v delujočem pristanišču ne predstavlja potenciala za rekreacijo 
in prostočasne dejavnosti prebivalcev mesta. 
 
Na podlagi strukturne analize obalnega prostora mesta Barcelone je mogoče opredeliti 
naslednjo tipologijo obalnih odprtih prostorov (brez gospodarskega pristanišča): 

− promenade, ki tvorijo lungomare; 

− promenade, prečne na obalno linijo; 

− peščene in grajene plaže; 

− pomoli; 

− parkovne ureditve v pasovih; 

− parkovne ureditve večjih površin prečno na obalno linijo; 

− trgi; 

− ploščadi; 

− promenade v pristanišču. 

4.4 PRIMERJAVA RAZPOREDITVE DEJAVNOSTI IN STRUKTURIRANOSTI 
OBALNIH LINIJ MEST BARCELONE IN KOPRA 

Ob primerjavi mesta Barcelone in Kopra je prvi pomislek razlika v merilu obeh mest. Ker 
pa gre v tem primeru za analizo oziroma ugotovitev deleža zasedanja obale s 
posameznimi dejavnostmi, je velikost mesta drugotnega pomena.  
 
Že na planu mesta Barcelone iz leta 1934 je razvidno, da naj bi polovico obalne linije 
mesta zasedale pristaniško-gospodarske dejavnosti, drugo polovico pa ostale dejavnosti. 
Danes slednja polovica obale predstavlja javni odprti prostor mesta. Med dvema 
programskima jedroma, starim jedrom in Forumom kulture Barcelona 2004, je bil 
oblikovan niz raznovrstnih javnih odprtih prostorov (priloga A1). Ti prostori so lahko 
dostopni iz notranjosti mesta, saj je prometna infrastruktura obalne obvoznice izvedena 
izvennivojsko, umeščena pod nivo mesta, tako da ne prekinja peš in kolesarskih povezav. 
Lungomare je bil premišljena poteza, ki so jo vzpostavili s pomočjo umeščanja drugega 
programskega jedra, to je Forum kulture Barcelona 2004. Umeščen je bil na ključno 
lokacijo – na konec ene glavnih mestnih avenij, Avenije Diagonal, in na severovzhodni rob 
mesta ob izlivu reke Besòs. Tako je mestu uspelo vzpostaviti privlačen magnet nasproti 
staremu jedru s potniškim pristaniščem in celoten obalni pas preoblikovati v sistem plaž, 
promenad in parkov. 
 
V primeru mesta Barcelone obalni prostor, namenjen javni rabi, od pristaniško-
gospodarskega dela obale ločuje hrib Montjuïc, ki je naravna ločnica v prostoru. 
 
V primeru mesta Koper je delež javnih obalnih ureditev razmeroma majhen. Kot javni 
odprti prostor deluje mestno potniško pristanišče in kopališče ob starem jedru, 
Semedelska cesta pa kot promenada do kopališča Žusterna. Preostali del obalne linije, 
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severovzhodno od mestnega jedra, je zaseden z luškimi dejavnostmi, del zahodno od 
Žusterne pa je nedefiniran. Kljub temu ima obalni prostor zahodno od Žusterne in vse do 
Izole potencial za ureditev javnih odprtih prostorov – lungomare. Še posebno se ta 
potencial izraža po dokončani avtocesti skozi tunel pod Markovcem, saj se je s tem 
tranzitni promet umaknil v zaledje. Potencial za podobno ureditev ima tudi severni del 
Koprskega zaliva, to je od severnega roba območja Luke Koper do Ankarana, kot 
zanimivega turističnega kraja z nastanitvenimi kapacitetami, ki bi prav tako kot mestni 
jedri Izole in Kopra lahko razvijal vlogo pomembnejšega programskega jedra slovenske 
obale. 
 
V primeru Kopra ni naravne ločnice, ki bi ločevala obalni del na luški in javni del na 
območju mesta. Obstaja pa naravna ločnica ankaranskega obrobnega kanala, ki ločuje 
luški del od drugih zemljišč na skrajnem severnem delu območja Luke Koper.  
 

 
Slika 10: Primerjava razporeditve dejavnosti na obalni liniji mest Barcelone (zgoraj) in Kopra (spodaj) 
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Slika 11: Strukturna analiza javnih odprtih prostorov Barcelone (zgoraj) in Kopra (spodaj) 
 
Primerjava strukturnih analiz javnih odprtih prostorov razkrije skromno členjenost odprtih 
prostorov vzdolž obale Kopra v primerjavi z Barcelono. Pas teh površin v notranjost 
kopnega je v primeru Kopra razmeroma skromen, prav tako dolžina obale, namenjena in 
urejena za kopališko dejavnost. Odsotna je tudi povezava med osrednjimi 
športnorekreacijskimi površinami in obalo. Po drugi strani strukturna analiza razkrije 
podobnost na območju obeh starih mestnih jeder, kjer se preko osrednjih ulic ali 
promenad vrši povezava med trgi v notranjosti mestnega jedra in pristaniščem z obalnimi 
ureditvami. Koper ima v tem primeru še nerazvite potenciale na severni strani mestnega 
jedra. Prav tako ima velik potencial za ureditev kopaliških in povezovalnih površin obalna 
linija med Koprom in Izolo, ki bi se v primeru rezervacije prostora za ta namen tudi po 
merilu lahko primerjala z Barcelono. 
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5 ZGODOVINSKI PREGLED RAZVOJA MESTA KOPER 

Za razumevanje zgradbe in delovanja mesta v povezavi z okoliškim prostorom je v 
nadaljevanju predstavljena zgodovina razvoja mesta Koper.  
 
Koper je s svojim zaledjem zaradi prirodnih značilnosti, ugodne geografske in strateške 
lege, pomorskih in kopnih trgovskih poti predstavljal enega najbolj značilnih, zanimivih in 
privlačnih predelov Istrskega polotoka (Žitko, 1998). 
 
Obrisi Tržaškega zaliva, katerega del je Koprski zaliv, so posledica dogajanj v mlajšem 
obdobju zemeljske preteklosti (kvartar), ko je nastala jadranska morska kotanja in se je 
izoblikovala njena sedanja obala. Podobo zaliva je spreminjal tudi človek skozi stoletja, ko 
je naravo prilagajal sebi v prid (Žitko, 1992, cit. po Franko, 2005). 
 
Med zadnjo poledenitvijo je bila gladina morja nižja od sedanje, kar pomeni, da je bil ves 
severni del Jadrana kopno. Sedanji Koprski zaliv je potopljeni del dolin rek Rižane in 
Badaševice. Po zadnji poledenitvi (okrog leta 6000 pred našim štetjem) se je morska 
gladina močno dvignila zaradi topljenja ledu, zato je morje preplavilo ves sedanji Koprski 
zaliv. Nato se je morska gladina postopoma zniževala in v grško-rimskem obdobju 
dosegla višino približno dva metra nižjo od današnje, kasneje pa se je postopoma začela 
dvigati zaradi ugrezanja vzhodne jadranske obale (v zadnjih 2000 letih naj bi se letno 
dvignila za 0,6 mm). Začetki Kopra segajo torej v čase, ko je imel Koprski zaliv drugačno 
podobo in je bil večji, kot je sedaj. Iz plitvega zaliva na južni strani je molel osamljen 
Koprski otok z najvišjo točko 11 m na sedanjem glavnem trgu. Vodotoka Rižana in 
Badaševica sta nosila material in zasipala s sedimenti svoje akumulacijske ravnine, struge 
in morje. Morje v zalivu je plitvo in le redko kje globlje od 20 metrov. Bližina absolutne 
erozijske baze, visoka talna voda (zaradi bližine morja), izlivanje deževnice zaradi 
pedoloških lastnosti in poplave so povzročili zamočvirjenost dela ravninskega sveta 
(Franko, 2005). 
 

 

Kamninska sestava nekdanjega otoka je podobna 
tisti v flišnatem gričevju okrog zaliva. Skladi laporja 
se mešajo s peščenjakom, na vrhu pa je ilovica. Tla 
so neprepustna in ponekod se nabira talna voda, 
vendar v skromnih količinah, vodnjaki, ki so opazni 
po vrtovih mesta, se polnijo v glavnem z deževnico. 
Koprski zaliv ima posebnosti sredozemskega 
podnebja z vplivi celinske notranjosti (Franko, 
2005). 

Slika 12: Shema Koprskega zaliva pred 
poselitvijo 
 
Okoliščine, ki jih je dajal Koprski otok s svojim izredno ugodnim geografskim položajem, 
so bile temeljna pobuda za njegovo naselitev. Prometne in še posebno obrambne 
ugodnosti, ki jih je omogočal razmeroma majhen otok, ter njegov neposredni stik z 
agrarno bogatim celinskim zaledjem so neposredno vplivali na spočetje aglomeracijskega 
jedra (Bernik, 1968, cit. po Franko, 2005). 
 
Kljub skromni ozemeljski in demografski razsežnosti je bil v svojem dolgem zgodovinskem 
razvoju pogosto nekakšno »osrednje« mesto oziroma upravno-politično, gospodarsko pa 
tudi kulturno središče Istre, kar potrjujeta tudi imeni »Caput-Histriae« in »Capo d´Istria«, ki 
so ju mestu nadeli oglejski partriarhi in kasneje Benečani. Rast in pomen Kopra je 
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pravzaprav skozi stoletja pogojeval in zaznamoval Trst, najprej kot rimsko kolonialno 
središče (Tergeste), na čigar ozemlju (ager Tergestinus) je zrasla pod Srminom ob izlivu 
Rižane poznohelenistična naselbina Aegida, v rimskem času pa Capris na skalnatem 
otoku sredi Koprskega zaliva (Žitko, 1998). Rimsko ime Capris izhaja iz »stabulum 
caprorum«, kar pomeni kozje staje ali prostor za rejo koz, ki so jih prebivalci najbrž imeli 
na otoku. Po koncu rimskega cesarstva je bila na otoku večja naselbina, v poznoantičnem 
obdobju pa ena izmed postojank obrambnega sistema Claustre Alpium Iuliarum (Koper 
Capodistria, 1995). 
 
Žitko (1998) meni, da pomeni pomembno prelomnico v razvoju Kopra 6. stoletje, ko so 
barbarski vpadi oziroma preseljevanja ljudstev povzročila strnitev romanskega 
prebivalstva v mestnih naselbinah, medtem ko se je slovansko prebivalstvo do 8. in 9. 
stoletja v kolonizacijskih valovih naseljevalo v njihovem zaledju. V tem obdobju je za 
naselitev Koprskega otoka odločujoč predvsem njegov geografski in strateški položaj pa 
tudi prometne in obrambne ugodnosti ter njegov neposredni stik z agrarno bogatim 
zaledjem. Iz prvotnega skromnega aglomeracijskega jedra, ki je v času bizantinske 
uprave dobilo naziv Justinopolis ter doseglo status mesta (civitas), se je v poznem 
srednjem veku razraslo mestno tkivo že po celotni površini otoka. 
 
Iz rimskih časov je ohranjen cardo od pristanišča do foruma. Na otok je vodil (sedaj 
porušen) most s trdnjavo. Kompozicijo javnih zgradb na osrednjem trgu tvorijo stolnica, 
škofija, loggia in upravna (pretorska) palača; mesto je imelo značilno (sedaj že izgubljeno) 
silhueto (Pogačnik, 1999). 
 

  
Slika 13: Shema Koprskega zaliva v srednjem veku Slika 14: Bakrorez (Razvojni ..., 1998) 
 
Do 13. stoletja je na razvoj in rast mesta torej izdatno vplivala vloga, ki so jo mestu 
pripisovali že Bizantinci, kasneje pa oglejski patriarhi. Ti so ga iz političnih in gospodarskih 
razlogov povzdignili med prva istrska mesta, zato so bile v tem stoletju, ko si je mesto 
obenem že tudi priborilo svojo avtonomijo, zbrane vse odločilne komponente za njegov 
nadaljnji razvoj in urbanizacijo. Toda severni Jadran je bil že tudi prostor gospodarskih in 
političnih ambicij Beneške republike. Tako je Koper skupaj z drugimi istrskimi mesti leta 
1279 prešel pod beneško oblast. Takrat tudi svobodna komuna Trst ni mogla več 
tekmovati z močno Beneško republiko. Po propadu oblasti oglejskih patriarhov leta 1420 
se je v Istri dodobra utrdila na eni strani oblast Beneške republike, na drugi strani pa 
Habsburžanov, ki so pod svoje okrilje sprejeli Trst (1382). V boju za trgovino z zaledjem 
so Benetke favorizirale vlogo Kopra, ki je zaradi tega za daljše obdobje postal 
najpomembnejša postojanka za trgovino s habsburškimi deželami (zlasti s Kranjsko) 
(Žitko, 1998).  
 



Ševerkar M. Zeleni sistem mesta Koper. 
    Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016 
 
 
 

22 

 
Slika 15: Shema Koprskega zaliva s solinami v času prevlade Beneške republike 
 
Za Benečane je postal izhodiščna točka najkrajše poti v zaledje. To je odgovarjalo tudi 
mestu Koper, ki je za izgubljeno pomorsko trgovino hotelo nadomestilo v trgovini z 
zaledjem. V polni meri so tedaj prišle do izraza številne prednosti obalnih mest in 
njihovega zaledja. Naravne danosti, kot so klima, geološka sestava tal, hidrološka mreža 
v povezavi z obmorskim prometnim položajem, so ustvarjale ugodne razmere za agrarno 
proizvodnjo s poudarkom na vinogradništvu in oljarstvu. Manjše aluvialne ravnice s plitvim 
morjem pa so ustvarjale ugodne pogoje za nastanek solin in zelo donosno proizvodnjo 
soli. V času beneške vladavine je mesto uspešno tekmovalo z bližnjimTrstom, saj je imelo 
zaradi lege na otoku in utrjenih zidov ugoden obrambni položaj (Žitko, 1998). 
 

 
Konec 15. in v 16. stoletju so preko Istre in Krasa potekali turški vpadi, katerih cilj je bila 
Beneška republika. Tako samo mesto Koper ni bilo prizadeto, zato pa je bilo toliko bolj 
opustošeno njegovo ruralno zaledje. Koper je svojo vlogo v pomorskem in trgovskem 
smislu izgubil leta 1797, ko je propadla Beneška republika, dokončno pa leta 1857 z 
izgradnjo železniške proge Dunaj–Trst. Slednji je v času avstroogrske monarhije prevzel 
vlogo trgovskega, pomorskega in industrijskega središča. Koper z gričevnatim zaledjem je 
postal oskrbno zaledje za kmetijske pridelke za potrebe Trsta. Rušenje mestnega obzidja 
se je začelo po letu 1819. Leta 1825 so zgradili nasip s cesto, ki je povezovala staro 
mestno pristanišče s Semedelo. Ta cesta še danes predstavlja glavno mestno promenado 
(Slovenija ..., 1995). 
 
 V 19. in 20. stoletju, do konca 2. svetovne vojne, sta na gospodarsko življenje mesta 
vplivala lokalni pomorski blagovni in potniški promet. Tedaj se je v kraju razvila industrija 
predelave rib in dve manjši ladjedelnici. Solinarstvo je začelo po letu 1890 močno upadati, 
dokončno pa so soline opustili leta 1911 (Slovenija ..., 1995). Plitvine in močvirja so resno 

 
Slika 16: Karta obravnavanega območja, ki jo je leta 1774 izdelal Pietro Antonio (Razvojni ..., 1998) 
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ogrožali zdravje prebivalstva, posebno se je razširila malarija, zato so italijanske oblasti 
med obema vojnama začele izsuševati opuščene soline (Žitko, 1992, cit. po Franko, 
2005). 
 
Italijanska zasedba Slovenskega primorja in Istre po 1. svetovni vojni oziroma Rapalski 
pogodbi leta 1921 v tukajšnje gospodarsko življenje ni prinesla bistvenih sprememb. Leta 
1929 je bil ustanovljen Konzorcij za zemljiško preobrazbo Istre, ki je poleg drugih del v 
zahodni Istri izsušil koprske soline ob ustju Rižane ter zgradil nižinski del rižanskega 
vodovoda. Koper je bil od leta 1921 do 1945 pod italijansko oblastjo. Spojitev otoka s 
kopnim je povzročila ureditev kmetijskih bonificiranih površin v depresijskem območju in 
razvoj urbanega dela mesta izven historičnega oboda (Družbeni plan ..., 1991, cit. po 
Franko, 2005). 
 
Podrobnejši razvoj poselitve v 20. stoletju na območju mesta Koper in njegovega bližnjega 
zaledja obravnava analiza poselitve, ki je bila opravljena v okviru diplomskega dela Eve 
Lipovec (2006) z naslovom Odnos suburbanih poselitvenih območij do odprte krajine na 
primeru zaledja Kopra.  
 
K današnji podobi mesta Koper je v drugi polovici 20. stoletja veliko prispeval tudi 
urbanizem arhitekta Eda Mihevca. Pomembna lastnost Mihevčevega urbanističnega 
načrta za mesto Koper iz leta 1961 je po mnenju Kralj Pavlovec (1999), da obale ni 
obravnaval kot linearni pojav vzdolž črte med morjem in kopnim, temveč pravokotno v 
globino s hierarhično ureditvijo funkcij in prostorov, z odmaknjenim mednarodnim 
prometom in z zelenimi rezervati med posameznimi središči. Kralj Pavlovec (1999) 
vrednoti Mihevčev urbanizem slovenske obale kot pozitiven, saj je vseboval elemente 
regionalne identitete: členjenje in parkovno potapljanje gradbenih mas v zelenje, 
oblikovanje obalnega pasu z marinskimi elementi za javno rabo, ohranjanje terasastih 
območij in sklenjenih zelenih površin. Varintna primera Mihevčevih urbanističnih načrtov 
za mesto Koper sta prikazana v prilogi B1. 
 

  
Slika 17: Shema Koprskega zaliva danes Slika 18: Morebitna shema Koprskega zaliva v 

naslednjem desetletju – s III. pomolom Luke 
Koper in pozidano Koprsko bonifiko 
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Slika 19: Shema trenutne dinamike razvoja in širitev poselitvenih območij v Koprskem zalivu 
 
Zgornja shema prikazuje naslednje težnje razvoja oziroma širitve mesta Koper in 
sosednjih suburbanih območij: 

- na zahod in jug se kažejo težnje po širitvi stanovanjskih urbanih površin – to so 
območja strukturnih nedorečenosti v odnosu med mestom in odprto kulturno 
krajino;  

- Lipovec (2006) ugotavlja, da je izražen trend formiranja večje urbane aglomeracije, 
ki bi obsegala mesto Koper in bližnjo obalno okolico od Ankarana do Škofij in 
Dekanov, Bertokov in drugih intenzivno (sub)urbaniziranih obmestnih območij. 
Aktualni so tudi procesi reurbanizacije, prenove in zapolnjevanja praznih površin 
znotraj urbanih območij; 

- na južno in jugovzhodno stran starega mestnega jedra na zelene površine 
nekdanjih solin – Semedelsko bonifiko se širijo trgovsko-poslovne dejavnosti; 

- v Semedelskem zalivu je načrtovana gradnja marine s hotelom in približno 680 
komercialnimi privezi (KP – MOK – 08, 2006) (glej prilogo B2);   

- na vzhodno stran (Ankaranska in Bertoška bonifika) se širi Luka Koper s svojimi 
manipulativnimi površinami za skladiščenje avtomobilov in drugega tovora; pod 
Srminom je načrtovana gospodarska cona Srmin; Luka Koper predvideva tudi 
gradnjo tretjega pomola na območju obstoječega školjčišča Polje, to je na 
skrajnem zahodnem delu Ankaranske bonifike; 

- območja suburbane poselitve Bertokov še širi tudi proti mestni aglomeraciji Kopra; 
rezultat tega je stihijska pozidava Škocjanskega hrbta; 

- poselitveno območje Ankarana se širi proti severu; ostala območja slemenske 
poselitve (Hrvatini – Kolomban – Barizoni) kažejo težnje po zlitju v eno samo 
longitudinalno poselitveno strukturo. 
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6 OPREDELITEV DRUŽBENIH POTREB V POVEZAVI Z ZNAČAJEM ZELENIH 
POVRŠIN IN NJIHOVO RAZPOREDITVIJO NA PRIMERU MESTA KOPER 

Mesta postajajo vse bolj življenjski prostor človeka. Tudi mesto Koper v tem procesu ni 
izjema. Aktivno prebivalstvo občine, predvsem mladina, se iz nerazvitega zaledja seli v 
mesto ali v neposredno bližino mesta v razviti gospodarski center velike občine in hkrati 
tudi center južnoprimorske regije. Hitra rast mesta povzroča slabšanje razmer za bivanje, 
ki se bodo vsaj delno prenašale tudi na prostor v okolici. Kot pravi Ogrin (1998), že danes 
prištevamo naravne razmere k najbolj zahtevnim merilom za ugotavljanje kakovosti 
življenja v mestih, ob nakazanih dogajanjih pa bo njihova teža nedvomno še večja. 
 
Da je narava pomemben del človekovega bivalnega okolja, dokazujejo številne teorije s 
področja ekološke psihologije. Polič (2000) v svojem prispevku za konferenco DKAS med 
drugimi navaja tudi tezo Rachel Kaplan (1978, cit. po Polič, 2000), ki govori o srečanju z 
naravnim okoljem kot o zeleni izkušnji. Potreba po njej je pri večini ljudi zelo močna. Da bi 
bili z naravo zadovoljni, ni potrebno kaj posebnega, zadostuje že navadno drevo ali malo 
odprtega prostora. Raziskave kažejo, da opazovanje naravnih prizorov zniža stres, 
spodbuja pozitivna razpoloženja in čustva ter okrevanje po bolezni. Narava naj bi bila 
primer intrinzične potrebe, ki jo rabimo zaradi nje in ne zaradi nečesa drugega. Prav tako 
so ljudem bolj všeč naravna okolja v primerjavi z umetnimi. Vdor naravnih prvin v grajeno 
okolje zbuja pozitivne občutke. V neki raziskavi v Izraelu so 96 študentov arhitekture in 
102 učitelja vprašali, kateri kraj je bil zanje v otroštvu najpomembnejši. 97 odstotkov 
vprašanih je imenovalo zunanja okolja (park, obala).  
 
Veliko vidno privlačnost naravnih vodotokov Ogrin (1988, cit. po Koruza, 1995) pripisuje 
njihovi kompleksni in pestri sestavi. Spremljajoči pojavi mineralne narave, kot so na primer 
prodišča, peščine, skalna obrežja, terase, soteske ali pa značilna vegetacija na in ob vodi, 
še stopnjujejo njihovo privlačnost. Bistvena pri tem je prisotnost vode, saj kot izrazito 
drugačna prvina deluje v okolju poudarjeno. Močan kontrast voda – kopno poudarja cela 
množica vodi lastnih optičnih učinkov od barve, leska, odboja svetlobe, zrcaljenja do 
učinkov, ki so posledica vodne dinamike: valovanje, prelivanje, penjenje, pršenje. 
Dojemanje vode dopolnjuje bogata zvočna paleta šumenja, bučanja, žuborenja, 
pljuskanja, klokotanja ter vonj, otip in okus. Visoka stopnja sestavljenosti vodnatega sveta 
izhaja iz različnih prostorskih prvin, ki se hkrati pojavljajo v vodnih oziroma obvodnih 
krajinah. Najbolj značilne prostorske prvine so gmote visoke vegetacije, ploskovne pa 
vodna gladina, plujoče rastje, peščine, prodišča in trate. Točkovne sestavine vodne 
krajine so posamezna drevesa, grmi ali otoki, značilne vzdolžne poteze, kot so robovi, pa 
se pojavljajo na stiku različnih konfiguracij, npr. vode s kopno ali obrežno zarastjo. Njihovo 
učinkovanje se stopnjuje z menjavo površinskih tekstur, tonskih značilnosti in drugimi 
kontrastnimi vrednostmi. 
 
Vzporednice v človekovem doživljanju naravnih vodotokov je mogoče potegniti tudi z 
doživljanjem morske obale in morja. Ker so, kot pravi Šepec (1994), vodne prvine v krajini 
vir vidnega in psiho-fizičnega zadovoljstva ljudi, ker jih voda privlači, da živijo, delajo ob 
njej in na njej, se ob njej sproščajo in rekreirajo, je potrebno vodne prvine in obvodno 
krajino čim bolj kakovostno vključiti v ureditev mesta. 
 
Kot pravi Simoneti (1997), se potrebe pojavljajo v dvojnem pomenu – kot potrebe po 
zelenih površinah in kot potrebe, ki jih ljudje zadovoljujejo v okolju mestnih zelenih 
površin. V prvem primeru gre za potrebo človeka po naravi sami, v drugem primeru pa gre 
za zadovoljevanje predvsem socialnih potreb in potrebe po rekreiranju, gibanju ljudi, ki 
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živijo v mestih. Potrebne količine zelenih površin v mestih so tako opredeljene na podlagi 
izraženih potreb prebivalcev in na podlagi mestnih dejavnosti, ki se odvijajo v prostoru 
mesta. 
 
Problematika na področju prostorske politike do zelenih površin zadnjih dvajsetih let je v 
tem, da se je izrazito obrnila v prid zasebnemu interesu (v pridobivanju zemljišč za 
gradnjo) na račun javnega interesa in površin, meni Simoneti (1997). Zaradi tega je 
potreba po branitvi javnega interesa v tem obdobju postala večja. Kljub temu, da zelene 
površine kot mestne prvine pomembno vplivajo na bivalne kvalitete, tudi dandanes 
ostajajo neurejene oziroma celo izginjajo, ker so investicijsko nezanimive. Poleg tega 
vsaka sprememba namembnosti zelene površine v neko drugo rabo pomeni končno 
spremembo. A čeprav je obdobje od idejne zasnove do želene podobe urejenega 
območja zelenih površin zelo dolgo, je potrebno ohraniti avtonomnost zelenih površin, saj 
so le-te enakovredna prvina mestnega prostora, ki s svojo pojavnostjo sooblikujejo 
mestno podobo, zadovoljujejo določene potrebe prebivalcev in nepreklicno zasedajo 
določen prostor v mestu. 
 
Šepec (1994) razvršča potrebe na osnovi številnih kriterijev. Ta razvrstitev je še danes 
aktualna oziroma primerna. Potrebe po zelenih površinah se spreminjajo glede na starost, 
socialni status, stanovanjske razmere (tip bivanja) in zdravstveno stanje prebivalcev. 
Možnosti za zadovoljevanje teh potreb so odvisne od dostopnosti, oddaljenosti, 
namembnosti, velikosti, oblike, urejenosti, opremljenosti in vključitve zelenih površin v 
celotno podobo mesta. Nekatere potrebe so skupne vsem prebivalcem: gibanje, 
sprostitev, počitek v naravnem okolju, druge so značilne za posamezne skupine ljudi (npr. 
športniki, bolniki, turisti), sem zlasti sodijo kolesarjenje, rekreiranje, sprehajanje v zdravem 
in umirjenem okolju, romanje. Razlike v potrebah se kažejo tudi glede na tip bivanja. 
Prebivalci v stanovanjih z lastnimi vrtovi lahko v svoji najbližji okolici zadovoljijo potrebe, 
kot so: igranje (predvsem manjši otroci), branje, posedanje, sončenje, druženje na 
piknikih, gojenje sadja in zelenjave ipd., medtem ko prebivalci stanovanj brez vrtov za vse 
te aktivnosti potrebujejo manjše zelene kotičke v bližini njihovih stanovanj. Nekateri 
večstanovanjski objekti imajo v svoji okolici primerno ozelenjene in opremljene poljavne 
površine, a marsikje je temu namenjen prostor programsko nezanimiv ali spremenjen v 
asfaltne površine, večkrat zasedene z avtomobili.  

Preglednica 1: Potrebe glede na tip bivanja – stanovanja brez lastnih vrtov (Šepec, 1994) 

1. cona oddaljenosti – do 100 m - igranje mlajših otrok 
 - počivanje 
 - posedanje 
 - igranje kart, šaha 
 - pogovarjanje 
 - branje 

 
2. cona oddaljenosti – do 800 m - igranje šolskih otrok 
 - sprehajanje 
 - posedanje 
 - kolesarjenje 
 - spoznavanje narave 
 - gojenje zelenjave, sadja in rož 

 
Sprehajanje, kolesarjenje, spoznavanje narave, igranje šolskih otrok, stanovalci obeh 
skupin (z vrtovi in brez njih) zadovoljujejo tudi na 5–10 minut oddaljenih zelenih površinah. 
Za aktivnosti, ki so že same po sebi vezane na večjo porabo časa – rekreacija, pikniki, 
izletnikovanje, gojenje sadja in zelenjave, obisk pokopališča, daljše sprehajanje – se ljudje 



Ševerkar M. Zeleni sistem mesta Koper. 
    Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016 
 
 
 

27 

odpravijo tudi do bolj oddaljenih zelenih površin (1500 m). Toliko raje, če pot do njih 
poteka po zelenem koridorju in je ne presekajo večje prometnice, železnica ali industrijsko 
območje (Šepec, 1994). 
 
Nadalje Šepec (1994) opozarja, da je pri načrtovanju rabe mestnih površin potrebno 
upoštevati željo po stiku z naravnim okoljem, željo po prizoriščno kakovostnih ureditvah in 
tudi razlike v »normativih« različnih skupin potencialnih uporabnikov – odraslih, 
mladostnikov, otrok, rekreativcev, ostarelih. Norm za velikost, obliko ali razporeditev 
zelenih površin v prostoru ni mogoče natančno določiti. Lokalne razmere, ki se tičejo 
dosegljivosti naravnih območij, stopnje izrabe, tipa pozidave, socialnega statusa so 
preveč spremenljive, da bi iz njih lahko izpeljali normativne vrednosti. Prikazani 
urbanistični standardi so samo orientacijski pregled zaželjenih oddaljenosti nekaterih 
zelenih površin in velikosti potrebnih površin v m² po prebivalcu (glej preglednici 2 in 3). 

Preglednica 2: Orientacijski pregled oddaljenosti površin za rekreacijo in šport (Šepec, 1994) 

OBJEKT ODDALJENOST OD STANOVANJ v m 
igralna ploskev za manjše igre 50 
igralna ploskev za namizni tenis ipd. 200 
manjše brežine za sankanje in smučanje 200 
igrišča za igre z žogo 300–500 
proga za hojo, tek 500–1000 
šolsko športno igrišče 500 
tenis igrišče 500 
bazen 500–1000 

Preglednica 3: Orientacijski pregled oddaljenosti površin za ostale aktivnosti na prostem (Šepec, 1994) 

DEJAVNOST ODDALJENOST OD STANOVANJ v m 
zadrževanje na prostem 50 
počivanje na prostem 50 
pogovor in branje 100 
ročno delo na prostem 100 
gojenje zelenjave, rož 500–800 
sprehajanje 500–800 

 
Normativne vrednosti zelenih površin različnega tipa navaja tudi Klemenčič (2011) v 
diplomskem delu z naslovom Zeleni sistem mesta Maribor s poudarkom na vzpostavitvi 
javnih zelenih površin v novem delu južno od Drave. 

6.1 POTREBE PREBIVALCEV KOPRA 

Na osnovi evidentiranja problematike prostorskega razvoja mesta Koper (poudarjeno 
področje zelenih površin) in potencialov, ki jih prostor nudi za oblikovanje zelenega 
sistema, so bile posledično opredeljene možne rešitve za zadovoljevanje potreb 
prebivalcev mesta Koper po zelenih površinah. 
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Preglednica 4: Problematika prostorskega razvoja mesta Koper in možne rešitve 

PROBLEMATIKA PROSTORSKEGA RAZVOJA 
MESTA KOPER 

MOŽNE REŠITVE (za zadovoljitev potreb 
prebivalcev mesta Koper) 

odsotnost oziroma majhen obseg urejenih javno 
dostopnih neplačljivih kopališč; mestno kopališče 
prostorsko zelo omejeno z marino na eni in 
komunalnim pristaniščem na drugi strani, v Žusterni 
je kopališče plačljivo in razmeroma majhno 

ureditev javnih odprtih prostorov, predvsem kopališč 
s posameznimi programskimi poudarki, vzdolž 
obalne linije Izola – Koper, t. i. lungomare; 
ohranjanje javne dostopnosti obalne linije 

vzdolž promenade na Semedelski cesti ni primernega 
programa 

navezava mestne promenade (s tem posredno tudi 
morja) na osrednji mestni park Bonifika in s 
poudarkom na ureditvi javnega kopališča 

Bonifika z obstoječo športno infrastrukturo ne 
zadovoljuje vseh potreb prebivalcev; orientacija v 
prostoru je slaba; slaba povezanost obmestij s starim 
jedrom 

okrepitev/vzpostavitev zelenih povezav obmestja – 
staro mestno jedro preko ureditve osrednjega 
mestnega parka na Bonifiki z izboljšano 
dostopnostjo tako iz smeri mestnega jedra kot iz 
smeri obmestij na jugu ter za druge obiskovalce; 
park mora biti programsko pester za zadovoljitev 
potreb vseh skupin uporabnikov  

kanali z obvodnim prostorom so v pogledu 
rekreacijskega potenciala neizkoriščeni; v MO Koper 
primanjkuje tudi komunalnih privezov, saj je prosilcev 
za komunalni privez že okoli dva tisoč (Strategija..., 
2005) 

razširitev in oživitev vodnih kanalov, kjer za to 
obstajajo prostorske možnosti (semedelski, 
ankaranski obrobni, Kanal Grande), ureditev 
plovnega rekreacijskega prometa, komunalnih 
privezov in programska jedra vzdolž kanalov; 
možnost menjave kolo – čoln – tek 

slaba povezanost in vključenost javnih površin 
Škocjanskega zatoka ter površin na obodu le-tega v 
sistem rekreacijskih povezav 

aktivna vključitev naravnega rezervata Škocjanski 
zatok v zeleni sistem mesta in sistem rekreacijskih 
povezav med Koprom in Ankaranom – ureditev 
kolesarskih in pešpoti na robu zatoka, vzpostavitev 
povezav javnih površin zatoka z mestnimi 
površinami 

ozka grla v rekreacijskih povezavah pod in čez hitro 
cesto 

razširitev podhodov/ureditev nadhodov, povečanje 
števila prehodnih točk 

razpršena gradnja kot posledica suburbanizacije teži 
k zlitju z mestom; strukturni problem posamičnih 
gradenj na vidno izpostavljenih mestih 

opredelitev jasnih robov suburbaniziranih območij in 
mesta ter ureditev zelenih povezav med tema 
dvema poloma 

šibka povezava osrednjih javnih površin mestnega 
jedra s potniškim pristaniščem na severu 

ureditev novih povezav osrednjih javnih površin 
mestnega jedra z morjem na S robu 

velik del javnih odprtih površin mestnega jedra je 
namenjen mirujočemu prometu, bodisi so to urejene 
ali neurejene površine 

razbremenitev večine javnih površin v mestnem 
jedru mirujočega prometa z ureditvijo parkirinih hiš in 
ozelenjenih parkirišč v neposredni bližini jedra (v 
pasu, ki obdaja jedro); ureditve ulic,  trgov in drugih 
odprtih površin v posebno programsko območje 
zelenega sistema v skladu z romansko-gotsko 
tradicijo mesta, ki ne vključuje večjih javnih zelenih 
prostorov 

oskrbne dejavnosti se selijo na rob mesta, kar 
»siromaši« mestno jedro 

aktivna zemljiška politika v procesu najemanja 
prostorov za oskrbne dejavnosti v starem mestnem 
jedru z namenom ohranjanja vitalnosti le-tega; iz 
istega razloga je nujna ohranitev upravnih, kulturnih 
in izobraževalnih funkcij v starem mestnem jedru 

kmetijske površine Ankaranske bonifike se krčijo na 
račun rasti Luke Koper; izgradnja Pomola III. na stiku 
z Ankaranom z zasedbo večjega dela zaliva Polje 
(sv. Katarina) 

izkoristiti vse možnosti širjenja dejavnosti na 
obstoječem območju pristanišča Koper pred širitvijo 
na kmetijska zemljišča (tehnološke izboljšave, 
prestrukturiranje tovora, intenziviranje izrabe površin 
...); v primeru gradnje pomola III. je potrebna 
enakovredna obravnava površin na stiku pomola, 
tako tiste, namenjene prometno-logističnemu 
terminalu, kot tiste, ki bodo namenjene za potrebe 
rekreacije (turizma); območje na stiku Luke Koper z 
Ankaranom je treba jasno programsko opredeliti  

 se nadaljuje 
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nadaljevanje preglednice 4  
PROBLEMATIKA PROSTORSKEGA RAZVOJA 
MESTA KOPER 

MOŽNE REŠITVE (za zadovoljitev potreb 
prebivalcev mesta Koper) 

slaba povezava oziroma odsotnost rekreacijskih 
povezav Koper – Ankaran na lokalnem nivoju 

vzpostavitev neprekinjene rekreacijske povezave 
Izola – Koper – Ankaran (z izjemo območja Luke 
Koper je le-ta možna v dveh nizih: ob morju in v 
zaledju) 

slaba povezanost na nivoju mesto – zaledje in s tem 
posredno morje – zaledje zaradi neustreznosti 
prometne in rekreacijske infrastrukture 

okrepitev/vzpostavitev zelenih povezav morje – 
mesto – zaledje; povezava mesta z zaledjem preko 
programskih jeder na robu mesta – zaledje kot 
območje bližnje rekreacije (Markovec, kmetijske 
površine Škocjana, izliv Rižane ...); vzpostavitev 
mreže kolesarskih in pešpoti predvsem za hiter 
dostop iz bližnjega zaledja (povezava Bertokov z 
Ankaranom) 

programsko skromne in nevzdrževane zelene 
površine sosesk 

jasna programska opredelitev zelenih površin 
sosesk in zagotavljanje novih programskih jeder 
zelenega sistema v bližini obstoječih in predvidenih 
poselitvenih območij z visoko gostoto poselitve 

pomanjkanje manjših javnih zelenih površin za 
potrebe socializacije prebivalcev na območjih z nizko 
gostoto poselitve Semedela in Žusterna 

ureditev programsko pestrih, manjših javnih 
prostorov za namen srečevanja, socializacije, tudi 
sprostitve (ob objektih oskrbnih dejavnosti, še 
posebno ob trgovinah, poštah ...) 

neorganizirana območja vrtičkov predvsem na 
mestnem robu 

opredelitev območij za urejeno vrtičkarstvo v bližini 
območij visoke gostote poselitve, vendar samo tam, 
kjer območja poselitve neposredno mejijo na 
kmetijsko zaledje; jasna opredelitev robov teh 
območij na stiku z odprto krajino 

odsotnost študentskih domov za potrebe Primorske 
univerze 

umestitev študentskih domov v bližino mestnega 
jedra 

6.1.1 Demografska gibanja – posredni kazalec količinske potrebe po zelenih 
površinah v mestu Koper 

Število prebivalcev koprske občine ob popisu prebivalstva leta 2002 je znašalo 47.539 
prebivalcev, kar predstavlja 2,4-odstotni delež prebivalstva koprske občine v skupnem 
prebivalstvu Slovenije. Od tega je 23.726 občanov živelo v mestu Koper (SURS 1, 2007). 
 
Najgosteje je naseljen obalni pas, nekoliko manj obalno zaledje, medtem ko na podeželju 
(predvsem še v Šavrinih in Bržaniji) število prebivalstva vsa desetletja po drugi svetovni 
vojni upada. Leta 1991 je v mestu kot občinskem središču živelo 58 % prebivalstva, v 
mestu skupaj z njegovimi obmestji pa kar 87 %. To je obenem tudi delež urbaniziranega 
prebivalstva v občini. Najhitreje rastoča demografska kategorija v obravnavanem obdobju 
so bila koprska obmestja, medtem ko je delež prebivalstva na podeželju še naprej upadal 
(Razvojni ..., 1998). 
 
V sklepih planerske delavnice (l. 1992) so navedeni naslednji vzroki, zaradi katerih bo 
Koprsko še naprej zanimivo priselitveno območje (Razvojni ..., 1998): 

− opredelitev Kopra v razvojnih projektih Slovenije kot tretji razvojni pol; 

− dinamičnost tega prostora z visoko frekvenco pretoka ljudi, blaga in informacij; 

− ugodni klimatski pogoji za bivanje; 

− ohranjenost krajinskih in arhitekturnih značilnosti kot pomembna kakovost 
bivalnega okolja. 
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Razvojni projekt Koper 2020 (1998) v predvidevanjih bodočega demografskega razvoja 
obravnava več variant razvoja, med katerimi je po trendu rasti prebivalstva predvidenih 
55.500 prebivalcev do leta 2020 v celotni občini, od tega 30.400 prebivalcev v mestu 
Koper. Po podatkih statističnega urada RS (SURS 2, 2014) za prvo polletje 2014 je imela 
Mestna občina Koper 54.421 prebivalcev, od tega 25.775 živečih v mestu Koper. Nekoliko 
korigirana demografska projekcija iz leta 1998 bi lahko bila usmeritev za določanje 
okvirnega obsega zelenih površin v mestu, ki predstavljajo minimum zelenih površin na 
prebivalca za zagotavljanje kvalitetnega bivanja v mestu. 
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7 INVENTARIZACIJA GRAJENIH IN NARAVNIH PRVIN URBANEGA TKIVA 

7.1 ZBIRANJE PODATKOV 

Podatki o stanju prostora so bili zbrani s terenskimi ogledi, z zarisovanjem na temeljne 
topografske načrte v merilu 1 : 5000, dokumentirani s fotografiranjem in dopolnjeni s 
pomočjo digitalnih ortofoto posnetkov.1 

7.2 OPREDELITEV OBMOČJA OBRAVNAVE 

Zaradi značaja zelenega sistema, ki vključuje tudi odprte površine širšega zaledja mesta, 
se območje obravnave deli na širše in ožje območje. V širšem območju obravnave so bile 
opredeljene predvsem povezave s sosednjimi območji (agrarno zaledje, Izola, Trst, dolina 
Dragonje), v ožjem območju obravnave pa je bil zeleni sistem natančneje opredeljen na 
osnovi predhodno izbrane tipologije. 
 

 
Slika 20: Širše in ožje območje obravnave (kartografska podloga: TTN 5 ..., 1994) 
 
Ožje območje obravnave obsega mesto Koper z njegovim bližnjim zaledjem. To območje 
sega od stika Ankaranske bonifike z Ankaranskim hrbtom na severu, na vzhodu do 
                                                 
 
 
 
1 V razmeroma dolgem obdobju izdelave tega diplomskega dela med letoma 2005 in 2016 se je prostor mesta 
Koper izdatno spremenil. Obsežne spremembe so bile izvedene na področju prometne infrastrukture, urbane 
opreme, ureditev javnih obalnih površin na robu mestnega jedra (promenada, pristanišče) ter pozidanosti 
območja med starim mestnim jedrom in Škocjanskim zatokom, predvsem s trgovskimi centri. Leta 2011 je bila 
ustanovljena tudi Občina Ankaran, ki s svojim južnim delom sega na ožje območje obravnave. Zaradi 
problematike te naloge je tudi to območje vključeno v obravnavo. Iz zgoraj navedenih razlogov velja na tem 
mestu opozoriti, da se v inventarizacijsko-analitičnem grafičnem delu naloge lahko pojavijo neskladja z 
današnjim stanjem. 
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ankaranskega križišča oziroma začetka doline reke Rižane (Vale), nato po pobočju 
Škocjanskega hrbta s suburbano aglomeracijo Bertoki – Prade – Pobegi, na jugu do 
južnega roba ravnine Pradišjol in Šalarskega polja, na zahodu po slemenu hrbta na južni 
strani doline Olmo, nato po južnem pobočju in slemenu Markovca, skrajno zahodno pa se 
območje zaključi v zaledju poselitvenega območja v Žusterni. Tudi prostor obalnega pasu 
med Koprom in Izolo je zaradi hipoteze tega diplomskega dela vključen v ožje območje 
obravnave. 
 
Grafični del inventarizacije je predstavljen v prilogah C1, C2, in C3. 

7.3 INVENTARIZACIJA NARAVNIH PRVIN ŠIRŠEGA OBMOČJA OBRAVNAVE 

7.3.1 Relief in kamninska osnova 

Kot samostojno pokrajino Koprska ali Šavrinska brda opredeljuje predvsem lega ob morju, 
zaradi katerega ima od vseh slovenskih pokrajin najbolj izrazite sredozemske poteze. 
Vzhodno mejo Šavrinskih brd predstavlja kamninska in reliefna meja med območji na 
eocenskem flišu ter paleogenskimi apnenci, ki se pojavlja v obliki slikovitega kraškega 
roba (Koprska ..., 2001). 
 
Največji delež Šavrinskih brd predstavlja flišno gričevje. Nižje ležeče ravnine do 
nadmorske višine 200 m so večinoma obsežne holocenske ravnice rek in potokov Rižane, 
Badaševice, Dragonje in Drnice, ki so bile ugodne za razvoj solinskih polj. Morfološko in 
kamninsko drugačen in raven svet je apneniška plošča pri Izoli ter rodovitni flišni nanosi 
(vale, podolja) sredi vzpetih apneniških hrbtov na jugovzhodu (Koprska ..., 2001). 
 
Pomembna reliefna posledica ugrezanja in poplavljanja dna flišne sinklinale je potek in 
oblika obalne črte, ki ne poteka vzporedno, pač pa pravokotno na siceršnjo dinarsko 
slemenitev. Glede na relief in slemenitev se izmenjujejo trije tipi obale: riaška obala ob 
izlivih rek in potokov v morje (Rižana), strma klifna obala (na obravnavanem območju med 
Koprom in Izolo), kjer sega gričevje do morja, in apneniška obala na apnencih pri Izoli 
(Koprska ..., 2001).  
 
Strma flišna ostenja – flišni klifi na prehodu kopnega v morje so nastali kot posledica 
morskih vplivov na mehko kamnino (Koprska ..., 2001). 
 
Kamninska osnova gričevnatega območja je razmeroma enotna, do razlik pa prihaja 
zaradi različnega razmerja med peščenjakom in laporjem, glavnima sestavinama fliša. 
Oba sta slabo odporna na vodno erozijo, zato je erozija zaradi občasnih nalivov zelo 
močna. Vodotoki močno preoblikujejo površje in v nižje ležeča območja nanašajo 
predvsem melj in glino (Koprska ..., 2001). 
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Relief je prepoznaven po značilnih 
ravninah in podolgovatih hrbtih. Strma 
severna pobočja se pojavljajo kontrastno 
nasproti položnejšim južnim pobočjem, ki 
so večinoma preoblikovana v terasasta 
pobočja. Doline so v zgornjih delih 
večinoma ožje (Dragonja, Rižana), 
medtem ko se v bližini morske površine 
razširijo in postanejo bolj zamočvirjene 
(Marušič, 1998).  
Reliefni hrbti in slemena flišnega gričevja v 
glavnem potekajo v smeri vzhod–zahod. 
Prečno na te hrbte in večje doline potekajo 
manjše doline in grape, ki so jih v flišno 
osnovo vrezali potoki in hudourniki (glej 
tudi prilogo C1).  
 

Slika 21: Prikaz reliefnega sloja TTN 5000 (TTN 5 ..., 
1994) 

7.3.2 Tla 
Kamninska osnova in posledično vrsta tal, ki se na njej razvije, pogojuje rabo tal in tako 
predstavlja pomemben dejavnik v razvoju kulturne krajine. 
 
Na flišu se je oblikoval naslednji niz prsti: regosol, karbonatna rendzina, evtrična rjava prst 
in izprana, ponekod psevdooglejena prst. Regosol leži na strmih lapornatih in manj strmih 
peščenjakovih pobočjih. Kjer je erozije manj, se je iz regosola razvila karbonatna 
rendzina. Na strmejših pobočjih rase na rendzini gozd, na hrbtih in slemenih pa 
prevladujejo njive in travniki (Koprska ..., 2001). 
 
Rendzina in evtrična rjava prst na flišu sta bili močno spremenjeni z obdelovanjem. Tako 
je sčasoma nastala rigolana prst, predvsem na kulturnih terasah. Tla so zaradi ugodnih 
lastnosti zelo primerna za gojitev vinske trte, oljke, sadnega drevja in vrtnin (Koprska ..., 
2001). 
 
Prst na rečnih nanosih se v grobem deli na dva tipa. V zgornjem in srednjem toku potokov 
in rek prevladujejo peščene in ilovnate obrečne prsti, ki so primerne za intezivno kmetijsko 
rabo. Ob spodnjem toku Dragonje, Badaševice in Rižane se je zaradi višje talne vode 
razvila težka oglejena prst, ki je za intenzivno kmetijsko rabo primerna šele po 
hidromelioracijah (Koprska ..., 2001). 
 
Ker imajo tla v obravnavanem prostoru razmeroma visok pridelovalni potencial, je to 
razvojna prednost v smislu prehrambene samooskrbe z zelenjavo, sadjem in drugimi 
proizvodi. S tega vidika bi bilo potrebno gradnjo na teh zemljiščih omejiti. Obenem pa bi 
bilo potrebno razvoj kmetijstva usmerjati ne samo v izgradnjo in nadgradnjo namakalnih 
sistemov, ki so v ekološkem smislu manj primerni (velika poraba vode in energije), temveč 
tudi v oživljanje pridelave na obdelovalnih terasah, ekološko bolj sprejemljive oblike 
pridelave, ki pomembno prispeva tudi k ohranjanju kulturne krajine. 

7.3.3 Vode 
Voda je v vseh pojavnih oblikah v mestu in odprti krajini močan element privlačnosti za 
ljudi, da se ob njej in v njej sproščajo in rekreirajo. Zato je potrebno vodne prvine in 
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obvodno krajino čim bolj kakovostno vključiti v ureditev mesta, za kar je v fazi 
inventarizacije, prav tako kot pri zelenih površinah, potrebna identifikacija vodnih prvin in 
pojavov v prostoru, ki lahko postanejo eden izmed glavnih gradnikov zelenega sistema 
(glej prilogo C1). 
 

 

Na flišu se je razvila rečna mreža s 
številnimi vodotoki, vendar med poletno 
sušo mnogi presahnejo. Oblikovala so 
se tri samostojna porečja: porečje 
Rižane (največje), Badaševice in 
Dragonje. Porečji Rižane in Dragonje sta 
deloma kraški, zato imata reki poleti zelo 
nizek pretok, vendar ne presahneta. 
Badaševica pa dobi vodo le s fliša in 
poleti lahko povsem presahne. Kljub 
temu se zaradi velike razgibanosti 
površja in neprepustnosti kamnin 
pojavljajo tudi poplave. Učinke in 
pogostost poplav so zmanjšale 
regulacije ob Rižani in Badaševici 
(Koprska ..., 2001). 

Slika 22: Inventarizacija vodnih prvin (kartografska 
podloga: TTN 5 ..., 1994) 

 
Problematično je tudi dejstvo, da so odvodniki padavinskih voda na obravnavanem 
območju s hidrološkega vidika hudourniškega značaja. To pomeni, da se struge v sušnih 
obdobjih presušijo oz. so dokaj vodnate po obilnejših padavinah. Kljub zaraščanju s 
travnim, grmovnim in drevesnim rastjem, je na pobočjih še veliko erodiranih površin, 
jarkov in grap, s katerih hudourniki sproščajo in premeščajo laporne delce in glino v nižje 
ležeče predele vse do morja. Zato je pomembno ohranjanje obstoječe vegetacije v 
hudourniških grapah in ustrezna razporeditev dejavnosti glede na potencialno ogrožena 
območja zaradi delovanja hudournikov (Razvojni ..., 1998). 
 
Ravninski del obravnavanega območja je razmeroma gosto prepreden z vodotoki oziroma 
odvodniki v obliki melioracijskih jarkov. Tudi v pobočnih predelih nad manjšimi dolinami in 
po grapah tečejo potoki, ki predstavljajo pritoke Badaševice oziroma Rižane. Večji del 
tega območja je tudi poplavno ogrožen, in sicer: Ankaranska bonifika, dolina Rižane, rob 
starega mestnega jedra Kopra, Semedelska bonifika, del Olma, Šalara ravnice ob 
Badaševici in Pradišjolu ter Vanganelsko polje (Razvojni ..., 1998). Poplavne površine so 
prikazane v prilogi C1. 
 
Povodje Rižane z razbremenilnikoma in melioracijskim odvodnim sistemom 
Glavni izviri Rižane so kraški izviri na stiku apnenca in fliša. Prav zaradi kraških izvirov 
ima status naravne vrednote lokalnega pomena. Rižana ima 23 levih pritokov z izrazitim 
hudourniškim značajem. Bertoški razbremenilnik Rižane je bil v njenem spodnjem toku 
zgrajen pred drugo svetovno vojno zaradi pretoka v primeru visokih voda. Istočasno služi 
za dovod namakalne vode na zemljišča ob njem, delno pa prestreza pobočne vode ter 
bogati Škocjanski zatok s sladko vodo (Razvojni ..., 1998). Za bertoškim 
razbremenilnikom je bil zgrajen na severu Ankaranske bonifike še ankaranski obrobni 
kanal.  
 
Po izvedbi visokovodnih obrambnih nasipov Rižane, z namenom varovanja kmetijskih 
zemljišč, imata razbremenilnika sedaj predvsem funkcijo dovajanja vode na kmetijska 
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zemljišča za namakanje oz. zbiranje odtekajočih voda z miljskih hribov (ankaranski 
obrobni kanal). Na kmetijskih zemljiščih Ankaranske in Bertoške bonifike ter Vanganelske 
doline predstavljajo odvodniki posebno značilnost. Na teh zemljiščih je zgrajena mreža 
melioracijskih jarkov. V večini teh območij so zgrajeni namakalni sistemi. Voda za 
namakanje se črpa neposredno iz strug odvodnikov, melioracijskih jarkov ali vodnih 
zadrževalnikov (Cifrek, 2002). 
 
Reka Rižana teče na obravnavanem območju ob južnem obrobju Ankaranske bonifike in 
se v območju Luke Koper, med prvim in drugim pomolom, izliva v morje.  
 
Posebna značilnost obravnavanega dela so depresijska območja bonifik (Ankaranska, 
Bertoška, Semedelska bonifika). Ta se nahajajo pod nivojem morja in so zaradi tega 
podvržena posebnim pogojem odvodnje. Potrebno je zbiranje in zadrževanje padavinskih 
voda in prečrpavanje v morje. Te dolinske in ravninske predele sestavljajo nanosi 
erodiranega materiala in morskih naplavin. Talna voda v dolinah je prisotna že na 
relativno majhnih globinah. Flišne plasti večinoma ne prepuščajo vode, medtem ko 
peščenjaki v določeni meri vpijajo vodo in jo tudi delno prepuščajo (Cifrek, 2002).  
 
Na depresijskem prostoru Semedelske bonifike so zaradi urbanizacije prostora 
»retenzijski prostori« za vode zmanjšani na le nekaj kanalov, med temi je najširši Kanal 36 
ali Kanal Grande. Črpališče (ob Semedelski cesti) je dotrajano, poplavna varnost ni 
zagotovljena. Melioracijski odvodni sistem vseh treh bonifik spreminja osnovni namen 
odvodnjavanja, saj se osnovna kmetijska raba zemljišč postopoma spreminja. Zemljiščem 
se spreminja namembnost iz kmetijskih v stavbna zemljišča za industrijske in druge 
namene (Razvojni ..., 1998). 
 
Vodotok je v krajinskem izgledu od izvira Vzroček do Kemiplasa ohranjen v naravnem 
ekosistemu. Od Kemiplasa do izliva v morje pa zaradi regulacijskih in predvojnih 
melioracijskih posegov Rižana nima naravnega krajinskega izgleda. Z ekološkega vidika 
je obremenjena z izpusti onesnaženih industrijskih in komunalnih odplak. Zaradi 
hudourniškega značaja in velikega padca vodotoka so na Rižani zgrajeni številni pragovi, 
zapornični sistemi in črpališče (Razvojni ..., 1998). Pragovi v zgornjem toku reke so v 
poletnem času privlačna mesta za kopanje. 
 
Drugi pomemben vodotok obravnavanega območja je Badaševica, ki odvaja vode iz 
območja Vanganelske doline in se ob južnem delu Semedelske bonifike, po t. i. 
Semedelskem kanalu steka v morje. Naravni potencial in ekološka ter krajinsko strukturna 
vloga Badaševice sta na odseku Semedelskega kanala razvrednotena. 
Razbremenjevanje visokih voda Badaševice poteka preko stare struge v Škocjanski 
zatok. Badaševica ima naslednje večje pritoke: desni pritok Pradišjol iz doline Pradišjol, 
levi pritok Pjažentin s Šalarskega polja in levi pritok potoka iz doline Olmo. V zgornjem 
delu doline Pradišjol sta na potoku oblikovana dva vodna zadrževalnika za potebe 
namakanja kmetijskih zemljišč (Razvojni ..., 1998). 
 
Omenjeni vodotoki ob izlivu v morje zasipavajo bazene v luki in Koprski zaliv na splošno z 
materialom, ki ga erodirajo na poti do izliva. Zato so potrebne redne poglobitve teh 
bazenov, da je zagotovljena primerna globina za plovbo in priveze. Poglabljanje morskega 
dna za luko pomeni velik strošek. 
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Jadransko morje 
Tržaški zaliv leži na stiku istrske karbonatne platforme in Krasa na vzhodu ter furlanske 
naplavne ravnice na zahodu, ki se že od začetka terciarja hitro pogreza v smeri proti 
vzhodu. Tržaški zaliv je sorazmerno plitev morski bazen (globine 20–25 m), s strmimi 
obalami na vzhodu ter položnimi na zahodu. Piranski, Koprski ter Miljski zaliv so 
potopljene rečne doline rek Dragonje, Rižane in Glinščice. Koprski zaliv je sestavni del 
Tržaškega zaliva in zato z dinamičnega stališča ne more biti ločeno obravnavan (Razvojni 
..., 1998). 
 
Običajne razlike med najvišjo plimo in najnižjo oseko so manjše od 1 m, občasno pa 
prihaja do izjemnega dviga morske gladine (2,5 m), ko morje prestopi bregove (Koprska 
..., 2001). 
 
Velik problem za priobalni morski ekosistem predstavlja onesnaževanje, ki je v veliki meri 
posledica intenzivne urbanizacije obalnega dela Slovenskega primorja. Skrb za morje je 
zato neogibno najpomembnejša prvina v razvojno-varovalnih prizadevanjih celotnega 
slovenskega obalnega območja, ne zgolj Mestne občine Koper. Morje je naravni vir, ki 
zagotavlja komparativne prednosti obalnemu območju in daje možnosti ne samo za 
njegov razvoj, temveč za izbran razvoj. To pa bo lahko samo tak razvoj, s katerim bo 
mogoče uresničiti razvojno-varovalno paradigmo (Razvojni ..., 1998). 
 
Škocjanski zatok 
Škocjanski ali Stanjonski zatok je največje polslano močvirje v Sloveniji, velikega 
ekološkega pomena z vidika botaničnih, zooloških in krajinskih vrednot, zavarovano z 
Zakonom o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Ur. l. RS, št. 20/98). Namen in cilj 
naravnega rezervata je ponovna vzpostavitev in ohranjanje naravnih vrednot na območju 
rezervata z zagotavljanjem ustreznih življenjskih prostorov ogroženim živalskim in 
rastlinskim vrstam (Zatok 1, 2007). 
 

    
Slika 23: Škocjanski zatok 
– pogled proti Bertokom 

Slika 24: Škocjanski zatok – pogled proti 
severovzhodu, proti zaledju 

 
Nastalo je kot ostanek Koprskega zaliva, ki so ga na eni strani od morja ločevale 
opuščene soline, na drugi pa ga je od morja ločila hitro rastoča Luka Koper. Zatok ima 
dva pritoka sladke vode: na JZ po stari strugi priteka Badaševica, na V pa priteka voda iz 
Rižane po južnem razbremenilniku. Voda iz Škocjanskega zatoka se z morjem meša 
preko kanala med prvim in drugim pomolom Luke Koper. 
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Slika 25: Nastanek Škocjanskega zatoka ob širitvi mesta (kartografska podloga: Zatok 1, 2007) 
 

 

Lega Škocjanskega zatoka predstavlja 
izjemno možnost, da se urbano okolje ob 
njem prilagodi naravnemu. Mesto ima tako 
dragoceno priložnost razvoja mestne 
krajine na robnih območjih zatoka in 
vključitev javno dostopnih prostorov 
rezervata v sistem rekreacijskih povezav. 
 

Slika 26: Prostorski prikaz ureditvenega načrta za 
Škocjanski zatok (Zatok 2, 2007) 

7.3.4 Avtohtona vegetacija in poraščenost z gozdovi 
Pomen prepoznavanja avtohtone vegetacije in gozdnih združb na obravnavanem območju 
je ta, da se v fazi oblikovanja oziroma ureditve posameznih predelov zelenega sistema te 
avtohtone in prepoznavne vrste uporabi za ozelenjevanje tako v odprti krajini kot v 
urbanem okolju. 
 
Na obravnavanem območju je naravno rastje listopadno in ima sredozemske značilnosti, 
saj posamično ali v manjših skupinah rasejo v gozdu tudi zimzelene rastline (t. i. makija). 
Rastline so toploljubne in prilagojene poletni suši. Gozd ima predvsem ekološko, erozijsko 
varovalno funkcijo in porašča predvsem vzhodna območja pokrajine Šavrinskih brd ter za 
kmetijstvo manj primerna višja strmejša osojna pobočja (Koprska ..., 2001). 
 
Gozdnatost je v ožjem priobalnem pasu nizka. Ta v mestni občini Koper znaša 22,3 % 
(Cifrek, 2002). Tudi praviloma z gozdom poraščena osojna pobočja so na obravnavanem 
ožjem območju urbanizirana. Nekoliko večje površine (zaplate) gozda se pojavljajo na 
strmejših pobočjih Markovca in na pobočju miljskih hribov med velikimi nasadi vinogradov, 
to je na površinah v zaledju urbaniziranih območij. Območja gozdov so prikazana v prilogi 
C1. 
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V specifičnih klimatskih razmerah (močni vetrovi in hudourniške doline) predstavlja gozd 
vredno prostorsko kvaliteto. Gozdovi na teh območjih se pojavljajo v degradiranih oblikah, 
kot hrastove združbe (Quercetalie) na J ekspozicijah in siromašnih tleh z grmišči žuke 
(Sparceum junceum) in ruja (Cotinus coggygria), čisti sestoji robinij (Robinia 
pseudoacacia) z robido v podrasti na območjih progresivne sukcesije, na zaščitenih legah 
pa spremljajo hrastove združbe mali jasen (Fraxinus ornus), črni gaber (Ostrya 
carpinifolia) in kostanj (Castanea sativa). Na severnih legah se pojavljajo boljša gozdna 
rastišča, kjer sestoji puhavca (Quercus pubescens) prehajajo v gradnov (Quercus 
petraea) gozd (Cifrek, 2002). 
 
Vrste drevnine, ki se pojavljajo v urbaniziranem območju, so predvsem: lovor (Laurus 
nobilis), lovorikovec (Prunus laurocerasus), rožmarin (Rosmarinus officinalis), oleander 
(Nerium oleander), pušpan (Buxus sempervirens) in črni hrast (Quercus ilex), koprivovec 
(Celtis australis), platana (Platanus hispanica) ter lepljivec (Pittosporum tobira), najdemo 
pa tudi cipreso (Cupressus sempervirens), alepski bor (Pinus halepensis) in cedro 
(Cedrus atlantica, Cedrus deodara). Pogosti so drevoredi sredozemskih pinij (Pinus 
pinea) (ob obalni cesti Koper – Izola). Ciprese so poseben označevalec sredozemskih 
pokopališč, kar drži tudi za koprsko mestno pokopališče Škocjan, ki z mnogimi cipresami 
daje vertikalni poudarek koncu Škocjanskega hrbta. 

7.3.5 Kulturna krajina 
Prvotna poselitev na obravnavanem območju se je razvila v obliki gručasto strnjenega 
kulturnozgodovinskega jedra, ki učinkuje kot vezni člen med kopnim in morjem. Razvoj 
mesta na tesnem prostoru kasneje nastalega polotoka je vplival na obliko in zgradbo 
poselitve z močnim poudarkom cerkvenega zvonika v starem mestnem jedru (Marušič, 
1998). 
 
Na površju Šavrinskega gričevja se močno odraža antropogeni vpliv. Le-ta je v prostoru 
viden v odmiku od prvotne obalne črte zaradi izsuševanj in gradnje solin, pristanišč ter 
povečevanja kmetijskih površin, v gričevju pa so to kulturne terase ali paštni. Krajevno 
prebivalstvo je pobočja terasiralo že v antični dobi, z namenom povečevanja obdelovalnih 
površin pa tudi omejevanja erozije rodovitnih tal v pobočju (Koprska ..., 2001). 
 
Na strmejših pobočjih je prisotna drobna lastniška struktura, ki je posledica lastništva, 
večinoma zasebnega. Na teh površinah je zaslediti hitro spreminjanje različnih kultur od 
sadnega drevja do različnih povrtnin. Na blagih pobočjih z rahlim nagibom pa se pojavljajo 
homogeni kompleksi enovrstne kulture. Na južnih pobočjih je prisotnih največ nasadov 
vinogradov (trta – Vitis vinifera), oljčnih gajev (oljka – Olea europaea), sadnega drevja 
(smokovec – Ficus carica) in mešanih kultur (zgodnja zelenjava). Večina obdelovalnih 
površin na pobočju je v terasah na južnih delih (Marušič, 1998). Poglavitna kultura je bila 
vsekakor vinska trta, zlasti na zahodu na manjših nadmorskih višinah ter na južnih in 
zahodnih pobočjih, splošno pa je bila razširjena tudi drugod (Koprska ..., 2001). Danes 
opuščene vinograde marsikje že zamenjujejo nasadi oljk, saj so ekonomski učinki 
oljkarstva ugodnejši. Poleg tega imajo še eno pozitivno plat: oljčni nasadi pomenijo 
pomemben prispevek k vzdrževanju in izgledu kulturne krajine. Dejanska raba tal v 
zaledju mesta je prikazana v prilogi C1.  
 
V višjih in osojnih legah so danes kulturne terase že skoraj v celoti opuščene. Dnevna 
migracija in odseljevanje industrijskih delavcev v mesta so zelo pospešila opuščanje 
kulturnih teras. Te terase in druge kmetijske površine z manj ugodnimi podnebnimi 
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značilnostmi so prepuščene zaraščanju z višjim grmovnim in gozdnim rastjem ter zelišči iz 
sosednjih gozdnih združb (Koprska ..., 2001). 
 
Na ravnicah ob izlivih rek v morje so z melioracijami spremenili zamočvirjene ravnice v 
obdelovalne površine. Tu so značilne »bonifike« – polja. Vzorec izrabe plitvin na prehodu 
kopnega in morja z značilnimi pravilno geometrijsko oblikovanimi solinskimi polji so 
zaznamovala zunanjo podobo obalne linije (Marušič, 1998). Soline na Ankaranski, 
Bertoški in Semedelski bonifiki so danes opuščene. Na nekdanjo strukturo solinarskih 
bazenov deloma spominja parcelna struktura kmetijskih zemljišč in odvodni jarki na 
bonifikah. 
 
Razvoj obmorskega mesta in osuševanje obmorskih ravnic je močno preoblikovalo 
podobo obmorskih ravnic in nekdanjih solinskih polj. Razvoj pristanišča in industrije sta 
prostor precej razvrednotila (Marušič, 1998). Melioracije – »bonifika«, s katerimi so v času 
po I. svetovni vojni odpravili tudi zdravstveno neugodno stanje okolja, pa niso privedle do 
take kmetijske rabe oz. izrabe zemljišč, ki bi lahko trdneje zadrževala poseganje drugih 
dejavnosti v prostor oziroma vplivala na racionalnost. Če k temu dodamo tudi populacijske 
premike po II. svetovni vojni in njihove učinke na manj stabilno zasedanje prostora, lahko 
spoznamo, da so prav na tem področju odpovedali mnogi samouravnalni mehanizmi 
(Razvojni ..., 1998). 
 
Po Marušiču (1998) krajinsko posebnost obmorskega prostora opredeljujejo: značilna 
obmorska mesta na polotokih, flišni klifi in obmorske ravnice.  
 
Vse tri strukturne prvine najdemo tudi v 
koprskem območju: 
- mestno jedro na polotoku (nekdanjem 
otoku) (1) z obdajajočimi urbaniziranimi 
površinami (8), 
- na vzhod in jug raztezajočo se obmorsko 
ravnico (2) s flišnim osamelcem (3) in 
- visoke flišne klife na zahodnem delu (4), 
kjer se obdajajoče gričevje stika z morjem. 
Koprski zaliv ima še eno posebno 
strukturno prvino – vodno telo 
Škocjanskega zatoka (5). 
Krajinski okvir tem prostorskim 
posebnostim pa predstavljajo morje (6) in 
gričevnati predeli Šavrinskih brd (7) s 
suburbano in ruralno poselitvijo. 

 
Slika 27: Shema prepoznavnih krajinskih enot na 
obravnavanem območju 

7.3.6 Območja ohranjanja narave 
V grafičnem prikazu naravnih vrednot na širšem območju obravnave (glej prilogo C1) so 
predstavljena območja varstva narave, kot jih je opredelil Zavod RS za varstvo narave, 
OE Piran (2005). Z namenom varovanja predvsem ekoloških funkcij je za ta območja 
vzpostavljen določen režim varstva.  
 
Opredelitev območij varstva in ohranjanja narave ima v procesu oblikovanja zelenega 
sistema posebno mesto. To so območja, ki v zelenem sistemu bodisi zaradi naravne 
ohranjenosti bodisi zaradi posebnih habitatov, reliefne izoblikovanosti, izjemne velikosti 
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naravnega pojava itd. predstavljajo kvaliteto v prostoru. Le-to se lahko s premišljeno 
vključitvijo v zeleni sistem nadgradi oziroma se ta območja narave v mestih ali v njihovem 
zaledju lažje ohrani. 

7.4 INVENTARIZACIJA GRAJENIH PRVIN URBANEGA TKIVA NA OŽJEM 
OBMOČJU OBRAVNAVE 

Inventarizacija grajenih prvin mestnega prostora je osnova za njihovo analizo. 
Inventarizirane se bile naslednje pojavne oblike grajenih prvin: 

− objekti in  

− prometna infrastruktura. 

7.4.1 Inventarizacija grajenega tkiva stavbnih mas 
Karta tipoloških zvrsti stavbnih mas (glej prilogo C1) prikazuje območja različnih zvrsti 
objektov in z njimi povezane gostote poselitve. Slednja je bila opredeljena z namenom 
ugotovitve potreb prebivalstva po zelenih površinah znotraj posameznih območij. Kjer je 
gostota poselitve višja, so potrebe po zelenih površinah večje. Opredelitev območij glede 
na tipološke zvrsti objektov pove, kakšna je prevladujoča raba teh območij. V kontekstu 
ugotavljanja, katere tipološke zvrsti zelenih površin so potrebne za posamezno območje, 
me je zanimala predvsem ločitev na stanovanjske in nestanovanjske objekte. 
 
Ob inventarizaciji tipoloških zvrsti objektov in z njimi povezanih gostot poselitve so bile 
opredeljene naslednje skupine: 
− strnjena gradnja starega mestnega jedra: srednja gostota poselitve 

Jasno prepoznavno območje starega jedra se razteza na manjši vzpetini polkrožne 
oblike nekdanjega otoka. Historično jedro je vpeto med pristanišče, novejšo poselitev, 
ki se je razvila na jugu, in morje. 

− večstanovanjska gradnja – stolpnice: visoka gostota poselitve 

Tip večstanovanjske pozidave se razteza čez večji del severnega pobočja hriba 
Markovec, ki predstavlja južno poselitveno območje Kopra. To so območja sosesk: 
Prisoje (Olmo), Markovec, delno Semedela. 

− večstanovanjska blokovna gradnja in vrstne hiše: srednja gostota poselitve 

V neposredni bližini stolpnic zgoraj navedenih sosesk oziroma kot del teh sosesk se 
pojavlja tip blokovne gradnje, ki meji na območja vrstnih hiš: Semedela – osrednji 
pas, Markovec – novejši, zahodni del, Olmo – vrstne hiše, Šalara – vrstne hiše. 

− enodružinska prostostoječa gradnja: nizka gostota poselitve 

Območje z najnižjo gostoto poselitve predstavlja predel Žusterne. Za razliko od 
razpršene gradnje v bližnjem zaledju Kopra je Žusterna območje strnjene individualne 
gradnje. Tak tip poselitve se nahaja tudi na prehodu med območjema Semedelo in 
Markovcem ter v manjšem obsegu v Šalari. 

− industrijska gradnja 
Območja, ki sem jih opredelila kot tip industrijske gradnje, niso nujno v rabi 
industrijske proizvodnje. Kriterij za opredelitev v skupino je bila velikost objektov in 
pripadajočih odprtih površin, ki so med vsemi ostalimi objekti največji. V to skupino 
sem torej uvrstila tudi objekte prometno-logističnega terminala Luke Koper in 
rezervarje goriva na pobočju hriba Srmin. »Pravo« industrijsko gradnjo predstavlja 



Ševerkar M. Zeleni sistem mesta Koper. 
    Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016 
 
 
 

41 

obrat Tomosa v Olmu, Cimos, pražarnica kave Emonec ter Vinakoper v Šalari in 
opuščena poslopja nekdanjega avtobusnega podjetja Slavnik v Semedeli (sedaj že 
porušena). 

− večji objekti za poslovne, vzgojno-izobraževalne in skladiščne namene. 
V to kategorijo so uvrščeni objekti, ki so si po rabi zelo različni, skupna pa je približno 
enaka velikost, ki pogojuje tudi večje pripadajoče zelene površine ob njih. V lestvici, ki 
opredeljuje nujnost zelenih površin ob teh objektih, si sledijo: vzgojno-izobraževalni 
objekti (največja potreba po obsežnih zelenih površinah), poslovni objekti (zelenje 
reprezentativne narave), skladiščni objekti (sanacijsko zelenje). Na karti so prikazana: 
območja osnovnih šol in oskrbnega centra na Markovcu in v Žusterni, servisno, 
proizvodno in skladiščno območje pod obalno hitro cesto in pas poslovnih objektov 
okrog starega jedra na jugu. 

7.4.2 Inventarizacija prometne infrastrukture 
Pomemben del grajenega tkiva je tudi prometna infrastruktura, katere glavna funkcija je 
vzpostavljanje povezav v prostoru. Inventarizirane prometne povezave so osnova za 
količinsko in kakovostno analizo teh povezav. V kontekstu načrtovanja zelenega sistema 
za potrebe človeka je zanimiva predvsem inventarizacija javnih poti in lokalnih cest, ki so 
praviloma prometno manj obremenjene, medtem ko načrtovanje zelenega sistema v 
širšem pomenu (ne samo antropocentričnem) zahteva tudi inventarizacijo vseh ostalih 
prometnih povezav. Na podlagi kategorizacije cest Mestne občine Koper, digitalnih 
ortofoto posnetkov in terenskih ogledov je bila inventarizirana prometna infrastruktura, ki 
je prikazana na karti prometnega omrežja in površin (glej prilogo C1). V prilogi C1 so 
prikazane tudi kolesarske, peš ter druge tematske poti. 

7.5 INVENTARIZACIJA FUNKCIJSKIH POVEZAV 

Inventarizacija povezav je v procesu oblikovanja zelenega sistema potrebna, ker le-te 
opredeljujejo medsebojno delovanje, razmestitev in odnose med različnimi zelenimi 
površinami. Namen inventarizacije mreže povezav je ugotoviti, kje te delujejo primerno 
oziroma kje v mreži komunikacij je potrebno vzpostaviti nove, da bi raznovrstne zelene 
površine tvorile sistem. Poleg povezav so bile inventarizirane programske točke in 
vozlišča, ki so obstoječa ali potencialna izhodišča oziroma cilji za vzpostavljanje povezav 
v procesu načrtovanja zelenega sistema.  
 
Inventarizacijska karta služi za nadaljnjo analizo in vrednotenje mreže povezav v smislu 
bodisi opredeljevanja novih programskih jeder na ključnih točkah v mestu bodisi podajanja 
usmeritev za reševanje problemov dostopnosti do zelenih površin in njihovega 
povezovanja. Fizično povezovanje, ki na socialni ravni zelenega sistema združuje 
raznovrstne zelene površine v sistem z namenom zadovoljevanja potreb ljudi, je 
pomembno tudi zaradi ugodnejših vplivov na mikroklimo mesta, boljše členjenosti mestne 
strukture in boljše vraščenosti mesta v okoliško krajino. Zelene površine, med katerimi so 
zaželjene sistemske povezave, lahko ležijo druga ob drugi, lahko pa jih povezujejo ulice z 
drevoredi in zelenjem, sprehajališča in cone za pešce. Prekinitve in menjava različnih 
zelenih površin naredijo prostor bolj pester, dinamičen in zanimiv. 
 
Zaradi različnih potreb po zelenih površinah v obravnavanem prostoru, ki se pojavljajo na 
lokalnem oziroma na državnem nivoju, sta bili pripravljeni dve inventarizacijski karti (glej 
prilogo C2).  
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7.6 ZELENE, DRUGE ODPRTE IN VODNE POVRŠINE NA OŽJEM OBMOČJU 
OBRAVNAVE – OPREDELITEV TIPOLOGIJE IN INVENTARIZACIJA  

7.6.1 Pregled izbranih tipologij zelenih in drugih javnih odprtih mestnih površin 
V nadaljevanju so v kronološkem redu nastanka navedene različne tipologije mestnih 
zelenih površin in drugih javnih odprtih površin, kot jih opredeljujejo prostorski predpisi in 
tipologije, uporabljene v izdelanih zelenih sistemih ali zasnovah zelenih površin slovenskih 
mest.  
 
V zelenem sistemu Ljubljane iz leta 1994 (Ogrin D. et al., 1994) je bila uporabljena 
naslednja tipologija zelenih površin: 

− parkovne ureditve, 

− ureditve ob vodotokih, 

− športni parki, 

− stanovanjsko zelenje, 

− naravna zarast, 

− sukcesijski biotopi, 

− prehodna raba / kmetijstvo – parkovna krajina, 

− območja zmernih posegov / parkovni gozd, 

− ločitveni pasovi / sanacijsko zelenje, 

− zelenje ob prometnicah, 

− ureditve ulic in trgov, 

− vrtički. 

Posamezni tipi navedene tipologije se med seboj razlikujejo po strukturi in programu. 
Tako sta na primer opredeljena dva tipa »parkovne ureditve« in »stanovanjsko zelenje«, 
dejansko gre glede na strukturo za en tip, to so parkovne ureditve, ki pa je zaradi 
programa/rabe opredeljen ločeno. Prav tako bi bilo glede na strukturo nekatere tipe 
mogoče združiti v en tip, na primer: naravna zarast in sukcesijski biotopi, ločitveni pasovi / 
sanacijsko zelenje in zelenje ob prometnicah. 
  
V strateškem dokumentu Mestne občine Koper Razvojni projekt Koper 2020 (Ogrin, 
1998) so bile za zeleni sistem Kopra predlagani naslednji tipi zelenih površin (tipologija, 
poimenovana vsebinska členitev mestnega zelenja): 

− gozdovi vseh vrst: varovalni, posebnega pomena, gospodarski in drugi, 

− površine v zaraščanju, 

− nove povezave med gozdnatimi območji, 

− naravni rezervati in druga zavarovana območja, 

− obvodne ureditve, 

− skalnata obala, 

− poteze ob naravnih in umetnih vodotokih, 

− močvirja, 
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− grape, 

− porasla erodirana območja, 

− sanirani kamnolomi in druge oblike dnevnih kopov, 

− strmine nad 20 % v zaraščanju, 

− zelene poteze, ki členijo velika strnjena kmetijska zemljišča, 

− športna in druga rekreacijska območja, 

− turistični objekti in naselja z večjimi površinami zelenja, 

− drevoredi, 

− parki in mestne zelenice. 

V osnovi gre za zelo podobno tipologijo, kot je bila uporabljena za zeleni sistem Ljubljane 
leta 1994, dodani so tipi, ki so vezani na naravne in ustvarjene danosti mesta Koper. 
 
Del Prostorskega plana Mestne občine Maribor (Prostorski plan ..., 2004) je tudi 
zasnova zelenih površin v mestu, v kateri je opredeljena naslednja tipologija zelenih 
površin v mestu: 

− parki, 

− spominski parki, 

− parkovne ureditve ulic in trgov, 

− stanovanjsko zelenje, 

− parkovni gozdovi, 

− gozdne površine, 

− obrečna vegetacija, 

− povezovalne zelene površine, 

− vrtičkarske površine, 

− vinogradniške in sadjarske površine, 

− vrtnarije, 

− druge kmetijske površine, 

− zelenje ob prometnicah, 

− drevoredi, 

− druge površine: športne površine, pokopališča, zelene površine v sklopu območij 
izključne rabe za potrebe obrambe, vodne površine. 

Tipologija je prirejena za mesto Maribor (tip »vinogradniške in sadjarske površine«) in za 
razliko od predhodnih dveh tipologij uvaja nova tipa »spominski park« in »vrtnarije«. Prav 
tako se v naboru tipov še vedno pojavlja »stanovanjsko zelenje«, ki ga v novejših 
tipologijah ni več zaslediti. Domnevam, da je tako zaradi novih prostorskih izvedbenih 
pogojev za stanovanjska območja visoke gostote poselitve, kjer varovalo za ohranjanje 
stanovanjskega zelenja predstavlja faktor zelenih površin.  
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Uredba o prostorskem redu Slovenije (2004) v 95. in 96. členu določa naslednje tipe 
zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov: 

− površine za rekreacijo in šport: obsežnejša rekreacijska območja, javno dostopni 
rekreacijski parki (športna igrišča, smučišča, igrišča za golf, kopališča in poligoni s 
potrebno infrastrukturno opremo), 

− parki: javni parki in parkovne poteze, tematski parki (botanični vrtovi, zoološki 
vrtovi, spominski parki, igralni parki, parki z razstavnim značajem in podobno), 

− pokopališča, 

− druge zelene površine: igrišča za otroke in mladostnike, zelene površine v 
stanovanjskih območjih, mestni in primestni gozdovi, območja vrtičkov, 
reprezentativne ureditve, ureditve ob poslovnih objektih, zeleni koridorji, drevoredi, 
obcestne ureditve, ostanki naravnih sestavin v naseljih, nasipi in vodotoki, 

− drugi javni odprti prostori: trgi, ploščadi pred javnimi objekti, tržnice, ulice, utrjene 
obale ali bregovi, pasaže in podhodi ter evakuacijske površine. 

Navedena tipologija je po osnovnih tipih bistveno skrčena. Pomanjkljivost te tipologije je 
po mojem mnenju združevanje strukturno zelo različnih zelenih površin (na primer: 
otroška igrišča, gozdovi, vrtički, drevoredi ...) v osnovni tip »druge zelene površine«. 
Igrišča za otroke in mladostnike, zelene površine v stanovanjskih območjih, 
reprezentativne ureditve, ureditve ob poslovnih objektih bi glede na strukturo prej sodili v 
osnovni tip »parki«. V tipologijah, ki sledijo, so tako območja vrtičkov opredeljena kot svoj 
tip. Dobra lastnost tipologije, določene v Uredbi o prostorskem redu Slovenije (Ur.l. RS št. 
122/04), pa je opredeljen osnovni tip drugih javnih odprtih prostorov in opisni nabor vseh 
podtipov, kar omogoča lažje razvrščanje ob inventarizaciji zelenih in drugih odprtih površin 
mesta. 
 
S spremembo prostorske zakonodaje je sledila še bolj poenostavljena tipologija, ki jo 
določa Priloga 1 k Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in 
območij za razvoj in širitev naselij (2007). Ta za območja zelenih površin določa 
naslednje tipe podrobnejše namenske rabe prostora: 

− površine za oddih, rekreacijo in šport, ki so namenjene oddihu, rekreaciji in 
športom na prostem (oznaka ZS); 

− parki kot urejena območja odprtega prostora v naselju (oznaka ZP); 

− površine za vrtičkarstvo, ki so namenjene prostočasni kmetijski dejavnosti (oznaka 
ZV); 

− druge urejene zelene površine, kot zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo 
(oznaka ZD); 

− pokopališča, ki so namenjena površinam za pokop in spominu na umrle (oznaka 
ZK). 

Podobno kot tipologija, ki jo določa Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur.l. RS št. 
122/04), je tudi zgornja bistveno skrčena glede na tipologije, uporabljene v konkretnih 
zasnovah zelenih površin Ljubljane iz leta 1994 in Maribora iz leta 2004. Osnovni kriterij 
razlikovanja med posameznimi tipi je struktura zelenih površin. Pomanjkljivost te tipologije 
je odsotnost tipa »drugi javni odprti prostori«. 
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Leta 2010 je bil sprejet OPN MOL SD (Odlok ..., 2010), ki med drugim vsebuje zasnovo 
zelenih površin z opredeljeno naslednjo tipologijo (Zasnova zelenih ..., 2010): 

− zeleni klini: naravni zeleni klini, klini zelenega sistema, 

− zelene površine: 

− omrežje lokalnih in tematskih parkov, 

− centralni mestni park, 

− gozd z izjemno poudarjenimi socialnimi funkcijami, 

− parkovne površine in pokopališča, 

− obvodne ureditve in območja zadrževalnikov, 

− Pot spominov in tovarištva, 

− območja z značajem zelenih površin: gozdovi in rekreacijske površine, 

− območja z usmeritvami zelenega sistema: 

− območja z usmeritvami zelenega sistema za varovanje krajinskih značilnosti in 
rekreacijsko rabo, 

− območja z usmeritvami zelenega sistema za urejanje in rekonstrukcijo, 

− zaledje zelenega sistema. 

Opredeljena tipologija je prilagojena mestu Ljubljana, zato je ni mogoče neposredno 
uporabiti za mesto Koper. Uporabna se mi zdi posebna opredelitev Poti spominov in 
tovarištva. Podobno bi se v primeru zelenega sistema mesta Koper lahko kot posebno 
kategorijo opredelilo lungomare. Prav tako uporabna je opredelitev območij z usmeritvami 
zelenega sistema. 
 
Iz legende namenske rabe prostora leta 2010 sprejetega OPN MOL ID (Območja ..., 
2016) in obrazložitve k dopolnjenemu osnutku navedenega odloka (Obrazložitev besedila 
..., 2016) je mogoče razbrati tipologijo večjih zelenih površin mesta Ljubljana: 

− ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport: so namenjene oddihu, rekreaciji in 
športom na prostem, 

− ZPp – parki: so površine, ki predstavljajo urejena območja odprtega prostora, 

− ZPps – Pot spominov in tovarištva, 

− ZV – površine za vrtičkarstvo: so površine, namenjene prostočasni kmetijski 
dejavnosti, 

− ZDd – druge zelene površine: so površine, namenjene zelenim pasovom 
(obcestna zelenica, ločevalni zeleni pas) z zaščitno oziroma drugo funkcijo, 

− ZDo – zeleni obvodni pas: površine so namenjene obrečnemu zelenju in varstvu 
voda, 

− ZK – pokopališča. 

V obrazložitvi k dopolnjenemu osnutku Odloka o Izvedbenem občinskem prostorskem 
načrtu Mestne občine Ljubljana (Obrazložitev besedila ..., 2016) še dodajajo: »Nič manj 
pomembne od zgoraj navedenih večjih območij zelenih površin so tudi zelene površine, ki 
v IPN MOL niso posebej označene, tvorijo pa sestavni del vsake zunanje ureditve. To so 
zelenice ob objektih, igrišča za mlajše in starejše otroke ter mladostnike ipd.« 
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Tipologija zelenih površin v OPN MOL ID je nekoliko razširjena različica tipologije, ki jo 
določa Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter 
pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev 
naselij (Ur. l. RS, št. 99/07), kar je razumljivo, saj gre za podzakonski akt, s katerim v 
skladu mora biti občinski prostorski načrt pripravljen. Za preglednost zasnove zelenega 
sistema, enostavno urejanje ter upravljanje z zelenimi površinami in neposreden prenos v 
sloj namenske rabe prostora v postopku načrtovanja prostorskih aktov občine, je ta skrčen 
nabor tipov zelenih površin smiseln. Na drugi strani pa po mojem mnenju za prikazovanje 
in razumevanje same zasnove zelenih in drugih javnih odprtih prostorov ter povezovanja z 
zalednimi območji mesta zgornjemu naboru tipov manjkajo vsaj naslednje kategorije: 
prehodna raba/kmetijstvo (parkovna krajina), gozd (lahko tudi parkovni gozd), naravni 
rezervati in druga zavarovana območja narave, drugi odprti javni prostori ter opredelitev 
zaledja, ki po osnovni namenski rabi prostora v glavnem vključuje kmetijska in gozdna 
zemljišča. Zasnova zelenega sistema namreč predstavlja strateške usmeritve za področje 
zelenih površin mesta. Menim, da bi bila za najbolj poenostavljeno tipologijo zelenih 
površin za potrebe zasnove zelenega sistema uporabna kombinacija zadnjih dveh: nabor 
tipov iz izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta za Mestno občino Ljubljana, 
prikazan neposredno tudi v strateškem delu, vsebine iz strateške zasnove zelenih površin 
pod točko »zelene površine« (na primer »centralni mestni park«) pa prikazane kot 
strateške usmeritve. 

7.6.2 Tipologija zelenih, drugih odprtih ter vodnih površin mesta Koper – 
metodologija in opredelitev za potrebe inventarizacije 

Za potrebe priprave inventarizacije in kasneje zasnove zelenega sistema mesta Koper 
sem na podlagi zatečenega in želenega stanja opredelila prilagojeno tipologijo zelenih in 
odprtih površin za mesto Koper. Bistveni del tipologije za potrebe te naloge sem povzela 
po tipologiji za zeleni sistem Ljubljane (Ogrin in sod., 1994) in jo razširila s posameznimi 
tipi, prilagojenimi za območje mesta Koper (Ogrin, 1998) (naravni rezervat, močvirnato 
območje, skalnata obala, parkovne ureditve ob turističnih objektih) ter nekaterimi drugimi 
tipi iz predhodno navedenih tipologij (trgi, ureditve ulic, zelenje ob javnih objektih, otroška 
igrišča). Poleg tipov iz predhodno navedenih tipologij uvajam nekaj novih tipov, vezanih 
na konkretno lokacijo mesta Koper (razgledišča, samostanski vrtovi, površine, povezane z 
morjem in vodotoki ...). Glede na specifičnost prostora mesta Koper in preglednost 
tipoloških zvrsti posebej opredeljujem tri skupine tipoloških zvrsti zelenih in drugih odprtih 
površin, ki se pojavljajo:  

− na območju celotnega mesta, 

− samo v historičnem jedru mesta, 

− ob morju in ostalih vodnih površinah.  

Prav tako zaradi preglednosti in problematike naloge kot posebni skupini opredeljujem 
tipologijo vodnih površin in tipologijo odprtega prostora na območju kulturne krajine 
bližnjega zaledja mesta Koper. Na inventarizacijski karti zelenih, drugih odprtih in vodnih 
površin je slednja opredeljena na podlagi podatkovne osnove o dejanski rabi tal, ki ga 
pripravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer za nepozidane 
površine in površine zunaj območja urbanistične zasnove. Za inventarizacijo so kategorije 
dejanske rabe tal zanimive, saj prikazujejo raznovrstnost in pestrost struktur zaledne 
kulturne krajine, prikazovanje teh vsebin v sami zasnovi zelenega sistema mesta pa 
zmanjšuje njeno preglednost.  
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V prvi vrsti se tipi preverjenih, predhodno navedenih tipologij med seboj razlikujejo po 
strukturi. Drugi kriterij razlikovanja je programski vidik oziroma prevadujoča raba teh 
površin. Za potrebe te naloge sem nekatere tipe razčlenila tudi glede na kriterij 
dostopnosti. Tako v tipologiji ločujem »javna otroška igrišča« in »otroška igrišča ob vrtcih« 
ter »športnorekreacijske površine« in »zelene (športnorekreacijske) površine ob šolah«, ki 
imajo omejen dostop zaradi varnosti. Kriterij dostopnosti uporabljam tudi v razlikovanju 
tipov v starem jedru, in sicer za »samostanske vrtove« in »zelenje ob palačah«, ki so po 
osnovni strukturi pravzaprav »parkovne ureditve«, zaradi lastništva pa imajo lahko omejen 
dostop. Tip »zasebni vrtovi« v mestnem jedru ni javno dostopen, v inventarizacijo in 
potem v zasnovo zelenega sistema ga vključujem zaradi poudarjene strukturne in 
ekološke funkcije na območju starega jedra. V sklopu inventarizacije izven mestnega 
jedra uporabljam podoben tip »zelene površine stanovanjskih območij z nizko gostoto 
poselitve (zasebni vrtovi)«. Inventarizacija teh površin je osnova za ugotavljanje 
opremljenosti takih območij z manjšimi javnimi odprtimi površinami na robovih oziroma 
ključnih točkah teh območij (npr. ob križiščih poti) za zadostitev potreb po socializaciji, 
otroški igri in rekreaciji tamkajšnjih prebivalcev. V zasnovi zelenega sistema slednjega tipa 
ne uporabljam več. V naboru tipov uporabljam poleg tipa »parkovne ureditve« tudi 
»zelenje ob javnih objektih«, ki strukturno gledano predstavljata en tip, v programskem 
smislu in z vidika zadovoljevanja različnih potreb pa sta to dva tipa. Tip »parkovne 
ureditve« bi moral imeti v dinamiki prostorskega razvoja mesta in zelenem sistemu 
prednostno vlogo za razvoj, vzdrževanje in urejanje. Tip »zelenje ob javnih objektih« 
namreč predstavlja parkovne površine, lahko tudi reprezentativno zelenje, vezano na rabo 
objekta, ki se sčasoma lahko spremeni, objekt poruši, menja lastništvo, s tem pa se lahko 
spremeni tudi dostopnost in raba zelenih površin.  
 
Primerjava tipologije, uporabljene za inventarizacijo zelenih, drugih odprtih in vodnih 
površin mesta Koper, ter tipologije teh površin v zasnovi zelenega sistema je 
predstavljena v poglavju 9.  
 
Tipologija, uporabljena za inventarizacijo zelenih, drugih odprtih ter vodnih površin mesta 
Koper z namenom evidentiranja stanja v prostoru, je predstavljena v spodnji preglednici. 
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Preglednica 5: Tipologija zelenih, drugih odprtih ter vodnih površin mesta Koper, uporabljena za 
inventarizacijo le-teh 
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razgledišča 
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7.6.3 Inventarizacija zelenih, drugih odprtih in vodnih površin mesta Koper 
Inventarizacija zelenih, drugih odprtih in vodnih površin po prirejeni predhodno opisani 
tipološki členitvi za obmorsko mesto Koper prikazuje stanje zelenih površin. Prikazuje 
njihove posebnosti, pestrost in je materialna osnova za vzpostavitev sistema zelenih 
površin. Tudi vodne prvine in obvodno krajino je potrebno čim bolj kakovostno vključiti v 
ureditev mesta, za kar je v osnovi potrebna tudi inventarizacija vodnih površin in pojavov. 
Na karti Inventarizacija zelenih, drugih odprtih in vodnih površin so prikazani: obseg, 
lokacija in tipologija površin (glej prilogo C3). Inventarizirane prvine so osnova za 
količinsko in kakovostno analizo le-teh. Inventarizacija zelenih in drugih odprtih površin v 
starem mestnem jedru je bila povzeta po podatkih diplomskega dela S. Franko (2005) in 
nato dopolnjena glede na spremembe v prostoru. Inventarizirane površine so 
predstavljene v analitičnem delu naloge (glej poglavje 8). 
 
V kontekstu obravnavanja problematike diplomskega dela je bila izvedena podrobnejša 
inventarizacija pojavnih oblik odprtih prostorov ob obali oziroma tipologija karakterističnih 
prerezov obalnih odprtih prostorov na primeru mesta Koper (glej sliko spodaj in prilogo 
C2). 
 

 
Slika 28: Inventarizacija karakterističnih prerezov obalnih odprtih prostorov na primeru mesta Koper  
 
Glavni namen vzpostavitve zelenega sistema je poleg ekološke in strukturne funkcije 
zadovoljevanje družbenih potreb po zelenih, drugih odprtih in vodnih površinah (socialna 
funkcija zelenega sistema). Uspešnost zadovoljevanja teh potreb po zelenih površinah pa 
je v veliki meri odvisna od njihove javne dostopnosti. V primeru obmorskega mesta je z 
vidika javne dostopnosti še posebej zanimiva obalna linija. S tem namenom je bila 
opravljena tudi inventarizacija javne dostopnosti obalne linije v povezavi s tipologijo 
karakterističnih prerezov obalnih prostorov (glej prilogo C2). V spodnji preglednici je 
opredeljena javna dostopnost glede na dejavnost, ki je locirana ob morju. 

Preglednica 6: Javna dostopnost obale glede na dejavnost, ki jo zaseda 

DEJAVNOSTI, KI ZASEDAJO OBALNO LINIJO JAVNA DOSTOPNOST OBALE 
športnorekreativne dejavnosti da 
dejavnosti morskega prometa – privezi: 

da 
mandrači,  
območja komunalnih privezov 
marine da (omejeno) 
dejavnosti prehrambene industrije, vezane na 
marikulturo 

ne 

dejavnosti prometno-logističnega terminala ne 
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8 ANALITIČNI DEL 

8.1 ANALIZA ODPRTIH POVRŠIN MESTA KOPER 

Za razliko od zgodovinskih obdobij se načrtovanje sodobnih zelenih sistemov ne 
poslužuje zgolj vnaprej določenih predpostavk modelov, temveč temelji na posamični 
obravnavi naravnih in grajenih sestavin prostora ter potreb mesta. Rešitev je posledično 
izvirna in izhaja iz značilnosti določenega prostora. 
 
Izhodišča naloge so tako količinska, strukturna in vsebinska analiza obstoječega stanja 
odprtega prostora v mestu kot tudi kritična obravnava planskih dokumentov, ki določajo 
velikost in rabo mestnih zelenih površin.  
 
Koper je v pogledu obrobja in mesta zanimiv, saj se zaradi naravnih zakonitosti prostora 
Koprskega zaliva mesto že v preteklosti ni moglo širiti enakomerno na vse strani, pač pa 
se je izogibalo naravnim oviram (morje, močvirnata depresijska območja). Iz tega je nastal 
zanimiv dvodelen tloris mesta: staro mestno jedro na severu in obmestja na južnih 
pobočjih in ravnicah, v zadnjem času pa se poselitev vse bolj širi tudi na depresijska 
območja Semedelske bonifike. Ranljive površine je zato potrebno zaščititi pred pozidavo. 
 
Na podlagi izdelane inventarizacije, analize kartografskega gradiva in terenskega ogleda 
je bila pripravljena podrobnejša analiza posameznih območij z vidika kakovosti in količine 
zelenih površin ter potencialov, ki jih le-te imajo za vključitev v zeleni sistem. Analizirana 
so bila naslednja mestna območja: staro mestno jedro, Šalara, Olmo - Prisoje, Olmo – V 
del, križišče s Semedelskim kanalom (S del Šalare), Semedela, Markovec, Žusterna, 
Semedelska bonifika, Ankaranska bonifika, prometnice, vstopne točke v mesto, območja 
vrtičkov in območja odprtih površin, povezanih z vodnimi površinami. 
 
Staro mestno jedro 
Območje starega mestnega jedra ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena. Z 
odlokom zavarovano je nekdanje srednjeveško mesto, zasnovano na otoku in utrjeno z 
obzidjem, ki kot tako predstavlja naselbinsko dediščino. Med pomembnejše razloge za 
tako zavarovanje, kot jih navaja Ministrstvo za kulturo (2008), sodijo: 

- ohranjena tlorisna shema s trgi in potekom ulic, 
- romanski, gotski, renesančni in baročni spomeniki, ki izstopajo iz anonimne 

stavbne dediščine mesta. 
 

  
Slika 29: Prešernov trg Slika 30: Čevljarska ulica 
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Analiza odprtih in zelenih površin je povzeta po ugotovitvah Franko (2005) in dopolnjena z 
ugotovitvami s terena. Franko (2005) ugotavlja, da ima Koper kljub strnjeni srednjeveški 
zazidavi dokaj veliko zelenih odprtih površin. Mnoge so se skozi stoletja ohranile do 
danes. Ohranili so se predvsem vrtovi ob hišah preprostega prebivalstva, ki so bili v 
gospodarski funkciji, in nemalo površin ima takšno funkcijo tudi danes. V središču mesta 
in ob glavnih prometnicah se je izoblikoval bogatejši predel mesta, kjer je nanizanih več 
palač, največ iz časa baroka. Te palače so imele v svojem času tudi vrtove, ki so služili 
predvsem reprezentančni funkciji. Danes se ni v celoti ohranila nobena taka površina, 
nekatere pa so se skozi čas tudi izgubile. Mesto je imelo tudi nekaj parkovnih ureditev, ki 
pa so danes večinoma razvrednotene s parkirišči in neustreznimi dozidavami bližnjih 
objektov. Izgubile so se tudi vrtne ureditve nekdaj zelo pomembnih samostanov. Trgi so 
izgubili prvotno funkcijo povezanosti s pristanišči in morjem, zaprla jih je nova gradnja, ki 
je s svojimi velikopoteznimi objekti uničila nekdanjo podobo mesta na otoku in njegovo 
značilno mestno veduto. 
 

  
Slika 31: Titov trg Slika 32: Trg za palačo Orlandini 
 
Poleg zgornjih ugotovitev je potrebno izpostaviti stanje trga Brolo z neprimerno 
ozelenitvijo, ki je v zgodovini vedno predstavljal tlakovano površino. Trg je sicer dobro 
obiskovana javna površina zaradi objektov javnega značaja na njegovem robu. 
 

  
Slika 33 : Carpacciov trg Slika 34: Trg Brolo 
 
Šalara 
Z vidika količine zelenih površin je zasebnih dovolj, manjkajo odprti javni prostori, premalo 
je tudi prehodov čez kanale. V bližini mostov čez kanale je odstranjeno trstičje, vendar je 
to premalo za kakovostno vzdrževanje zelenih površin in nezadosten poseg za 
oblikovanje privlačnega prostora za potrebe rekreacije vzdolž kanalov. V zasebnih vrtovih 
je vegetacija zelo raznolika, kar daje vtis kaotičnosti, pri tem so ciprese na jugu lepo 
raščene in poenotijo dostopno pot in tako prispevajo h kakovosti vegetacije. Naravna 
zarast kanalov s trstičjem ob nizki vodi zakrije kanale.  
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Slika 35: Šalara – pritlični objekti z majhnimi 
vrtovi 

Slika 36: Kanaliziran vodotok na robu Šalare 

 
Programska kakovost je omejena z odsotnostjo javnih zelenih površin, kjer sta izjemi 
prostor ob avtobusni postaji in opuščena otroška igrišča na jugu območja. Izrazito 
prevladujejo zasebni vrtovi pritličnih vrstnih hiš, kar je skupnih prostorov pa so le-ti nastali 
spontano kot rezultat vrtičkarstva.  
 
Zasebni vrtovi so razmeroma majhni in zelo raznoliki. Povezav med posameznimi območji 
ni. Zato prostor izgleda kaotičen in neurejen, k čemur prispevajo tudi raznolikost 
gradbenih materialov, iz katerih so narejene garaže. Njihova dotrajanost tako ustvarja 
neugledno okolje.  
 
Potenciali za ureditev javnih odprtih površin se kažejo v kanalih Badaševice in v prostorih 
vzdolž le-teh kot povezovalni elementi območja s sosednjimi rekreacijskimi prostori. 
Potencial območja je v možnosti neposredne povezave z (agrarnim) zaledjem za potrebe 
rekreacije. 
 
Olmo - Prisoje  
V območju visoke gostote poselitve (blokovna gradnja, stolpnice) zelene površine 
količinsko zadovoljujejo potrebe prebivalcev, vendar so programsko skromne, neustrezne 
oziroma nevzdrževane (betonska igrišča brez opreme). Pri tem je kvaliteta obstoječe 
drevnine visoka, omejitveni dejavnik za razvoj območja v rekreativnem smislu pa je strm 
teren. 
 

  
Slika 37: Soseska Olmo - Prisoje iz jugovzhodne 
smeri 

Slika 38: Olmo - Prisoje – večnamenska ploščad 
je edina športnorekreacijska površina ob 
stolpnicah 
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Za območje nizke gostote poselitve (pritlične vrstne hiše) velja, da so poljavne zelene 
površine programsko skromne (odsotnost otroškega igrišča, poskusi privatizacije delov 
teh površin). Sicer je stanje teh poljavnih zelenih površin količinsko zadovoljivo, poleg 
tega je kakovost drevnine kvalitetna ter vidno je redno vzdrževanje teh zelenih površin. 
Hierarhičnost poti in javnih prostorov je slabo strukturirana, posledično je tudi orientacija v 
prostoru slaba. Z vidika povezav je premalo prehodov čez kanal, navzven pa območje 
deluje zaprto. Potencial v strukturnem in povezovalnem smislu predstavlja vodotok, 
programsko pa je manj zanimiv, saj ob njem ni zadostnih površin za oblikovanje javnih 
prostorov. Dejansko predstavlja poglobljeno strugo za odvajanje hudourniških voda iz 
zaledja. 
 

  
Slika 39: Olmo – velika raznolikost urejanja 
vrtov in ograj 

Slika 40: Olmo – poljavni prostori s kvalitetno parkovno 
zasaditvijo, obkroženi s pritličnimi stanovanjskimi 
objekti 

 
Na območju bi bila potrebna vsaj umestitev urbane opreme na poljavnih parkovnih 
površinah in minimalna programska obogatitev z otroškimi igrali na tistih površinah, ki so 
lažje dostopne. Prav tako bi bilo smiselno razširiti obstoječo pešpot vzdolž kanala, ki bi se 
aktivneje povezovala s kanalom (razširitve poti ob premostitvah kanala). 
 
Območje Olma – V del 
Za območje večstanovanjske novogradnje na pobočju (Kabonar) lahko rečemo, da je 
lokacija novogradenj na vrhu pobočja neustrezna, saj je izrazito vidno izpostavljena, rob z 
odprto krajino pa je nedefiniran. S programskega vidika je poskrbljeno za točke 
socializacije neposredno ob objektih, pri čemer je opazna odsotnost otroškega igrišča, ob 
tem pa je zelenih površin količinsko premalo za zadovoljevanje potreb prebivalcev. 
 
Območje trgovskega centra je introvertirano, opazna je odsotnost zelenih in odprtih 
površin za socializacijo. Povezava trgovskega centra z zelenimi površinami na S strani je 
onemogočena zaradi servisnih poti trgovskega centra. Dejanski potencial za ureditev 
odprtih javnih površin imajo površine med bencinskim servisom in trgovskim centrom ter 
območje obstoječega parkirišča na Z strani trgovskega centra. 
 
Območje tovarne Tomos ima raznolike potenciale. V stran območja, ima velik potencial za 
ureditev parkovnih površin, ki so še do nedavnega obdajale sedaj zrušene industrijske 
objekte. Sedaj se tu nahaja srednja tehniška šola. Celotno območje tovarne Tomos ima 
potencial za umestitev stanovanjsko – poslovne gradnje ob predhodni selitvi proizvodne 
dejavnosti v gospodarsko cono pod Srminom. Poligon za testiranje vozil na S strani 
območja ima potencial za oblikovanje rekreacijskega območja ob Semedelskem kanalu z 
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velodromom. Vodni kanal na Z robu območja prav tako predstavlja potencial za vmesne 
povezovalne zelene površine z obstoječimi stanovanjskimi območji na Z. 
 
Območje kmetijskih površin in vrtičkov na JZ strani industrijskega obrata Tomos je 
dejansko območje agrarne krajine, ki se zajeda v grajeno tkivo in je v planu opredeljeno 
kot območje centralnih dejavnosti. Zemljišča imajo potencial za razvoj kvalitetnega 
stanovanjsko – poslovnega programa v povezavi s površinami, ki bi se za enak namen 
sprostile na območju proizvodnega obrata Tomos. 
 
Križišče s Semedelskim kanalom (S del Šalare) 
Odprte površine na tem območju so degradirane, delno pa prostor zasedajo vrtički. 
Površine so v večji meri programsko neopredeljene. Čez kanale je urejena kolesarska pot. 
Obstaja velik potencial za rekreacijo po kanalu in ureditev zelenih površin parkovnega 
značaja v samem križišču in naprej proti Semedeli. Križišče ima zaradi križanja pešpoti in 
kanalov obenem potencial v povezovalnem smislu. Za plovbo po kanalu bi bila potrebna 
ureditev izvennivojskega križanja cest in Semedelskega kanala. 
 
Semedela 
V soseskah vrstnih hiš in blokov je kvalitetno stanovanjsko zelenje, ki je rezultat 
urbanizma E. Mihevca iz šestdesetih let 20. stoletja (glej prilogo B1). To območje je dobro 
preskrbljeno z otroškimi igrišči, ki pa so razen enega potrebna prenove. Otroška igrišča 
mogoče ne zadovoljujejo socializacijskih potreb starejših generacij, zato se postavlja 
vprašanje programske ustreznosti teh javnih odprtih površin. Potrebna je ureditev takih 
javnih prostorov, ki bodo zadovoljevali potrebe vseh starostnih skupin. Potencial za 
ureditve javnih odprtih prostorov (manjši trgi in parkovne ureditve) imajo površine ob 
križiščih najbolj frekventnih pešpoti in ob lokacijah z oskrbnimi dejavnostmi. 
 

 
Slika 41: Pogled na Semedelo v ozadju  
 
Območje prostostoječih enodružinskih hiš s pripadajočimi vrtovi izkazuje odsotnost odprtih 
javnih prostorov za potrebe socializacije. Stavbne mase so dejansko »potopljene v 
zelenje«. Potencial za ureditev javnih odprtih površin ima prostor ob trgovini v križišču Ul. 
II prekomorske brigade in Bežkove ulice, ki je zdaj namenjen parkiranju. 
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Slika 42: Semedela – stavbe »potopljene v zelenje« 
 
Za območje Osnovne šole Dušana Bordona velja, da je slabo povezano s sosednjimi 
stanovanjskimi območji. V tem območju so športnorekreacijske in parkovne površine ob 
šoli prenovljene, so količinsko zadostne, vendar programsko skromne. Vzgojno-varstveni 
zavod v neposredni bližini šole ima zelo majhno pripadajoče igrišče z možnostjo širitve na 
S stran. 
 
Markovec  
Stanovanjsko območje Markovca je območje visoke gostote poselitve (stolpnice, bloki). 
Količinsko je tu zelenih površin dovolj, vendar so te programsko skromne ali pa 
nevzdrževane. Manjka tudi močna rekreacijska povezava z Bonifiko – osrednjim mestnim 
rekreacijskim območjem. Za rekreacijske potrebe celotnega območja predstavlja potencial 
agrarno zaledje na J strani z razvejano mrežo poti in pestro kulturno krajino. 
 
Območje Osnovne šole Antona Ukmarja Koper ima količinsko zadostne in programsko 
kvalitetne zelene površine, ki obsegajo za učne namene bogat program – sadovnjak, 
manjši vinograd, močvirski ekosistem, osrednje igrišče za športne namene pa bi se lahko 
še programsko dopolnilo.  
 

 
Slika 43: Markovec – okolica šole 
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Vzgojno-varstveni zavod ima programsko skromno igrišče, urejeno je v terasah, kar mu 
daje razgibanost in potencial za ureditev privlačnejšega prostora za igro. 
 
Razgledišče ob šoli je nevzdrževano. Strukturna slabost tega razgledišča je, da je 
postavljeno v osi parkirišča, pozitivna pa je neposredna bližina Ulice Vena Pilona, ki se 
navezuje na Semedelsko cesto – mestno promenado (peš povezava s starim mestnim 
jedrom). Pot je pomembna z vidika povezovanja stanovanjskih območij na Markovcu s 
Semedelsko bonifiko in starim mestnim jedrom. 
 
Za območje centralnih dejavnosti na Markovcu je značilno, da so zelene površine 
omejene na zelenice ob cestah, odprti prostori pa na vrtove v okviru gostinske dejavnosti. 
Vidna je odsotnost kvalitetnega otroškega igrišča na širšem stanovanjskem območju – 
potencial za ureditev otroškega igrišča ali vsaj parkovnih površin prehodnega značaja je v 
neposredni bližini centralnih dejavnosti, saj se tukaj zadržuje največje število ljudi. 
 
Kvaliteto v prostoru predstavlja naravna zarast hudourniške grape med Žusterno in 
Markovcem. Območje ima potencial za ureditev prečnih pešpoti in brvi, ki bi povezovale 
obe poselitveni območji. 
 
Zasebne zelene površine na območju doma za ostarele imajo samo strukturno vlogo v 
zelenem sistemu.  
 
Potrebna bi bila ozelenitev peš povezave (stopnišče na Z robu poselitvenega območja 
Markovec) za ustvarjanje sence in tudi ureditev nadaljnje povezave skozi Žusterno do 
obale (okrepitev prečnih povezav obala–zaledje). 
 
Programsko neopredeljene odprte površine na Z robu Markovca imajo potencial za 
ureditev parkovnih površin. 
 
Žusterna  
To je območje prostostoječih enodružinskih hiš s pripadajočimi vrtovi, ponekod zelo 
obsežnimi. Posledično na tem območju niso oblikovane točke za socializacijo, saj 
lastniška struktura zemljišč tega ne omogoča. Javnih odprtih površin skoraj ni, v manjšem 
obsegu se nahajajo ob povezavah – pešpoteh, prav tako ni obcestnega zelenja. V 
strukturnem in ekološkem smislu ima območje potencial v ohranjanju naravne zarasti v 
hudourniških grapah, na Z robu poselitvenega območja pa strm teren nudi potencial za 
ureditve zelenih površin v terasah, predvsem v bližnjem obalnem pasu. 
 
Območje parkovnih površin ob turistični infrastrukturi je z vidika ozelenitve kvalitetno, 
programsko pa je skromno urejeno. Območje kopališča Žusterna ima potencial za 
ureditev programske razširitve ob ureditvi lungomare. 
 
Bonifika (Semedelska, Ankaranska) 
Semedelska (tudi Koprska) bonifika je deloma še vedno zamočvirjeno območje nekdanjih 
solin, prepredeno s kanali, in je hkrati osrednji športnorekreacijski center mesta Koper. 
Parkovne površine so omejene na povezovalne površine med posameznimi športnimi 
površinami. Obstoječa drevnina je kvalitetna, tudi program dejavnosti je raznolik, vendar 
je prostor slabo strukturiran in slabo pregleden, pomanjkljivo vzdrževan, in zato manj 
privlačen za prostočasne dejavnosti. Poleg tega so zelene površine Semedelske bonifike 
slabo povezane s sosednjimi območji (predvsem stanovanjskimi na jugu mesta). Prostor 
ima visok potencial za ureditev osrednjega mestnega parkovnega in rekreacijskega 



Ševerkar M. Zeleni sistem mesta Koper. 
    Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016 
 
 
 

57 

območja povezovalnega značaja zaradi vmesne lege med starim in novim delom mesta, 
poleg tega pa ima še prednost soseščine morja in velikih programsko neopredeljenih 
zelenih površin (izsušene površine nekdanjih solin). Potencial, ki ga ima predmetno 
območje, je tudi v povezovalni vlogi med naravnim rezervatom Škocjanski zatok in obalo 
ob glavni mestni promenadi. Ker se zeleni pas nekdanjih solin med starim jedrom in 
novejšimi območji poselitve na J z novo poslovno pozidavo vse bolj krči, je potrebno 
območje Semedelske bonifike zaščititi pred pozidavo, vsaj v zahodni smeri proti morju, in 
zagotoviti zadosten nepozidan koridor za zeleno povezavo s Škocjanskim zatokom. 
 

  
Slika 44: Semedelska bonifika – zračni pogled 
proti zahodu (foto: Ivančič J., 2014, cit. po 
Fckoper.si, 2016)  

Slika 45: Semedelska bonifika – pogled iz 
Semedele proti mestnemu jedru 

 
Ankaranska bonifika je območje kulturne krajine kmetijskih zemljišč s sistemom 
melioracijskih jarkov, kjer se proti notranjosti izvaja intenzivnejša pridelava vrtnin z 
namakalnimi sistemi. Na severni strani rob Bonifike predstavljajo blaga pobočja Miljskih 
hribov. Na zahodu meji na zaliv Polje in manjše turistično območje Sv. Katarina. Zahodni 
del površin Ankaranske bonifike je v rabi Luke Koper, del pa predstavljajo izsušene in 
degradirane površine. Na južni strani se končuje z regulirano strugo Rižane s 
protipoplavnimi nasipi, jugovzhodno pa meji na flišni osamelec Srmin. Čez Bonifiko 
nekoliko proti severu poteka severni razbremenilnik Rižane, ki je zaraščen s trstičjem in v 
prostoru predstavlja poudarjen strukturni element. Ta razbremenilnik Rižane ima velik 
potencial za ureditev plovnega kanala, prostor vzdolž kanala pa obstaja potencial za 
ureditev rekreacijskega območja.  
 

 
Slika 46: Ankaranska bonifika – pogled s severa proti mestu Koper 
  
Prav tako ima območje hriba Srmin, razen površin energetske infrastrukture in ob sanaciji 
glinokopa, velik potencial za ureditev rekreacijskega območja v območju kulturne krajine, 
vendar z zadržanimi posegi v prostor. Povezava predmetnega območja s Koprom na ravni 
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rekreacijskih povezav je zelo slaba. Zato je potrebna ureditev neprekinjene rekreacijske 
povezave mestnega jedra Kopra z Ankaranom za zagotovitev ustreznih povezav v 
zelenem sistemu (ob ankaranski vpadnici, kot po vzhodni strani hriba Srmin in naprej proti 
Škocjanskemu zatoku). 
 
Prometnice 
Mestne vpadnice 
Ljubljanska cesta je jugovzhodna mestna vpadnica, dobro strukturirana (štiripasovnica z 
obojestranskima hodnikoma za pešce in kolesarskima stezama, osrednji pas tlakovan s 
cvetlični ureditvami). Cesta prekinja povezavo med rekreacijskim območjem na Bonifiki in 
Škocjanskim zatokom. Vpadnica ima potencial nosilca strukturnega poudarka v prostoru z 
vzpostavitvijo obojestranskega drevoreda, ki je v mediteranskem podnebju dobrodošel 
zaradi mikroklimatskih razmer (senca za pešce in kolesarje). 
 
Piranska cesta na zahodni strani je dobro strukturirana mestna vpadnica – štiripasovnica, 
z obojestranskim drevoredom, na zahodni strani je urejena obojestranska kolesarska 
steza in hodnik za pešce. 
 

  
Slika 47: Piranska cesta Slika 48: Šmarska cesta – J vstopna točka v mesto 
 
Šmarska cesta je južna vpadnica, ki je dobro strukturirana štiripasovnica (urejene 
kolesarske steze in hodniki za pešce), slabost pa predstavlja betoniran vmesni pas 
oziroma odsotnost zelenih površin ob prometni infrastrukturi. Ima potencial za 
vzpostavitev sredinskega ali obojestranskih drevoredov kot strukturnega poudarka 
vpadnice. 
 
Istrska cesta 
Predstavlja območje hitre ceste, ki ima 
negativen ločitveni učinek na mesto, 
saj ga deli na dva dela. Na odseku 
skozi industrijsko/poslovno cono 
grajene strukture ustvarjajo neprekinjen 
rob in prostor zapirajo. Zato je potrebno 
ob  prestrukturiranju območij ob hitri 
cesti grajeni rob zrahljati in omogočiti 
poglede na Bonifiko na severni strani. 

 
Slika 49: Istrska cesta (območje Žusterne) 
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Podhodi in nadhodi čez Istrsko cesto  
Število prehodnih točk ne zadošča za optimalno prehajanje ljudi in s tem za zagotovitev 
dobrih povezav med dvema poloma mesta, severnim in južnim, oziroma stanovanjskih 
predelov na jugu z osrednjim rekreacijskim območjem na Bonifiki. Skupaj trije podhodi: 
dostop na promenado, podhod v poslovno-proizvodni coni in dostop do glavne železniške 
in avtobusne postaje so razmeroma ozki, pot, ki vodi do njih, pa ni izrazita in prepoznavna 
v strukturnem in doživljajskem smislu. Nadhoda čez Istrsko cesto z iztekom na Piransko 
cesto in enim na Bonifiko sta z vidika varnosti in osvetljenosti psihološko privlačnejša 
oblika v primerjavi s podhodi. Nadhod vzhodno od nadhoda na Piransko cesto predstavlja 
najboljši primer komunikacije čez Istrsko cesto za zagotovitev neposredne povezave 
Semedele z rekreacijskim območjem na Bonifiki. Potrebna bi bila vsaj ureditev kolesarske 
povezave na obstoječem nadvozu Šmarske ceste, ki se nad hitro cesto izteka v 
Ljubljansko cesto. 
 
Semedelska cesta  
Cesta je glavna mestna promenada in povezovalna pešpot starega mesta s 
stanovanjskimi območji na jugu. Promenada je dobro strukturirana (pešpot s klopmi, 
drevored, ločevalni zidec, kolesarska steza),  slabost promenade pa je nepovezanost z 
rekreacijskim območjem Bonifike in odsotnost opreme za potrebe kopanja vzdolž 
promenade. Ureditev povezav med promenado in Semedelsko bonifiko preko plažnih ali 
parkovnih površin je eden največjih potencialov obalnega prostora mesta Koper, ki s 
prenovo promenade leta 2008 ni bil izkoriščen. Prostor ima potencial za vzpostavitev 
programskega jedra zelenega sistema z osrednjo mestno plažo. 
 
Prometnice okrog mestnega jedra 
1. obroč okrog mestnega jedra  
Pristaniška ulica je bila leta 2006 preurejena v promenadno ulico, ki je dobro strukturirana 
in vsebuje element obcestnega drevoreda. Žal pa potencial strukturnega zelenega obroča 
na odseku promenade ni v polnosti izražen zaradi neprimernega izbora neavtohtone 
drevnine (palme).  
Čeprav mogoče v očeh nekaterih 
prebivalcev mesta Koper 
preureditev in zasaditev palm 
pomeni poistovetenje z razvojem in 
ureditvami drugih t. i. mondenih 
mediteranskih obmorskih mest, bi bil 
izbor avtohtone drevnine za 
drevoredno potezo v primeru Kopra 
ustreznejša rešitev, ne samo iz 
ekonomskega vidika (zalivanje 
palm, zaščita pred pozebo pozimi), 
ampak tudi z vidika ohranjanja in 
poudarjanja t. i. »genius loci« in 
edinstvenosti kulturne, arhitekturne 
in urbanistične dediščine 
historičnega jedra Kopra. 

 
Slika 50: Pristaniška ulica – vzdolž tržnice 

 
Za vzpostavitev prepoznavne prostorske strukture, zelenega obroča okrog mestnega 
jedra, ki je obstoječa drevnina v širšem prostoru ne poudarja, bi bila smiselna zamenjava 
palmovih dreves z avtohtono kulturno drevnino, npr. po poudarjeni vertikali likovno 
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podobne ciprese ali zgolj avtohtono drevoredno drevnino, kot je koprivovec (Celtis 
australis) ali pinija (Pinus pinea). 
 
Pristaniška ulica se nadaljuje v Severno obvozno cesto, ki ima urejeno kolesarsko stezo, 
hodnike za pešce in parkirišča, ki jih je potrebno, kjer je to prostorsko mogoče, čimprej 
ozeleniti za zagotovitev sence poleti. Novejša ureditev neposrednega dostopa z 
Vergerijevega trga in Belvedera (razgledišča) preko dvigala do potniškega pristanišča na 
severni strani mestnega jedra predstavlja boljšo povezavo s starim mestnim jedrom in 
pristaniščem, kot je bila poprej. Severni, reliefno dvignjeni rob jedra predstavlja potencial 
za ureditev podzemnih garaž z dostopom s severne obvoznice. 
 

  
Slika 51: Severna obvoznica – ob luških skladiščih Slika 52: Vojkovo nabrežje 
 
Vojkovo (jugovzhodni rob) in Kopališko nabrežje (severozahodni rob) sta kvalitetni, dobro 
strukturirani ureditvi z visoko drevnino (kolesarske steze, hodniki za pešce, drevoredi), ki 
na odsekih ustvarjajo zelen obroč in strukturni poudarek okrog mestnega jedra. Ureditve s 
svojimi imeni pričajo o nekdanji legi ob morju.  
 
2. obroč okrog mestnega jedra  
Ferrarska ulica, ki se nadaljuje v Cesto Zore P. Godina, sta dobro strukturirani 
štiripasovnici s kolesarskima stezama in hodnikoma za pešce ter ozelenitvijo med 
pasovoma. Cesti imata potencial za vzpostavitev strukturnega poudarka v obliki 
obojestranskega drevoreda, ki bi predstavljal nadaljevanje koncentričnega vzorca obodne 
ceste okrog jedra in poleg tega nudil senco pešcem. 
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3. obroč okrog mestnega jedra  
Predstavlja ga Ankaranska cesta ob 
Škocjanskem zatoku, ki bi jo bilo 
potrebno oblikovati tako, da bi 
predstavljala jasno opredeljen rob med 
mestom in območjem naravnega 
rezervata Škocjanski zatok, med 
naravnim in grajenim. Potrebno je 
strukturiranje cestnega profila s 
hodnikoma za pešce, kolesarskima 
stezama in z obojestranskim 
drevoredom z namenom oblikovati 
vzhodno mestno vpadnico in ustvariti 
privlačne povezave za pešce in 
rekreativce. 

 
Slika 53: Ankaranska cesta – pogled proti Srminu 

 
Vstopne točke v mesto  
Le-te so po večini neizrazite, kar je delno povezano tudi z neizkoriščenim potencialom 
strukturiranja mestnih vpadnic. To je težava predvsem južne vstopne točke, ki jo 
zaznamuje dejavnost skladišča odpadkov podjetja Dinos, mestnost prostora pa se zazna 
šele ob prihodu v prvo semaforizirano križišče. Problem vzhodne vstopne točke ob izvozu 
s hitre ceste za smer center so objekti nakupovalnega središča in skladiščni objekti, ki 
zaradi velikega merila zakrivajo veliko krožišče s fontano na Ljubljanski cesti, ki naj bi bila 
v funkciji vidnega poudarka ob vstopu v mesto, dejansko pa zakriva pogled na staro 
mestno jedro v osi Ljubljanske ceste. Kvaliteto in vizualni poudarek ob vzhodni vstopni 
točki na južni strani hitre ceste predstavlja pokopališče z markantnimi cipresami. Dobro 
strukturiran je zahodni vstop po regionalni cesti v mesto na območju Žusterne, z dobro 
členjenim cestnim prostorom in ozelenitvijo ter sam vstop na Piransko cesto, ki ima značaj 
mestne vpadnice. Manj izrazita je vstopna točka s hitre ceste, v krožišče na južni strani 
Istrske ceste na območju Semedele. Vstopna točka na jugozahodu iz smeri Splošne 
bolnišnice Izola ima prepoznaven mestni značaj z začetkom strnjene gradnje in hodnikom 
za pešče ter kolesarje na severni strani Ceste na Markovec. Oblikovanje severovzhodne 
vstopne točke je v večji meri vezano na oblikovanje ankaranske vpadnice (glej zgornji 
odstavek 3. obroč okrog mestnega jedra). 
 
Območja vrtičkov 
V mestu Koper je razmeroma malo območij vrtičkov. Nahajajo se predvsem v južnem delu 
mesta, in sicer v Olmu na skrajnem zahodnem robu, vzhodno in jugovzhodno od območja 
tovarne Tomos in v južni Šalari. Vsa območja vrtičkov so strukturno neurejena. 
 
Območja nekaterih odprtih površin, povezanih z vodnimi površinami 
Mestne plaže in kopališča 
Mestna plaža s kopališko infrastrukturo in parkovno ozelenitvijo se nahaja na 
severozahodnem robu starega jedra (med zadnjim pomolom/valobranom mestnega 
pristanišča Koper in marino). Gre za dobro opremljeno plažo s kvalitetnim ozelenjenim 
delom, slabost plaže pa je njena umeščenost in prostorska omejenost, na meji marine in 
posredno območja Luke Koper. Drugo urejeno območje, namenjeno kopanju, je utrjeno 
kopališče z bazenom, ki se nahaja v Žusterni, v povezavi s tamkajšnjo turistično 
nastanitveno infrastrukturo. Slabost območja je skromna ozelenitev. Območje ima sicer 
potencial za ureditev programskega jedra vzdolž lungomare. Ti dve lokaciji sta edini 
opremljeni območji kopališč na območju mesta Koper. 
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Pomoli s komunalnimi privezi 
Podjetje Komunala Koper razpolaga s 507 komunalnimi privezi. Upravlja s šestimi 
občinskimi pristanišči (Privezi, 2007) (glej prilogo C1): 

− Mestno pristanišče Koper (od Mandrača pri Triglavu do vključno pomola), ki je 
namenjeno za javni promet potnikov in blaga ter privezu, vzdrževanju in 
shranjevanju plovil; 

− Mandrač Badaševica je krajevno pristanišče, namenjeno privezu, vzdrževanju in 
shranjevanju plovil; 

− Mandrač Moletto (krajevno pristanišče); 

− Mandrač Valdoltra (krajevno pristanišče); 

− Pomol Adria Ankaran (krajevno pristanišče); 

− Mandrač Sv. Katarina Ankaran (krajevno pristanišče). 
 
V Mestni občini Koper primanjkuje tudi komunalnih privezov, saj je prosilcev za komunalni 
privez že okoli dva tisoč (Strategija ..., 2005). Potencial za vzpostavitev novih prostorov za 
komunalne priveze imajo površine ob številnih kanalih. 
 
Marina  
Marina se nahaja na severni obali starega jedra mesta Koper in na skrajnem 
jugozahodnem delu prvega bazena Luke Koper. Na jugozahodni strani meji na mestno 
kopališče. Marina ima 75 privezov za plovila z največjim ugrezom do 3,5 m, na kopnem je 
še 50 prostorov in 80 parkirišč za stalne goste (Marina, 2007). Območje zaradi prostorske 
omejenosti s potniškim pristaniščem na eni strani in mestno plažo na drugi nima 
potenciala za urejanje javnih ali poljavnih površin. Potencial za vzpostavitev le-teh bi imela 
predmetna lokacija v primeru umika marine. Umeščanje novo predvidene marine je 
obravnavano v poglavju 8.6.5 Marina. 
 
Na območju mesta Koper ureditve ob vodotokih za prostočasne dejavnosti niso prisotne.  
 
Škocjanski zatok in območje Luke Koper 
Območji sta predstavljeni in obravnavani v poglavjih 7.3.3 Vode (odstavek Škocjanski 
zatok) in 8.6.4 Prometno-logistični terminal Luke Koper. 
 
Splošne ugotovitve glede stanja zelenih in drugih odprtih površin mesta Koper 
− Zelenih mestnih površin je razmeroma veliko, predvsem v stanovanjskih soseskah 

(tudi rezultat urbanizma E. Mihevca v šestdesetih letih 20. stoletja), 

− razmeroma veliko je osušenih površin in degradiranih površin na obmorskih ravnicah 
(Semedelska in Ankaranska bonifika), 

− skromen program dejavnosti v odprtem prostoru, 

− obvodni prostori so nevzdrževani in predstavljajo neizkoriščen potencial, 

− gozda je izredno malo, za rekreacijske dejavnosti ga ni v zadostnem obsegu, zato je 
morje z obalnim prostorom toliko bolj zanimivo in primerno kot rekreacijsko območje, 

− izrazita dvodelnost mesta z vidika stanovanjskih območij – staro mestno jedro : 
celotno stanovanjsko območje na južni/jugozahodni/zahodni strani obvoznice (vzrok: 
močna prometnica, ki ta dva dela ločuje). 
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Rezultati količinske in kakovostne analize odprtih površin mesta Koper so pokazali, da je 
odprtih površin v mestu razmeroma veliko, vendar so te pogostoma nepovezane, ne 
oskrbujejo vseh območij mesta enakomerno, so programsko nedefinirane, prostorsko 
slabo organizirane ali pa zgolj nevzdrževane. 

8.2 ANALIZA NARAVNIH IN GRAJENIH PRVIN OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 

Pregled zajema strukturne analize glavnih gradnikov prostora: reliefa, vodnih prvin, 
grajenega tkiva, prometnih povezav in zelenih površin. Namen analiz je pokazati različne 
odnose med grajenim in odprtim prostorom glede na funkcijo prvin (stanovanjska, 
poslovna, industrijska oziroma prometno-logistična, rekreativna, turistična funkcija) ter jih 
ovrednotiti s stališča današnjih zahtev in potreb, ki izhajajo iz značilnosti posamezne 
dejavnosti kot tudi iz prostorskih danosti. Na podlagi analiz se lahko določijo primerni tipi 
pozidave in odprtega prostora. Ali kot pravi Simoneti (1997), zelenje lahko izboljša 
strukturo mestnega tkiva na: 

− neurejenih območjih, 

− konfliktnih območjih različnih struktur in globalnih funkcij mesta in 

− nepovezanih in praznih območjih. 

Razlog za analizo grajenih in zelenih prvin leži tudi v tem, da proste površine kljub 
svojevrstni vlogi v mestni strukturi ostajajo del nje in so s pozidanimi površinami neločljivo 
povezane. Ob načrtovanju zelenega sistema se teži k temu, da bi bile te prvine med seboj 
še bolj povezane, da bi se medsebojno usklajevale, dopolnjevale in nadgrajevale. 
 
Potek načrtovanja zelenega sistema je odvisen od predhodno postavljenih ciljev in 
zahteva naslednje priprave: 

− opredelitev zelenih površin, 

− opredelitev tipoloških enot, 

− analiza pojavnih oblik, njihovih medsebojnih razmerij in razmerij do ostalih sestavin 
v prostoru v pogledu treh sklopov potreb: strukturni, socialni in ekološki vidik. 

8.2.1 Strukturna analiza reliefa 
Relief je večkrat kot geomorfološki in krajinski okvir tista naravna določilnica, ki najbolj 
pojasnjuje mestno podobo (Šepec, 1994). V strukturni analizi reliefnih prvin, ki je 
prikazana v prilogi D1 Analize prostora – 1. del, je bila ugotovljena razdelitev prostora na 
naslednje enote: 

− reki Rižana na S in Badaševica na J sta v smeri V–Z izoblikovali izraziti dolini z 
rodovitnim uravnanim dnom 

− v prostoru se pojavljajo izraziti flišni hrbti v smeri V–Z (v prvem nizu) 

− reliefna zožitev se zgodi na dveh ključnih točkah – V in J vstopni točki v mesto 

− v obravnavanem območju se poleg večjih flišnih hrbtov izmenjujejo hudourniške 
grape (ponekod ožje in krajše doline) in slemena (v smeri S–J pod Badaševico; V–
Z dolina Olmo in dolina Pradišjol) 

− osrednja ravnica – osušene soline 

− flišni osamelec Srmin deli obmorsko ravnico na Ankaransko in Koprsko bonifiko 
(polje). 
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Namen strukturne analize reliefa je opredeliti območja, ki imajo potencial za razvoj 
posameznih dejavnosti v prostoru. Na karti primernih območij za razvoj rekreacijskih 
dejavnosti v odvisnosti od reliefa (glej sliko št. 54) so prikazane naslednje vsebine: 

− višinsko izpostavljene točke s potencialom za ureditev razgledišč, 

− neposredno in bolj oddaljeno nepozidano zaledje mesta (obsežnejši ravninski, 
pobočni in slemenski predeli) – za razvoj omrežja poti in programskih jeder za 
potrebe rekreacije in turizma, 

− območja v neposredni bližini mesta, primerna za nadaljnjo širitev le-tega (širitev 
mesta v zaledje za razbremenitev obalnega prostora), 

− zožanje in odpiranje prostora, ki posledično vpliva na pretok pogledov, 

− geomorfološke posebnosti (flišni klifi, flišni osamelec Srmin) – klifi so opredeljeni 
kot naravne vrednote, ki se jih ohranja in varuje; njihov pomen za zeleni sistem je 
predvsem v ekološki in strukturni funkciji. 

 
Slika 54: Karta primernih območij za razvoj rekreacijskih dejavnosti in širitve poselitve v odvisnosti od 
reliefa (kartografska podloga: TTN 5 ..., 1994) 

8.2.2 Strukturna analiza vodnih prvin 
V strukturni analizi vodnih prvin (glej sliko 55), ki je bolj pregledno prikazana tudi v prilogi 
D1 Analize prostora – 1. del, so bili prepoznani naslednji elementi: 

− mrežni vzorec vodnih kanalov, 
− izrazite linije predstavljajo glavna vodotoka Rižana in Badaševica ter 

razbremenilnika Rižane v smeri V–Z; manjši vodotoki ustvarjajo linije v smeri S–J, 
− površinski elementi so naslednje vodne prvine: morje, Škocjanski zatok in manjša 

vodna telesa (v Bertokih, J od starega mestnega jedra). 
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Slika 55: Strukturna analiza vodnih prvin (kartografska podloga: TTN 5 ..., 1994) 
 
Ugotovljena strukturna pestrost vodnih pojavov v obravnavanem prostoru, ki je obenem 
tudi doživljajska in ekološka pestrost, je dobro izhodišče in potencial v snovanju zelenega 
sistema. Predstavljena analiza je služila kot pomoč pri umeščanju programskih jeder 
zelenega sistema ob vodne pojave, na nivoju snovanja povezav v zelenem sistemu pa 
sem si prizadevala le-te zagotavljati vzdolž vodnih prvin in različne pojavne oblike vodnih 
prvin povezati v zasnovo zelenega sistema. 
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Spreminjanje obalne črte 
 

 
Slika 56: Spreminjanje obalne črte skozi čas 
 
Iz zgornjih prikazov na sliki 35 je razvidno, da se je obalna linija v obdobju med letoma 
1945 in 1975 z umestitvijo Luke Koper na rob mesta bistveno spremenila. V času po letu 
1975 se je še dodatno členila na račun ustvarjanja novih pomolov. Okvirna bilanca je 
trenutno v prid dejavnostim prometno-logističnega terminala Luke Koper, ki z 51 odstotki 
zasedajo obalno linijo na območju mesta Koper.  

Preglednica 7: Dolžina obalne linije skozi čas (okvirna ocena) 

Letnica stanja kartografske podloge 1919 1945 1975 2003 2016 
Pristaniška dejavnost v m (% od 
celotne obalne linije) 

/ / 4736 
(47%) 

6360 
(~50%) 

7073 
(51%) 

Ostale dejavnosti v m (% od celotne 
obalne linije) 

15140 
(100%) 

11741 
(100%) 

5286 
(53%) 

6317 
(~50%) 

6799 
(49%) 

Okvirna dolžina obalne linije od Molleta 
v Žusterni do konca zaliva sv. Katarine 
pred Ankaranom – skupaj vse dejavnosti 
(v m) 

15140  11741  10022 12677 13872 

8.2.3 Analiza grajenega tkiva 
Smisel analize je ugotavljanje stopnje urejenosti, pomembnosti posameznih objektov ali 
skupin objektov in možnosti za izboljšanje njihovega delovanja v povezavi z bližnjim in 
širšim prostorom.  
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Namen analize grajenega tkiva v okviru oblikovanja zelenega sistema je opredelitev 
odnosov med grajenim tkivom in odprtimi (zelenimi) površinami mesta, ki delujejo kot 
njegova dopolnitev in izboljšava grajene mestne strukture (Simoneti 1997) na: 
- strukturno neurejenih območjih, 

- konfliktnih območjih različnih struktur in funkcij mesta, 

- strukturno nepovezanih in praznih območjih. 

 
To funkcijo izboljšave mestne grajene strukture opravlja zelenje lahko kot prvina 
strukturne urejenosti, kot povezava ali usmeritev ali kot ločitev med konfliktnimi območji 
(Šepec, 1994). 

8.2.3.1 Analiza zrnatosti grajenega tkiva mesta 

 

Analiza zrnatosti grajenega tkiva razkriva 
posamezne vzorce v strukturi stavbnih 
mas, ki predstavljajo različne tipe 
pozidave. Vzorec pozidave je lahko: 
- grobe zrnatosti, srednje zrnatosti ali 

drobne zrnatosti, 
- pravilen ali nepravilen. 

Slika 57: Analiza zrnatosti grajenega tkiva (za bolj 
nazoren prikaz glej prilogo D1 Analize prostora – 1. del) 

 

 
Tip srednje zrnatosti zazidave v nepravilnem vzorcu obsega območje historičnega 
mestnega jedra in s tem tudi nekdanjega otoka, na katerem je nastal. Za praviloma 
večnadstropne objekte je značilna sredozemska tipika arhitekture. Gradnja je izrazito 
strnjena,2 kar ustvarja tip srednje zrnatosti pozidave, v primerjavi z drugimi območji mesta. 
Vzorec je nepravilen, na prvi pogled brez reda, odraža pa postopno rast najprej rimske 
utrdbe Capris ob cardu in decumanusu (poudarjeni osi S–J in V–Z) in za tem 
srednjeveškega mesta, ki se je širilo nekoliko bolj v radialnih potezah proti J. Raščena 
struktura pozidave v starem jedru oblikuje večje in manjše odprte mestne prostore – ozke 
ulice in trge v glavnem nepravilnih oblik. Ti javni prostori so značilni za stara poselitvena 
jedra mediteranskih mest. Poleg le-teh je znotraj posameznih sklopov hiš mogoče 
prepoznati manjše odprte prostore, ki so notranja zasebna ali polzasebna dvorišča (atriji).  
Objekti na območju starega jedra, ki po svoji obliki pozitivno strukturno izstopajo, so 
sakralni objekti cerkva, med katerimi dominira stolna cerkev na Titovem trgu. Skoraj vsi 
                                                 
 
 
 
2 Tako gradnjo je pogojevala klima oziroma zaščita pred sunkovito burjo in močnim soncem. 
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sakralni objekti starega jedra se nahajajo na robu trgov, ki so se ob njih oblikovali. Trgi so 
se oblikovali tudi ob objektih z drugimi javnimi funkcijami, kot so na primer upravna, 
kulturna, sodna in v bližini obale (Ribji, Carpacciov, Kosovelov trg ...). Poleg sakralnih 
objektov cerkva predstavljajo posebno strukturo v zrnatosti samostanski kompleksi s t. i. 
»hortus conclusus«, zaprtimi vrtovi, in pomembnejše mestne palače s pripadajočimi vrtovi.  
Iz karte zrnatosti je razviden tudi potek nekdanjega obzidja (na S del ohranjen) in jarka, ki 
je ločil otok od kopnega in ga danes nadomešča obvozna cesta. Na tem stičišču se pojavi 
vzorec kasnejše gradnje večjega merila. 
 

 

Predvsem na obrobju starega jedra se 
nahajajo objekti, ki so neskladni z 
drobno, raščeno strukturo pozidave 
starega jedra. To so predvsem 
stanovanjske stolpnice iz sedemdesetih 
let prejšnjega stoletja, ki negativno 
izstopajo po svoji višini in rušijo 
prepoznavno silhueto, ter na S in Z 
obrobju jedra v duhu funkcionalizma 
oblikovani objekti različnih rab, katerih 
razmerja in nakloni streh se ne skladajo 
z ostalo pozidavo.  

Slika 58: Strukturna neskladja (obarvana rdeče) 
(kartografska podloga: TTN 5 ..., 1994) 
 

 
Slika 59:  Značilna silhueta starega jedra Kopra z vertikalno dominanto zvonika je bila porušena z gradnjo 
stolpnic - pogled s severovzhoda 
 
Tip srednje zrnatosti zazidave v pravilnem vzorcu 1  
Drugo, strukturno razmeroma enovito območje predstavlja J del Kopra na pobočju hriba 
Markovec. Obsežno poselitveno območje, skoraj v celoti nastalo v 20. stoletju, predstavlja 
pravilna razporeditev stanovanjskih objektov pravokotnih oblik. Razporeditev v loku je 
mestoma rezultat prilagajanja naklonu terena. Območja večstanovanjskih objektov 
(sosesk) na Markovcu, v zahodni in severni Semedeli, Prisojah in JV del pasu ob starem 
jedru, se v strukturi grajenega tkiva izražajo kot nekoliko večji pravokotniki (ali drugi 
večkotniki) v večjih razmakih. Parkovne površine za stanovalce tvorijo posamezni večji 
odmiki med objekti. Blokovna gradnja oziroma območja s srednjo gostoto poselitve se v 
zrnatosti izražajo kot pravokotniki  s poudarjeno daljšo stranico in manjšimi razmaki kot pri 
stolpnicah (SV in J Semedele, SV Olma). V Z delu Kopra (Markovec) se poleg rastrsko 
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razporejenih stolpnic nahajajo objekti večjega merila, razporejeni v značilne pravilne 
vzorce – struktura črke s, ki členijo odprti prostor v »atrije« polzasebnega značaja.  
 
Tip srednje zrnatosti zazidave v pravilnem vzorcu 2 
Rezultat organizirane gradnje v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so tudi sklopi 
srednje zrnatosti zazidave v pravilnem rastrskem vzorcu, ki ga tvorijo podolgovati 
pravokotniki z manjšimi razmaki. Ti podolgovati pravokotniki so nizi vrstnih hiš z vrtovi. V 
Šalari in Olmu so te pritlične, v mejnem delu med Semedelo in Olmom pa enonadstropne 
vrstne hiše, po urbanističnem načrtu arhitekta Eda Mihevca. Razporeditev nizov vrstnih 
hiš ustvarja enega ali več večjih odprtih prostorov, ki so polzasebnega značaja.  
 
Na S strani Ceste na Markovec se razteza še eno območje s takšnim vzorcem pozidave, 
le da se pravilen vzorec v ukrivljenih linijah prilagaja terenu. Prav tako gre za 
enonadstropne vrstne hiše. Odprti prostor v pasovih poteka med posameznimi nizi. 
Večjega prostora, ki bi imel poljavni značaj, v tem primeru med nizi ni. Podobna struktura, 
sicer ne tako izrazito vzdolžna, a še vedno linijska, se pojavlja na skrajnem Z delu 
Markovca. Podobnost je tudi v odsotnosti poljavnih odprtih prostorov, so pa zato pasovi 
odprtega prostora, ki pripadajo objektom, nekoliko širši. 
 
Tip drobne zrnatosti zazidave v pravilnem in nepravilnem vzorcu 
Velik del poselitvenega območja na J Kopra pokriva vzorec drobne zrnatosti, ki ga 
ustvarja gradnja prostostoječih enodružinskih hiš. Ta območja se raztezajo v osrednjem 
pasu Semedele, Žusterni in suburbaniziranih območjih Bertokov oziroma Prad na V. 
Majhni med seboj ločeni objekti pravokotnih oblik zavzemajo velika območja. Drobna 
struktura na območju Semedele in Prad kaže na hitro in racionalno poselitev prostora. To 
so prostostoječe individualne stanovanjske hiše s precej velikimi pripadajočimi vrtovi. 
Vzorec je v primeru Prad pravilen (rastrski), v Semedeli pa so objekti nizani v ukrivljenih 
linijah, kar je posledica prilagajanja terenu. Vzorec je kljub temu tudi tu pravilen. V primeru 
Žusterne ni pravilnega vzorca razporeditve objektov. Iz tega je mogoče sklepati, da se 
poselitev ni širila tako hitro kot v zgoraj navedenih območjih. Iz drobne zrnatosti zazidave 
lahko predvidevamo odsotnost javnih zgradb in odprtih javnih prostorov. Kljub temu, da je 
znotraj območij prostostoječe individualne gradnje veliko zasebnih odprtih površin, pa je 
potrebno zagotavljanje javnih družabnih odprtih prostorov na robovih oziroma ključnih 
točkah teh območij (npr. ob križiščih poti) za zadostitev potreb po socializaciji in rekreaciji 
tamkajšnjih prebivalcev. 
 
Tip grobe zrnatosti zazidave 
Na območju Koprske bonifike v obroču J od mestnega jedra, med hitro cesto na J ter 
pobočjem Semedele, v nižinskem delu Šalare ter najizraziteje na SV Kopra lahko 
razberemo vzorec grobe zrnatosti zazidave, ki ga ustvarjajo večje pravokotne ali večkotne 
stavbe z velikimi vmesnimi odprtimi prostori. Taka oblika nakazuje, da ne gre za 
stanovanjske stavbe, temveč za večinoma poslovne objekte in skladišča na območju 
Koprske bonifike ter za objekte družbene infrastrukture (šole, športne dvorane ...) ob 
stanovanjskih območjih. Po obsegu najbolj izstopajoči objekti so nakupovalna središča 
nepravilnih oblik in industrijski ter skladiščni objekti pravokotnih oblik z zunanjimi 
prometnimi in manipulativnimi površinami. Najbolj izrazito je to na SV območju Kopra, na 
območju Luke Koper, kjer je vzorec razporeditve objektov bolj kot ne pravilen. Posebnost, 
ki se v zrnatosti kaže kot večje krožne oblike z velikimi vmesnimi odprtimi prostori na 
skrajnem SV območju Luke Koper, so rezervoarji goriva na pobočju hriba Srmin. 
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Na podlagi inventarizacije grajenih prvin – objektov in zgornje analize se lahko izpostavi 
naslednje tipe (stanovanjske) gradnje, ki se razlikujejo tako v odnosu posameznih 
objektov med sabo kot v odnosu stavb do odprtega prostora, ki jim pripada: 

− srednjeveško jedro, ki je raščeno v nepravilnem vzorcu z nekaj kvalitetnimi javnimi 
odprtimi prostori, skupnimi polzasebnimi odprtimi prostori – dvorišči in zasebnimi 
vrtovi ter dvorišči; 

− večstanovanjske stavbe, oblikovane tako, da imajo skupen poljavni zunanji prostor 
– skupno dvorišče;  

− nizi vrstnih hiš z zasebnimi vrtovi in s skupnim poljavnim zunanjim prostorom – 
skupnim dvoriščem; 

− prostostoječe individualne hiše s pripadajočim zasebnim vrtom, ki pa kot soseska 
nimajo skupnih družabnih odprtih prostorov. 

Poleg uvodoma navedenih razlogov za analizo zrnatosti grajenega tkiva, ki je v 
stanovanjskih predelih pogojena s tipologijo stanovanjske gradnje, so med njimi tudi 
demografske prognoze (glej poglavje 6.1.1), ki napovedujejo rast števila prebivalcev 
Kopra, kar pomeni, da bo mesto moralo zagotavljati nove stanovanjske površine, za 
katere bo potrebno izbrati primeren tip stanovanjske gradnje. Glede na potrebe 
modernega človeka po odprtih bivalnih prostorih za druženje, sprostitev in rekreacijo ter 
na drugi strani omejenosti prostorskih potencialov za širitev mesta in potrebi po varovanju 
javnega interesa (dostopnost obalne linije) je najbolj primeren poselitveni tip 
večstanovanjske gradnje manjšega merila.  
 
Moderno blokovsko naselje s polzasebnim odprtim prostorom, ki pripada stanovalcem, in 
bližino javnih parkovnih in rekreativnih površin ponuja pravšnjo mero zasebnosti in 
možnost družabnega življenja, hkrati pa ni prostorsko tako potratna kot individualna 
gradnja (Trbižan, 2004).  
 
Poleg blokovske večstanovanjske gradnje bi bil za obrobje mesta primeren tudi 
poselitveni tip vrstnih hiš. Te imajo lahko oblikovane poljavne prostore, ki se programsko 
lažje povezujejo s prostorom odprte krajine kot pa introvertirani vrtovi prostostoječih 
enodružinskih hiš. Tip vrstnih hiš na obrobju mesta bi bil lahko tudi dober nadomestek 
prostostoječe enodružinske gradnje v suburbaniziranih območjih. 

8.2.3.2 Analiza prometnih površin 

 

Prometno omrežje je pogojeno predvsem z 
značilnostmi prostora, funkcijo, ki jo opravlja, 
in s časom njenega nastanka. V primeru 
Kopra primarno prometno ogrodje sledi 
morfologiji terena. Gosto sekundarno 
prometno omrežje starega jedra je odraz 
zgodovinske rasti mesta, na J strani pa je 
odraz prilagajanja terenu in napajanja 
stanovanjskih območij. 

Slika 60: Karta analize prometnega omrežja 
(podatkovni vir: Kategorizacija ..., 2005) 
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Prometne površine v historičnem jedru mesta 
Na območju historičnega jedra se pojavlja sistem nepravilnih ozkih ulic, ki predstavlja 
tipičen vzorec strukture prometnih površin srednjeveških mest. Ulice so ozke, nepravilno 
potekajoče z občasnimi manjšimi in večjimi razširitvami. Prostor ulice je pogojevala gosta 
gradnja objektov.  
 
Poleg nepravilnih ulic je prepoznaven prometni križ carda (S–J) in decumanusa (V–Z) 
nekdanje rimske utrdbe Capris: cardo maximus – Verdijeva in Čevljarska, decumanus 
maximus – Kidričeva in Cankarjeva. Iz tega je mogoče sklepati, da je prav nekdanja 
pomembnost ulic botrovala spremembi in razširitvi Kidričeve, Cankarjeve in Verdijeve za 
avtomobilski promet. Naštete ulice predstavljajo v sicer drobni strukturi ulic glavne poteze 
prometne infrastrukture v starem jedru. Struktura ulic je kombinacija radialnih (ponekod 
zelo blizu rastrskim) in koncentričnih povezav, ki pa so še vedno organskih oblik. 
Sklenitev obvozne ceste, izvedene leta 2006, in s tem ureditev javne prehodnosti okrog 
mestnega jedra po trasi nekdanje obalne linije pomeni pozitiven strukturni zaključek za 
območje mestnega jedra. 
 
Velik problem mestnega jedra pa je zagotavljanje zadostnega števila parkirnih površin. 
Mirujoči promet trenutno zavzema večino javnih odprtih površin v mestnem jedru (na trgih, 
pred javnimi objekti ...). Za reševanje tega problema je potrebno urediti ozelenjena 
parkirišča in parkirne hiše na robu mestnega jedra, znotraj le-tega pa zagotavljati nujne 
dostope do objektov družbene infrastrukture, možnosti dostave in parkiranje prebivalcev 
jedra na zasebnih površinah oziroma v parkirnih hišah znotraj jedra. Na S, reliefno 
dvignjeni strani jedra bi bilo smiselno urediti podzemne parkirne hiše, ki bi bile dostopne z 
obeh nivojev – mestnega in obalnega (za potrebe potniškega pristanišča). 
 
Prometne površine v stanovanjskih območjih 
Bolj gosto cestno omrežje na JZ delu Kopra kaže na prisotnost stanovanjskih območij. 
Omrežje cest se prilagaja dokaj strmemu terenu pobočja Markovega hriba, zato je gostota 
vzdolžno potekajočih cest večja, prečnih povezav je manj. 
 
Prometne površine na območju prometno-logističnega terminala in industrijskih 
območjih 
Redko in malo razvejano cestno omrežje, široke ceste, redki dovozi in velike parkirne 
površine v povezavi z velikimi asfaltiranimi delovnimi površinami zaznamujejo območja 
prometno-logističnega terminala Luke Koper in industrijska območja ob hitri cesti. Velik 
delež asfaltiranih površin Luke Koper služi kot skladišče avtomobilov. V prostorskem 
kontekstu Koprskega zaliva so obstoječe in načrtovane asfaltirane površine 
problematične, saj zasedajo velik del obalne linije in s tem prostega dostopa do morja, 
poleg tega pa je dragocen obalni prostor nesmotrno izrabljen zgolj kot parkirišče. 
Smiselna bi bila zaključitev teh površin ob Z strani Ankaranske ceste. Območje Luke 
Koper napaja tudi železniška proga, ki poteka vse do pomolov, kjer se odvija pretovor. V 
strukturnem smislu predstavlja širok koridor v prostoru, ki se bo ob izgradnji drugega tira 
železniške proge Divača–Koper še povečal. Poleg železniških prog na pomolih tudi 
prometne površine tik ob vodi na območju Luke Koper nakazujejo povezanost dejavnosti s 
pomorskim transportom.  
 
Ostalo cestno omrežje 
Najmočnejša prometnica je hitra cesta, ki poteka v smeri V–Z in predstavlja JZ zaključek 
državnega avtocestnega križa. Na Z strani mesta v smeri Izole se izteče v regionalno 
cesto. Hitra cesta predstavlja močno potezo v prostoru in deluje kot ovira med S obalnim 
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delom s historičnim jedrom in poslovnimi objekti ter stanovanjskim obmestjem na J. Prav 
tako v smeri V–Z poteka železniška povezava, ki se pod Srminom razcepi v dve trasi – 
proti J je usmerjen potniški promet, proti Z pa se na območje prometno-logističnega 
terminala usmeri tovorni promet. 
  
Srednje močne prometnice se priključujejo prečno (v smeri S–J) na hitro cesto in 
povezujejo historično jedro ter obroč poslovnih objektov okoli njega s stanovanjskimi 
območji na J strani mesta. Tako sta se oblikovali dve glavni vstopni smeri v mesto, dve 
vpadnici: Piranska na Z in Ljubljanska na J. Ta se nadaljuje proti J kot Šmarska cesta, ki 
predstavlja glavno in neposredno povezavo mestnega jedra z južnim zaledjem Kopra. Po 
trasi Ljubljanske vpadnice je potekal glavni zgodovinski dostop do mesta na otoku. Cesta 
na nasipu med solinami se je na S zaključila pri mestnih vratih Muda, kjer se danes 
končuje Ljubljanska vpadnica. 
 
Povezava s S delom Koprskega zaliva oziroma Ankaransko bonifiko in s tem posredno z 
Ankaranom je bila do nedavnega slaba. Ta šibka povezava v S smeri verjetno izvira iz 
zgodovine širitve mesta. SV obala starega mestnega jedra je bila zadnja zasuta in morje 
ob njej spremenjeno v kopno. Hitra rast pristanišča Luke Koper in ostanek morja (danes 
Škocjanski zatok) sta SV območje »zaprla« brez urejene vmesne povezave. Ker je le-ta 
pomembna za lokalno prometno omrežje Koprskega zaliva, je bila po meji med 
območjema Luke Koper in Škocjanskega zatoka urejena tretja mestna vpadnica, ki pa po 
svoji strukturiranosti še nima tega značaja. Nadaljevanje Ankaranske ceste po meji med 
območjema Luke Koper in Škocjanskega zatoka je znatno izboljšalo lokalne povezave 
med Koprom in Ankaranom ter izboljšalo možnost dostopa do Škocjanskega zatoka s 
strani mesta, hkrati pa to pomeni tudi večjo možnost ogrožanja naravnega rezervata. 
 
Kot odraz potreb po dostopnosti do novih poslovnih in storitvenih objektov na Koprski 
bonifiki se je v območju JV od mestnega jedra v radialnih in koncentričnih potezah 
formiralo več novih cest. Najizrazitejši sta Ferrarska cesta in Cesta Zore P. Godina, ki 
povezujeta vpadnici in razbremenjujeta obodno cesto ob mestnem jedru. V pasu med 
drugim obročem (Ferrarska in C. Zore P. Godina) in obodno cesto okoli jedra je potrebno 
urediti zadostne parkirne površine na ozelenjenih parkiriščih in v parkirnih hišah z 
namenom razbremenitve starega jedra.  
 
Cestni sistem je imel dve večji problemski točki, dve »ozki grli« na J v Šalari in Z v 
Žusterni, obe na vstopnem delu v območje mesta, ki sta bili pogojeni s prostorskimi 
značilnostmi območja in razvojem prometnega omrežja. Vzrok dveh ozkih grl v 
prometnem omrežju Kopra, predvsem v poletnih mesecih, je bil zaključek državne 
avtocestne povezave na območju mesta Koper. V Žusterni je k temu pripomogla še 
reliefna izoblikovanost območja, kjer se flišni klifi srečajo z morjem, kar predstavlja omejen 
prostor glavne ceste. Z izgradnjo predora Markovec in novega odseka avtoceste med 
Koprom in Izolo junija 2015 je ta problem precej manjši, saj je nova povezava obalno 
cesto Koper–Izola bistveno razbremenila prometa proti ostalim slovenskim obalnim 
mestom in proti Hrvaški. S tem je ta prostor postal primeren predvsem za rekreacijo. 
Slabost izbrane variante poteka avtoceste skozi predor Markovec je ta, da ostaja mesto 
zaradi le-te še vedno razdeljeno na dva dela. Zato je potrebno preko hitre ceste zagotoviti 
številčne in široke prečne povezave za peš in kolesarski promet.  
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Variantna trasa (glej prilogo 
D1: Analize prostora – 1. 
del), ki je bila predlagana v 
postopku priprave 
prostorskih aktov za 
nadaljevanje avtoceste in je 
predvidevala potek 
avtoceste v V delu med 
Bertoki in Koprom čez 
Škocjanski hrbet, je bila z 
vidika povezovanja S in J 
dela mesta primernejša, saj 
bi mesto hitra cesta v 
primeru vzhodne variante 
obšla. Slika 61: Variantni trasi avtoceste (izbrana varianta 1) (kartografska 

podloga: TTN 5 ..., 1994; Kategorizacija ..., 2005) 
 
Trbižan (2004) v svoji diplomski nalogi predlaga, da bi se odsek obalne ceste lahko ali 
povsem zaprl za motorni promet (namenjena bi bila le še javnemu potniškemu prometu, 
pešcem, kolesarjem, lokalni dostavi) ali pa bi se promet na njej močno omejil (prepoved 
za tovorna vozila, dovoljenje za prebivalce in javni potniški promet, možnost uporabe 
samo za intervencijska vozila in dostavni promet, sezonska omejitev prometa idr.). 
 
Funkcijo aktivnih lokalnih prometnih povezav med Izolo in Koprom je prevzela Cesta na 
Markovec (Kvedrova cesta). Problem tovornega cestnega prometa na Ljubljanski 
vpadnici, sicer namenjenega v Luko Koper, je rešen z izgradnjo Bertoške vpadnice, ki se 
od hitre ceste odcepi na razcepu Škocjan (pri naselju Bertoki). Skladno s to spremembo 
bo potrebna reorganizacija dejavnosti znotraj območja prometno-logističnega terminala, 
da bo prišlo do dejanske razbremenitve prometnic znotraj mesta. 
 
Železniško omrežje 
Poleg kraka železnice, ki vodi v Luko Koper, drugi krak poteka ob robu Škocjanskega 
zatoka do glavne železniške postaje, ki se nahaja v neposredni bližini avtocestnega 
križišča z Ljubljansko cesto. 

8.2.4 Strukturna analiza odprtih, zelenih in vodnih prvin ožjega območja 
obravnave 

Na spodnjih slikah in bolj nazorno v prilogi D2 Analize prostora – 2. del so prikazane 
grafike analize strukture odprtih, zelenih in vodnih površin glede na njihovo morfologijo – 
linijsko, ploskovno ali točkovno. Točkovne prvine so v analizi poimenovane »razpršene« 
zaradi njihove pojavnosti v prostoru, ki dejansko ni točkovna, temveč gre za površine 
manjšega obsega, ki se v obstoječem zelenem sistemu mesta še ne povezujejo z ostalimi 
površinami, imajo pa potencial za to. 
Tako so v treh sklopih prikazane: 

− obstoječe linijske prvine odprtih, zelenih in vodnih površin s funkcijo v zelenem 
sistemu ter linijske prvine s potencialom za aktivno vključitev v zasnovo zelenega 
sistema, 

− obstoječe ploskovne prvine odprtih, zelenih in vodnih površin s funkcijo v zelenem 
sistemu ter ploskovne prvine s potencialom za aktivno vključitev v zasnovo 
zelenega sistema 
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− in obstoječe razpršene prvine odprtih, zelenih in vodnih površin s funkcijo v 
zelenem sistemu ter razpršene prvine s potencialom za aktivno vključitev v 
zasnovo zelenega sistema. 

Strukturna analiza morfologije odprtih, zelenih in vodnih prvin prostora je ena izmed  
neposrednih podlag za pripravo zasnove zelenega sistema z vidika zagotavljanja 
strukturne celovitosti le-te. 

  

Slika 62: Strukturna analiza – linijske prvine odprtih, 
zelenih in vodnih površin 

Slika 63: Strukturna analiza – obstoječe linijske prvine 
odprtih, zelenih in vodnih površin s funkcijo ter linijske 
prvine s potencialom za aktivno vključitev v zeleni 
sistem 

 

  
Slika 64: Strukturna analiza – ploskovne prvine 
odprtih, zelenih in vodnih površin 

Slika 65: Strukturna analiza – obstoječe ploskovne 
prvine odprtih, zelenih in vodnih površin s funkcijo ter 
ploskovne prvine s potencialom za aktivno vključitev v 
zeleni sistem 
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Slika 66: Strukturna analiza – razpršene prvine 
odprtih, zelenih in vodnih površin 

Slika 67: Strukturna analiza – obstoječe razpršene 
prvine odprtih, zelenih in vodnih površin s funkcijo ter 
razpršene prvine s potencialom za aktivno vključitev v 
zeleni sistem 

8.2.5 Zaznavna analiza prostora 
Razdelitev podobe mestnega okolja, ki sicer ni razdružljiva, je hipotetični pripomoček pri 
raziskovanju in načrtovanju, da bi lahko spoznali temeljne lastnosti vseh pojavov in 
njihove medsebojne odvisnosti (Rihtar, Zupančič Strojan, 1996). 
 
Zaznavna analiza prostora3 temelji na zaznavanju prostora, kot ga doživlja človek. Metoda 
analize sestoji iz opredeljevanja oziroma členitve prostora z naslednjimi elementi: območji, 
potmi, vozlišči, znamenji in robovi (grajenimi ali naravnimi). Analiza je bila opravljena na 
terenu ter kasneje interpretirana še na osnovi ortofoto posnetka in temeljnega 
topografskega načrta. 
 
Rezultat analize zaznavanja prostora v poselitvenih območjih je spodnja slika in 
vrednotenje, katerega namen je opredeliti območja kvalitet v prostoru in območja 
neskladij, strukturnih neurejenosti, nepovezanosti, ki jih je potrebno urediti.  
 

                                                 
 
 
 
3 Osnova za izdelano zaznavno analizo prostora je bila zaznavna analiza prostora po K. Lychu (1964). 
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Slika 68: Zaznavna analiza prostora 
 
Kot pravi Marušič (1998), je posebnost, ki jo zaznamo ob prehodu v koprsko ravnico na V, 
prav gotovo prehod iz ozkih dolin, ki jih obdajajo sorazmerno strma pobočja, poraščena z 
gozdom, v obsežno ravnico z morsko obalo, pri čemer ima morje posebno doživljajsko 
vrednost.  
 
Površina morja deluje kot svojstveno območje, hkrati pa stik kopnega in morja pomeni 
najbolj prepoznaven rob v obravnavanem prostoru, poleg reliefnega. Rob morja je najbolj 
izrazit na cesti med Koprom in Izolo, kjer sovpada z reliefnim. Grajeni robovi niso tako 
izraziti, z nekaj izjemami: na JV v Šalari in na JZ mesta. Tam pride do sovpadanja z 
naravnim, vegetacijskim robom. Izrazit grajen rob predstavlja koridor hitre ceste za 
območja S in J od le-tega na robu Semedelske bonifike. 
 
Kot najbolj prepoznavna so bila opredeljena naslednja območja: območje starega jedra in 
pas okrog njega, območje Luke Koper in območje Škocjanskega zatoka. Obmestja na 
jugu in na pobočjih Markovca delujejo kot celota, vendar se ločijo po strukturi objektov na 
naslednja območja od Z proti V: Žusterna, Markovec, Semedela, Olmo - Prisoje in Šalara. 
Semedelska bonifika predstavlja programsko in orientacijsko slabo definirano območje, 
kot introvertirano območje energetske in prometne infrastrukture pa bi lahko opredelili 
območje pod Srminom in del le-tega. Na S robu Luke Koper je bilo opredeljeno posebno 
območje, ki vključuje zaliv Sv. Katarine (komunalni privezi) in Sanatorski hrib 
(stanovanjsko območje). 
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V širšem prostoru koprske ravnice je najbolj prepoznavno znamenje oziroma glavna 
višinska dominanta zvonik cerkve Marijinega vnebovzetja na Titovem trgu. Ostala 
znamenja so višinsko izpostavljena Bolnišnica Izola, sestoj cipres na mestnem 
pokopališču Škocjan, neogotski grad v Semedeli, stolpnice na robu mestnega jedra, 
novogradnja na pobočju nad Šalaro in vrh hriba Srmin. 
 
Vozlišča v prostoru predstavljajo križišča cest: avtoceste z regionalnimi cestami, križišča 
ob starem mestnem jedru, glavna avtobusna in železniška postaja ter manjša lokalna 
vozlišča, ob katerih imajo odprte površine potencial za ureditev programskih točk 
zelenega sistema, ki deluje lokalno.  
 
Najbolj zaznavni poti na obravnavanem območju sta hitra cesta in trasa železnice, 
doživljajsko pa so najbolj zanimive poti v starem mestnem jedru. 
 
Na osnovi zgornje analize se lahko opredeli naslednje kvalitete v prostoru, ki jih je vredno 
ohranjati: 

− doživljajsko najbogatejše območje starega jedra; 

− ohranjati vtis otoka starega jedra in ga nadgraditi z zelenim robom; 

− ohranjati dominanto zvonika v starem jedru (znižanje visokih objektov na 
njegovem robu); 

− ohranjati poglede in javno dostopnost obale na območju mesta; 

− ohranjanje izrazitih reliefnih robov, ki povečuje pestrost v prostoru. 

 
Slabosti, ki znižujejo kvaliteto prostora, in predlogi za odpravljanje le-teh: 

− nedefiniran rob med Škocjanskim zatokom in mestom – jasno definirati in 
strukturirati ankaransko vpadnico; 

− slabe povezave v smeri S–J, med J delom mesta in Bonifiko preko hitre ceste – 
povečanje števila prehodov, razširitev obstoječih; okrepitev povezav V–Z na 
Bonifiki za boljšo povezavo notranjosti z morjem; 

− degradirano območje glinokopa na Srminu – sanacija glinokopa in ozelenitev 
površin; 

− izogibanje visoki gradnji na višinsko izpostavljenih legah in v starem mestnem 
jedru. 

8.3 ANALIZA ZELENIH, DRUGIH ODPRTIH IN VODNIH POVRŠIN PO 
PREVLADUJOČI FUNKCIJI 

Zelenim površinam se pripisuje različno število funkcij, ki jih ni možno razvrščati po 
pomenu. Krajnc in sod. (2006) opredeljujejo naslednje: uporabna, psihološka in socialna, 
ekološka in morfološka. Pri tem je uporabnost zelenih površin ozko antropocentrično 
vezana na načine rabe oziroma možnosti urejanja za določeno vrsto rabe. Podobno sta 
tudi psihološka in socialna funkcija pripisani zelenim površinam zaradi vpliva, ki ga imajo 
na človeka, in možnosti, ki jih nudijo človeku za zadovoljevanje potreb posameznika in 
družbenega bitja. V sklopu ekoloških funkcij pa so kot človeku enakovredni »uporabniki« 
prostora obravnavane tudi živali in rastline. Zelenim površinam se v ožjem okoljskem 
smislu pripisuje vlogo pri zadovoljevanju življenjskih potreb rastlin, živali in človeka. V 
širšem smislu pa zelene površine opravljajo ekološko funkcijo, tako da vplivajo na mestno 
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klimo (zmanjšanje temperature ozračja, uravnavanje zračne vlažnosti ...), izboljšujejo 
kvaliteto zraka, omogočajo normalni vodni krogotok in infiltracijo v podtalje, so prostori 
velike biotske raznovrstnosti itn. Morfološka vloga je zelenim površinam pripisana zaradi 
učinka, ki ga ima njihova prisotnost na grajeno tkivo oziroma na naselje kot celoto in 
njegove dele. Vpliv zelenih površin in ureditev posameznih prvin se kaže v obliki, strukturi, 
prepoznavnosti in doživljajskih možnostih prostora. 
 
To nekoliko bolj razčlenjeno opredelitev delovanja zelenih površin na različnih ravneh sem 
za potrebe analize strnila v tri bistvene funkcije, ki jih zelenje v mestih opravlja: 

− socialna, ki vključuje uporabno in psihološko; 

− ekološka in 

− strukturna ali morfološka. 

Slednja delitev je bila uporabljena v pripravi zasnove zelenega sistema Ljubljane (Ogrin in 
sod., 1994). Prav tako je služila za orodje pri analizi odprtih (zelenih) in vodnih površin po 
prevladujoči funkciji (glej sliko spodaj in prilogo D2).  
 

 
 

Slika 69: Karta zelenih (odprtih) in vodnih površin po prevladujoči funkciji 
 
Podatkovna osnova za opredeljevanje prevladujoče funkcije posameznim odprtim 
površinam je bila karta inventariziranih zelenih, drugih odprtih in vodnih površin. 
Posamezni tipološki zvrsti odprtega prostora je bila opredeljena prevladujoča funkcija: 
socialna, ekološka ali strukturna. Zaradi posebnosti posameznih površin, kjer se dve ali 
vse tri funkcije enakovredno izražajo, so bile opredeljene tudi kategorije združenih 
enakovrednih funkcij. Tako sta v primeru kmetijskih zemljišč (njive, vrtovi, vinogradi, oljčni 
nasadi, sadovnjaki) enakovredni socialna oziroma gospodarska in strukturna funkcija. 
Socialna funkcija prevladuje z vidika uporabnosti kmetijskih zemljišč za človeka, hkrati pa 
je lahko prostor rekreacije v neposrednem zaledju mesta. Po drugi strani je za vse ljudi, ki 
zemlje ne obdelujejo ali se v tem prostoru ne rekreirajo, kulturna krajina obdelovanih 
kmetijskih zemljišč le okvir mesta ali kulisa, ki je vir prijetnih estetskih doživetij. V tem 
smislu je torej pomembna tudi strukturna funkcija teh zemljišč, ki s svojo strukturo vplivajo 
na podobo prostora in vizualno doživljanje le-tega.  
 
Enakovrednost vseh treh funkcij je opredeljena za območje morja. Šibkeje izraženo 
prevladujočo ekološko funkcijo opravljajo travnate površine, ki še nimajo rastlinskega 
pokrova grmovne in drevesne vegetacije. 
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Namen analize ni tipološkim zvrstem odprtih prostorov pripisati ene same funkcije, saj 
praviloma vsi ti prostori opravljajo vse tri funkcije, temveč ugotoviti, kje so potrebne nove 
zelene površine, predvsem na ravni: 

− zadovoljevanja socialnih in psiholoških potreb po zelenih površinah v 
stanovanjskih območjih in območjih centralnih dejavnosti; 

− zagotavljanje pogojev za normalno delovanje ekosistema krajine s pomočjo 
umeščanja novih zelenih koridorjev in zaplat vegetacije (predvsem znotraj območij 
proizvodnih obratov in drugih zaprtih območij, kot je prometno-logistični terminal 
Luka Koper); 

− oblikovanja strukture mesta (ugotoviti, v katerih strukturno nedefiniranih prostorih 
bi vnos zelenih površin prostor bolje opredelil, členil in s tem izboljšal njegovo 
delovanje in identiteto območja). 

 
V spodnji preglednici so navedene tipološke zvrsti zelenih, drugih odprtih površin in 
vodnih površin, ki sem jim za potrebe analize pripisala prevladujočo funkcijo. 

Preglednica 8: Tipologija zelenih, drugih odprtih in vodnih površin po prevladujoči funkciji 

 
TIPOLOGIJA ZELENIH, DRUGIH ODPRTIH IN 

VODNIH POVRŠIN 
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Tipologija zelenih in drugih odprtih površin mesta Koper 
zelene površine stanovanjskih območij z visoko 
gostoto poselitve (javno zelenje s športnimi 
igrišči) 

X       

zelene površine stanovanjskih območij z nizko 
gostoto poselitve (zasebni vrtovi)    X    

parkovno urejene zelene površine (parki)  X       
športnorekreacijske površine X       
zelene (športnorekreacijske) površine ob šolah X       
otroško igrišče ob vrtcih X       
otroško igrišče X       
razgledišče X       
zelenje ob javnih zgradbah    X    
pokopališče X       
zelene površine ob prometni infrastrukturi    X    
ostale zelene površine      X  
vrtički  X      
ločitveni pasovi / sanacijsko zelenje     X   
izsušene/degradirane površine      X  
Tipologija zelenih in drugih odprtih površin, ki se pojavlja samo v starem mestnem jedru 
trg X       
samostanski vrtovi X       
zelenje ob palačah    X    
zasebni vrtovi    X    

se nadaljuje 
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nadaljevanje preglednice 8 

TIPOLOGIJA ZELENIH, DRUGIH ODPRTIH IN 
VODNIH POVRŠIN 

PREVLADUJOČA FUNKCIJA POVRŠIN 
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Tipologija zelenih in drugih odprtih površin, povezanih z vodnimi površinami 
mestna plaža X       
kopališče X       
promenada/sprehajališče X       
pomoli s komunalnimi privezi X       
marina     X    
skalomet in skalnata obala X       
naravna plaža (peščena)  X      
obvodno zelenje / močvirno območje / ločje     X   
Tipologija vodnih površin na obravnavanem območju 
morje       X 
brakično morje (Škocjanski zatok)     X   
kanal, vodotok, vodno telo     X   
Tipologija odprtega prostora na območju kulturne krajine bližnjega zaledja mesta Koper 
vinogradi   X     
sadovnjaki   X     
oljčni nasadi   X     
travniki      X  
površine v zaraščanju      X  
mešana kmetijska in gozdna zemljišča     X   
gozd     X   
njive in vrtovi   X     
 
Glede na dejstvo, da je gozdnih površin na obravnavanem območju izredno malo in ker 
gozd sicer predstavlja pomembne zaledne površine zelenih sistemov, je potrebno morju in 
obmorskemu prostoru v zelenem sistemu obmorskih mest opredeliti posebno mesto. 

8.4 ANALIZA ZELENIH IN DRUGIH ODPRTIH POVRŠIN GLEDE NA NJIHOVO 
DEJANSKO IN PLANSKO STANJE TER POTENCIALE ZA VKLJUČITEV V 
ZELENI SISTEM 

Po zgledu analize, kot jo je Jurkovič (1992) opravila na primeru Ljubljane, sem pri 
oblikovanju kriterijev za opredeljevanje zelenih površin v sistem površine razdelila na več 
skupin: 
1. površine, ki so že sedaj del sistema oziroma delujejo kot zelene površine in so 
kot take tudi organizirane: 
Del zelenega sistema so površine, ki so že danes organizirane kot take in kamor ljudje 
zahajajo ter jih uporabljajo. To so po eni strani večje strnjene površine, ki imajo funkcijo t. 
i. javnega zelenja in so točke pogostega obiska prebivalcev Kopra. Takšne površine so 
relativno enakomerno obiskane med in ob koncu tedna, saj gre za površine, ki so običajno 
blizu stanovanjskih območij. To so inventarizirane zelene in druge odprte površine (glej 
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prilogo C3), z izjemo tipov: ostale zelene površine, degradirane površine, 
izsušene/degradirane površine. 
 
2. površine, ki so predvidene za razvoj posameznih funkcij – v analizo so bile 
vključene naslednje planske kategorije zelenih in drugih naravnih površin, ki so 
opredeljene v namenski rabi prostora Dolgoročnega plana mesta Koper (grafični prikaz v 
prilogi C1): 

− površine za šport in rekreacijo, 

− pokopališče, 

− površine ob objektih družbene infrastrukture (osnovne šole, vrtci ...), 

− gozd. 

 
3. površine, kjer se kažejo težnje po razvoju posameznih funkcij na osnovi 

družbenih potreb (opredeljene v poglavju 6); 
 
4. površine, ki so potencialno možne za razvoj posameznih dejavnosti – npr. 
priobalni pas, površine ob vodotokih in njihova nabrežja, ostale izsušene in degradirane 
odprte površine ipd. Kot potencialne odprte (zelene) in vodne površine so bile v analizo 
vključene naslednje površine: 

− obvodni odprti prostori predvsem ob morski obali,  

− naravni rezervat Škocjanski zatok in njegova neposredna soseščina ter druga 
območja zavarovane narave, 

− staro mestno jedro s pestrim naborom odprtih površin in mrežo ulic brez prometa, 

− kulturna krajina na obrobju mesta, kjer sicer prevladuje gospodarska funkcija teh 
površin, 

− ekstenzivno izrabljene zelene površine znotraj mesta (sukcesivna zarast, območja 
vrtičkov, ostale programsko neopredeljene površine, degradirane in izsušene 
površine). 

 
Rezultat te analize je Karta analize zelenih in drugih odprtih površin glede na njihovo 
dejansko in plansko stanje ter potenciale za vključitev v zeleni sistem (glej prilogo D2), ki 
je ob upoštevanju razvojnih teženj drugih mestnih dejavnosti neposredna podlaga za 
opredelitev površin, ki bodo del zelenega sistema. 
 
Na podlagi predhodno opravljenih analiz razvojnih študij, predstavljenih v zborniku 
Razvojni projekt Koper 2020 (Razvojni ..., 1998), so se kot perspektivne in prioritetne 
razvojne dejavnosti izkazale naslednje: 

− promet in dejavnosti logističnega centra v Luki Koper (gospodarska cona Srmin in 
razbremenitev obale prometa), 

− turizem in ostale terciarne dejavnosti, 

− dejavnosti Primorske univerze s študentskimi domovi, 

− varstvo naravnega rezervata Škocjanski zatok in 

− zagotavljanje novih stanovanjskih površin. 
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Poleg zgoraj navedenih kriterijev in razvojnih dejavnosti so bili na podlagi analitičnega 
dela naloge zastavljeni še naslednji cilji, ki so bili vključeni v snovanju zelenega sistema 
mesta Koper: 

− programska jedra zelenega sistema je potrebno zagotavljati v bližini poselitvenih 
območij z visoko gostoto poselitve, 

− ureditev javnih odprtih prostorov vzdolž obale, 

− aktivna vključitev naravnega rezervata Škocjanski zatok v zeleni sistem mesta, 

− okrepitev/vzpostavitev zelenih povezav: obmestje – staro mestno jedro, morje – 
zaledje, Izola – Koper – Ankaran, 

− ureditev stika na območju Luke Koper in Ankarana, 

− ureditev potniškega terminala, 

− rezervacija prostora za študentske domove za potrebe Primorske univerze, 

− zagotovitev/ureditev parkirnih površin (zagotovitev zadostnih površin za parkiranje 
tudi v garažnih hišah) zunaj starega mestnega jedra. 

8.5 ANALIZA RABE TAL 

Namen analize rabe tal je ugotoviti, kje se glede na razporeditev dejavnosti v prostoru 
pojavljajo potrebe oziroma potenciali za vzpostavitev zelenih površin. Soseščina 
dejavnosti ob zelenih površinah namreč opredeljuje njihovo tipološko zvrst, s katero je 
opredeljena funkcija in struktura zelenih površin. Rezultat analize je karta rabe tal (glej 
prilogo D1 Analize prostora – 1. del), ki na shematičen način predstavlja območja mesta in 
okolice glede na dejavnost, ki se tam odvija. Hkrati se lahko iz rabe tal razbere značaj 
površin glede na stopnjo javnosti, preko te pa posredno tudi stopnjo dostopnosti. 
Poleg tega je raba tal vir informacij za ugotavljanje: 

− konfliktnih območij zaradi križanja nezdružljivih dejavnosti; 

− nekakovostnih območij/objektov/prvin, ki rušijo merilo mesta; 

− povezanosti strukture grajenega in zelenega tkiva; 

− povezav v prostoru. 

 
Območja prometne infrastrukture, vodne površine vodotokov in členitev stanovanjskih 
območjih glede na tipologijo pozidave so predstavljeni v inventarizacijskem delu. 
 
Osnovna delitev na makro območja glede na rabo tal v obravnavanem prostoru: 

1 območje historičnega jedra na nekdanjem otoku (osrednje centralne dejavnosti in 
stanovanja); 

2 območje Koprske bonifike kot osrednje športnorekreacijsko območje mesta; 

3 stanovanjska območja z jedri družbene infrastrukture in oskrbnimi dejavnostmi (od 
Z proti V): Žusterna, Markovec, Semedela, Olmo, Šalara; 

4 gospodarska cona med hitro cesto in Semedelo z nadaljevanjem v območje Olma 
in Šalaro; 

5 območja razpršene poselitve in gradnje v bližnjem zaledju mesta (SZ pobočje 
Markovca, južno pobočje doline Olmo, JZ pobočje Škocjana …); 
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6 območje naravnega rezervata Škocjanski zatok; 

7 območje Luke Koper in širitve prometno-logističnega terminala ter gospodarske 
cone pod Srminom; 

8 del osamelca Srmin z energetsko infrastrukturo; 

9 območje Ankaranske bonifike s prevadujočo kmetijsko rabo; 

10 območje s poslovno-trgovskimi dejavnostmi; 

11 gospodarska cona Srmin; 

12 turistično območje Sv. Katarina. 

 
Analiza rabe morja (glej prilogo D1 Analize prostora – 1. del) je v procesu načrtovanja 
zelenega sistema uporabna z vidika ugotovitev, kje v priobalnem delu morja je raba le-
tega omejena za rekreacijske namene bodisi zaradi tovornih poti iz Luke Koper bodisi 
zaradi drugih rab. 

8.6 USMERITVE ZA POSAMEZNE DEJAVNOSTI IN ANALIZA IZBRANIH 
PROSTORSKIH POSEGOV  

8.6.1 Usmeritve za razvoj kmetijstva in gozdarstva 
Kmetijstvo 
V nadaljevanju so predstavljene smernice za razvoj kmetijstva v obravnanem prostoru, ki 
so povzete po Predlogu strategije razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti v Mestni 
občini Koper (Udovč, Perpar, 2004). 
 
Glavna strateška usmeritev za obravnavano območje je gojenje intenzivnih kultur 
(zelenjadarstvo in vrtnarstvo) na prostem in v zaščitenem prostoru. Taka usmeritev velja 
za vsa zemljišča najboljše kakovosti za kmetijsko proizvodnjo, kjer že razpolagajo z 
vodnimi viri za namakanje in izgrajenimi namakalnimi sistemi ter dobro infrastrukturno 
opremljenostjo. To so tudi območja, kjer kmetje lahko maksimalno izkoriščajo neposredno 
bližino močnih prodajnih trgov (Koper, Trst). 
 
Na območju se nahajajo tudi ugodne lege za pridelovanje oljk – značilne sredozemske 
kulture, ki ima svoja najsevernejša rastišča ravno v Slovenskem primorju. V oljčnikih je 
mogoča tudi paša živine (sadno-pastoralni sistem). Vinogradništvo je na območju že 
močno prisotno in tudi pridelovalni sortiment ustreza tako klimatskim razmeram kot tudi 
trendom pri okusih potrošnikov. Glede na ugodnost submediteranske klime na tem 
območju lahko vinograde sadimo tudi na zahodnih in vzhodnih pobočjih gričev. Edina 
ovira je občasna spomladanska pozeba, zato se absolutno najboljše lege nahajajo na 
južnejših pobočjih slemen, ki se raztezajo v smeri zahod–vzhod. Kljub temu da so 
naravne razmere za vinogradništvo ugodne, za obravnavano območje s strateškega 
vidika ni priporočeno. Na obravnavanem območju so namreč prisotni vodni viri in 
izgrajena je že infrastruktura za namakanje, ki je potrebna za intenzivno vrtnarsko 
proizvodnjo. Naravne danosti omogočajo tu tudi razmeroma intenzivno pridelavo vrtnin na 
njivah brez nevarnosti, da bo ta pridelava povzročala omembe vredne ekološke motnje ali 
pomenila nevarnost onesnaževanja okolja. Poljedelska pridelava vrtnin naj bo tu izrazito 
tržna in naravnana k potrebam mesta. Prevladovala bo pridelava vseh vrst zgodnjih vrtnin, 
kakor tudi vse ostale sezonske zelenjave, ki pa mora imeti zagotovljeno namakanje v 
času pomanjkanja padavin. Ta območja so primerna tudi za pridelavo zlasti tistih vrst 
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vrtnin, ki so razmeroma občutljivejše za daljši transport. Navedena proizvodna usmeritev 
omogoča tudi ohranitev uveljavljenega krajinskega vzorca. Kmetijski proizvodni prostor 
gojenja intenzivnih kultur – zelenjadarstvo in vrtnarstvo – lahko nudi tudi omejene 
možnosti za rekreacijske dejavnosti, ki pa morajo vendarle biti nadzorovane, da ne pride 
do škode pri kmetijski pridelavi (npr. označene sprehajalne poti, prepoved vožnje z 
avtomobili ipd.). 
 
Udovč in Perpar (2004) v predlogu strategije kmetijstva v Mestni občini Koper med drugimi 
cilji razvoja kmetijstva in dopolnilne dejavnosti opredeljujeta tudi cilj vzdrževanja in 
oblikovanja kulturne krajine, ki je rezultat kmetijskih in gozdarskih sistemov izrabe 
ruralnega prostora. Le-ti soustvarjajo estetsko vrednost krajine in tudi pripomorejo k 
urejenosti prostora. Osnova za vzdrževanje kulturne krajine je redno obdelovanje 
kmetijskih zemljišč, ki je pogojeno z ohranjanjem primerne poseljenosti tudi bolj odročnih 
območij. Prav tako je za doseganje tega cilja pomembno ohranjanje kmetijske proizvodnje 
na zemljiščih, ki niso tako dobičkonosna. 
 
Za sklep Udovč in Perpar (2004) kot strateške usmeritve za razvoj kmetijstva v Mestni 
občini Koper glede na omejitve z ekološkega vidika in glede na naravne značilnosti 
prostora predlagata spodbujanje pridelovanja vrtnin na njivah in v pokritih prostorih ter 
pridelovanje oljk, sadja in vinske trte. Pridelovanje slednjih treh ima namreč v 
obravnavanem prostoru dolgo tradicijo in je že na razmeroma majhnih površinah zanimivo 
tudi z ekonomskega vidika. Proizvodnjo oljk, sadja in vina bi bilo smotrno bolj intenzivno 
vpeti v turistično ponudbo zaledja mesta in celotne občine. 

 
Gozdarstvo 
Ker je gozdanost obravnavanega prostora nizka, gozd pa ima pomembno varovalno 
funkcijo z vidika preprečevanja erozije in zadrževanja vode, se v prostorskih aktih opredeli 

 
   Slika 70: Predlog strategije razvoja kmetijstva v MO Koper (Udovč, Perpar, 2004) 
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kot gozdna zemljišča vse površine v zaraščanju in tista kmetijska zemljišča, ki se že 
mešajo z gozdom. Površine v zaraščanju se izjemoma povrnejo v aktivno kmetijsko rabo, 
če gre za območje posebnih vizualnih kvalitet in ohranjanja strukturnega vzorca v krajini, 
predvsem v povezavi z naselji. 

8.6.2 Usmeritve za urejanje in varstvo voda 
Upoštevati je treba tri temeljne prvine voda (Razvojni ..., 1998): 
− varstvo voda z vidika vodnih količin in kvalitete voda ter morja – voda kot naravni vir, 

− varstvo pred škodljivim delovanjem voda in morja – voda kot nevarnost (zaščita pred 
poplavami), 

− varstvo vodnega sveta in vodnih biotopov – voda kot biotop. 

Usmeritve za posamezna območja in vodotoke so: 
− Depresijsko območje Ankaranske in Bertoške bonifike 

Po dolgoročnem planu občine Koper za obdobje 1986–2000 je večji del Bonifike 
opredeljen za razvoj industrije, pri čemer bo potrebno upoštevati ekološke omejitve 
onesnaženja zraka, tal, morja in vodotokov (Razvojni ..., 1998). 

− Povodja manjših pritokov z direktnim izlivom v morje od Lazareta do Moleta 
Potrebno je opravljati redna vzdrževalna in ureditvena dela. Vsi ti pritoki se 
nahajajo v ureditvenem območju mesta Koper, zato jih je potrebno varovati pred 
posegi in vključevati v urbano krajino v čimbolj naravni obliki (Razvojni ..., 1998). 

− Kanal 36 (Kanal Grande) 
Depresijski prostor in kanal je potrebno hidrološko proučiti in sanirati (Razvojni ..., 
1998). 

− Hudourništvo in erozija na območju občine Koper  
Urejanje hudournikov na flišnih tleh zahteva veliko več drobnih ukrepov in manjših 
objektov kot na drugih vrstah tal. Na hudourniških pritokih Badaševice je potrebno 
nadaljevati s pogozdovanjem erodiranih tal v povirju hudournikov, podaljšati 
ureditve teh potokov po dolini navzgor na odsekih, kjer so ogrožene poti in 
gospodarska poslopja (Razvojni ..., 1998). 

− Biološki minimum Rižane v poletnem obdobju ne zadošča za normalno življenje 
vodnega in obvodnega življa, zato je umestno uresničiti program izgradnje nizkih 
pragov in mehkih jezov (Razvojni ..., 1998). 

− Z izgradnjo prometno-logistične infrastrukture Luke Koper in Tehnološkega parka 
Srmin bo v delih, kjer je sedaj kmetijska raba, tovrstna izraba prostora izrinjena. 
Vodovja naj bodo v takšnem primeru ustrezno varovana. Zagotoviti je potrebno 
določen varovalni pas z obeh strani vodotoka, ki se ureja sonaravno. Predvsem je 
potrebno oddaljiti programske enote prometno-logističnega terminala, kjer se 
transportirajo nevarne snovi in kjer se lahko ob potencialnih nesrečah v primeru 
razlitja sprožijo ekološke nesreče. V kontekstu urejanja vzporednih programskih 
enot lahko poleg ekoloških funkcij predstavljajo vodotoki potencialne ureditve 
zelenih oz. rekreacijskih površin (Cifrek, 2002). 

− Del sistema morje – obala so estuariji kopnih voda – reke Rižane in potokov. 
Posebej primer estuarijev Rižane in Badaševice je tak, da narekuje temeljito 
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preureditev celotnega sistema zalednih voda Luke Koper. Ne zgolj z 
naravovarstvenih vidikov, tudi z vidikov bivalnega okolja in pravic vsakogar, da 
uživa skupno dobro, kakršno so reke in potoki, je treba sanirati stanje izliva teh 
voda v morje. Ustrezno hidrotehnično in krajinsko ureditveno načrtovanje je zato 
neodložljiva naloga, ki mora razrešiti tudi prostorsko-ureditveni konflikt – stik Luke 
Koper in njenega najbolj severnega pomola z območjem Ankarana (Razvojni ..., 
1998). 

8.6.3 Usmeritve za gospodarstvo 
Obalno-kraška regija je leta 2007 ob osrednjeslovenski edina nad državnim povprečjem 
glede na vrednost BDP, kar dve tretjini BDP pa je ustvarila v terciarnih dejavnostih. Sicer 
je glavna značilnost regije njena, po mnenju območne gospodarske zbornice premalo 
izkoriščena obmorska lega, kar je osnova za razvoj turizma ter prometne in logistične 
dejavnosti (Delo.si, 2007). 
 
V okviru Razvojnega projekta Koper 2020 (Razvojni ..., 1998) so bile podane smernice 
strateškega razvoja na področju gospodarstva, iz katerih izhaja sklep, da so močne točke 
gospodarstva občine Koper naslednja področja: 

− promet in zveze; 
− trgovina; 
− finančne, tehnične in poslovne storitve. 

 
Predlog v Razvojnem projektu Koper 2020 (1998) predpostavlja nadaljnje večanje 
udeležbe terciarnega sektorja in storitvenih dejavnosti v gospodarstvu Mestne občine 
Koper. 
 
Povzetek splošnih pogledov na možne smeri bodočega razvoja ostalih 
gospodarskih področij občine Koper 
Industrija: Edine proizvodne dejavnosti, ki imajo v občini Koper nedvomno primerjalno 
prednost, so tiste, povezane s prekomorskimi prevozi in z njimi pogojene ter zato 
nameščene v industrijski prosti coni Luke Koper. Na ostalih področjih je treba pustiti 
prosto pot zasebnemu kapitalu ob upoštevanju okoljevarstvenih in prostorskih omejitev 
(Razvojni ..., 1998). V tem kontekstu bi bila smiselna presoja glede okoljske 
sprejemljivosti in nadaljevanja proizvodnje kemične industrije Kemiplasa, ki ima 
razmeroma velik vpliv na ekosistem reke Rižane in s tem posredno tudi na vnos snovi v 
občutljiv ekosistem Koprskega zaliva. 
 
Turizem: Trije poli turističnega razvoja: mesto Koper s poslovnim turizmom; obalni pas s 
kopališkim turizmom; zaledje in podeželje s kmečkim turizmom in rekreativnimi turističnimi 
zvrstmi (Razvojni ..., 1998). 
 
Malo podjetništvo: Pospeševanje malega podjetništva s kombinirano uporabo vseh 
preizkušenih metod in sredstev (ustanovitev podjetniškega inkubatorja oziroma 
razvojnega središča, oživitev obstoječe obrtne cone, spodbujanje nastajanja podjetniških 
konzorcijev, predvsem pa ustvarjanje pogojev in zainteresiranosti ljudi za zasebno 
pobudo) (Razvojni ..., 1998). 
 
Kvartarni sektor: Univerza v Kopru, specializirana za študijske smeri s področja »močnih 
točk« koprskega gospodarstva (in nanjo navezujoče se Znanstveno-raziskovalno 
središče); trženje lokacij in kraja kot posebna sistematična dejavnost za pritegovanje 
razvojnih dejavnikov (kapitala, kadrov, tehnologij) (Razvojni ..., 1998).  
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8.6.4 Prometno-logistični terminal Luke Koper 
V kontekstu celovitega prostorskega razvoja mesta Koper in usmerjanja gospodarskih 
dejavnosti, ki predstavljajo t. i. močne točke gospodarstva Mestne občine Koper, je 
potrebno posebej obravnavati območje prometno-logističnega terminala Luke Koper (v 
nadaljevanju: PLT Luka Koper). 
 

 
Slika 71: Panoramski pogled na Luko Koper septembra 2015 (foto: Jeraša 
J., 2015, cit. po Luka ..., 2016) 
 
V gradivu za 1. prostorsko konferenco za državni lokacijski načrt leta 2006 (DLN ..., 2006) 
Ministrstvo za okolje in prostor navaja, da koprsko pristanišče presega pomen Kopra, 
obalno-kraške regije in Slovenije, ker je eksplicitno omenjeno v dokumentih Evropske 
unije (TINA report) kot ena od vstopnih točk V. Panevropskega koridorja z navezavo na 
morski prometni koridor. Evropski dokumenti govorijo o vzpodbujanju intermodalnih 
transportnih verig, kjer imajo pristanišča najpomembnejšo oz. ključno vlogo. Koprsko 
pristanišče je največje intermodalno vozlišče pri nas, ki povezuje morski prometni koridor 
s V. Panevropskim koridorjem. Zaradi vse večje preusmeritve blaga s cest na pomorske 
avtoceste je potrebno zagotoviti pravočasno in konsistentno rast trgovskega pristanišča v 
Kopru.  
 

 

Prikaz območja obravnave iz gradiva za 
1. prostorsko konferenco za državni 
lokacijski načrt za celovito prostorsko 
ureditev pristanišča za mednarodni 
promet v Kopru (14. 7. 2006) (DLN ..., 
2006) 
 

Slika 72: Območje urejanja z državnim lokacijskim 
načrtom – Luka Koper (DLN ..., 2006) 
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Kot pravi Cifrek (2002), je bila leta 1957 Luka Koper zgrajena v glavnem z materialom, ki 
je bil izkopan iz luških bazenov. Ta material je bil nato nasut na plitvo morsko dno 
Koprskega zaliva. Luka Koper je leta 2002 razpolagala s 1600 ha površin, od katerih so 
pomoli, skladišča in manipulativne površine za namen pristaniških dejavnosti predstavljali 
le 400 ha. Razlika v površini predstavlja veliko rezervo za notranji razvoj Luke Koper in 
njenih ostalih dejavnosti (industrijske, predelovalne, blagovno-distribucijske). 
 

 

Obsežne avtomobilske terminale v zaledju Luke 
za skladiščenje avtomobilov bi bilo potrebno 
intenzivirati s pomočjo specializirane gradnje in 
prestrukturiranjem površin. 

Slika 73: Območja avtomobilskih terminalov 
Luke Koper (Luka ..., 2016) 

 

 

 

Načrtovane prostorske ureditve so: Pomol III, nov 
vhod in že izvedena sprostitev površin na 
severnem delu mestnega jedra z ureditvijo 
potniškega pristanišča. 

Slika 74: Načrtovane prostorske ureditve v 
Luki Koper (Luka ..., 2016) 

 

 
Načrtovana je gradnja Pomola III, na katerem bo lociran kontejnerski in RO-RO terminal, 
ki se bo preselil s sedanje lokacije na Pomolu I. Kot pravi Cifrek (2002), se bodo s tem 
kapacitete kontejnerskega terminala bistveno povečale. Leta 2007 so dogradili Pomol I za 
tretjino njegove obstoječe dolžine. 
 
Usmeritev za nadaljnji prostorski razvoj operativnih obal pristanišča Koper v smislu 
podaljšanja Pomolov I in II v morje proti zahodu (poleg manjših dograditev na že 
obstoječih terminalih) je pogojena z velikostjo tovornih ladij, ki so vse večje, kar zahteva 
ustrezno prilagoditev celotne pristaniške infrastrukture ter pripadajočih tehnologij 
(Razvojni ..., 1998).  
 
Zaradi razvejane dejavnosti je Luka Koper eden glavnih možnih onesnaževalcev morja. Iz 
ekološkega vidika so luške dejavnosti za okolje najbolj pereče zaradi prometa nevarnih 
snovi, ki predstavljajo veliko potencialno nevarnost za celoten Koprski zaliv. Nadalje so pri 
pretovarjanju razsutega tovora pogoste izgube, ki se splakujejo neposredno v akvatorij 
(Razvojni ..., 1998). Zato je potrebno ob nadaljnji širitvi pristanišča (vključno z gradnjo 
Pomola III) posebno pozornost nameniti zagotavljanju ustreznosti ureditve stičnih točk 
oziroma stikov med območji Luke Koper in drugimi območji (centralne dejavnosti, 
stanovanjska območja, območja, namenjena turizmu). To pomeni, da je potrebno 
zagotoviti zadostne vmesne (bufferske/sanacijske) površine na stiku Luke Koper z 
ankaransko obalo in območjem vojaškega pristana ter izbiro ustrezne rabe terminalov na 
Pomolu III z vidika varovanja zdravja in okolja.  
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Z vidika prioritetnih razvojnih dejavnosti je prostorski razvoj PLT na območju Luke Koper 
eden izmed ključnih dejavnikov razvoja občine in posredno regije, ki pa po obsegu 
nedvomno pomeni največji poseg v Koprskem zalivu. Če razumemo dejavnosti prometa in 
zvez kot prioritetne dejavnosti, je širitev PLT potreben korak v prostorskem razvoju mesta, 
zato da bo uspešen tudi razvoj dejavnosti prometa in zvez. Ker je za PLT Luke Koper 
ključna obmorska lega, je gradnja tretjega pomola in s tem operativne obale pristanišča 
pogoj za povečanje dejavnosti (storitev) v povezavi z morjem in s tem njegovega razvoja. 
Pri pomolih so za priveze v uporabi bočni prostori. Končne, skrajno zahodne stranice se 
za ta namen ne uporabljajo. Tako se lahko na ta mesta umešča dejavnosti, ki so 
združljive z obstoječimi (dejavnosti, na katere hrup in prah ne vplivata negativno, npr.: 
preselitev območja za gokart pri glavni avtobusni postaji, servis ladij, kjer to dopušča 
globina morja ...). 
 
Opredelitve iz razvojnih dokumentov za omenjeno območje pa morajo biti, kljub 
prioritetnemu značaju dejavnosti PLT na obalni, regijski in državni ravni, soočene tudi z 
varstvenimi zahtevami in prostorskimi potrebami drugih dejavnosti, ki se v tem prostoru 
pojavljajo. Med temi dejavnostmi gre izpostaviti turizem in rekreacijo, bivanje in kmetijstvo 
na Ankaranski bonifiki. Za razliko od gradnje tretjega pomola bi bila širitev v zaledje na 
območje Ankaranske bonifike neprimerna z vidika izgube potenciala za razvoj dejavnosti 
rekreacije, turizma in kmetijstva, saj bi gradnja pristaniške infrastrukture pomenila 
dokončno, nepovratno spremembo rabe tal za potrebe prej navedenih dejavnosti. Širitvi v 
zaledje oporeka tudi nesmotrno izrabljen prostor znotraj delujočih površin PLT. Kot je 
opredeljeno v gradivu za 1. prostorsko konferenco leta 2006 za državni lokacijski načrt 
(DLN ..., 2006), je potrebno preiti od ekstenzivne izrabe obstoječih površin PLT na vse 
bolj intenzivno oz. specializirano gradnjo (tehnološke izboljšave) in prestrukturiranje, ki 
bosta hkrati reševala tudi ekološka vprašanja. Prikaz nagrajene rešitve ter ostalih 
zanimivih rešitev natečaja Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije leta 2007 za 
območje Luke Koper je predstavljen v prilogi D3. 
 
Območje Ankaranske bonifike tudi sicer predstavlja rodovitno zemljo nekdanje poplavne 
ravnice reke Rižane (preden so zgradili protipoplavne nasipe) in agromeliorirana zemljišča 
na ravninskem predelu v neposrednem zaledju Kopra, ki so z vidika strateškega razvoja 
kmetijstva v koprski občini visoko vrednotena, saj predstavljajo potencial proizvodnje 
hrane, posledično tudi oskrbe, v neposrednem zaledju mesta. V primeru, da se dejavnosti 
PLT razširijo globoko v ravninsko zaledje Koprskega zaliva, bo to pomenilo tudi izgubo 
potenciala za vzpostavitev kontinuirane prostorske povezave obalnih (ali vsaj priobalnih) 
prostorov, namenjenih rekreaciji, športu in turizmu, ki se bo ob razbremenitvi obalne ceste 
Koper–Izola sicer povečal. 
 



Ševerkar M. Zeleni sistem mesta Koper. 
    Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016 
 
 
 

90 

Usmeritve za nadaljnji prostorski razvoj Luke Koper v povezavi z rabo prostora 
 

 
Slika 75: Usmeritve za določene predele Ankaranske bonifike v primeru regulacije Rižane in ureditve plovnega 
kanala (kartografska podloga: DOF 2006 ..., 2006) 
 
Na osnovi pregleda usmeritev za razvoj gospodarstva Mestne občine Koper so na zgornji 
sliki podani naslednji predlogi za razporeditev rabe prostora Ankaranske bonifike:  
1- 1. območje širitve pristanišča (PLT); 

2- 2. območje širitve pristanišča (PLT) – podaljšanje operativnih obal na pomolih I in II; 

3- 3. območje širitve pristanišča (PLT) – gradnja pomola III; 

4- 4. območje širitve pristanišča (PLT) – podzemne in nadzemne ureditve skladiščnih 
površin v/na južnem pobočju hriba Srmin; namesto najboljših kmetijskih zemljišč v 
neposrednem zaledju Luke Koper (območje vzhodno od ankaranske vpadnice) se za 
nadaljnje širitve Luke Koper, poleg Pomola III, nameni flišni osamelec Srmin, v 
južnem pobočju katerega bi s pomočjo ustreznih tehnoloških rešitev lahko uredili 
potrebne pretovorne in skladiščne površine (npr. parkirne površine v etažah ipd.); 

5- 5. območje širitve pristanišča (PLT) – po zasedbi in intenziviranju vseh zgoraj 
navedenih površin bi bilo, zaradi vpetosti med železniško in cestno infrastrukturo ter 
možnostjo povezave s proizvodno cono Dekani, za širitev primerno označeno 
območje; označene površine se predlagajo kot nadomestilo za proizvodne površine 
na vzhodnem pobočju Srmina, ki se jih nameni za kmetijsko rabo v obliki kulturnih 
teras oziroma, v primeru zaraščanja le-teh, za varovalne gozdove; 

6- območje, ki je zaradi značaja dejavnosti primerno za preselitev obrata Tomos iz 
urbaniziranega območja v Olmu (le-to je, glede na težnje po širitvi mesta in potrebe 
po novih stanovanjskih površinah, bolj privlačno za ureditev stanovanjskega 
območja); 
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7- območje gradnje nove gospodarske cone Srmin; 

8- območje sanacije glinokopa in ureditve teras za kmetijsko obdelavo oziroma sanacija 
z zasaditvijo (končni rezultat sanacije je varovalni gozd); 

9- ohranjanje hidromelioriranih (prvih) kmetijskih zemljišč in obdelovane kulturne krajine, 
posledično ohranjanje potenciala za razvoj rekreacije in turizma; 

10- preusmeritev toka reke Rižane v ankaranski obrobni kanal ob severnem vznožju 
Srmina; 

 
Slika 76: Funkcije določenih predelov Ankaranske bonifike v primeru regulacije Rižane in ureditve plovnega 
kanala (kartografska podloga: TTN 5 ..., 1994) 
 
11- ureditev plovnega kanala in območij za komunalne priveze kot »buffer cone« in jasne 

vodne in zelene ločnice med Luko Koper in Ankaranskim hrbtom; podaljšanje obalne 
linije v notranjost zaledja za namen rekreacije, športa in turizma; 

12- opuščena struga reke Rižane se ohrani kot zeleni pas med kmetijskimi zemljišči in 
površinami za energetsko infrastrukturo; 

13- s preusmeritvijo reke Rižane bi se končalo zasipavanje bazena med pomoloma I in II 
z rečnimi sedimenti; nekdanja struga Rižane bi lahko ostala zeleni pas, vendar v 
ožjem obsegu, ki bi deloval kot zelena cezura v grajenem tkivu PLT-ja; 

14- vzpostavitev rekreacijske povezave med Koprom in Ankaranom ob novi ankaranski 
vpadnici; 

15- meja območja urejanja z državnim lokacijskim načrtom (DLN ..., 2006); 

16- skrajna meja širitve Luke Koper na Ankaransko bonifiko; 

17- območje za šport, rekreacijo in turizem (možne tudi druge rabe: posamezni oddelki 
Primorske univerze, površine za potrebe vojaškega pristana ...). 

8.6.5 Marina 
Navtična rekreacija, vezana na morje, terja ob obali priveze, ki so ustrezno zaščiteni pred 
valovanjem morja. Sodobna navtična rekreacija vzpodbuja hkrati gradnjo pristanišč, ki 
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nudijo poleg varnega priveza še druge priključke za oskrbo plovil. Navtična rekreacija se 
ne omejuje le na plovbo, bivanje na plovilu in na dejavnosti, povezane z upravljanjem in 
vzdrževanjem plovil, temveč na številne oblike aktivne (ribolov, deskanje, potapljanje, 
kopanje idr.) in pasivne rekreacije (uživanje v ambientu luke, njenih gostinskih storitev, 
športnih objektov idr.). Za hkratno zadovoljevanje navedenih motivov se gradijo specifični 
infrastrukturni objekti, imenovani marine, ki nudijo široko paleto storitev in objektov. 
Predstavlja torej kompleksen tip rekreacijskega pristanišča. Ker zahteva marina tudi velika 
manipulativna območja na kopnem in razmeroma obsežen plovni prostor na morju, sproža 
njena gradnja različne učinke. Ugodnim ekonomskim efektom se zoperstavljajo nekateri 
socialni, zlasti »okupiranje« morja in obalnega pasu zgolj za »navtičarje«, ki so pogosto 
pretežno nedomačini (kar onemogoča domačinom in drugim koristnikom dostop do 
obale), ekološki, (predvsem moteč hrup in povečana možnost onesnaževanja morja) in 
naravovarstveni, med katerimi izstopa tehnizacija in degradacija sorazmerno naravnih 
ambientov (Jeršič, 1999). 
 
Navedeni negativni učinki se bodo v Kopru izrazili ob izgradnji marine. Lokacija marine po 
predlogu lokacijskega načrta (v nadaljevanju: LN) ob vzhodnem uvozu v predor Markovec 
je neprimerna z vidika javne koristi obalne linije, ki jo imajo tako prebivalci kot drugi 
obiskovalci Kopra, kateri storitev marine neposredno ne koristijo. S tega vidika pomeni 
marina na tej lokaciji in v tem obsegu le skrajšanje obalne črte in s tem neposrednega 
stika z morjem za potrebe sprehajalcev, kopalcev, rekreativcev, turistov ... Umestitev 
marine v kot Semedelskega zaliva med klifom pod Semedelo (Žusterno) in glavno mestno 
promenado (Semedelska cesta) je tudi v smislu regionalnih povezav neprimerna, saj ima 
v tej točki prostora obiskovalec prvi neposredni vizualni (lahko tudi fizični) stik z morjem, 
še posebno, ker trasa novega odseka avtoceste na tem mestu zavije v predor Markovec. 
 
Stik marine in iztoka Badaševice v Semedelski zaliv je v predlogu LN naravnan in 
strukturiran zgolj v prid marine. Samega iztoka ne vključuje v zasnovo kot enakovreden 
element, ki bi lahko soustvarjal pestrejši prostor, temveč predlagana rešitev zgolj 
omogoča izhod iz kanala. 
 

  
Slika 77: Predlagani občinski LN 
marine (Lokacijski ..., 2007) 

Slika 78: V novi koprski marini je predvidenih 680 komercialnih in 
116 komunalnih privezov (KP – MOK – 08 ..., 2006) 
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Slika 79: Prostorski prikaz sprejemljivejše variante širitve obstoječe 
marine 
 
Sicer so kapacitete obstoječih marin v Slovenskem primorju sledeče: marina v Izoli ima 
620 privezov za plovila dolžine do 30 m ter vgrez do 5 m, v marini v Portorožu pa je na 
voljo več kot tisoč privezov za plovila dolga do 22 m in z ugrezom do 3,5 m (Privezi, 
2007).  
 
Glede javne dostopnosti do vode se jasno opredeljuje tudi OdSPRS (Odlok o strategiji ..., 
2004) v šestem odstavku, točke 1.2, ki opredeljuje racionalno rabo zemljišč in objektov v 
naseljih ter daje naslednje usmeritve: »Na urbanizirana območja obale morja in jezer se 
spodbuja taka raba zemljišč, ki je neposredno vezana na izkoriščanje vode za 
prostočasne aktivnosti, ne omejuje prostega dostopa do vode ali prehodnosti ob obali.« 
 
V prilogi C2 je prikazana trenutna javna dostopnost obale in tipologija prerezov obalnega 
prostora.  
 
Tematiko krajinskega oblikovanja marin v obravnavanem prostoru je v diplomskem delu 
Krajinsko oblikovanje marin na primeru marine pri III. pomolu Luke Koper obdelala 
Jasmina Bolčič (2007). 

8.7 ANALIZA PRIMERA DOBRE PRAKSE PODALJŠANJA OBALNE LINIJE V 
OBLIKI PLOVNEGA KANALA – KANAL SV. JERNEJA 

Slovenska obala je s svojimi 46,6 km prekratka za umestitev vseh dejavnosti, ki pritiskajo 
na morski rob in prostor neposredno ob njem. Posledica takega umeščanja dejavnosti je 
velikokrat skrajševanje in nedostopnost obalne linije, kar je v luči javne dostopnosti do 
morja negativen pojav. Zato sem kot »dober primer« obratnega procesa, to je podaljšanje 
obalne linije z javnim dostopom, z namenom uporabe v zasnovi zelenega sistema mesta 
Koper, analizirala plovni kanal sv. Jerneja na severnem robu Sečoveljskih solin. 
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Slika 80: Digitalni ortofoto posnetek (DOF 2003 ..., 
2003) 

Slika 81: Pogled na kanal Sv. Jerneja in 
Sečoveljske soline z rta Seča 

 
To je eden pomembnejših krajinskih motivov Slovenske obale – dovolj širok in ploven 
kanal, ki pripelje morje globoko v kopnino ter s tem ustvarja obalno krajino vzdolž 
celotnega podnožja grebena Seče (Ogrin in sod., 1993,). 
 

  
Slika 82: Območje privezov – dostopne brvi in 
dostop s ceste 

Slika 83: Območje privezov, poselitev v ozadju za 
zelenim in reliefnim robom 

 
V Zasnovi prostorske ureditve slovenskega obalnega območja iz leta 1993 Ogrin in sod. 
(1993) podajajo naslednje usmeritve za ureditev kanala sv. Jerneja: 

− ohraniti kanal ploven s privezi in dejavnostmi, kot so: popravila čolnov, sušenje 
ribiških mrež, v manjšem obsegu gostinske usluge; 

− vzdrževanje kanala pred zablatenjem, občasno poglabljanje; 

− možno podaljšanje kanala proti Sečovljam bi bilo koristno, ker bi kraju pripeljalo 
morje v neposredno soseščino in povečalo možnost privezov, vendar bi tak ukrep 
ne smel ogroziti naravovarstvenega rezervata; 

− sedanje onesnaženje morja ob iztoku kanala v odprto morje mora biti rešeno z 
ureditvijo kanalizacije na celotnem obalnem območju. 
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Slika 84: Načini utrjevanja brežin kanala in problem 
privatizacije priobalnega prostora v primeru poselitve 
neposredno ob kanalu 

Slika 85: Ladjedelnica lesenih plovil na S koncu 
kanala – za okolje razmeroma neobremenjujoča 
dejavnost (v primeru ustreznega ravnanja z 
nevarnimi snovmi kot so barve, laki ...) 

 

  
Slika 86: Tradicionalni način utrjevanja brežin 
kanala s kamni 

Slika 87: Tradicionalni način utrjevanja brežin kanala 
z lesenimi količki 
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Ob analizi organizacije in razmestitve dejavnosti ob kanalu sv. Jerneja velja posnemati 
naslednje (glej spodnjo shemo, slika 88): 

− od močnejše prometnice (regionalne ceste) se odcepi dovozna pot, ki poteka 
vzdolž kanala in tako omogoča enostaven dostop do plovil; 

− kanal strukturno poudarja reliefni rob na prehodu iz ravnice Sečoveljskih solin v rt 
Seča; 

− dovozna pot je od poselitvenega območja rta Seča ločena s pasom drevesne in 
grmovne vegetacije, ki blaži negativne vplive prometa ob kanalu;  

− po kanalu je omogočen dostop po vodi globlje v notranjost kopnega; 

− ob prehodu kanala v morje je locirana dejavnost manjše ladjedelnice in servisa 
čolnov ter gostinska dejavnost; 

− večja parkirna površina pred iztekom kanala v morje in ne neposredno na plaži;  

− utrjevanje brežin kanala z naravnimi materiali (kamen, les); 

− na koncu rta Seča je urejen peš dostop do morja. 

 

 
Slika 88: Shema kanala sv. Jerneja 
 



Ševerkar M. Zeleni sistem mesta Koper. 
    Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016 
 
 
 

97 

9 OPREDELITEV DOPOLNJENE TIPOLOGIJE TER UMEŠČANJE TIPOLOŠKIH 
ZVRSTI ZELENIH, DRUGIH ODPRTIH IN VODNIH POVRŠIN V ZASNOVO 
ZELENEGA SISTEMA GLEDE NA OSTALE DEJAVNOSTI 

9.1 OPREDELITEV DOPOLNJENE TIPOLOGIJE MESTNIH ZELENIH, DRUGIH 
ODPRTIH IN VODNIH POVRŠIN ZA POTREBE PRIPRAVE ZASNOVE 
ZELENEGA SISTEMA 

Na podlagi tipologije zelenih, drugih odprtih ter vodnih površin na obravnavanem območju, 
ki je bila uporabljena za pripravo inventarizacijske karte, sem opredelila tipologijo mestnih 
zelenih, drugih odprtih in vodnih površin glede na predhodno ugotovljene potenciale in 
potrebe za uporabo v zasnovi zelenega sistema. Predlagana tipologija teh površin je 
nastavljena tako, da bi ob povezavi v zeleni sistem mesta le-ta zadovoljil čim večji nabor 
potreb prebivalcev mesta Koper v povezavi z mestnimi zelenimi in vodnimi površinami. 
Nabor različnih tipov zelenih, odprtih in vodnih površin, uporabljenih za inventarizacijo, 
sem smiselno dopolnila z nekaterimi novo opredeljenimi, za katere se je skozi analize 
pokazala potreba oziroma potencial (v spodnji preglednici 9 prikazani odebeljeno).  
 
Z namenom boljše preglednosti v zadnjem stolpcu »Tipi LJ« dodajam še poenostavljeno 
tipologijo po zgledu OPN MOL ID (Območja ..., 2016), kjer je poudarjen strukturni vidik 
tipov zelenih in drugih odprtih površin (glej tudi poglavje 7.6.1 Pregled izbranih tipologij 
zelenih in drugih javnih odprtih mestnih površin). Oznake iz stolpca so pojasnjene na 
koncu preglednice. Tipologije v grafiki zasnove zelenega sistema ne prikazujem, saj sem 
v zasnovi želela prikazati raznovrstnost rabe zelenih in odprtih površin znotraj posameznih 
tipoloških skupin. 
 
V grafičnem prikazu zasnove zelenega sistema mesta Koper (glej prilogo E1) je 
uporabljena tipologija navedena v stolpcu »Tipi zasnova ZS«. 
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Preglednica 9: Tipologija zelenih, drugih odprtih ter vodnih površin v zasnovi zelenega sistema mesta Koper 

SKUPINA Tipi inventarizacija Tipi zasnova ZS Tipi LJ 
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parkovne ureditve (parki) parkovne ureditve (parki) ZP 
zelene površine stanovanjskih območij z 
visoko gostoto poselitve 

zelene površine stanovanjskih območij z 
visoko gostoto poselitve 

 

zelene površine stanovanjskih območij z 
nizko gostoto poselitve (zasebni vrtovi) 

/  
(za pojasnilo, zakaj tipa ne vključujem v 
zasnovo zelenega sistema, glej poglavje 
6.6.2.) 

 

razgledišča razgledišča  
zelenje ob javnih objektih zelenje ob javnih objektih   
območja parkovnih površin ob turističnih 
objektih 

območja parkovnih površin ob turističnih 
objektih 

 

javna otroška igrišča javna otroška igrišča  
otroška igrišča ob vrtcih otroška igrišča ob vrtcih  
športnorekreacijske površine športnorekreacijske površine ZS 
zelene (športnorekreacijske) površine ob 
šolah 

zelene (športnorekreacijske) površine ob 
šolah 

 

naravni rezervati in druga zavarovana 
območja 

naravni rezervati in druga zavarovana 
območja 

prikaz kot 
usmeritev 

pokopališča pokopališča ZK 
vrtički vrtički ZV 
zelene površine ob prometni 
infrastrukturi 

zelene površine ob prometni 
infrastrukturi 

ZDd 

ločitveni pasovi / sanacijsko zelenje ločitveni pasovi / sanacijsko zelenje  
gozd (varovalni, posebnega pomena, 
gospodarski in drugi, zaplate in druge 
zelene poteze, ki členijo velika strnjena 
kmetijska zemljišča; o parkovnem gozdu 
na obravnavanem območju ne moremo 
govoriti, saj na območju mesta ni 
gozdnih površin ali večjih zaplat, ki bi 
predstavljale takšno kategorijo) 

gozd (varovalni, posebnega pomena, 
gospodarski in drugi, zaplate in druge 
zelene poteze, ki členijo velika strnjena 
kmetijska zemljišča; o parkovnem gozdu 
na obravnavanem območju ne moremo 
govoriti, saj na območju mesta ni 
gozdnih površin ali večjih zaplat, ki bi 
predstavljale takšno kategorijo) 

G 

ostale zelene površine površinam se določi program oziroma se 
»ostale zelene površine« opredeli kot tip  
naravna zarast / sukcesijski biotopi 
(površine v zaraščanju, grape, 
porasla erodirana območja)4 

ZDd 
degradirane odprte površine  
izsušene/degradirane površine  

parkirišča  ozelenitev parkirišč / 
 drevoredi (v inventarizaciji so bili 

drevoredi vključeni v drugo tipološko 
zvrst, npr. zelenje ob prometni 
infrastrukturi, v obvodno zelenje, ali kot 
del promenade) 

/ 

 ureditev javnih ploščadi Op 

 

 se nadaljuje 

                                                 
 
 
 
4 V grafiki zasnove zelenega sistema mesta Koper (priloga E1) je uporabljen podatek o dejanski rabi tal 
(Dejanska ..., 2007), in sicer sloj površin v zaraščanju ter mešana kmetijska in gozdna zemljišča, ki pa so 
ponekod opredeljena tudi namesto obvodne vegetacije na brežinah vodotokov in kanalov. Za zeleni sistem ni 
ključno poimenovanje tipa (površin v zaraščanju / naravna zarast / obvodno zelenje), temveč ohranjanje teh 
površin v protierozijski funkciji. To velja predvsem za pobočja, hudourniške grape in brežine vodotokov, kjer 
opravlja naravna zarast tudi druge ekološko pomembne funkcije (posebni habitati, očiščevalna vloga med 
prehajanjem snovi v vodotoke, funkcija naravnih koridorjev v prostoru ...). 
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nadaljevanje preglednice 9 
 

Tipi inventarizacija Tipi zasnova ZS Tipi LJ 
 ohranjanje kmetijskih površin 

(prehodna raba: parkovna krajina – 
kulturna krajina) (obdelovalne površine 
vinogradov, oljčnih nasadov, 
sadovnjakov, njiv itd., s sistemom 
povezovalnih rekreacijskih poti, 
kolovozov in drugih manj prometnih poti 
z vmesnimi »počivališči«) 

K 
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Tipi inventarizacija Tipi zasnova ZS Tipi LJ 
trgi trgi Op 
parkirišča na trgih /  

površine se razbremenjujejo mirujočega 
prometa 

/ 

zelenje ob palačah zelenje ob palačah ZP 
parkirišča pred palačami /  

površine se razbremenjujejo mirujočega 
prometa 

/ 

samostanski vrtovi samostanski vrtovi ZP 
zasebni vrtovi zasebni vrtovi 

(ohranjanje tipa zaradi strukturne in 
ekološke funkcije v delu zelenega 
sistema v starem mestnem jedru) 

ZDv 

zelene površine, zasedene s 
parkiranjem 

/ 
površine se razbremenjujejo mirujočega 
prometa 

/ 

 ureditve ulic ob razširitvah Op 
 parkirišča (tip je za razliko od 

inventarizacijske karte prikazan samo v 
mestnem jedru, saj te površine 
predstavljajo tudi javne odprte površine 
mestnega jedra) 

PO 
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i Tipi inventarizacija Tipi zasnova ZS Tipi LJ 

mestna plaža mestna plaža ZP 
kopališče/plaža – utrjene površine kopališče/plaža – utrjene površine ZDm 
promenada/sprehajališče promenada/sprehajališče ZDm 
pomoli s komunalnimi privezi pomoli s komunalnimi privezi ZDm 
skalomet in skalnata obala skalomet in skalnata obala ZDm 
naravna (peščena) plaža naravna (peščena) plaža ZDm 
obvodno zelenje / močvirno območje / 
ločje 

obvodno zelenje / močvirno območje / 
ločje 

ZDo 

marina /  
(v zeleni sistem jo je smiselno uvrščati v 
primerih, ko so sestavni del marine tudi 
javne zelene površine, za kar v primeru 
Kopra ni razpoložljivih površin; prostor 
marine je zanimiv ob morebitni ukinitvi 
dejavnosti in zasedanja prostora) 

/ 

 kopališče – ureditev lesenih ploščadi ZDm 
 ureditve ob vodotokih / kanalih ZDo 
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Tipi inventarizacija Tipi zasnova ZS Tipi LJ 
morje (predvsem območje kopanja) morje (predvsem območje kopanja) VM 
brakično morje (Škocjanski zatok) brakično morje (Škocjanski zatok) VM 
vodotoki, kanali in druga vodna telesa vodotoki, kanali in druga vodna telesa VC 
 plovni kanali VCp 

 

 se nadaljuje 
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nadaljevanje preglednice 9   
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Tipi, opredeljeni na podlagi podatka o 
dejanski rabi tal (Dejanska raba ..., 
2007) Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

površine, z nekaterimi izjemami, v 
zasnovi zelenega sistema niso 
prikazane5 

/ 

vinogradi /  
sadovnjaki /  
oljčni nasadi /  
travniki /  
površine v zaraščanju površine se opredeli kot tip  

naravna zarast / sukcesijski biotopi 
(uvrščen v prvo skupino tipov) 

 
mešana kmetijska in gozdna zemljišča  

njive in vrtovi /  
nerodovitna zemljišča /  

Pomen oznak iz stolpca »Tipi LJ«: G – gozdna zemljišča; K – kmetijska zemljišča; Op – javne odprte površine; PO – 
parkirišča; VC – površine celinskih voda; VCp – plovni kanali; VM – morje; ZDd – druge zelene površine – naravna zarast; 
ZDm – druge zelene površine – ureditve odprtih in zelenih površin ob morju; ZDo – druge zelene površine – ureditve ob 
vodotokih in obvodno zelenje; ZDv – druge zelene površine – zasebni vrtovi v mestnem jedru; ZK – pokopališča; ZP – parki; 
ZS – športnorekreacijske površine; ZV – površine za vrtičkarstvo. 

9.2 UMEŠČANJE TIPOLOŠKIH ZVRSTI ZELENIH IN DRUGIH ODPRTIH POVRŠIN 
V ZASNOVO ZELENEGA SISTEMA GLEDE NA OSTALE DEJAVNOSTI V 
PROSTORU 

Pri umeščanju novih dejavnosti v prostor je potrebno upoštevati, katere se med seboj 
dopolnjujejo in brez negativnih vplivov sobivajo, katere pa nikakor ne sodijo skupaj in se 
med seboj izključujejo. Spodnja matrika interakcij med dejavnostmi v prostoru izpostavlja 
(ne)ustreznost soseščine posameznih dejavnosti, kar pomeni, da je izpostavljen bodisi 
pozitiven bodisi negativen vpliv soseščine dveh dejavnosti v prostoru. Uporabna je kot 
orodje oziroma varovalo v procesu odločanja o umestitvi določene dejavnosti v prostor. 

                                                 
 
 
 
5 V zasnovi zelenega sistema mesta Koper sta na območju mesta in v bližnjem zaledju zelenega sistema 
prikazani kategoriji »površine v zaraščanju« in »mešana kmetijska in gozdna zemljišča« kot združen tip 
»naravna zarast / sukcesijski biotopi«. Ostali navedeni tipi te skupine na podlagi podatka o dejanski rabi tal 
(Dejanska ..., 2007) predstavljajo obdelovane kmetijske površine, katerih spremembe so v veliki meri odvisne 
od ekonomskih dejavnikov, zato jih ni smiselno prikazovati v zasnovi zelenega sistema, kjer bi samo 
zmanjšale preglednost le-te. 
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Preglednica 10: Matrika interakcij med dejavnostmi 

VRSTA DEJAVNOSTI / 
NAMENSKA RABA 

PROSTORA 
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stanovanjska dejavnost   • • • • • • •  ° • ° ° ° ° • • ° °  
stanovanjska dejavnost s 
kmetijskimi gospodarstvi 

  
 ° •  ° • • • • • • ° ° ° ° • • ° ° • 

osrednje dejavnosti    • • • • •  ° ° • ° ° ° °   ° ° • 
parkiranje     • • •  •    • • • • •   ° • 
vzgoja in izobraževanje      • • •   ° • ° ° ° ° ° • ° ° ° 
dejavnosti javne uprave       • •    • ° ° ° ° °  ° °  
opravljanje verskih 
obredov 

       • •  ° • ° ° ° ° °  ° °  

rekreacija in šport, parki, 
druge zelene površine 

        • • ° • ° ° ° ° ° • ° ° • 

pokopališče          •  •  °  °  •  °  
kmetijstvo (ekstenzivno)           • • • °  ° °  ° °  
kmetijstvo (intenzivno)            ° • °  ° ° ° ° ° ° 
površine vodnih zemljišč             ° • • °  • ° ° • 
kmetijska proizvodnja              ° • ° °  ° ° ° 
industrija               • • • • • • ° 
obrtna dejavnost in druga 
proizvodnja 

               • • • • • ° 

ravnanje z odpadki                 •  •  ° 
promet                    • • ° 
gozd                    • • 
dejavnosti prometno-
transportnega terminala 

                   • ° 

izkoriščanje mineralnih 
surovin 

                    ° 

turistična dejavnost                      
• pozitiven vpliv soseščine dejavnosti 
° negativen vpliv soseščine dejavnosti 
  vpliv ni ne izrazito pozitiven ne izrazito negativen 
 
Matrika predstavlja evidenco interakcij med vsemi dejavnostmi, ki jih v bolj ali manj 
podobni obliki opredeljuje prostorski plan oziroma njegov vsebinski sklop namenske rabe 
prostora. V kontekstu oblikovanja zelenega sistema je zanimiv predvsem medsebojni vpliv 
zelenih in vodnih površin z drugimi dejavnostmi. Poleg tega velja pozornost nameniti tudi 
morebitnim negativnim vplivom med dvema nezdružljivima dejavnostima, ki pa z ustrezno 
zeleno cezuro lahko nemoteče sobivata v soseščini. Rezultati ugotavljanja interakcij med 
posameznimi dejavnostmi so osnova za preverjanje ustreznosti lokacije, povezanosti, 
ločenosti, oddaljenosti posameznih prvin zelenega sistema pa tudi drugih namenskih rab 
prostora.  
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V nadaljevanju je predstavljena matrika povezav (glej preglednico spodaj), ki je bila 
narejena po vzoru diplomske naloge M. Doležal (1991) in B. Šepec (1994). Tipologija 
zelenih površin in ocene so prilagojene prostoru obmorskega mesta, njegovim 
zakonitostim in značilnostim življenja v njem. Matrika prikazuje, katere zelene površine naj 
se zaradi svoje funkcije povezujejo, za katere je povezava manj pomembna in za katere je 
zaželjena ločitev. Tako kot pri vrednotenju stanja so tu ravno tako upoštevane tri glavne 
ravni, na katerih zelene površine delujejo in se povezujejo v zeleni sistem: strukturna, 
socialna in ekološka. Pripisovanje ocen je vedno subjektivno dejanje, zato so ocene 
odvisne od posameznega primera oziroma od ocenjevalčevega odnosa do zelenih površin 
in njegovega poznavanja problema. Kljub temu je ta matrika poskus objektivizacije 
splošno znanih opredelitev glede željenosti povezav. 

Preglednica 11: Matrika povezav med različnimi tipološkimi zvrstmi mestnih zelenih površin 

ŽELJENOST POVEZAV MED 
TIPOLOŠKIMI ZVRSTMI 
MESTNIH ZELENIH POVRŠIN 
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zelene površine javnega značaja 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 
kultno zelenje  1 2 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 
zelenje ob vodotokih   3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
prvine gospodarske rabe    2 1 1 1 1 2 2 0 0 1 0 
zelenje ob enodružinski gradnji     3 2 2 2 1 3 3 3 0 2 
zelenje ob blokovni gradnji      3 2 2 1 3 3 3 0 2 
športne površine       2 1 1 2 3 3 1 2 
zelene površine ob javnih 
ustanovah        2 1 1 1 2 0 1 

zelene površine ob ind. objektih         2 2 0 1 1 0 
naravnejše oblike zelenja          3 3 3 3 3 
kopališče           3 3 1 3 
promenada / sprehajališče            3 1 2 
močvirno območje / ločje             3 3 
naravna plaža (kamnita, peščena 
...)              3 

3 – zelo pomembna povezava 
2 – pomembna povezava 
1 – manj pomembna povezava 
0 – zaželjena ločitev 

 
Kot dopolnilo zgornji matriki povezav med tipološkimi zvrstmi zelenih površin sem izdelala 
spodnjo preglednico (matriko), kjer so podrobneje evidentirane dejavnosti in prostori v 
obmorski krajini, ki ga le-te zasedajo. Rezultati te preglednice služijo kot pripomoček za 
umeščanje dejavnosti v obmorsko krajino, glede na prostorske zahteve posameznih 
dejavnosti po stiku z morjem. 
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Preglednica 12: Gospodarske dejavnosti in prostočasne športne aktivnosti v obmorski krajini 

DEJAVNOSTI, VEZANE  
NA OBALO IN MORJE 

       OBMORSKA KRAJINA 
BLIŽINA OBALE 

(ZALEDNE 
POVRŠINE) 

NEPOSREDEN STIK Z 
MORJEM 

(30 m pas) MORJE 
pristaniške dejavnosti × × × 
carinske dejavnosti  ×  
dejavnosti marine  × × 
komunalno privezovanje  ×  
dejavnosti potniškega terminala 
(vkrcanje na plovila; privez; parkiranje) (×) × × 

ribolov* (×) × × 
športni ribolov*  × × 
plovba v notranjost kopnega  × (×) 
vožnja z motornimi čolni*   × 
vožnja z vodnimi skuterji   × 
jadranje*  × × 
veslanje*  × × 
čolnarjenje na nožni pogon*  × × 
smučanje na vodi*  × × 
deskanje (windsurfing)*   × 
dejavnosti športnih klubov (tekmovanja)  × × 
sprehajanje (promeniranje)*  ×  
kolesarjenje* × ×  
potovalno jahanje* × ×  
rolkanje* × ×  
jogging* × ×  
fitnes na prostem* × × × 
igre z žogo* × × × 
športne igre v vodi*   × 
plavanje*   × 
plavanje s podvodno masko*   × 
potapljanje*   × 
sončenje s kopanjem* × ×  

*prostočasne športne aktivnosti v obmorski pokrajini (Jeršič, 1999)  

× – nujna povezava za izvajanje dejavnosti 
(×) – željena povezava; zasedanje prostora v manjšem obsegu 
 
Soseščina morja kot ranljivega ekosistema in pristaniških dejavnosti, ki so v marsičem 
podobne industrijskim dejavnostim, na ekološki ravni delovanja zelenega sistema sicer ni 
zaželjena, je pa nujna na funkcionalni ravni. Nemogoče je torej načrtovati te dejavnosti 
drugje kot neposredno ob morju. Seveda pa je v primeru Kopra potrebno pred širitvijo 
prometno-logističnega terminala obstoječe površine intenzivirati, tehnološko izboljšati in 
prestrukturirati (glej tudi poglavje 8.6.4 Prometno-logistični terminal Luke Koper). Kljub 
temu, da so gospodarske dejavnosti Luke Koper v primeru Kopra strateškega pomena za 
državo, pa ne gre zanemariti okoljevarstvenih omejitev in drugih dejavnosti na tem 
območju, ki so pomembne na lokalnem nivoju. 
 
Splošna ugotovitev na podlagi zgornje preglednice je tudi, da prostočasne in 
športnorekreacijske dejavnosti ne potrebujejo obsežnih zalednih površin (za razliko od 
prometno-logističnega terminala, ki zaseda tudi obsežne zaledne površine), potrebujejo 
pa neposreden stik z morjem in bližnji pas ob njem (30 m). Stik z morjem za vse 
prostočasne in športne dejavnosti, ki v osnovi niso vezane na morje (kolesarjenje, jogging, 
rolkanje ...), ni nujen, je pa zaželjen v psihološkem smislu dojemanja obalnega prostora in 
predstavlja dodatno kvaliteto obmorskega mesta. Obalni prostor, rezerviran za 
prostočasne dejavnosti, tako lahko postane tudi ena izmed glavnih privlačnosti, na kateri 
se gradi turistična ponudba. 
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10 ZASNOVA ZELENEGA SISTEMA MESTA KOPER 

Oblikovanje zasnove zelenega sistema je imelo podlago v inventarizaciji in analizi 
obstoječega stanja v prostoru. Težnja v oblikovanju je bila, da bi zasnova čim bolj temeljila 
na naravnih danostih in zgodovinskem prostorskem razvoju mesta Koper. Ob pripravi ZS 
sem poskušala izpolniti naslednje cilje (Varstvo narave, 1995: 229)   
»- ekološko in programsko obogatiti odprti prostor v mestu;  

- količinsko in kakovostno zadovoljiti družbene potrebe po zelenih površinah, tudi za čas, 
ko bo mesto preraslo današnjo velikost (odgovor na potrebe, zapisane v poglavju 6.1);  

- zagotoviti optimalno razporeditev zelenih površin glede na gravitacijska območja;  

- zagotoviti večjo strukturno urejenost in povezanost zelenih površin;  

- določiti in utemeljiti namembnost zelenim površinam in jih s tem upravičiti v zelenem 
sistemu in v mestni zgradbi nasploh.« 
 
Pomembno vodilo in izhodišče za oblikovanje zasnove zelenega sistema mesta Koper so 
predstavljale usmeritve, podane v poglavju 8 OdSPRS (Odlok o strategiji ..., 2004): 
»Obalni prostor združuje območja kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine v 
povezavi s somestjem Kopra, Izole, Pirana in Portoroža. Obalna in mejna lega določata 
usmerjenost v nadaljnji razvoj turizma, transporta, industrije, kmetijstva in ribolova. 
Zagotavlja se celovito prostorsko zasnovo Obale, kjer bodo usklajeni interesi razvojnih 
dejavnosti s prostorskimi možnostmi in varstvenimi zahtevami. Hkrati se vzpostavi pogoje 
za razvoj kvalitetne turistične ponudbe in zagotovi trajni javni dostop do obale in 
kopališč.«  
 
Glede racionalne rabe zemljišč in objektov v naseljih OdSPRS (Odlok o strategiji ..., 2004) 
prav posebej podaja usmeritve za rabo obalnih zemljišč morja in jezer: »Na urbaniziranih 
območjih obale morja in jezer se spodbuja taka raba zemljišč, ki je neposredno vezana 
na izkoriščanje vode za prostočasne aktivnosti, ne omejuje prostega dostopa do 
vode ali prehodnosti ob obali. Za morebitno novo poselitev pa se izkoriščajo prostorske 
možnosti v zaledju.« 
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10.1 KONCEPT ZELENEGA SISTEMA MESTA KOPER IN UPORABA 
PREDPOSTAVK MODELOV ZELENIH POVRŠIN V NJEGOVI ZASNOVI 

Potrebe mesta, raznovrstnost in lokalne posebnosti obstoječih zelenih (odprtih) površin 
narekujejo oblikovanje zasnove zelenega sistema po induktivni metodi, saj je taka rešitev 
izvirna in temelji na značilnostih določenega prostora. Kljub temu pa gre za oblikovanje 
sistema, kjer se kot pomožno orodje za zagotavljanje boljše preglednosti in urejenosti le-
tega za uporabne izkažejo predpostavljeni modeli zasnov (koncentrični, radialni, mrežni, 
točkovni ...). 
 

 
Slika 89: Diagram koncentričnih in radialnega principa členjenja prostora, ki ustvarja možno osnovo za 
vzpostavitev sistemskih povezav poleg induktivne metode vključevanja obstoječih krajinskih prvin v zeleni 
sistem 
 
Zgornja slika predstavlja shemo prepletanja modelov – dveh koncentričnih (staro mesto 
kot programsko jedro z vplivnim območjem, prikazano svetlo zeleno, ter sistem 
organizacije prostora v pasovih od obalne linije proti notranjosti, prikazan z modrimi 
koncentričnimi linijami) in radialnega (povezovanje zaledja z morjem, prikazane s svetlo 
zelenimi ravnimi linijami). Na bonifikah se pojavlja tudi mrežni sistem vodnih kanalov in 
vmesnih zelenih ali obdelanih površin (na grafiki ni prikazan), ki je nastal kot ostanek 
solin. 
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Kot izhodišče za oblikovanje koncepta zasnove zelenega sistema so služili obstoječi 
krajinski elementi:  

- inventarizirane zelene in odprte površine mesta Koper, 

- gozdne površine na ožjem in širšem območju obravnave, 

- obalna linija, 

- vodno omrežje s spremljajočo zarastjo, 

- območja ohranjanja in varstva narave (naravne vrednote in posebna varstvena 
območja Nature 2000), 

- relief, 

- zaledne kmetijske površine – kulturna krajina. 

 
Koncept zelenega sistema tako temelji na naravnih 
in ustvarjenih danostih Koprskega zaliva, pri čemer 
so glavni gradniki (programska jedra): osrednji 
prostor parkovnega značaja na Koprski bonifiki v 
povezavi z naravnim rezervatom Škocjanski zatok, 
staro mestno jedro, ureditev ankaranskega 
razbremenilnika v plovni kanal, dolina Badaševice, 
hrib Markovec, hrib Srmin in agrarno zaledje 
Kopra. V sistem se povezujejo z ozelenjenimi 
potmi in drugimi manjšimi zelenimi površinami. 
Zaradi sistemskega pristopa oblikovanja zasnove 
in preglednosti zelenega sistema sem uporabila 
tudi predhodno opisane predpostavljene modele. 

    

               
Slika 90: Koncept zelenega sistema mesta 
Koper z bližnjim zaledjem 

 
Ogrodje predlaganega zelenega sistema predstavlja obvodni in vodni prostor v povezavi s 
starim mestnim jedrom. Ureditev poteka ob obali od Izole, po trasi nekdanje enotirne 
železnice Parenzane, ob Žusterni do Kopra, kjer se Badaševica v Semedelskem kanalu 
izliva v zaliv Semedela. Programska os zelenega sistema se nadaljuje čez Koprsko 
bonifiko in po razširjenem Kanalu Grande, ki se ga preoblikuje v plovnega. Ob samem 
kanalu se zvrstijo raznolike programske točke za potrebe rekreacije, športa, sprostitve in 
druženja. Zasnova se nato preko novo pozidanih območij navezuje na območje 
Škocjanskega zatoka in površin ob le-tem. Preko ureditve rekreacijskih povezav se zatok 
povezuje s kulturno krajino Srmina in ureditvijo plovnega kanala v ankaranskem 
razbremenilniku na S robu Ankaranske bonifike. 
 
Ob načrtovanju zasnove zelenega sistema sem si prizadevala za ohranjanje in razvoj 
naslednjih prepoznavnih krajinskih elementov obravnavanega območja: mestnega jedra 
(nekdanji otok), hudourniških grap, flišnih klifov, nepozidane obmorske ravnice 
Ankaranske bonifike v kmetijski rabi s flišnim osamelcem Srminom in Škocjanskega 
zatoka. 
 
Zasnova zelenega sistema mesta Koper je v merilu 1 : 10 000 prikazana v prilogi E1. 
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10.2 OPREDELITEV BLIŽNJEGA ZALEDJA, OBMOČIJ IN OSTALIH ELEMENTOV, KI 
BODO OGRODJE NOVEMU ZELENEMU SISTEMU 

10.2.1 Bližnje zaledje 
Na spodnji sliki so opredeljena območja, ki predstavljajo bližnje zaledje zelenega sistema. 
Gre predvsem za agrarno zaledje Kopra, območja kmetijske kulturne krajine, ki se 
mestoma prepleta z gozdom (v majhem obsegu). Agrarna krajina je prepletena z dokaj 
razvitim omrežjem poljskih poti, ki so dobra osnova za zagotavljanje rekreacijskih povezav 
med mestom (obalo) in poselitvijo v zaledju. Drugi pomemben sklop v opredelitvi površin 
bližnjega zaledja pa so območja varstva narave in naravne (neobdelane) površine. Od 
juga proti severu se zvrstijo naslednja obsežnejša območja: 

- gričevnato območje južno od hriba Markovec (hrib Markovec – razgledna točka v 
neposrednem zaledju urbane poselitve s potencialom za ureditev trim steze); 

- Vanganelsko polje – Šalarsko polje – Pradišjol – Škocjan (kulturna krajina v 
blagem pobočju in po dolinah, ki segajo globoko v zaledje – potencial za ureditev 
kolesarskih in pešpoti ob vodotokih in skozi različne pojavne oblike obdelovane 
krajine: vinograde, oljčne gaje, sadovnjake, njive, travnike ...); 

- del Bertoškega hrbta – ravnica ob Rižani – pobočje med naseljema Škofije in 
Dekani (podobni potenciali prostora kot v prejšnji alineji, poleg teh pa še možna 
ureditev pešpoti in/ali trim steze skozi gozdne površine med naseljema Škofije in 
Dekani ter ureditev obstoječih manjših kopališč v spodnjem toku reke Rižane); 

- Ankaranski hrbet z Debelim rtičem, Ankaransko bonifiko (kulturna krajina 
vinogradov, prepletenih z zaplatami gozda ob hudourniških grapah ima potencial 
za razvoj omrežja rekreacijskih poti, tudi z namenom povezave Kopra z 
Ankaranom, ki ima bogato kopališko infrastrukturo in kvalitetno parkovno območje 
ob obali, posredno pa tudi povezava s krajinsko slikovitim območjem naravne 
vrednote Debeli rtič, kjer se varuje reliefno posebnost flišne klife; na obeh straneh 
Debelega rtiča je razvita obstoječa kopališka in infrastruktura; Ankaranska bonifika 
je v tem sklopu predstavljena kot del zaledja zelenega sistema, ker ni neposredno 
povezana z mestom, a je v sami zasnovi zelenega sistema obravnavana kot eno 
od programskih jeder – glej poglavje 10.5.3); 

- Škocjanski zatok (podobno kot Ankaransko bonifiko v funkciji zaledja in hkrati 
programskega jedra zelenega sistema opredeljujem prvo varstveno območje 
naravnega rezervata, ki ima v smislu zadovoljevanja določenih potreb prebivalstva 
po zelenih površinah bolj kot ne pasivno vlogo). 
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Slika 91: Bližnje zaledje zelenega sistema (kartografska podloga: TTN 5 ..., 1994) 

10.2.2 Območja 
V nadaljevanju so opredeljena večja in manjša območja zelenih in drugih odprtih površin, 
kjer je zadovoljevanje potreb po zelenih oziroma odprtih površinah večplastno, saj so 
območja namenjena različnim starostnim in socialnim skupinam prebivalstva. Ta območja 
predstavljajo ogrodje zasnove zelenega sistema, zato je bil v pripravi zasnove zasledovan 
cilj doseči prostorsko čim bolj enakomerno razporeditev le-teh za zagotavljanje ustrezne 
dostopnosti do zelenih površin vsem prebivalcem mesta Koper. Na teh območjih je 
opredeljen specifičen program, s poudarkom zadovoljevanja potreb po zelenih in odprtih 
površinah praviloma za namen prostočasnih dejavnosti. Območja tako predstavljajo 
programska jedra v zasnovi zelenega sistema, lahko pa se na posameznem območju 
pojavi tudi več programskih jeder. Programska jedra v zasnovi zelenega sistema mesta 
Koper so: 

− športnorekreacijska programska jedra; 

− javni mestni park; 

− naravni rezervat; 
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− plaža (lungomare) – programsko jedro linearnega značaja; 

− gozd/parkovni gozd; 

− plovni kanali; 

− območja prehodne rabe: parkovna krajina – kulturna krajina; 

− mestno pokopališče; 

− pristanišče s pomoli; 

− območja vrtičkov. 

Nekaj programskih jeder je že obstoječih, druga so novo predvidena, za nekatera se 
predvideva redefiniranje. Razlogi in utemeljitve za opredelitev obsežnejših območij za 
ogrodje zelenega sistema so navedeni v podrobnejših opisih le-teh (glej poglavje 10.5).  
 
Obstoječa območja v zasnovi zelenega sistema: 

− mestno pokopališče Škocjan (obstoječe plansko opredeljene površine za ta 
namen), 

− mestna plaža na S robu starega jedra s parkovnimi površinami in bližnjim otroškim 
igriščem (obstoječe površine), 

− območje športnorekreacijskih površin ob OŠ D. Borodina v Semedeli (obstoječe 
površine), 

− območje športnorekreacijskih površin ob OŠ A. Ukmarja nad Žusterno z 
razglediščem (obstoječe površine). 

 
Obstoječa območja v zasnovi zelenega sistema, za katera se predlaga redefiniranje: 

− Koprsko pristanišče s pomoli in komunalnimi privezi (redefiniranje obstoječih 
površin), 

− ureditev kopališča »Molletto« (redefiniranje obstoječih površin – kopališče, 
komunalni privezi, gostinska ponudba in manjše otroško igrišče), 

− območje starega mestnega jedra s specifičnim sistemom javnih odprtih površin 
(redefiniranje obstoječih površin). 

 
Obstoječa območja v zasnovi zelenega sistema, za katera se predlaga redefiniranje in 
razširitev: 

− športnorekreacijsko območje parkovnega značaja na Koprski bonifiki z osrednjo 
mestno plažo ob Semedelski cesti (redefiniranje obstoječih površin + novo 
opredeljene površine), 

− parkovna ureditev v povezavi z naravnim rezervatom Škocjanski zatok - učna pot, 
opazovalnice... (redefiniranje obstoječih površin + novo opredeljene površine), 

− ureditev športno – rekreacijskega programa ob plovnem kanalu v ankaranskem 
razbremenilniku in ob njegovem iztoku v morje v zalivu Polje (Sv. Katarina) 
(redefiniranje obstoječih površin + novo opredeljene površine), 

− preoblikovanje proizvodnih površin (območje tovarne Tomos) z ureditvijo parkovnih 
in rekreacijskih površin  na robu območja (redefiniranje obstoječih površin + novo 
opredeljene površine), 
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Območje Tomosa se spremeni v stanovanjsko območje z rušitvijo industrijskih 
objektov in umeščanjem novih največ P+3 visokih večstanovanjskih objektov. 
Obstoječe zelenje se nadgradi v smislu prilagoditve za novo stanovanjsko območje 
in parkovno rabo. Obstoječi poligon podjetja Tomos se preoblikuje v velodrom. 

− parkovne površine ob želežniški in glavni avtobusni postaji (redefiniranje 
obstoječih površin + novo opredeljene površine), 

− potniško pristanišče na S robu mestnega jedra (redefiniranje obstoječih površin in 
novo opredeljene površine), 

− kopališče Žusterna (redefiniranje obstoječih površin in izgradnja pomola). 

 
Nova območja, ki so predlagana v zasnovi zelenega sistema: 

− hrib Markovec z razgledno točko in potencialom za ureditev trim steze ter drugih 
oblik rekreacije na območju kulturne krajine v pobočju (novo opredeljene površine), 

− hrib Srmin ima podobne potenciale kot Markovec ob hkratni sanaciji glinokopa na 
V strani Srmina (novo opredeljene površine), 

− ureditev rekreacijskega območja Markovec - Žusterna znotraj območja visoke 
gostote poselitve (novo opredeljene površine), 

− ureditev parkovnih in vrtičkarskih površin za območje Olmo - Prisoje (novo 
opredeljene površine), 

− ureditev parkovnih in vrtičkarskih površin na območju Šalare (novo opredeljene 
površine), 

− ureditev kopališča »Pod bolnišnico« (novo opredeljene površine v sklopu 
lungomare – kopališče prilagojeno za potrebe Splošne bolnišnice Izola), 

− ureditev kopališča »Pod rtom Viližan« (novo opredeljene površine v sklopu 
lungomare kot razširitev kopaliških površin ob koncu rta Viližan in navezava na 
prestrukturirano območje Ruda v občini Izola). 

 
Nekatera od teh območij že delujejo kot programska jedra v obstoječem zelenem sistemu. 
Za nadaljnje uspešno opravljanje funkcij v sistemu je pomembno predvsem zagotavljanje 
ustreznega vzdrževanja ter javne dostopnosti teh zelenih in odprtih površin. 

10.2.3 Linearne prvine 
Na planski ravni naj bi zeleni sistem pomenil določen odprti prostor mesta, sestavljen iz 
bolj ali manj povezanih različnih kategorij mestnega zelenja. Pomen povezovalne vloge 
zelenih koridorjev je izpostavil Forman (1986), ki govori o strukturni členitvi krajine v 
matice in zaplate, koridorji pa predstavljajo povezavo med njimi (Ogrin, 1998). 
 
Fizično povezovanje je pomembno zaradi boljše dostopnosti zelenih površin, njihovih 
ugodnejših vplivov na mikroklimo mesta, boljše členjenosti mestne strukture in boljše 
vraščenosti mesta v okoliško krajino. Površine v povezavi lahko ležijo druga ob drugi, 
lahko pa jih povezujejo ulice z drevoredi in zelenjem, sprehajališča in cone za pešce. 
Prekinitve in menjava različnih zelenih površin naredijo prostor bolj pester, dinamičen in 
zanimiv (Doležal, 1991). 
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Ob načrtovanju mreže funkcijskih povezav (poudarek na socialni funkciji) v zasnovi 
zelenega sistema mesta Koper so za izhodišče služile naslednje linearne prostorske 
sestavine: 

 
Rekreacijske prvine 
− promenade – lungomare, 
− kolesarske in pešpoti, 
− poljske poti, 
− poti iz zaledja v mesto (velikokrat obvodne poti), 
− vodotoki, 
− hudourniške grape, 
− obalna linija. 

 
Prometne prvine 
− ceste, 
− železnica, 
− plovni kanali. 

 
Navedene linearne prostorske sestavine so bile inventarizirane, saj najbolj učinkovito 
oblikujejo povezave v zelenem sistemu. Na podlagi predvidenih programskih jeder in 
funkcijskih točk, ki jih je potrebno povezati v zasnovi zelenega sistema, sta bili oblikovani 
zasnova mreže funkcijskih povezav in točk na lokalnem nivoju (glej prilogo E7.1) in 
zasnova mreže funkcijskih povezav in točk – regionalni in državni nivo (glej prilogo E7.2), 
v katerih so inventariziranim dodane tudi nove predvidene povezave. V prvi zasnovi je 
poudarek na lokalnih povezavah (pešpoti, kolesarske steze, poljske poti, javne poti, 
lokalne ceste), na točkah prehajanj čez infrastrukturne ovire, na ohranjanju vedut na 
lokalnem nivoju in na povezovanju vseh programskih jeder in točk v zeleni sistem mesta. 
Zasnova mreže funkcijskih povezav in točk – regionalni in državni nivo pa izpostavlja 
dostope do morja, mednarodne rekreacijske povezave, povezuje predvsem večja 
programska jedra zelenega sistema (odprte površine starega mestnega jedra, osrednje 
parkovno in rekreacijsko območje na Bonifiki, naravni rezervat Škocjanski zatok) in 
pomembne prestopne točke v mreži javnega potniškega prometa.  
 
Z namenom zagotovitve sistemskih povezav med posameznimi elementi zelenega 
sistema sem se osredotočila predvsem na naslednje povezave: 

− povezave vzdolž obalne linije (lungomare) med obalnimi mesti Koper – Izola – 
Piran,  

− povezave zaledje – mesto Koper – obala (prečno na obalno linijo) med 
notranjostjo kopnega in obalnim pasom z vzpostavitvijo omrežja programsko in 
strukturno raznovrstnih povezav predvsem ob vodotokih, 

− ekološke povezave (PLT Luka Koper, hudourniške grape ...) za premike živali 
preko zelenih koridorjev, 

− povezave v bližnjem zaledju (koncentrično glede na obalno linijo), 

− pomembnejše povezave znotraj mesta, 

− mednarodne rekreacijske povezave (Parenzana), 

− povezave na robnih območjih mesta med urbanim prostorom – kulturno krajino – 
naravno krajino v zaledju, 
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− povezave med območji stanovanj in športnorekreacijskimi površinami (rekreacijske 
povezave). 

Shematsko omrežje teh sistemskih povezav je prikazano na sliki 97 v poglavju 10.3 
Značilnosti predlaganega zelenega sistema. 
 
Na odsekih, kjer je zaradi dejavnosti Luke Koper onemogočen dostop do morja, je 
potrebna vzpostavitev novih povezav v koncentričnih pasovih v oddaljenosti od morja. V 
primeru zasnove zelenega sistema mesta Koper so predlagani trije nizi: 

− od predlaganega območja osrednje mestne plaže skozi parkovno in 
športnorekreacijsko območje Bonifike in naprej ob ankaranski vpadnici,  

− Semedelski kanal – kolesarska pot Parenzana – območje pod Srminom – plovni 
kanal v ankaranskem razbremenilniku – zaliv Polje,  

− Badaševica – Pradišjol – Prade – Bertoki. 

Na odsekih z onemogočenim dostopom do morja se predlaga vzpostavitev oziroma 
povečanje števila rednih linijskih povezav po morju. 
 
Del načrtovanja rekreacijskih in prometnih linearnih prvin je tudi načrtovanje ozelenitev le-
teh z drevoredi in zelenicami. Ozelenitev povezovalnih prvin je potrebna ne samo v 
strukturnem in ekološkem smislu, temveč tudi v funkcionalnem, saj vegetacija v poletnem 
času nudi senco pešcem in rekreativcem. Drevoredne ureditve so prikazane na sliki 100 v 
poglavju 10.3 Značilnosti predlaganega zelenega sistema. 

10.2.3.1 Omrežje vodotokov in predlogi ureditev nekaterih povezovalnih prvin 
 
Omrežje vodotokov in drugih vodnih elementov 
 
Ugotovljena strukturna pestrost vodnih pojavov v obravnavanem prostoru, ki je obenem 
tudi doživljajska in ekološka pestrost, je bila dobro izhodišče in potencial v snovanju 
zelenega sistema. Na nivoju snovanja povezav v zelenem sistemu sem si prizadevala le-
te zagotavljati vzdolž vodnih prvin in različne pojavne oblike le-teh povezati v zasnovo 
zelenega sistema, saj vodni in obvodni prostor praviloma predstavlja doživljajsko bogato 
okolje.  
 
Omrežje vodotokov in drugih vodnih pojavov s spremljajočo obvodno vegetacijo 
predstavlja skelet zelenega sistema in glavno povezovalno prvino. To omrežje je namreč 
tudi osnova za obstoječe ali predvidene športnorekreacijske poti, ki potekajo vzdolž ali po 
vodotoku. Značaj obvodnih ureditev v zelenem sistemu je potrebno prilagoditi glede na 
prostor, skozi katerega vodotok teče. V mestnem prostoru se obvodne ureditve oblikuje 
bolj urbano, (program teh ureditev je športnorekreacijski, v primestnem oz. suburbanem 
prostoru je potrebno ureditve in intenzivnost programov prilagoditi suburbani krajini, v 
prehodu iz kulturne krajine v naravno, pa naj bi bil vodotok z obvodno zarastjo oblikovan 
čim bolj naravno.  
 
Vodotoki in hudourniki na obravnavanem območju delujejo povezovalno predvsem prečno 
na obalno linijo. Posledično je tako oblikovan tudi relief, kar velja predvsem za 
hudourniške grape. Prečni potek glede na urbani obalni pas, sukcesijska zarast 
hudourniških grap ter njihov potek globoko v notranjost zaledja mesta so potenciali, ki 
sem jih v zasnovi zelenega sistema poskušala nadgraditi z namenom ohranjanja naravnih 
zelenih koridorjev. 
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Kjer so vodotoki in obvodni prostor degradirani, jih je potrebno revitalizirati v čim bolj 
naravno stanje. Prav tako se predlaga obnovo zgolj tehnično reguliranih vodotokov. 
 
Kot pravi Koruza (1995), je namen obnove reguliranih vodotokov ta, da se ponovno 
vzpostavi bolj naravno stanje povsod tam, kjer je to smiselno in mogoče. Prav tako je 
namen, da bi regulirane reke ponovno postale estetsko privlačni elementi. Tako bi se 
prebivalcem bližnjih in oddaljenih urbanih zaledij ponovno ponudila možnost rekreacije v 
vidno prijetnem in psihofizično stimulativnem okolju. 
 
Obnova vodotokov mora vključevati tudi z vodo funkcionalno povezan ožji obvodni prostor 
in poplavne površine. Načrtovanje morebitnih protipoplavnih ukrepov mora biti celovito in 
večfunkcionalno. Revitalizacija vodotokov pomeni na novo ustvariti naravno raznovrstnost 
elementov, ki so značilni za vodne in obvodne biotope, kar pa prispeva tudi k doživljajski 
in estetski vrednosti obvodne krajine. V obnovo je potrebno vključiti tudi morebitno 
sanacijo neposrednih izpustov odpadne vode v vodotoke. Ne nazadnje je cilj revitalizacije 
vodotokov tudi razviti potencial za raznovrstne oblike rekreacije ob ali v vodotoku. 
 
Predlog zasnove zelenega sistema vnaša nove vodne prvine – plovne kanale. Podrobneje 
so ureditve predstavljene v poglavjih 10.5.2  Ureditev območja Koprske bonifike in 10.5.3 
Ureditev plovnega kanala s preusmeritvijo reke Rižane v ankaranski razbremenilnik. Ob 
izlivu večjih vodotokov v morje so predvidene razširitve plovnih kanalov za potrebe 
komunalnih privezov. V neposredni bližini teh razširitev zasnova zelenega sistema 
predvideva nova programska jedra. 
 
V smislu zagotavljanja privlačne rekreacijske povezave na J robu Koprske bonifike bi bilo 
smiselno preučiti možnost oblikovanja plovne poti tudi vzdolž Semedelskega kanala. 
Plovni kanal bi v nadaljevanju lahko potekal pod hitro cesto do glavne avtobusne in 
železniške postaje. Na tem mestu bi imel uporabnik možnost parkiranja osebnega 
avtomobila in komunalnega priveza, torej možnost menjave prevoznih sredstev. Kot 
zanimiva turistična ponudba bi bila menjava čoln-kolo, s katerim se nadaljuje pot ob 
Škocjanskem zatoku. Lokacija razširitve Semedelskega kanala ob glavni avtobusni postaji 
bi bila pozitivna tudi v vizualnem smislu, saj bi predstavljala prvo veduto mesta ob izvozu 
s hitre ceste. 
 
Bistvena usmeritev urejanja območij vodotokov in obalne linije je zagotovitev trajne javne 
dostopnosti brežin, vodotokov in morja, s tem pa tudi ohranitev tega prostora v javni rabi, 
če je le mogoče za prostočasne dejavnosti. 
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Lungomare 
 

 
Slika 92: Lungomare Koper–Izola (slikovna podloga: Google ..., 2009) 
 
Po trasi nekdanje enotirne železniške proge Parenzane zasnova zelenega sistema mesta 
Koper predvideva ureditev lungomare. Gre za ureditev promenade, javnih površin 
povezovalnega značaja vzdolž obalne linije Koper–Izola, ki mestoma vsebuje razširitve s 
pestrejšim programom dejavnosti (gostinska ponudba, otroško igrišče pri Moletu, 
kopališče Žusterna z bazeni, kopališče, prilagojeno za potebe Splošne bolnišnice Izola) in 
pa razširitve za potrebe ureditve komunikacijskih točk (postaje javnega potniškega 
prometa, postaja vzpenjače do Splošne bolnišnice Izola, ureditev manjših parkirišč). V 
zasnovi se predlaga tudi ureditev dvorednega drevoreda pinij od Izole do Žusterne ob 
promenadi kot nadaljevanje naravne vrednote, ki je opredeljena vzdolž klifa pod Splošno 
bolnišnico Izola. Kjer je profil obalnega prostora preozek zaradi klifa, se uredi enostranski 
drevored ob promenadi. Zasnova za lungomare predvideva še ureditev kopalnih ploščadi 
z opremo (tuši, preoblačilnice, javni sanitarni prostori, klopi, igrala, vsebniki za odpadke, 
ulična razsvetljava, ureditev dostopov do vode – rampe, lestve). 
 
Tipični prerezi predlaganih ureditev vzdolž lungomare so prikazani v prilogi E8: Tipologija 
prerezov obalnega prostora – predlog. 
 
Tipologijo lungomare in ureditev obalne pešpoti v Občini Piran je Nina Vrhovnik (2004) 
obdelala v svojem diplomskem delu Ureditev obalnega pasu Občine Piran – primer 
vzpostavitve obalne pešpoti. 
 
Območje vzhodno od izolskega polotoka do rta Viližan je v diplomskem delu Predlog 
novih prostorskih ureditev obalnega pasu od vzhodnega dela izolskega polotoka do rta 
Viližana obdelala Gaja Trbižan (2004). 
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Ureditev povezave obala – Splošna bolnišnica Izola 
 

 

 
 

 

 

Slika 93: Predlog vzpostavitve povezave obala – notranje zaledje ob hudourniški grapi z ureditvijo vzpenjače 
od Splošne bolnišnice Izola do morja (kartografska podloga: DOF 2006 ..., 2006) 
 
Ankaranska cesta 
Ankaransko cesto ob Škocjanskem zatoku se opremi s kolesarsko stezo in ozeleni z 
drevoredom na strani trgovskih objektov z namenom omiliti strukturno neskladje med 
pojavnostjo nakupovalnega središča in naravnega rezervata na drugi strani. Poleg tega 
drevored nudi pešcem in kolesarjem senco, ki ima predvsem poleti v mediteranskem 
podnebju blagodejen učinek (glej sliki spodaj). 
 

  
Slika 94: Ankaranska cesta – stanje Slika 95: Ankaranska cesta – predlog 
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10.2.4 Točkovne prvine 
Točkovne prvine zelenega sistema po Ogrinu in sod. (1994) predstavljajo posamezne 
razpršene prvine, ki omogočajo enakomerno razporeditev parkovnih, športnih in drugih 
zelenih površin znotraj mestnega tkiva. 
 
V poglavju 8.2.4 Strukturna analiza odprtih, zelenih in vodnih prvin ožjega območja 
obravnave so na sliki 67 prikazane obstoječe razpršene prvine odprtih, zelenih in vodnih 
površin s funkcijo ter razpršene prvine s potencialom za aktivno vključitev v zeleni sistem. 
Tem površinam sem v zasnovi zelenega sistema opredelila namembnost v skladu z 
vnaprej zastavljeno tipologijo odprtih in zelenih površin. V ekosistemskem smislu so 
razpršene prvine zelenega sistema v funkciji zaplat oziroma »stopalnih kamnov« med 
posameznimi večjimi zelenimi in odprtimi površinami. 
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10.3 ZNAČILNOSTI PREDLAGANEGA ZELENEGA SISTEMA 

Predlagani zeleni sistem poudarja reliefne značilnosti, vodotoke in druge naravne danosti 
obravnavanega prostora: 
− ohranjajo se gozdne zaplate in sukcesijska zarast v hudourniških grapah in se 

povezujejo z rekreacijskimi površinami, kjer je to mogoče (npr. Markovec); 
− širijo in programsko se obogatijo koridorji obvodnih prostorov in ureditve ob obalni liniji; 
− na območju Z od Škocjanskega zatoka se predlaga ureditev parkovnih površin z 

namenom aktivnega povezovanja z grajenim tkivom v neposredni bližini; 
− S rob Škocjanskega zatoka se poudari z ozelenitvijo ankaranske vpadnice; 
− na obstoječi mreži kanalov na Koprski bonifiki sloni oblikovanje osrednjega parkovnega 

območja in območja komunalnih privezov; 
− posamezni pomoli vzdolž obalne ceste Koper–Izola potekajo kot podaljški hudourniških 

grap v zaledju in poudarjajo reliefno členjenost zalednih površin; 
− območja varstva narave se vključujejo v zasnovo zelenega sistema in se povečini 

neposredno povezujejo z ostalimi zelenimi površinami iz zasnove (flišni klifi in 
ozelenjen lungomare, Škocjanski zatok in parkovne površine, flišni osamelec Srmin in 
ureditev v ankaranskem razbremenilniku). 
 

 
Slika 96: Prikaz zasnove zelenega sistema na digitalnem modelu višin (kartografska podloga: Geopedia 
...,2010) 
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Za dobro preskrbljenost vseh mestnih območij z zelenimi površinami in za njihovo lažjo 
dostopnost so v zasnovi predlagane nove povezave, obstoječe pa se krepijo s 
predlaganimi ozelenitvami (npr. ureditev drevoredov ob prometnicah) in razširitvami 
zelenih koridorjev. S tem se vzpostavljajo tudi trdnejši sistemski odnosi med 
posameznimi prvinami zelenega sistema. 
 

 
Slika 97: Shema povezav v predlogu zasnove zelenega sistema 

 

 
Slika 98: Shema principa vzpostavitve novih / krepitve obstoječih prečnih povezav obalnih ureditev s 
pomembnejšimi potmi v zaledju in vzpostavitev vmesnih vzdolžnih povezav 
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Z namenom boljše dostopnosti za prebivalce in izboljšanja mestne podobe se zelene in 
odprte površine poskušajo prilagoditi grajenim mestnim strukturam (glej slike spodaj in 
sliko 111). 
 

   
Slika 99: Prilagajanje grajeni strukturi: levo – v starem mestnem jedru, sredina – v primestnih poselitvenih 
območjih Semedeli in Markovcu, desno – v Olmu in Šalari v povezavi z okoliško kulturno krajino 
 

 
Slika 100: Drevoredne ureditve – ozelenjene povezave in izboljšana podoba mesta 
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Predlog zasnove zelenega sistema vključuje nove programske vsebine. S tem se mesto 
doživljajsko obogati, raba prostora pa je bolj raznovrstna (glej sliko in opis spodaj). 
 

 
Slika 101: Nove programske vsebine v zelenem sistemu mesta Koper 
 
Revitalizacija posameznih odsekov vodotokov Badaševice in njenega levega pritoka, ki 
poteka skozi predel Olma, bi pripomogla k doživljajski kvaliteti prostora in obnovila naravni 
potencial teh vodotokov na območju goste poselitve Olma in Šalare (glej sliko spodaj). 
 

 
Slika 102: Območja delne revitalizacije vodotokov v Olmu in Šalari 
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V predlogu zasnove zelenega sistema sem si prizadevala doseči čim bolj enakomerno 
razporeditev glavnih tipoloških zvrsti odprtega prostora. To so predvsem parkovne in 
športnorekreacijske površine ter otroška igrišča (glej sliko spodaj). 
 

 
Slika 103: Razmestitev parkovnih in športnorekreacijskih površin v planskih aktih Mestne občine Koper in 
predlogu zasnove zelenega sistema 
 
Na območjih mesta, kjer zelenih površin primanjkuje, zasnova predvideva boljšo 
preskrbljenost z le-temi, vsaj z drevorednimi potezami (glej sliki spodaj). 
 

  
Slika 104: Levo – ozelenitev območja PLT Luke Koper, desno – ozelenitev območja JV od mestnega jedra 
(območje trgovskih centrov) 
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Z vzpostavitvijo programskih jeder zelenega sistema na robu mestnih površin zasnova 
postavlja izhodišča za zadostitev potrebam po zelenih površinah tudi za prihodnost, ko bo 
obseg mesta presegel današnje meje. 
 

 
Slika 105: Pomembnost vključevanja posameznih tipoloških zvrsti zelenih površin v zeleni sistem in s tem 
posredno v namensko rabo prostora  
 
Zgornja slika prikazuje pomembnost vključevanja posameznih tipoloških zvrsti zelenih 
površin v zeleni sistem in s tem posredno v namensko rabo prostora. Bolj svetle površine 
so lahko po namenski rabi prostora tudi območja stanovanj, prometne infrastrukture, 
kmetijskih zemljišč, gozdnih zemljišč, vendar z opredeljenimi usmeritvami zelenega 
sistema.  
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Slika 106: Primerjava obsega javnih odprtih prostorov v Barceloni in predlagani zasnovi zelenega sistema za 
mesto Koper  
 
Uspešne rešitve nekaterih problemov v Barceloni, kot so reguliranje prometnega režima 
ob obali, ureditev obvodnih prostorov in obale, se lahko modificirane prenese v mestno 
okolje Kopra. Tako je bil v predlagani zasnovi zelenega sistema Kopra uporabljen princip 
umestitve večje parkovne ureditve ob obalno linijo, ki se hkrati zajeda globoko v notranjost 
mestnega tkiva. Namesto avenij, ki vodijo iz notranjosti proti morju, v Kopru predstavljajo 
pomembne povezave vodotoki, hudourniške grape in kanali, ki pravzaprav predstavljajo 
še večji potencial za razvoj rekreacijskih in ekoloških povezav zaledja z morjem v 
primerjavi z obremenjenimi prometnicami. Glede prostorskih danosti je mesto Koper težko 
povsem primerljivo z Barcelono, ki ima razmeroma obsežno ravninsko zaledje in je 
nizanje dejavnosti v pasovih glede na oddaljenost od morja izrazita, v primeru Kopra pa 
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so reliefne danosti take, da se taka razporeditev dejavnosti lahko zgodi samo mestoma, 
tudi zaradi zgodovinske širitve poselitve in pristaniških dejavnosti. Ne glede na to pa je bil 
v predlogu zasnove zasledovan tudi ta zgled. 
 
Pomembno vlogo za uspešno delovanje zelenega sistema ima tudi ureditev mirujočega 
prometa. Potreben je predvsem umik mirujočega prometa iz starega mestnega jedra in 
ureditev le-tega v pasu ob njem (ozelenjena parkirišča in garažne hiše) ter zmanjšanje 
parkirnih površin ob tržnici in njihovo preoblikovanje v javne odprte površine za 
prostočasne dejavnosti ob obali. Predlaga se tudi vzpostavitev novih ozelenjenih površin 
za mirujoči promet na robovih programskih jeder zelenega sistema. Poleg ureditev površin 
za mirujoči promet je za zagotovitev dostopnosti do zelenih površin predlagane zasnove 
zelenega sistema potrebno vzpostaviti ustrezno mrežo postajališč javnega potniškega 
prometa. 
 

 
Slika 107: Predlagana ureditev mirujočega prometa (kartografska podloga: Kategorizacija ..., 2005)  
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10.4 USMERITVE ZA UREJANJE POSAMEZNIH PRVIN PROSTORA, KI SO DEL 
ŠIRŠEGA ZELENEGA SISTEMA IZVEN URBANEGA OKOLJA 

10.4.1 Kulturna krajina in območja varstva narave 
Ugotovitve in usmeritve za urejanje odprte krajine so deloma povzete po Ogrinu (1998). 
Dejavnik, ki najbolj opredeljuje značaj odprte krajine, so kmetijski sistemi izrabe. V 
primeru kulturne krajine zaledja Kopra imajo najbolj krajinotvorno vlogo vinogradi, nasadi 
oljk in sadovnjaki. Za te vrste kmetijske izrabe velja tudi: 

− so najbolj zanimivi v današnjih in bodočih tržnih razmerah, 

− najmanj potratni kar se tiče porabe vode za namakanje. 

Usmeritve za oblikovanje prostora kulturne krajine kot zaledja zelenega sistema: 
− podpirati samo tiste oblike posodabljanja pridelovalnega prostora, ki so v skladu z 

naravnimi razmerami, ki ne slonijo na melioracijah in hkrati prispevajo k 
nadaljnjemu razvoju kulturne krajine v regiji, 

− ohranjanje reliefnih posebnosti prostora (flišni klifi, obdelovalne terase, 
nepozidanost Srmina – flišnega osamelca, hudourniške grape), 

− ohranjanje prepoznavnega krajinskega elementa – obmorskih ravnic (predvsem 
Ankaranska bonifika) – nepozidanega in v kmetijski rabi, 

− ob pričakovanju povečevanja nasadov oljk, vinogradov in sadovnjakov je potrebno 
posebno pozornost nameniti vnašanju le-teh v prostor, saj le-ti izrazito prostorsko 
delujejo. Poleg agrotehniških je potrebno upoštevati tudi krajinsko-strukturne vidike 
umeščanja, 

− graditi je potrebno na tradicionalnih krajinskih vzorcih, 

− slediti je treba reliefnim in drugim naravnim danostim zemljišča, 

− robove naselja je treba jasno opredeliti, 

− potrebno je ohranjanje in vzpostavljanje zaplat naravne rastlinske zarasti za 
zagotovitev stabilnega ekosistema. 

 
Poleg kulturne krajine je za zeleni sistem mesta pomembno tudi povezovanje z območji 
varstva narave, ki jih v primeru Kopra znotraj samega mesta ni, z izjemo nekaj večjih 
dreves, flišnih klifov v Žusterni in naravnega rezervata Škocjanski zatok. Namen vključitve 
območij naravnih vrednot in drugih območij varstva narave v zeleni sistem je ohranjanje 
narave. Ta območja v zelenem sistemu primarno opravljajo ekološko funkcijo. Območja 
varstva narave se v primeru Kopra nahajajo izven urbanih območij na robnih območjih 
mesta. Ta območja so: rastišče pozejdonke na območju Žusterne (naravna vrednota 
državnega pomena in območje Nature 2000), reka Rižana na vzhodu, flišni osamelec 
Srmin, Ankaranska bonifika – aluvialna ravnica s trstičevjem, park ob objektu MORS pred 
zalivom sv. Katarine ter na območju zaliva sv. Katarine naravna vrednota državnega 
pomena – obrežno močvirje pri sv. Nikolaju (glej prikaz naravnih vrednot na širšem 
območju obravnave v prilogi C1). Bistvena usmeritev za območja varstva narave v okviru 
zelenega sistema je ohranitev teh površin in elementov prostora v vlogi varstva narave. 
Zato jih je potrebno zaščititi pred pozidavo, načrtovanje dejavnosti na njihovih robnih 
območjih pa mora potekati na čim bolj sonaraven način. 
 
Zeleni sistem mesta je treba obravnavati tudi v širšem prostorskem kontekstu, to je na 
občinski ravni, regionalnem in državnem nivoju. Agrarno zaledje mesta Koper in globlje v 
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notranjosti tudi naravno zaledje predstavljata dober potencial z vidika zadovoljevanja 
potreb prebivalcev Kopra v smislu rekreacijskih in izletniških destinacij. Povezovanje 
zaledja z zelenim sistemom pa je potrebno tudi v ekološkem smislu. Na sliki spodaj so 
prikazane povezave zelenega sistema mesta Koper s ključnimi varstvenimi območji 
Nature 2000 na občinskem, regionalnem in državnem nivoju. 
 
Prikazana so območja Nature 2000, ki se delijo na: posebna območja varstva po ptičji 
direktivi (v nadaljevanju: SPA), posebna ohranitvena območja po habitatni direktivi (v 
nadaljevanju: SAC) in potencialna posebna ohranitvena območja (v nadaljevanju: pSCI). 
 

 
Slika 108: Območja Nature 2000 in območja naravnih vrednot državnega ter lokalnega pomena 
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Preglednica 13: Območja Nature 2000 na obravnavanem območju in njegovem zaledju  

Vrsta območja Nature 
2000  

Ime območja 

SPA SI5000028 Debeli rtič –  
SAC SI3000243 fišni klif in obalno morje na zahodnem delu Debelega rtiča 
SAC SI3000241 Ankaran – Sv. Nikolaj – obrežno močvirje pri sv. Nikolaju 
SAC SI3000251 Žusterna – rastišče ogrožene morske cvetnice pozejdonke 
SAC SI3000252 Škocjanski zatok –  
SPA SI5000008 polslano mokrišče z laguno in mokrotnimi travniki pri Kopru 
pSCI SI3000252  
SAC SI3000212 Slovenska Istra (območje predlaganega krajinskega parka Dragonja) 
pSCI SI3000212  
SPA SI5000023 Kras 
SAC SI3000276 Kras (območje predlaganega krajinskega parka Kraški rob) 
pSCI SI3000276  
SAC SI3000037 Pregara – travišča 
pSCI SI3000060 Rižana – vodotok s kraškim izvirom 
 
Navedene usmeritve za urejanje kulturne krajine in varstvo narave v širšem prostorskem 
kontekstu zelenega sistema bi pripomogle k ohranjanju in razvoju izvirne prostorske 
identitete, s tem pa bi se povečal turistični, rekreacijski in doživljajski potencial območja. 

10.4.2 Povezovanje zelenega sistema mesta s suburbanimi območji 
Podobno kot za primer Ljubljane opredeljujeta Kučan in Mušič (2002) je namen zasnove 
zelenega sistema mesta Koper nakazati tudi bolj načrten razvoj in postaviti izhodišča za 
prehod iz suburbanega v urbano bivalno okolje, v katerem je zajeta tudi mestna krajina, ki 
mestnosti ni zgolj krajinski okvir, temveč je tako eden od njenih dejavnikov kot njen 
notranji strukturni člen. Enako velja tudi za suburbano bivalno okolje in suburbano krajino. 
 
Odnos suburbanih poselitvenih območij do odprte krajine na primeru zaledja Kopra v 
diplomskem delu obravnava Lipovec (2006), v katerem pojem suburbane krajine 
opredeljuje kot odprti prostor predmestnih območij. Gre za odprti prostor znotraj naselij in 
na kontaktnem območju z odprto krajino.  
 
Lipovec (2006) za obravnavani prostor predlaga, da se vzpostavi omrežje primestnih 
naselij, namesto da bi se spontano razraščala obsežna amorfna in homogena poselitvena 
območja. Pomembna je načrtna organska rast naselij, dopolnjuje se obstoječe grajeno 
tkivo. Omeji se spontane trende obcestnega zraščanja. Z ohranjanjem in poudarjanjem 
zelenih cezur med posameznimi naselji se povečuje strukturna kompleksnost in čitljivost v 
prostoru. Omogočen je bolj neposreden stik in intenzivnejše prepletanje ter funkcionalno 
povezovanje med grajenimi strukturami oziroma naseljem in odprto krajino. Za 
vzpostavljanje čitljivih in prepoznavnih silhuet naselij in za skladno krajinsko podobo je 
treba formirati jasne robove naselij v odnosu do odprtega prostora in zgoščati poselitev 
znotraj obstoječih poseljenih območij. Rob pozidave definirajo grajene strukture in 
naravne prvine, predvsem reliefna členjenost, vodni koridorji in vegetacijske poteze. Rob 
pozidave je smiselno približati naravnim ločnicam ali členitvam v prostoru: vodotoku, 
hudourniški grapi ali reliefni ločnici. Javni ali skupni odprti prostor predstavlja programsko 
in strukturno cezuro in vez med stanovanjsko sosesko, individualnimi vrtovi in kulturno 
krajino. Ta prostorska sestavina predstavlja osrednjo potezo suburbane krajine. Krajino se 
v funkcionalnem smislu preobrazi iz kulturne v predmestno; prevzame nove vloge, s tem 
pa se v določeni meri spremenijo tudi njene strukturne značilnosti. V kontekstu 
suburbanega stanovanjskega okolja postane suburbana stanovanjska krajina del 
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bivalnega okolja, neposredno za rekreacijo, sprostitev in druženje ter posredno na 
duhovno-simbolni ravni. 
 
V zasnovi zelenega sistema mesta Koper v okviru te naloge se opredeli suburbane zelene 
površine v naselju Bertoki - Prade, tako kot to predlaga Lipovec (2006), in na območju 
Olma (skrajni jug zasnove zelenega sistema). Ostala suburbana območja niso bila 
podrobneje opredeljena, imajo pa v zasnovi zelenega sistema nastavljene osnove v 
gozdnih površinah, površinah s sukcesijsko zarastjo oziroma zaraščajočih se površinah, ki 
se lahko povežejo z dodatno opredeljenimi zelenimi površinami v javne zelene površine 
suburbane krajine. 
 
Sicer pa je območja suburbane poselitve v zaledju Kopra potrebno v prostorskih aktih 
jasno opredeliti in omejiti na način, kot to predlaga Lipovec (2006). Potrebno je 
prestrukturiranje teh območij kot samostojnih naselij v smislu zadovoljevanja potreb po 
zelenih površinah, in sicer z rezervacijo javnih zelenih površin in njihovim povezovanjem v 
zeleni sistem mesta. 

10.5 PODROBNEJE OBRAVNAVANI DELI ZELENEGA SISTEMA 

10.5.1 Zasnova dela zelenega sistema v mestnem jedru 
Območje historičnega mestnega jedra zaradi pestre tipologije odprtih zelenih prostorov 
predstavlja prav posebno območje v zelenem sistemu celotnega mesta Koper. Pogostost 
menjave grajenih mas in zelenih površin ter povezave le-teh z morjem ustvarjajo 
doživljajsko bogat prostor, ki v zasnovi zelenega sistema mesta predstavlja specifično 
programsko območje. 
 
Zasnova temelji na povezavi obstoječih zelenih in odprtih površin v sistem (glej grafično 
prilogo E2). Vendar določene površine lahko delujejo kot del sistema le ob predhodnem 
preoblikovanju in spremembi rabe. Tako na primer Franko (2005) ugotavlja, da zaradi 
pomanjkanja podatkov o stanju zelenih površin v preteklosti rekonstrukcija zelenih površin 
v mestnem jedru v večini primerov ni možna, zato na večjem delu skozi zgodovino 
pomembnih površin predlaga nove ureditve z elementi navezave na preteklost, 
prilagojene prostorskim in funkcionalnim razmeram današnjega časa.  
 
Poleg preoblikovanja odprtih površin je predpogoj za vzpostavitev dobro delujočega 
zelenega sistema razbremenitev odprtih površin trgov mirujočega prometa. Trgi so 
namreč javni odprti prostori, značilni za stara poselitvena jedra mediteranskih mest, in 
imajo v strukturnem in socialnem smislu pomembno vlogo v zelenem sistemu starega 
jedra. V zasnovi se predlaga reševanje problema mirujočega prometa v mestnem jedru z 
ureditvijo ozelenjenih parkirišč in parkirnih hiš v obroču okrog mestnega jedra. Površine v 
parkirnih hišah bi primarno služile za potrebe prebivalcev mestnega jedra ter za ljudi, ki 
dnevno migrirajo na delovno mesto v jedro. Prav tako pa bi bile te površine namenjene 
vsem ostalim obiskovalcem mesta. Del površin na severni strani mestnega jedra, ki so v 
rabi mirujočega prometa, se ohranja za ta namen, vendar v zmanjšani obliki. Kjer je 
prostorsko izvedljivo, se predlaga njihova ozelenitev. Predlog spremenjene ureditve 
mirujočega prometa je predstavljen v poglavju 10.3 Značilnosti predlaganega zelenega 
sistema. 
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Zasnovo dela zelenega sistema v mestnem jedru predstavljajo nove ureditve 
zgodovinskih plasti zelenja in drugih odprtih površin mesta. Posamezne vsebine zasnove 
dela zelenega sistema v mestnem jedru so povzete po Franko (2005). Koncept dela 
zelenega sistema v starem jedru predvideva: 
− ureditev trga Brolo brez zelenic (vračanje v prvotno stanje) v skladu z romansko-

gotsko tradicijo pozidave, ki ne vključuje večjih javnih zelenih prostorov, predlaga se 
tudi programska obogatitev prostora, ki bo prilagojena prostorskim in funkcionalnim 
razmeram današnjega časa; 

− ureditev samostanskih vrtov (frančiškanski in servitski samostan, samostan sv. Ane in 
sv. Klare) in vrtov ob palačah (palače Gravisi-Barbabianca, Almerigogna, De Belli itd.) 
– nujno je ohranjanje teh odprtih površin kot kulturne in urbanistične dediščine; 
predlaga se ureditve z elementi navezave na preteklost, ki bi predstavljale 
doživljajsko pestre poljavne prostore v primeru javne rabe objektov; v primeru 
zasebne rabe objektov se ohranja reprezentativna funkcija teh zelenih površin; 

− ohranjanje zasebnih vrtov kot zelenih površin, ki prispevajo k boljši mikroklimi 
mestnega jedra; po potrebi morebitna prenova določenih površin zelenjavnih vrtov in 
oblikovanje novih parkovnih javnih površin; 

− na območju nekdanjega pokopališča ob rotundi Janeza Krstnika se površine, 
zasedene s parkiranjem, delno nameni za potrebe ureditve ozelenjenega otroškega 
igrišča (primernost bližine zdravstvenega doma), del površin pa ostane za namen 
mirujočega prometa za potrebe delovanja zdravstvenega doma; 

− ureditev otroških igrišč – poleg obstoječih igrišč, ki po večini pripadajo vrtcem, se 
predvidi ureditev večjega otroškega igrišča kot glavnega mestnega otroškega igrišča; 
igrišče je umeščeno na obrobje jedra ob mestni tržnici zato, da bi zadovoljevalo tako 
potrebe prebivalcev jedra kot tudi vseh drugih obiskovalcev, ki se na predmetni 
lokaciji pogosto zadržujejo, na južni strani pa bi se otroško igrišče povezovalo s 
parkovno – plažno ureditvijo na Bonifiki; ob programskem redefiniranju trgov bi bilo 
smiselno del površin nameniti za otroško igro oziroma prostor oblikovati tako, da igro 
omogoča, kar je potrebno predvsem v bližini večstanovanjskih objektov (npr. 
Nazorjev trg, Gramšijev trg, Kosovelov trg); obstoječe igrišče na Vojkovem nabrežju 
(V) bi bilo treba preoblikovati in odpreti za javnost;  

− ozelenitev parkirišč na mestnem obrobju in parkirnih površin za potrebe 
zdravstvenega doma ter površin na Glagoljaški in Dijaški ulici; na S reliefno 
dvignjenem robu se predlaga tudi ureditev podzemnih parkirnih hiš; del površin ob 
umiku luških dejavnosti na S robu se lahko prav tako nameni mirujočemu prometu, 
vendar v sklopu potniškega pristanišča;  

− ureditev mreže ulic, ki odprte površine povezuje v sistem in se v smeri proti morju 
razširi v trge, kjer so se križale plovne in kopne trgovske poti; ob razširitvah se ulični 
prostor lahko programsko obogati; drevoredna ureditev se ohranja na Cankarjevi ulici, 
kjer se predlaga zamenjava obstoječih palm z avtohtono kulturno drevnino (npr. Celtis 
australis), ki je ustreznejša ne samo v strukturnem smislu, temveč tudi v 
ekonomskem (ni potrebno zalivanje poleti in zaščita pred mrazom pozimi);  

− ureditve trgov, prilagojene prostorskim in funkcionalnim razmeram današnjega časa z 
elementi navezave na preteklost predvsem na trgih, ki so prostorsko ločeni od morja 
z osrednjo vlogo Titovega trga in trga Brolo. Kljub temu, da so trgi izgubili prvotno 
funkcijo povezanosti s pristanišči in morjem ter jih je zaprla nova gradnja, 
predstavljajo veliko kvaliteto v prostoru kulturnega spomenika mestnega jedra, zato 
jih je treba s primerno programsko opredelitvijo oživiti, da bodo postali glavna žarišča 
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javnega življenja mesta Koper; potrebno je ohranjati prehodnost in linearne povezave 
iz notranjosti mestnega jedra proti obodu (morju), kjer se zaključijo v obliki trgov; na 
severnem robu jedra se predlaga sprostitev površin, ki jih zaseda Luka Koper, za 
potrebe ureditve potniškega pristanišča, ki lahko preko novih javnih površin (npr. 
ureditev javne ploščadi ali plaze) vzpostavlja neposredno povezavo z Ribiškim trgom, 
Vergerijevim trgom in razgledno ploščadjo Belvedere; 

 

  
Slika 109: Ohranjanje povezav trgov z morjem in 
zelenimi prostori ob mestnem jedru (kartografska 
podloga: TTN 5 ..., 1994) 

Slika 110: Ohranjanje linearnih povezav iz 
notranjosti mestnega jedra proti morju oziroma 
zaledju (kartografska podloga: TTN 5 ..., 1994) 

 
− ureditev zelenega obroča v obliki drevorednih potez vzporedno z robom mestnega 

jedra je potrebna za vizualno sanacijo strukturnih neskladij (zastiranje neželenih 
pogledov), nastalih ob gradnji objektov, ki so po višini in razmerjih izstopajoči in tuji 
raščeni nizki pozidavi mestnega jedra; poleg ureditve drevoredov ob prometnicah, ki 
potekajo koncentrično na jedro, se predlaga tudi ureditev parkovnih površin in 
ozelenitev ter vzpostavitev novih površin za mirujoči promet; pas prostora 
neposredno ob jedru se uredi kot matrika izmenjujočih se odprtih (parkovnih in 
parkirnih površin) in pozidanih površin (poslovno-trgovski program, stanovanjska raba 
in gradnja študentskih domov za potrebe univerze v mestnem jedru); celotna ureditev 
pasu ob jedru bi tako okrepila simboliko nekdanjega otoka, izboljšala morfološko 
zgradbo mesta in hkrati s tem veduto ter prepoznavnost mestnega jedra v širšem 
prostoru; 

  
Slika 111: Oblikovanje zelenega obroča okrog mestnega jedra bi pripomoglo k izboljšanju vedute in okrepilo 
simboliko nekdanjega otoka 
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Slika 112: Strukturiranje pasu prostora, ki na JV strani meji na  mestno 
jedro 

 
S pomočjo zgoraj navedenih ureditev zelenih površin bi lahko mesto nadgradilo pestrost 
zgradbe, poudarilo lastnosti mestnega jedra – kulturnega spomenika, postalo prijetnejši 
doživljajski in bivalni prostor, s tem pa tudi privlačno programsko jedro zelenega sistema 
mesta Koper.  

10.5.2 Ureditev območja Koprske bonifike 
Programsko jedro zelenega sistema na Koprski (Semedelski) bonifiki predstavlja osrednji 
mestni park, ki ga mesto nujno potrebuje za zagotovitev primerne kvalitete bivanja 
prebivalcem v mestnem okolju. Prednosti izbrane lokacije so: bližina mestnega jedra, 
obstoječe stanje površin Koprske bonifike ter prostor v povezovalni vlogi med starim in 
novim mestom. Le-ta je po večini še nepozidan, deloma pa območje že zasedajo 
športnorekreacijske površine. Oblikovalsko izhodišče predlagane zasnove predstavlja 
mrežna struktura nekdanjih solin predmetnega območja v povezavi z ohranjanjem in 
krepitvijo obstoječih povezav s sosednjimi območji, z vzpostavitvijo novih povezav ter 
vključevanjem obstoječih športnih površin v novo zasnovo. Izbira dejavnosti oziroma 
programa za predlagano zasnovo temelji na predhodno opredeljenih potrebah prebivalcev 
Kopra, umeščanje posameznih programov pa je pogojeno predvsem z (ne)potrebno 
soseščino morja oziroma z oddaljenostjo od obale.  
 
Predlagano zasnovo za osrednje parkovno in športnorekreacijsko območje sestavljajo trije 
programski sklopi, nanizani v pasovih glede na obalno linijo (glej sliko spodaj). 
Povezovalni prvini vseh treh sklopov sta glavna promenadna pot in razširjeni Kanal 
Grande (imenovan tudi Kanal 36), za katerega je v predlagani zasnovi predvidena 
ureditev v plovni kanal s komunalnimi privezi v njegovih razširitvah. Nova glavna pot v 
smeri V–Z na S strani območja in plovni Kanal Grande tako povezujeta tudi mestno 
zaledje z obalo in morjem preko javnih parkovno-rekreacijskih površin. Povezovalne 
površine med Koprsko bonifiko in Škocjanskim zatokom so na spodnji grafiki opredeljene 
kot četrti sklop podrobnejše obravnave. Zasnova dela zelenega sistema na Koprski 
bonifiki je grafično podrobneje prikazana v prilogah E3 in E4. 
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Slika 113: Trije sklopi zasnove programskega jedra zelenega sistema na Koprski bonifiki in četrti povezovalni 
sklop (kartografska podloga: DOF 2003 ..., 2003; DOF 2016 ..., 2016) 
 
Prvi programski sklop, ki si navezuje neposredno na obalno linijo, predstavljajo javne 
plažne in parkovne ureditve z razširjenim območjem komunalnih privezov v ustju 
Semedelskega kanala (na J). Plažne površine so zasnovane kot strukturno prazen prostor 
travnatih površin, členjen z dostopnimi potmi in drevesno vegetacijo predvsem v funkciji 
zagotavljanja sence. Programsko jih dopolnjuje nekaj športnih igrišč ter gostinska objekta 
na V strani območja. Pri oblikovanju teh gostinskih objektov bi bilo potrebno zagotoviti 
nizko etažnost (P+1) in čim večjo transparentnost pritlične etaže z namenom zagotavljanja 
pogledov na morje. Na območju se predlaga opremljanje z minimalno potrebno kopališko 
infrastrukturo, kot so tuši, montažne kabine na V strani promenadnega drevoreda in 
sanitarije v okviru gostinskih objektov.  
 

 
Slika 114: Plastenje horizontal – značilnost in privlačnost obalnega prostora, ki jo je potrebno v oblikovanju 
v čim večji meri ohranjati oziroma vzpostavljati (strukturiranje prostora, vendar ne zastiranje pogledov proti 
morju)  
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Slika 115: Strunjan – primer nizanja drevorednih potez ob obali in hkrati ohranjanje pogledov proti morju 
(slika levo: Strunjan, 2016; slika desno: Google ..., 2009) 

 
Obalna linija se v zasnovi podaljšuje z ureditvijo pomola, ki je podaljšek glavne poti skozi 
parkovno območje Bonifike in poteka prečno na promenado Semedelske ceste. Prostor, ki 
ga obdajata novi pomol in promenada, se polkrožno zasuje in uredi plažne površine s 
postopnim naraščanjem globine morja, predvsem za potrebe kopanja, igre otrok ter 
rekreacije vseh socialnih skupin s posebnimi potrebami. V bližino tega območja in mestne 
tržnice se predlaga umestitev in ureditev otroškega igrišča, ki bi deloval povezovalno in 
zadostil potrebam obeh območij. 
 
Vzdolž celotne promenade se uredi dostope do vode za potrebe kopanja, v senci 
promenadnega drevoreda pa je predvidena umestitev klopi in druge urbane opreme. Bolj 
kopališki del, to je Z del promenade, se od sprehajalno-kolesarskega dela oddeli s 
prekinjenimi odseki mejnega zidca, ki lahko služijo kot klopi in kot ločevalni element med 
deloma promenade. 
 
Drugi sklop V od Piranske ceste predstavljajo javne parkovne površine z območjem 
komunalnih privezov (približno 63) v razširjenem Kanalu Grande, obvodno terasno 
ureditvijo in športnorekreacijskimi površinami na JZ strani. Slednje se povezujejo s 
stanovanjskimi območji Semedele preko novega nadhoda čez hitro cesto. Za potrebe teh 
stanovanjskih območij in vseh ostalih uporabnikov novega nadhoda se predlaga tudi 
ureditev nekoliko večjega otroškega igrišča ob povezavi čez hitro cesto, ki je z nasipom 
ločeno od sosednjih prometnih površin in virov hrupa. Na Z strani priključka na hitro cesto 
je predlagana razširitev obstoječega območja komunalnih privezov v Semedelskem 
kanalu. Površine med hitro cesto in območjem privezov se nameni za parkovno rabo 
oziroma za ureditev obvodnih javnih površin bolj urbanega značaja.  
 
Parkovne površine na S strani Kanala Grande imajo poudarek na prehodnosti prostora in 
so namenoma programsko skromnejše v primerjavi s sosednjimi površinami, da bi 
zadostile bolj sproščeni rabi odprtih zelenih površin (sprehajanje, igra, piknik, ležanje na 
travi ...). Na tem območju se predlaga zgolj umeščanje klopi v bližini poti in kanala na S 
strani ter mestoma umeščanje otroških igral (ob križiščih različnih smeri). Izhodišče za 
oblikovanje poti skozi območje (glej slike spodaj) so bili solinski bazeni in poti med njimi 
(nekdanja raba teh površin pred izsušitvijo v začetku 20. stoletja). 
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Slika 116: Nekdanje soline Semedela, Gome, San Leone iz začetka 20. stoletja kot izhodišče za oblikovanje 
poti – shematski prikaz na sliki desno (slika levo zgoraj: Razglednica ..., 2010; slika levo spodaj: IGM 
Capodistria ..., 1919) 

 
Tretji sklop predlagane ureditve na Koprski bonifiki predstavljajo obstoječe 
športnorekreacijske površine, dopolnjene z novim programom. Zasnova predvideva 
strukturiranje obstoječega prostora in povezav z ozelenjevanjem ob pomembnejših poteh 
in ureditvijo prostorov za počitek ali opazovanje dogajanja na igriščih. Namen 
strukturiranja poti je ustvarjanje hierarhije povezav, ki omogoča lažjo orientacijo v 
prostoru, kar je šibka točka obstoječe situacije. 
 
Na J predmetnega območja je predvidena vzpostavitev nove povezave – nadhoda preko 
hitre ceste – s stanovanjskim območjem v Olmu. 
 
Na SZ robu in na V območja sta v zasnovo umeščena dva gostinsko-servisna objekta za 
potrebe delovanja športnorekreacijskih površin. Predvideni objekt na SZ robu nadomešča 
obstoječi objekt na Z robu območja ob teniških igriščih. Drugi predvideni objekt na V robu 
je umeščen na vstopnem delu športnorekreacijskega območja, ki se povezuje z 
Ljubljansko cesto in območjem stadiona. Zadnjo razširitev plovnega Kanala Grande 
predstavljajo območja komunalnih privezov (približno 40) na JV delu tretjega sklopa 
predlagane ureditve. Nabrežje območja komunalnih privezov je urejeno v smislu 
funkcionalnih površin za potrebe privezovanja, z urejenim dostopom s ceste in kot 
sprehajalno območje. 
 
Poti, ki vodijo skozi območje tretjega sklopa, se na SZ robu združijo na osrednjem 
prostoru, ki je oblikovan kot dobro prehodna ploščad z vodnimi motivi, klopmi, manjšim 
otroškim igriščem in kot površina, kjer se izmenjujejo tlakovane in peščene površine. 
Prostor se v smeri SZ izteče v glavno povezovalno-promenadno pot, ki povezuje vse tri 
sklope.  
 
Obstoječa obodna pot na S robu športnorekreacijskega območja se ohranja. Le-to se 
smiselno navezuje na rabo prostora S od te poti. Obstoječe rabe prostora so od Z proti V 
naslednje: parkirna hiša v gradnji, športna dvorana Bonifika, površine ob osnovni šoli, 
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obstoječe kvalitetno parkovno zelenje (potrebno zagotavljanje prehodnosti le-tega) in 
območje stadiona. 
 
Športnorekreacijski del tretjega sklopa se na J strani zaključuje s plovnim Kanalom 
Grande in sprehajalno potjo ob njem. Za utrjevanje brežin Kanala Grande se predlaga 
uporabo naravnih materialov lesa in lokalnega kamna (glej sliki 86 in 87) in zasaditev z 
avtohtonimi in biotehnično ustreznimi rastlinskimi vrstami za zagotavljanje stabilnosti, 
obenem pa je potrebno zagotavljanje pretočnosti kanala in primernih globin za njegovo 
plovnost (minimalna globina ob oseki 1,5 m, na območju komunalnih privezov vsaj 2,5 m 
oziroma minimalna potrebna globina za motorne čolne z ugrezom do 1 m). Plovni kanal 
strukturno poudarja sprehajalna pot z drevoredno ureditvijo vzdolž njega, ki pa je tudi v 
funkciji zaščite pred soncem za vse uporabnike sprehajalne poti. Za drevoredno ureditev 
ob kanalu bi bila priporočljiva zasaditev zimzelene drevesne vrste (npr. Pinus pinea), saj 
bi tako tudi v zimskem času predstavljala kvalitetno strukturno potezo in s tem pripomogla 
k boljši orientaciji v prostoru. Tudi z vidika vzdrževanja in čiščenja kanala v jesenskem 
času je primernejša uporaba zimzelene drevnine. Ker plovni kanal predstavlja doživljajsko 
privlačen prostor (element vode, dogajanje in promet v njem), je smiselno ob razširitvah, 
ki mejijo na eni strani na športna igrišča, na drugi pa na sprehajalno pot ob kanalu, 
umestiti klopi za počitek in opazovanje, mestoma igrala ter drugo urbano opremo. 
Ureditev plovnega kanala je mogoče radikalen predlog in postavlja se tudi vprašanje 
zagotavljanja zadostne vodnatosti, pretočnosti in drugih tehničnih zahtev. Tudi v smislu 
vzdržnosti poseganja v prostor ne gre za majhen poseg. Kljub temu pa menim, da 
predlagana ureditev trajnostno predstavlja sprejemljivejši poseg kot je načrtovana marina 
za zadovoljitev potreb po komunalnih in komercialnih privezih ali razvojne ideje o ureditvi 
otoka v neposredni bližni Kopra oziroma Izole. Ureditev plovnega kanala bi za razliko od 
omenjenih projektov pomenila podaljšanje obalne linije in javno dostopnih obvodnih 
površin v notranjost kopnega, novo oblikovno vodno prvino v tem prostoru, priložnost za 
urejanje bolj urbanih in raznovrstnih javnih obvodnih prostorov za vse socialne skupine 
prebivalcev in obiskovalcev, aktivno povezavo notranjosti mesta z morjem, ob tem pa bilo 
zadoščeno tudi potrebam po komunalnih privezih. 
 
Površine Z od obstoječe bencinske črpalke ob hitri cesti, ki se nahaja na J strani tretjega 
sklopa, se nameni ureditvi avtocestnega počivališča parkovnega značaja. Na počivališču 
se predvidi bogato zasaditev za potrebe sence v poletnem času, z mizami in klopmi (lahko 
tudi igrali), ki se vizualno navezuje na plovni Kanal Grande. 
 
Območje SV od Ljubljanske ceste predstavlja četrti sklop ureditve. Ta je v funkciji 
povezovalnih površin med Koprsko bonifiko in Škocjanskim zatokom, kar pa je zaradi 
pozidanosti območja ponekod omejeno na ozelenjene povezave vzdolž prometnic. Na SV 
strani Ljubljanske vpadnice kmalu po izvozu s hitre ceste in pred prvim krožiščem je 
umeščen trgovski center s parkirno hišo, ki območje zapira. Povezava na ravni zelenega 
sistema je skrčena na peš in kolesarsko stezo z obojestransko ozelenitvijo v širini 
približno desetih metrov. V neposredni bližini tega trgovskega centra in zahodno od iztoka 
Badaševice v Škocjanski zatok sta še dva trgovsko-poslovna objekta, ki pa imata površine 
za mirujoči promet urejene kot parkirišče in ne kot parkirno hišo. Ta parkirišča bi bilo 
potrebno bolj intenzivno ozeleniti in urediti peš ter kolesarske povezave vzdolž parkirišč, 
kjer povezave še niso urejene. Ne glede na stanje pozidanosti menim, da bi morala biti na 
območju četrtega sklopa predlagane ureditve okrepljena vsaj ozelenitev peš in kolesarske 
cone v smislu ureditve obojestranskega drevoreda vzdolž celotnega severnega roba 
četrtega sklopa, v predelu parkirišč pa bi bilo smiselno urediti razširjen koridor, namenjen 
pešcem in kolesarjem. Samo parkirišče ob krožišču s fontano bi bilo smiselno izdatneje 
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ozeleniti. V primeru odstranitve parkirne hiše ob trgovskem centru (ob Ljubljanski cesti) bi 
bilo na severnem robu »kareja« potrebno ohranjati nepozidan, ozelenjen in javno 
prehoden pas širine od 25 do 50 m v smislu povezovalnih zelenih površin. Prav tako 
usmeritve za nepozidanost, ozelenjenost in javno prehodnost veljajo za še nepozidana 
zemljišča zahodno od izliva Badaševice v Škocjanski zatok, za katera se predlaga 
parkovna ureditev in navezava na vodne površine. Na bregu Badaševice pred izlivom v 
Škocjanski zatok se ureditev nadaljuje kot sprehajalna pot z drevoredom, kolesarsko 
stezo in opazovalnicami za ptiče ob poti kot navezava na Škocjanski zatok. Ta zelena 
rekreacijska povezava se v nadaljevanju predvidi vzdolž celotnega območja naravnega 
rezervata, mimo pristaniških površin do krožišča pred Luko Koper (iz smeri Bertokov). Od 
tam bi potekala vzdolž cestne povezave Bertoki–Ankaran oziroma vzdolž ankaranske 
vpadnice. Z ureditvijo Koprske bonifike v predlaganem obsegu bi opisana povezava tvorila 
sklenjen obroč zelenih površin različnih funkcij koncentrično glede na staro mestno jedro, 
ki bi predstavljal močno povezavo morja in obalnega prostora s Škocjanskim zatokom in 
nato naprej proti Ankaranu. 
 

  
Slika 117: Pogled na predlagano prostorsko ureditev Koprske bonifike iz smeri mestnega jedra 
 
Umestitev osrednjega mestnega parka na Koprski bonifiki, ki se navezuje na obalo, deluje 
kot povezovalni element tudi med starim mestnim jedrom in stanovanjskimi območji na J 
mesta. S predlagano programsko zasnovo predstavlja raznovrstne površine za 
zadovoljevanje potreb prebivalcev Kopra na področju rekreacije in kvalitetnega 
preživljanja prostega časa. Ureditev parka na tem območju omogoča tudi varovanje 
silhuete starega mestnega jedra z južne strani. Prostor se s parkovno rabo zavaruje pred 
novogradnjo. Nepozidano športnorekreacijsko območje z razširjenimi kanali predstavlja 
tudi primernejšo rabo na Koprski bonifiki kot grajeno tkivo v primeru ekstremnih 
vremenskih razmer in narasle morske gladine. Predmetno območje se tako lahko 
spremeni v poplavne (retenzijske) površine naraslega morja, z manj škode, kot če bi 
poplavljalo pozidano območje. 
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10.5.3 Ureditev plovnega kanala s preusmeritvijo reke Rižane v ankaranski 
razbremenilnik 

   
Slika 118: ZDA – nacionalni 
park Great Falls 
(Potomacs.com, 2016)  

Slika 119: Italija – Parco 
Agricolo Sud Milano – Park 
Milan Jug (Kanal, 2016) 

Slika 120: Velika Britanija – Ashby 
Canal (Moira) (Ashby ..., 2016) 

 
Eno izmed programskih jeder predlagane zasnove zelenega sistema mesta Koper je 
preureditev ankaranskega razbremenilnika v plovni kanal s spremljajočimi odprtimi 
površinami. Zamisel o tovrstni ureditvi plovnega kanala je stara več kot dvajset let, Ogrin 
in sodelavci so jo namreč predlagali že leta 1993, in sicer kot razširitev ankaranskega 
razbremenilnega kanala, ki bi ga v zgornjem delu spojili z Rižano. Razširjen kanal bi služil 
kot plovna pot in bi lahko zadostil povpraševanju velikega dela marinskih zmogljivosti v 
primeru ureditve povezav vzdolž kanala. Z ozelenitvijo bregov bi ureditev ustvarila 
prepoznavno in jasno krajinsko ločnico med zalednimi površinami Luke Koper in 
preostalim delom Ankaranske bonifike. 
 
V zasnovi zelenega sistema mesta Koper, ki je predmet tega diplomskega dela, je bila ta 
zamisel o plovnem kanalu povzeta in nadgrajena. Osnova predlagane ureditve 
programskega jedra je prekanalizacija reke Rižane v strugo ankaranskega 
razbremenilnika na območju SV od Srmina. Poleg prekanalizacije zasnova predvideva 
razširitev struge z ureditvijo protipoplavnih nasipov, oboje z namenom ureditve plovnega 
kanala s komunalnimi privezi. Le-ti so predvideni na štirih lokacijah kot razširitve s pomoli 
vzdolž kanala in kot eno večje območje privezov ob izlivu razbremenilnika v zaliv pri Sv. 
Katarini (zaliv Polje). Del privezov ob izlivu v zaliv se nameni tudi za potrebe slovenske 
obalne straže, ki ima gorvodno tudi svoj objekt. 
 
Prvo območje komunalnih privezov s pomolom je predvideno na mestu po prekanalizaciji 
Rižane v razbremenilnik. Omogoči se peš povezave preko brvi do območja Srmina, ki je 
lokalna naravna vrednota – flišni osamelec. Kot vzpetina nad obmorsko ravnico je zanimiv 
z rekreacijskega vidika kot tudi z vidika posebnosti v kulturni krajini, seveda ob hkratni 
sanaciji glinokopa na vzhodni strani vzpetine. Za sistemsko povezavo znotraj zelenega 
sistema se predvidi nadaljnja peš in kolesarska povezava JV od Srmina proti 
Škocjanskemu zatoku. 
 
Predlagana ureditev predvideva ohranitev obstoječe struge Rižane S in Z od osamelca 
Srmin v vlogi zelenega koridorja, predvsem v ekološki funkciji kot povezovalni element in 
kot zaščita pred poplavami (razlivne površine). Obstoječa zarast in poti ob strugi Rižane 
se predvidijo za vključitev v mrežo rekreacijskih povezav. Površine med plovnim kanalom 
in opuščeno strugo reke Rižane se ohranjajo v kmetijski rabi. Prav tako se ohranjajo 
mejice in ostala sukcesijska zarast na tem območju. 
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Dostop do območij razširitev v kanalu za namen komunalnih privezov se uredi preko 
makadamskih poti, ki se priključujejo na regionalno cesto R2 Dekani–Lazaret. Prav tako 
se ob območjih komunalnih privezov predvidi ureditev pomolov in ozelenjenih površin za 
mirujoči promet v obsegu, ki je sorazmeren številu komunalnih privezov. 
 
Drugo območje razširitve plovnega kanala za komunalne priveze je predvideno na mestu 
okljuka, kjer se razbremenilnik najbolj približa regionalni cesti R2 Dekani–Lazaret. Tretje 
območje razširitve plovnega kanala je prevideno na Z strani povezovalne ceste Ankaran–
Koper. Na območju med plovnim kanalom, omenjeno povezovalno cesto in regionalno 
cesto R2 Dekani–Lazaret se predlaga območje športnorekreacijskih površin in površin za 
prosti čas, vendar bolj ekstenzivnih oblik (npr. trim steza, fitnes na prostem, piknik 
prostori, travnato igrišče za nogomet …). 
 
Površine zahodneje od opisanega območja se ohranja v obstoječi kmetijski rabi kot 
»buffer cona« med rekreacijskim območjem in spomenikom oblikovane narave – park ob 
objektu MORS, JV od katerega je predvidena četrta razširitev kanala s komunalnimi 
privezi. 
 
Zadnji del programske osi plovnega kanala predstavlja predlog ureditve površin na 
območju zaliva sv. Katarine. Predlagana je širitev obstoječih športnorekreacijskih površin 
(igrišča za odbojko na mivki, nogometno igrišče, trim steza, kolesarska steza) v povezavi 
s prenovo in razvojem nove turistične nastanitvene infrastrukture (npr. bungalovi, 
apartmaji) in večjim območjem komunalnih privezov na obeh straneh kanala, katerega 
bregovi bi bili povezani z dvižnim mostom. Privezi bi bili na tem območju lahko tudi del 
turistične ponudbe v smislu nastanitve in hkrati možnosti priveza. Poleg nastanitvenih 
kapacitet se predlaga umestitev manjše čolnarne za servis in najem plovil ter gostinske 
ponudbe v okviru športno-turističnih in plažnih površin. Le-te so predvidene tako na S kot 
na J strani kanala. 
 
Na južni strani kanala se območje plažnih površin zaključuje z reliefno bariero, za katero 
se predvideva tudi izdatna ozelenitev. Dvignjen in ozelenjen teren se na skrajni Z točki 
izliva kanala v morje začne s školjčno sipino, katere del se ohrani. V nadaljevanju se vse 
od izliva kanala v morje do povezovalne ceste Ankaran–Koper predlaga vzpostavitev 
ozelenjenega reliefnega roba, ki bi predstavljal skrajno S mejo širitve Luke Koper in njenih 
zalednih površin na tem odseku. Zasnova plovnega kanala in ureditev ob njem vključuje 
zamisel o vzpostavitvi III. pomola Luke Koper za potrebe širitve prometno-logističnega 
terminala, vendar na način, da je S rob III. pomola v funkciji plovnega kanala in namenjen 
prostočasnim dejavnostim. 
 
Programska zasnova plovnega kanala v ankaranskem razbremenilniku se na skrajnem 
zahodnem robu zaključi z območjem naravnega spomenika – obrežnim močvirjem pri sv. 
Nikolaju. Vzdolž celotnega kanala se predvidi ureditev peš in kolesarske poti, ki se 
vključuje v sistem povezav zelenega sistema mesta Koper. 
 
Zasnova razširitve ankaranskega razbremenilnika in ureditev plovnega kanala s 
komunalnimi privezi je grafično predstavljena v prilogah E5 in E6.Predlagana ureditev na 
S robu Ankaranske bonifike je sicer precej oddaljena od gosto poseljenih mestnih 
območij, vendar je v pogledu opredelitve S meje Luke Koper in v pogledu zagotavljanja 
javnih odprtih površin tudi za potrebe zalednih suburbanih območij ter ob zagotavljanju 
dobrih rekreacijskih povezav z mestom smiselno utemeljena kot del zelenega sistema 
mesta Koper. 
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11 RAZPRAVA IN SKLEPI 

Izhodišče za nastanek naloge je bilo razmišljanje o možnostih in prednostih obmorskega 
mesta za vzpostavitev zelenega sistema, ki bo deloval kot enakovredno dopolnilo 
grajenemu tkivu mesta in predvsem zadovoljeval raznolike potrebe prebivalcev. 
 
Naloga temelji na predpostavki, da bi bilo potrebno za zadovoljitev vseh družbenih potreb 
prebivalcev mesta Koper in drugih obiskovalcev po zelenih površinah odprte prostore 
mesta Koper, vključno s Škocjanskim zatokom, obravnavati kot dopolnilo grajenemu tkivu 
mesta, kot zeleni sistem. Hkrati bi bila vzpostavitev zelenega sistema tudi način za 
reševanje strukturnih problemov v prostorski zgradbi mesta Koper. Del predpostavke je bil 
tudi v tem, da ima Koper kot obmorsko mesto velik potencial za vključevanje obalnega 
pasu in morja v zeleni sistem, kar bi lahko predstavljalo eno večjih kvalitet prostora in 
samega zelenega sistema. 
 
Predlagana zasnova zelenega sistema je poskus odgovora na prostorsko problematiko 
mesta Koper in potrebe prebivalcev, predstavljene v poglavju 6.1. Med pomembnejše 
sodijo naslednje: ureditev javnih odprtih prostorov – lungomare – z ohranjanjem javne 
dostopnosti obalne linije, ureditev in nadgradnja osrednjega parkovnega območja na 
Koprski bonifiki, okrepitev in vzpostavitev zelenih povezav med posameznimi območji 
mesta s poudarkom na povezavi zaledja z obalo in morjem, aktivna vključitev naravnega 
rezervata Škocjanski zatok in njegovih robnih površin v zeleni sistem mesta, jasna 
programska opredelitev »buffer con« na meji med konfliktnimi dejavnostmi, kot so 
pristaniške in turistične dejavnosti, vzpostavitev neprekinjenih rekreacijskih povezav Izola 
– Koper – Ankran (Debeli Rtič), razbremenitev starega mestnega jedra mirujočega 
prometa in ureditev odprtih javnih površin, v obstoječih in predvidenih stanovanjskih 
območjih urediti manjše, a programsko pestre javne prostore za namen srečevanja, 
druženja in sprostitve. Oblikovanje zasnove zelenega sistema in obalnega pasu je 
temeljilo na bivanjskih potrebah današnjega človeka: sprostitev, druženje, rekreacija, 
prijetno življenjsko okolje ... Na kakšen način so bile potrebe upoštevane v oblikovanju 
zasnove, je podrobneje opredeljeno v poglavju 10, v obrazložitvi same zasnove in 
posameznih ureditev programskih jeder zelenega sistema. Zaradi sistemskega pristopa 
zadovoljevanja različnih potreb po zelenih površinah je bil za potrebe inventarizacije 
zelenih in drugih odprtih površin opravljen nabor tipoloških zvrsti. Dopolnjen nabor glede 
na potrebe prebivalcev Kopra in problematiko te naloge je bil nato uporabljen v zasnovi 
zelenega sistema mesta Koper. Določene tipološke zvrsti so bolj potrebne kot druge z 
vidika zadovoljevanja potreb (npr. zelene in športnorekreacijske površine ob šolah in 
drugih vzgojnih ustanovah, stanovanjsko zelenje na območjih visoke gostote poselitve). 
Ob tem pa velja dodati, da ni bistvena tipologija, temveč rezervacija in zaščita teh 
prostorov za zadovoljevanje specifičnih potreb prebivalcev in s tem dvig kvalitete bivanja v 
tem okolju. 
 
V procesu priprave zasnove zelenega sistema mesta Koper sta bila uporabljena oba 
pristopa – induktivni in deduktivni, kar se odraža v kombinirani zasnovi celotnega 
zelenega sistema. Tak kombiniran pristop zagotavlja optimalno izrabo naravnih danosti, 
upošteva raznovrstnost obstoječih zelenih (odprtih) površin, obenem pa zagotavlja 
urejenost in večjo preglednost sistema z uporabo znanih zasnov (krožna, radialna ...). V 
zasnovi se je izkazalo, da se je bolj smiselno posluževati principa razmeščanja več 
manjših površin, namesto velikih planskih območij zelenih površin, z nekaj izjemami. Tako 
se na območju celotnega mesta zagotovi boljša oskrba z zelenimi površinami, le-te pa se 
tako lahko bolj prilagajajo grajenemu tkivu.  
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Prilagoditev zelenega sistema mesta Koper mestnemu grajenemu tkivu je dobrodošla 
tako z vidika dostopnosti prebivalcem kot tudi da prispeva k boljši podobi mesta. Čeprav 
se Škocjanski zatok nahaja na mestnem robu, se v zasnovi predlaga aktivno vključevanje 
robnih zelenih površin izven zavarovanih območij Škocjanskega zatoka v zeleni sistem in 
ureditev rekreacijskih povezav na robu naravnega rezervata. Prav tako se v zeleni sistem 
aktivno vključuje vzhodni del naravnega rezervata, ki je dostopen javnosti. Prav to je 
pomembno območje bližnje rekreacije za prebivalstvo iz zaledja. Kljub nedostopnosti 
naravnega rezervata v zahodnem delu predstavlja Škocjanski zatok poleg ekološke tudi 
vizualno in strukturno obogatitev mestnega prostora. Na robnih območjih, z višje ležečih 
lokacij in predvsem z južne strani pred vstopom v mesto Koper, Škocjanski zatok –
nekdanje morje, pomeni pomembno ločnico v prostoru in ohranja spomin na nekdanje 
mesto na otoku. 
 
Podobno kot Škocjanski zatok predstavlja prepoznavni del panorame pred vstopom v 
mesto Koper, bi predlagana drevoredna ozelenitev okoli starega mestnega jedra 
predstavljala prepoznavno strukturno prvino, zaokrožila bi območje kulturnega spomenika 
in zakrila obstoječa strukturna neskladja. Prav tako bi pozitiven doprinos k boljši strukturi 
mestnega prostora predstavljala ureditev osrednjega parkovnega in rekreacijskega 
območja na Bonifiki. Območje zaobjema obstoječo rekreacijsko cono, ki je trenutno z 
ostalim grajenim tkivom mesta slabo povezana, robna območja pa so strukturno slabo 
definirana. Predlagana ureditev te probleme rešuje z bolj definiranim programom, jasnejšo 
strukturo in čitljivostjo prostora, z vpostavljanjem večjega števila povezav s sosednjimi 
območji, kot celota pa je ureditev na Koprski bonifiki v vlogi povezovalnega člena med 
starim mestnim jedrom in stanovanjskim obmestjem na jugu ter obale s Škocjanskim 
zatokom. 

 
Slika 121: Struktura zasnove zelenega sistema z zalednimi površinami kulturne krajine 
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Zasnova zelenega sistema v tej nalogi je tudi poskus rešitve strukturnih problemov v 
prostorski zgradbi mesta Koper s predlaganimi naslednjimi spremembami: 
− umik mirujočega prometa iz starega mestnega jedra, da bi, kot pravi Franko (2005), 

kulturni spomeniki, podkrepljeni z zelenimi ureditvami, lahko postali ena poglavitnih 

osnov turistične privlačnosti, 

− opredelitev območij sanacijskega zelenja ob proizvodnih površinah in površinah PLT 

Luke Koper,  

− notranje strukturiranje prostora PLT Luke Koper s predlagano ozelenitvijo, 

− določitev namena zelenim površinam ob vstopnih točkah v mesto, 

− predlagane so drevoredne ureditve ob vpadnicah in drugih prometnicah, 

− rezervacija površin in usmerjanje poselitve v strnjeno gradnjo na robovih mesta Koper 

kot ekološko in ekonomsko bolj sprejemljiv razvoj poselitve v primerjavi z ekstenzivno 

individualno suburbano poselitvijo, 

− povezovanje javnih zelenih površin suburbanih naselij s kulturno krajino kot del širšega 

zelenega sistema in opredeljevanje jasnih robov suburbane poselitve v povezavi z 

naravnimi ločnicami v prostoru, kot to predlaga Lipovec (2006). 

Del hipoteze diplomskega dela se nanaša na prednosti, ki jih prinaša vključevanje 
obalnega pasu v zasnovo zelenega sistema. Potencial in prednost obmorskega mesta ob 
vzpostavitvi zelenega sistema vidim predvsem v prisotnosti obalne linije – stiku kopnega z 
morjem, vodo. To je najbolj privlačen prostor obmorskega mesta, ki ima velik potencial za 
oblikovanje ogrodja in programskih jeder zelenega sistema. Poskus, kako izkoristiti ta 
potencial, predstavlja predlagana zasnova zelenega sistema Kopra v tem diplomskem 
delu. 
 
Z morjem in obalno linijo je povezana tudi pestrejša tipologija odprtih prostorov, ki 
sestavljajo t. i. lungomare: trgi ob morju, pomoli, ploščadi nad morjem, razni tipi plaž in 
kopališč, promenade, območja komunalnih privezov, območja varstva narave s 
specifičnimi ekosistemi, ki se navezujejo na morje (obrežno močvirje pri sv. Nikolaju, 
Škocjanski zatok ...). Kot primer dobre prakse urejanja obalnega prostora so bile 
analizirane odprte in zelene površine obale mesta Barcelona. Posamezni principi ureditev 
in umeščanja zelenih površin v obalnem prostoru po zgledu Barcelone, ki so bili 
upoštevani v predlogu zasnove zelenega sistema mesta Koper, so predstavljeni v 
poglavju 10.3 Značilnosti zelenega sistema. 
 
V primerih dobro razvejane mreže vodotokov v zaledju obmorskega mesta je ta naravna 
danost in doživljajsko zelo privlačna prvina odprtega prostora prav tako prednost za 
vzpostavitev zelenega sistema obmorskega mesta. Vodotoki do iztoka v morje so, 
podobno kot obalna linija za povezave ob morju, ogrodje za vzpostavitev glavnih povezav 
iz zaledja proti obali in morju. V predlagani zasnovi zelenega sistema vodotoki 
predstavljajo omrežje, s katerim so povezane raznovrstne zelene površine. Le-tem se 
lahko značaj spreminja od bolj naravnega v zaledju do urbanih obvodnih ureditev v 
samem mestu. Linearni značaj vodotokov in obvodno rastje pomembno prispevata k 
pestri strukturi odprtega prostora. Obvodno rastje nudi zaščito pred soncem v poletnih 
mesecih in skupaj z vodotokom predstavlja ekološki koridor za prehajanje živali in snovi. 
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Poleg obstoječih vodotokov in kanalov je v diplomskem delu predstavljena ideja ureditve 
plovnih kanalov z namenom podaljšanja obvodnih prostorov. Gre za nadgraditev ideje o 
plovnem kanalu v ankaranskem razbremenilniku, ki jo omenja Ogrin D. že leta 1998 
(Ogrin, 1998). Plovni kanali imajo zraven rekreacijske in ekološke tudi krajinotvorno in 
povezovalno vlogo v smislu prometa, ki se zgodi v kanalu in vzdolž njega. Kot primer 
dobre prakse plovnega kanala pri nas je bil analiziran kanal sv. Jerneja v Sečovljah. 
 
Poseben potencial za oblikovanje javnih površin predstavlja mesto izliva vodotoka v morje 
(glej shematski prikaz spodaj). Ta stična mesta so specifična v primeru vodnega prometa, 
ki se lahko vrši po vodotoku. Poskus oblikovanja tovrstne stične točke izliva vodotoka v 
morje je primer zaliva Polje ob izlivu ankaranskega razbremenilnika in izliva Badaševice v 
morje na J Semedelske ceste. 
 

 
Iz ugotovitev lahko sklepamo, da je bila hipoteza ustrezno zastavljena, saj je metoda dela 
pripeljala do želenih rezultatov, s pomočjo katerih je mogoče hipotezo potrditi. 
 
Kot možno nadgradnjo opravljenih analiz za pridobitev boljših izhodišč ob pripravi 
zasnove zelenega sistema mesta Koper bi bilo v nadaljnjem raziskovanju mogoče: 
− z analizami privlačnosti, ranljivosti in ustreznosti preveriti predlagano zasnovo 

zelenega sistema; 

− izvesti anketo prebivalcev Kopra glede navad uporabe odprtih prostorov in zelenih 
površin s poudarkom na obalnem pasu za oblikovanje realnejše slike o njihovih 
potrebah po zelenih (odprtih) površinah; 

− glede na lastniško strukturo zemljišč oblikovati realnejši obseg zelenih površin za 
vključitev v zeleni sistem, ki bi bile dejansko lahko vzdrževane; 

− raziskati vrednost obstoječih zelenih površin v smislu programske ustreznosti in 
opremljenosti ter urejenosti glede na funkcije, ki naj bi jih opravljale, in glede na vlogo 
v celotnem mestnem prostoru; 

− območja, predlagana za širitev poselitve mesta Koper v okviru te naloge, so bila 
opredeljena na podlagi inventarizacije in analiz prostora. Za bolj tehtne odločitve in 
transparenten postopek opredeljevanja območij za širitev stavbnih zemljišč bi bilo 

 
Slika 122: Shematski prikaz možnih povezav obmorskega mesta z zaledjem ob vključevanju vodotokov v 
zeleni sistem 
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treba opraviti vrednotenje prostora s soočenjem razvojnih in varovalnih kriterijev v 
postopku izdelave analiz privlačnosti, ranljivosti in ustreznosti. Rezultat le-teh bi bile 
površine, ki so najbolj ustrezne za širitev poselitve mesta Koper, katerih sprememba 
namenske rabe prostora v prostorskih aktih občine bi bila najbolj legitimna; 

− za opredelitev omrežja rekreacijskih poti v zaledju na območjih kulturne krajine 
izdelati model privlačnosti, ki bi kot kriterij večje privlačnosti prostora upošteval 
pestrost različnih kmetijskih rab, kot so oljčni gaji, vinogradi, sadovnjaki v prepletu z 
njivskimi površinami, ki se zvrstijo vzdolž teh poti; 

− v primeru vrednotenja prostora z analizami ranljivosti in ustreznosti prostora za 
posamezne dejavnosti bi bilo smiselno ovrednotiti tudi obstoječo namensko rabo 
prostora na območjih potencialnih naravnih ali drugih nesreč (hudourniška, erozijsko 
ogrožena, poplavno ogrožena območja ...), kjer se, kot določa OdSPRS (Odlok o 
strategiji ..., 2004), »obstoječe, z naravnimi procesi nezdružljive dejavnosti 
dolgoročno umikajo in se prostor prepušča naravi ali drugim manj konfliktnim 
dejavnostim«. Te površine so potencialna območja za spremembo namenske rabe 
prostora v zelene površine; 

− ureditev predlaganih plovnih kanalov za rekreacijske namene (kot podaljšanje obalne 
linije in obvodnih javnih prostorov) ovrednotiti s tehnološkega in okoljskega vidika in 
oceniti izvedljivost predlaganih posegov; 

− v procesu oblikovanja zasnove zelenega sistema uporabiti čim več primerov dobre 
prakse ureditve zelenih površin in odprtih javnih prostorov obalnih mest, ki so z 
analizo mesta Barcelona zaradi mojega nepoznavanja mesta verjetno ostali 
spregledani. 

Ne glede na zgoraj navedene možne izboljšave zasnove zelenega sistema mesta Koper 
menim, da so posamezne poteze predlagane zasnove smiselne. To velja predvsem za 
neprekinjeno povezavo obalnega prostora ob Semedelski cesti s Koprsko bonifiko in nato 
naprej do Škocjanskega zatoka. Prav tako velja za območje Ankaranske bonifike, da bi 
bilo ta dragocen prostor obalnih ravnic bolj smiselno ohranjati v kmetijski rabi, namesto 
ekstenzivne izrabe za namen skladiščenja avtomobilov za potrebe PLT Luke Koper. 
Predlog zasnove zelenega sistema bi bilo smiselno upoštevati tudi na območju starega 
mestnega jedra, in sicer vsaj v naslednjih vsebinah: umik večine mirujočega prometa na 
rob jedra, ureditev trgov v romansko-gotski tradiciji, na javnih zelenih površinah tujerodno 
drevesno vegetacijo nadomestiti z avtohtonimi vrstami. 
 
Za sklep bi lahko poudarila, da je za oblikovanje zelenega sistema obmorskega mesta 
bistvena ohranitev obalnega prostora v javni rabi za prostočasne dejavnosti, kot 
lungomare, ali kot določa OdSPRS (Odlok o strategiji ..., 2004), da se »zagotovi trajni 
javni dostop do obale in kopališč«. Glede na obsežne spremembe v prostoru mesta Koper 
v zadnjih desetih letih menim, da bi bilo potrebno temeljito ovrednotiti in nato pred 
pozidavo ali drugim razvrednotenjem zavarovati ključne prvine odprtega prostora 
(potencialna programska jedra zelenega sistema). Za tak korak v politiki ravnanja s 
prostorom pa je najprej potrebno ozaveščanje prebivalcev Kopra in odgovornih pri 
odločanju o namenski rabi prostora, da so odprte zelene površine v mestu posebna 
kakovost prostora in javno dobro, ki bistveno pripomore k večji kakovosti bivanja v mestu, 
v okoljskem smislu te površine soustvarjajo stabilnejši ekosistem in ne nazadnje 
predstavljajo razvojno prednost mesta (turizem, privlačno okolje za priseljevanje ...). 
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12 POVZETEK 

Izhodišče naloge je bilo razmišljanje o možnostih in prednostih obmorskega mesta za 
vzpostavitev zelenega sistema, ki bo deloval kot enakovredno dopolnilo grajenemu tkivu 
mesta. Naloga temelji na predpostavki, da bi bilo potrebno za zadovoljitev potreb 
prebivalcev mesta po zelenih površinah odprte prostore mesta Koper, vključno s 
Škocjanskim zatokom, obravnavati kot dopolnilo grajenemu tkivu mesta, kot zeleni sistem. 
Hkrati je vzpostavitev zelenega sistema tudi način za reševanje strukturnih problemov v 
prostorski zgradbi mesta Koper. Del predpostavke je bil tudi v tem, da ima Koper kot 
obmorsko mesto velik potencial za vključevanje obalnega pasu in morja v zeleni sistem. 
 
Diplomsko delo se deli na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu so najprej 
opredeljeni osnovni pojmi, povezani z zelenimi in odprtimi površinami mesta. Nato so 
predstavljene metode krajinskega planiranja v sodobnih zelenih sistemih z navedenimi 
nekaterimi primeri zasnov zelenih površin. Temu sledi analiza prostorskega razvoja mesta 
Barcelone kot dobrega tujega primera umeščanja in oblikovanja odprtih obalnih prostorov 
in primerjava s Koprom. Zgodovina prostorskega razvoja Barcelone je sicer bistveno 
drugačna od Kopra, vendar je zaradi načrtnega razvoja odprtih površin v mestu in na obali 
Barcelone smiseln pregled posameznih faz in ključnih odločitev v razvoju tega mesta ter 
opredelitev dobrih zgledov za uporabo na primeru mesta Koper. Uspešne rešitve 
nekaterih problemov v Barceloni, kot so reguliranje prometnega režima ob obali, ureditev 
obvodnih prostorov in obale, se lahko modificirane prenese v mestno okolje Kopra. Tako 
je bil v predlagani zasnovi zelenega sistema Kopra uporabljen princip umestitve večje 
parkovne ureditve ob obalno linijo, ki se hkrati zajeda globoko v notranjost mestnega 
tkiva. Namesto avenij, ki vodijo iz notranjosti proti morju, v Kopru predstavljajo pomembne 
povezave vodotoki, hudourniške grape in kanali, ki pravzaprav predstavljajo še večji 
potencial za razvoj rekreacijskih in ekoloških povezav zaledja z morjem v primerjavi z 
obremenjenimi prometnicami. Primerjavi Kopra z Barcelono sledi pregled zgodovinskega 
razvoja mesta Koper z namenom razumevanja zgradbe, delovanja mesta v povezavi z 
okoliškim prostorom in ugotavljanja teženj prostorskega razvoja mesta. 
 
Teoretičnemu delu sledi praktični, ki v prvi vrsti obsega opredelitev problematike 
prostorskega razvoja mesta Koper in družbenih potreb v povezavi z značajem zelenih 
površin in njihovo razporeditvijo s poudarkom na vlogi obale. Nato sledi inventarizacija 
naravnih prvin prostora širšega območja obravnave. Na ožjem območju obravnave je bila 
opravljena inventarizacija grajenih prvin urbanega tkiva in funkcijskih povezav. Pred 
inventarizacijo zelenih, drugih odprtih in vodnih površin na ožjem območju obravnave je bil 
opravljen pregled izbranih tipologij mestnih zelenih površin. Na podlagi v načrtovalski 
praksi preizkušenih tipologij je bila opredeljena dopolnjena tipologija, prilagojena za mesto 
Koper. Le-ta je bila osnova za inventarizacijo zelenih, drugih odprtih in vodnih površin na 
ožjem območju obravnave. Inventarizacija zelenih in drugih odprtih površin v starem 
mestnem jedru je povzeta po podatkih diplomskega dela S. Franko (2005) in nato 
dopolnjena glede na spremembe v prostoru. Inventarizirane prvine so bile podlaga za 
količinsko in kakovostno analizo le-teh. Sledi analitični del naloge, v katerem so bile 
opravljene naslednje analize: analiza odprtih površin mesta Koper po območjih, analiza 
naravnih in grajenih prvin obravnavanega območja, analiza zelenih, drugih odprtih in 
vodnih površin po prevladujoči funkciji, analiza teh površin glede na njihovo dejansko in 
plansko stanje ter potenciale za vključitev v zeleni sistem, analiza rabe tal, pregled 
usmeritev za posamezne dejavnosti, ki pomembno vplivajo na zasedanje prostora na 
območju mesta Koper in v njegovem bližnjem zaledju, analiza izbranih prostorskih 
posegov ter analiza kanala sv. Jerneja ob rtu Seča, kot primera dobre prakse podaljšanja 
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obalne linije v obliki plovnega kanala. Gre za plovni kanal, ki predstavlja podaljšanje 
obalne linije z javnim dostopom za namen rekreacije, športa ter turizma v prostoru 
slovenske obale, ki ga predlagana zasnova zelenega sistema v posameznih značilnostih 
posnema. Ugotovitve analize zelenih in drugih odprtih površin mesta Koper so bile 
naslednje: 
− zelenih mestnih površin je razmeroma veliko, predvsem v stanovanjskih soseskah 

(tudi rezultat urbanizma E. Mihevca v šestdesetih letih 20. stoletja), 

− razmeroma veliko je osušenih površin in degradiranih površin na obmorskih ravnicah 
(Semedelska in Ankaranska bonifika), 

− skromen program dejavnosti v odprtem prostoru, 

− obvodni prostori so nevzdrževani in predstavljajo neizkoriščen potencial, 

− gozda je izredno malo, za rekreacijske dejavnosti ga ni v zadostnem obsegu, zato je 
morje z obalnim prostorom toliko bolj zanimivo in primerno kot rekreacijsko območje, 

− izrazita dvodelnost mesta z vidika stanovanjskih območij – staro mestno jedro : 
celotno stanovanjsko območje na južni/jugozahodni/zahodni strani obvoznice (vzrok: 
močna prometnica, ki ta dva dela ločuje). 

 
Na podlagi opravljenih analiz razvojnih študij, predstavljenih v zborniku Razvojni projekt 
Koper 2020 (Razvojni ..., 1998), so se kot perspektivne in prioritetne razvojne dejavnosti 
izkazale naslednje: promet in dejavnosti logističnega centra v Luki Koper), turizem in 
ostale terciarne dejavnosti, dejavnosti Primorske univerze s študentskimi domovi, varstvo 
naravnega rezervata Škocjanski zatok in zagotavljanje novih stanovanjskih površin. Poleg 
navedenih razvojnih dejavnosti so bili na podlagi analitičnega dela naloge zastavljeni še 
naslednji cilji, ki so bili vključeni v snovanju zelenega sistema mesta Koper: 

− programska jedra zelenega sistema je potrebno zagotavljati v bližini poselitvenih 
območij z visoko gostoto poselitve, 

− ureditev javnih odprtih prostorov vzdolž obale, 

− aktivna vključitev naravnega rezervata Škocjanski zatok v zeleni sistem mesta, 

− okrepitev/vzpostavitev zelenih povezav: obmestje – staro mestno jedro, morje – 
zaledje, Izola – Koper – Ankaran, 

− ureditev stika na območju Luke Koper in Ankarana, 

− ureditev potniškega terminala, 

− rezervacija prostora za študentske domove za potrebe Primorske univerze, 

− zagotovitev/ureditev parkirnih površin (zagotovitev zadostnih površin za parkiranje 
tudi v garažnih hišah) zunaj starega mestnega jedra. 

 
Analitičnemu delu sledi opredelitev dopolnjene tipologije zelenih, drugih odprtih in vodnih 
površin, katere osnova je tipologija, uporabljena v inventarizacijskem delu, dodane pa so 
še nekatere zvrsti glede na predhodno ugotovljene potenciale in potrebe.  
 
Osnova za oblikovanje zasnove zelenega sistema je bila predhodna opredelitev bližnjega 
zaledja, območij ter ostalih elementov, ki so ogrodje novemu zelenemu sistemu. Nato s 
pomočjo matrike interakcij med dejavnostmi, matrike povezav med različnimi tipološkimi 
zvrstmi mestnih zelenih površin in preglednice o gospodarskih dejavnostih ter 



Ševerkar M. Zeleni sistem mesta Koper. 
    Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016 
 
 
 

146 

prostočasnih športnih aktivnostih v obmorski krajini sledi oblikovanje zasnove zelenega 
sistema mesta Koper. Matrike so bile uporabljene kot orodje oziroma varovalo v procesu 
odločanja o umestitvi določene dejavnosti v prostor. Kot izhodišče za oblikovanje 
koncepta zasnove zelenega sistema so služili obstoječi krajinski elementi: inventarizirane 
in analizirane zelene in odprte površine mesta Koper, gozdne površine na ožjem in širšem 
območju obravnave, obalna linija, vodno omrežje s spremljajočo zarastjo, območja 
ohranjanja in varstva narave (naravne vrednote in posebna varstvena območja Nature 
2000), relief in zaledne kmetijske površine (kulturna krajina). V procesu priprave zasnove 
sta bila uporabljena oba pristopa – induktivni in deduktivni, kar se odraža v kombinirani 
zasnovi celotnega zelenega sistema. Podrobneje so bili obravnavani naslednji deli 
zasnove zelenega sistema: ureditev odprtih površin starega mestnega jedra, osrednje 
parkovno in rekreacijsko območje Koprske bonifike, ureditev plovnega kanala v 
ankaranskem razbremenilniku ter ureditve vzdolž obalne linije – lungomare. 
 
Predlagana zasnova zelenega sistema je tako poskus odgovora na prostorsko 
problematiko mesta Koper in potrebe prebivalcev, kjer med pomembnejše sodijo 
naslednje ureditve: ureditev javnih odprtih prostorov – lungomare – z ohranjanjem javne 
dostopnosti obalne linije; ureditev in nadgradnja osrednjega parkovnega območja na 
Koprski bonifiki, okrepitev in vzpostavitev zelenih povezav med posameznimi območji 
mesta s poudarkom na povezavi zaledja mesta z obalo in morjem, aktivna vključitev 
naravnega rezervata Škocjanski zatok in njegovih robnih površin v zeleni sistem mesta; 
jasna programska opredelitev »buffer con« na meji med konfliktnimi dejavnostmi, kot so 
pristaniške in turistične dejavnosti, vzpostavitev neprekinjenih rekreacijskih povezav Izola 
– Koper – Ankaran (Debeli Rtič), razbremenitev starega mestnega jedra mirujočega 
prometa in ureditev odprtih javnih površin, v obstoječih in predvidenih stanovanjskih 
območjih urediti manjše, a programsko pestre javne prostore za namen srečevanja, 
druženja in sprostitve.  
 
V zasnovi zelenega sistema se v skladu s cilji naloge predlaga aktivno vključevanje robnih 
zelenih površin izven zavarovanih območij Škocjanskega zatoka v zeleni sistem in 
ureditev rekreacijskih povezav na robu naravnega rezervata, saj se v zeleni sistem 
aktivno vključuje vzhodni del naravnega rezervata, ki je dostopen javnosti. Nadalje 
predlagana ozelenitev okoli starega mestnega jedra bi zaokrožila območje kulturnega 
spomenika in zakrila obstoječa strukturna neskladja. Pomemben doprinos k boljši strukturi 
mestnega prostora bi predstavljala ureditev osrednjega parkovnega in rekreacijskega 
območja na Bonifiki. Območje zaobjema obstoječo rekreacijsko cono, ki je trenutno z 
ostalim grajenim tkivom mesta slabo povezana, robna območja pa so strukturno slabo 
definirana. Predlagana ureditev probleme šibkih povezav in slabše strukturiranosti robnih 
območij na Bonifiki rešuje z bolj definiranim programom, jasnejšo strukturo in čitljivostjo 
prostora ter z vzpostavljanjem večjega števila povezav s sosednjimi območji. Kot celota je 
ureditev na Koprski bonifiki v vlogi povezovalnega člena med starim mestnim jedrom in 
stanovanjskim obmestjem na jugu ter obale s Škocjanskim zatokom. 
 
Zasnova zelenega sistema v tej nalogi je tudi poskus rešitve strukturnih problemov v 
prostorski zgradbi mesta Koper s predlaganimi naslednjimi spremembami: 
− umik mirujočega prometa iz starega mestnega jedra, da bi kulturni spomeniki, 

podkrepljeni z zelenimi ureditvami, lahko postali ena poglavitnih osnov turistične 
privlačnosti, 

− opredelitev območij sanacijskega zelenja ob proizvodnih površinah in površinah PLT 
Luke Koper,  
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− notranje strukturiranje prostora PLT Luke Koper s predlagano ozelenitvijo, 

− določitev namena zelenim površinam ob vstopnih točkah v mesto, 

− predlagane so drevoredne ureditve ob vpadnicah in drugih prometnicah, 

− rezervacija površin in usmerjanje poselitve v strnjeno gradnjo na robovih mesta 
Koper kot ekološko in ekonomsko bolj sprejemljiv razvoj poselitve v primerjavi z 
ekstenzivno individualno suburbano poselitvijo, 

− povezovanje javnih zelenih površin suburbanih naselij s kulturno krajino kot del 
širšega zelenega sistema in opredeljevanje jasnih robov suburbane poselitve v 
povezavi z naravnimi ločnicami v prostoru, kot to predlaga Lipovec (2006). 

 
Potencial in prednost obmorskega mesta ob vzpostavitvi zelenega sistema je v prisotnosti 
obalne linije – stiku kopnega z morjem, vodo. Z morjem in obalno linijo je povezana tudi 
pestrejša tipologija odprtih prostorov, ki sestavljajo t. i. lungomare: trgi ob morju, pomoli, 
ploščadi nad morjem, razni tipi plaž in kopališč, promenade, območja komunalnih 
privezov, območja varstva narave s specifičnimi ekosistemi, ki se navezujejo na morje 
(obrežno močvirje pri sv. Nikolaju, Škocjanski zatok ...). Poskus, kako izkoristiti potencial 
mesta za zeleno ureditev ob obalni liniji, predstavlja predlagana zasnova zelenega 
sistema v delu, ki se nanaša na lungomare. 
 
Poleg obstoječih vodotokov in kanalov je v diplomskem delu predstavljena ideja ureditve 
plovnih kanalov z namenom podaljšanja obvodnih prostorov na Koprski in Ankaranski 
bonifiki. Gre za nadgraditev ideje o plovnem kanalu v ankaranskem razbremenilniku, ki jo 
omenja Ogrin D. že leta 1998 (Ogrin, 1998). Plovni kanali imajo poleg rekreacijske in 
ekološke tudi krajinotvorno in povezovalno vlogo v smislu prometa, ki se zgodi v kanalu in 
vzdolž njega. Ob izlivu plovnega kanala v zaliv Polje se predlaga tudi ureditev turističnega 
območja Sv. Katarina, kopaliških površin in območje komunalnih privezov. 
 
Z načrtovanjem zelenega sistema bi Mestna občina Koper lahko zagotovila ustrezno 
razporejenost, obseg, rabo, varstvo in kakovost odprtih prostorov in zelenih površin ter s 
tem dosegla tudi višjo kakovost bivanja. Poleg rezervacije zelenih površin in varstva pred 
pozidavo v planskih aktih občine je za oblikovanje zelenega sistema obmorskega mesta 
bistvena ohranitev obalnega prostora v javni rabi za prostočasne dejavnosti, kot 
lungomare, ali kot določa OdSPRS (Odlok o strategiji ..., 2004), da se »zagotovi trajni 
javni dostop do obale in kopališč«. Glede na obsežne spremembe v prostoru mesta Koper 
v zadnjih desetih letih menim, da bi bilo potrebno temeljito ovrednotiti in nato pred 
pozidavo ali drugim razvrednotenjem zavarovati ključne prvine odprtega prostora 
(potencialna programska jedra zelenega sistema). 
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KARTOGRAFSKA OSNOVA: TTN 5 ..., 1994Podatkovna osnova: TTN 5 ..., 1994; DOF 2006 ..., 2006; Kategorizacija ..., 2005TTN 5 ..., 1994



INVENTARIZACIJA POVEZAV IN TIPOLOGIJE PREREZOV OBALNEGA PROSTORA
PRILOGA C2:

PRILOGA C2: INVENTARIZACIJA POVEZAV IN TIPOLOGIJE PREREZOV OBALNEGA PROSTORA

T2

T1

T7

T3

T3

T4

UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO
DIPL.DELO: ZELENI SISTEM MESTA KOPER
IZDELALA: METKA ŠEVERKAR
LJUBLJANA, 2016

pogled vzdolž Semedelske ceste proti Markovcu

pogled vzdolž pomola na S strani 
mestnega pristanišča Koper

komunalni privezi v zalivu Polje (sv. Katarina)

pogled vzdolž ceste Koper - Izola (trasa parenzane)

školjčna sipina v zalivu Polje 
- pogled proti II. pomolu Luke Koper

kopališče na S robu mestnega jedra
("Pri mokri mački")

Kartografska osnova: DTK 25 ..., 1994; TTN 5 ..., 1994
Podatkovna osnova za prometno omrežje: Kategorizacija ..., 2005

Kartografska osnova: DTK 25 ..., 1994; TTN 5 ..., 1994
Podatkovna osnova za prometno omrežje: Kategorizacija ..., 2005

Kartografska osnova: DTK 25 ..., 1994; TTN 5 ..., 1994
Podatkovna osnova za prometno omrežje: Kategorizacija ..., 2005

Kartografska osnova: DOF 2003 ..., 2003

Kartografska osnova: DOF 2003 ..., 2003



LEGENDA

0 0.5 1 km

M 1: 15 000

TIPOLOGIJA ZELENIH IN DRUGIH ODPRTIH  POVRŠIN, 
KI SE POJAVLJA SAMO V STAREM MESTNEM JEDRU

TIPOLOGIJA ZELENIH IN DRUGIH ODPRTIH POVRŠIN 
POVEZANIH Z VODNIMI POVRŠINAMI

samostanski vrtovi

zelenje ob palačah

parkirišča pred palačami

parkirišča na trgih

objekt samostana

objekt kulturne dediščine

zelene površine zasedene s parkiranjem

zelene površine stanovanjskih območij z visoko gostoto poselitve 
zelene površine stanovanjskih območij z nizko gostoto poselitve (zasebni vrtovi)

parkovne ureditve (parki)

športno - rekreacijske površine

zelene (športno - rekreacijske) površine ob šolah

otroško igrišče ob vrtcih

razgledišča

pokopališča

ločitveni pasovi / sanacijsko zelenje
zelene površine ob prometni infrastrukturi

parkirišča

ostale zelene površine

vrtički

zelenje ob javnih objektih

degradirane odprte površine

javna otroška igrišča

TIPOLOGIJA VODNIH POVRŠIN NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU
morje

zasebni vrtovi

izsušene / degradirane površine

brakično morje (Škocjanski zatok) - naravni rezervat

vodotok / kanal / vodno telo

TIPOLOGIJA ZELENIH IN DRUGIH ODPRTIH POVRŠIN 
NA OBMOČJU MESTA KOPER

trgi

TIPOLOGIJA ODPRTEGA PROSTORA NA OBMOČJU
KULTURNE KRAJINE BLIŽNJEGA ZALEDJA MESTA KOPER
(vir podatkovne osnove: Dejanske raba..., 2007)

vinogradi

sadovnjaki

oljčni nasadi

travniki

površine v zaraščanju

mešana kmetijska in gozdna zemljišča

gozd (varovalni, posebnega pomena, gospodarski in drugi, 
zaplate in druge zelene poteze, ki členijo velika strnjena kmetijska zemljišča)

njive in vrtovi

nerodovitna zemljišča

pozidana zemljišča

območje parkovnih površin ob turističnih objektih

naravni rezervati in druga zavarovana območja

promenada / sprehajališče

kopališče / plaža  - utrjene površine

pomoli s komunalnimi privezi

skalomet in skalnata obala

obvodno zelenje / močvirno območje / ločje

marina

naravna (peščena) plaža

mestna plaža

Drugo:

Drugo:

PRILOGA C3: 
INVENTARIZACIJA ZELENIH, DRUGIH 
ODPRTIH IN VODNIH POVRŠIN NA OŽJEM 
OBMOČJU OBRAVNAVE

PODATKOVNA IN KARTOGRAFSKA OSNOVA ZA IZRIS: DOF 2003..., 2003;

DOF 2006..., 2006; DOF 2016..., 2016; TTN 5..., 1994; Dejanska raba..., 2007

UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, 
ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO
DIPL.DELO: ZELENI SISTEM MESTA KOPER
IZDELALA: METKA ŠEVERKAR
LJUBLJANA, 2016



ANALIZE PROSTORA - 1. DEL
PRILOGA D1:

PRILOGA D1: ANALIZE PROSTORA - 1. DEL STRUKTURNE ANALIZE
ANALIZA RABE TAL

RABA MORJA

ANALIZA DOSTOPNOSTI DO POSTAJALIŠČ JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA

ANALIZA PROMETNIH POVRŠIN

POTEK AVTOCESTE V VARIANTAH 1 IN 2

ANALIZA PRIMERNEJŠE VARIANTE 2

ANALIZA VARIANTE 1

ANALIZA ZRNATOSTI GRAJENEGA TKIVA - STAVBNIH MAS

STRUKTURNA ANALIZA RELIEFA

STRUKTURNA ANALIZA VODNIH POVRŠIN

UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO
DIPL.DELO: ZELENI SISTEM MESTA KOPER
IZDELALA: METKA ŠEVERKAR
LJUBLJANA, 2016KARTOGRAFSKA OSNOVA: TTN 5 ..., 1994; 

Kategorizacija ..., 2005
PODATKOVNA OSNOVA: Postajališča ..., 2005

KARTOGRAFSKA OSNOVA: TTN 5..., 1994
PODATKOVNA OSNOVA: Kategorizacija ..., 2005

KARTOGRAFSKA OSNOVA: TTN 5 ..., 1994
PODATKOVNA OSNOVA: Kategorizacija ..., 2005

KARTOGRAFSKA OSNOVA: TTN 5 ..., 1994
PODATKOVNA OSNOVA: Kategorizacija ..., 2005

PODATKOVNA OSNOVA: TTN 5 ..., 1994; DOF 2006 ..., 2006; DOF 2016 ..., 2016; Kategorizacija ..., 2005

KARTOGRAFSKA OSNOVA: TTN 5 ..., 1994

KARTOGRAFSKA OSNOVA: Razvojni ..., 1998

KARTOGRAFSKA OSNOVA: TTN 5 ..., 1994

KARTOGRAFSKA OSNOVA: TTN 5 ..., 1994



ANALIZE PROSTORA - 2. DEL
PRILOGA D2:

PRILOGA D2: ANALIZE PROSTORA - 2. DELSTRUKTURNA ANALIZA ZELENIH IN DRUGIH ODPRTIH POVRŠIN
LINIJSKE PRVINE - STANJE

PREVLADUJOČA FUNKCIJA ZELENIH IN 
DRUGIH ODPRTIH POVRŠIN

SKUPNA ANALIZA ZELENIH 
IN DRUGIH ODPRTIH POVRŠIN
GLEDE NA DEJANSKO IN
PLANSKO STANJE TER POTENCIALE 
ZA VKLJUČITEV V ZELENI SISTEM 

ANALIZA DELOVANJA ZELENIH IN DRUGIH ODPRTIH POVRŠIN
LINIJSKE PRVINE - STANJE IN POTENCIALI

PLOSKOVNE PRVINE - STANJE PLOSKOVNE PRVINE - STANJE IN POTENCIALI

RAZPRŠENE PRVINE - STANJE RAZPRŠENE PRVINE - STANJE IN POTENCIALI

UREDITEV OSREDNJEGA 
PARKOVNO-REKREACIJSKEGA OBMOČJA
NA KOPRSKI BONIFIKI

UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO
DIPL.DELO: ZELENI SISTEM MESTA KOPER
IZDELALA: METKA ŠEVERKAR
LJUBLJANA, 2016

(Meja ..., 2005)

(Meja ..., 2005)

(Meja ..., 2005) (Meja ..., 2005)

(Meja ..., 2005)

(Meja ..., 2005)



Ševerkar M. Zeleni sistem mesta Koper. 
    Dipl.delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2016 

PRILOGE  

 
 

Priloga D3:  
 

Prikaz nagrajene rešitve ter ostalih zanimivih rešitev natečaja Zbornice za 
arhitekturo in prostor Slovenije leta 2007 za območje Luke Koper (Natečaji ..., 2007) 
 

 
* pozitivne lastnosti rešitve: dobro členjena operativna obala II. in III. pomola ter dobro 
strukturirano območje na S strani III. pomola 
 

 
* pozitivne lastnosti rešitve: dodatna členitev obale na koncih obstoječih pomolov – 
podaljšanje obstoječih operativnih obal 
 

 
* pozitivne lastnosti rešitve: izrazita opredelitev »bufferske« cone vzdolž celotne S meje 
območja Luke Koper in obikovanje III. pomola na način, ki ne zapira zaliva Polje in 
območja sv. Katarine 
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samostanski vrtovi

zelenje ob palačah

promenada / sprehajališče

pomoli s komunalnimi privezi

marina

parkovne ureditve (parki)

otroška igrišča ob vrtcih

razgledišče

zelene površine ob prometni infrastrukturi

parkirišča (ozelenjena, kjer prostor to omogoča)

zelenje ob javnih objektih

javna otroška igrišča

trgi

zasebni vrtovi

pozidana zemljišča

ureditve ulic ob razširitvah

prometne površine (ulice in ceste)

predlagana struktura novih objektov

drevoredne ureditve in ozelenitev parkirišč

plovni kanal

mestna plaža

ureditev javnih ploščadi

PRILOGA E2: 

ZASNOVA DELA ZELENEGA SISTEMA 
V STAREM MESTNEM JEDRU 

LEGENDA

MERILO 1: 5000

JAVNOST PROSTOROV/POVRŠIN

javni

javni

poljavni

poljavni

poljavni

javni

zasebni

javni

javni

javni

javni

javni

poljavni

javni

ZELENI PAS OB MORJU
JAVNE PARKOVNE IN 
PLAŽNE UREDITVE

ŠTUDENTSKI DOMOVI
ZA POTREBE UNIVERZE 
V MESTNEM JEDRU

POSLOVNO - TRGOVSKI PROGRAM
S PARKIRNIMI KAPACITETAMI

javni

UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 
ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO
DIPL.DELO: ZELENI SISTEM MESTA KOPER
IZDELALA: METKA ŠEVERKAR
LJUBLJANA, 2016

POTNIŠKO PRISTANIŠČE

javni

javni

DRUGE PRIKAZANE VSEBINE

javni / zasebni

javni

TIPOLOGIJA ZELENIH IN DRUGIH ODPRTIH POVRŠIN

KARTOGRAFSKA OSNOVA: TTN 5 ..., 1994









PREREZI IN POGLEDI PROSTORA NA ANKRANSKI BONIFIKI

PREREZI, M 1: 10 000

POGLEDI, M 1: 10 000

PRILOGA E6:  

PRILOGA E6: PREREZI IN POGLEDI PROSTORA NA ANKRANSKI BONIFIKI
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OBSTOJEČE 
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IGRIŠČE

KOMUNALNI PRIVEZI OB IZLIVU V MORJE

KOMUNALNI PRIVEZI 
V RAZŠIRITVI KANALA

DOSTOPNA CESTA

REKREACIJSKA POVEZAVA 
VZDOLŽ KANALA

RELIEFNA IN ZELENA BARIERA 
NA MEJI Z OBMOČJEM 
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IZDELALA: METKA ŠEVERKAR
LJUBLJANA, 2016

Kartografska osnova: DOF 2003 ..., 2003



0.5 2 km10

IZOLA

TRST (ITALIJA)

ANKARAN

ZALEDJE

IZOLA

ZALEDJE

ANKARAN

mestna avtobusna linija 

peš poti v mestu in dostopi iz zaledja mesto

kolesarske poti / steze

železniška proga

ladijski prevoz 
(redna linijska povezava)

krepitev povezav z mestnim zaledjem

ohranjanje pomembnih vedut

programska jedra / 
pomembne točke v omrežju povezav in zelenem sistemu

KARTOGRAFSKA OSNOVA: DTK 25 ..., 1994; TTN 5 ..., 1994

pomembnejše peš povezave ob javnih poteh (tudi 
lokalnih cestah)

plovni kanal

manj prometne ceste (javne poti)

s prometom srednje obremenjene ceste (lokalne ceste)

s prometom obremenjene ceste (lokalne zbirne  
regionalne, glavne ceste)

močna prometnica (avtocesta, hitra cesta)

KOPALIŠČE "POD RTOM VILIŽAN"

KOPALIŠČE "POD BOLNIŠNICO"

KOPALIŠČE "MOLLETTO"

REKREACIJSKO OBMOČJE MARKOVEC - ŽUSTERNA

UREDITEV PARKOVNIH IN VTRIČKARSKIH POVRŠIN 
ZA OBMOČJE OLMO - PRISOJE

ŠPORTNO-REKREACIJSKI PROGRAM OB OB PLOVNEM KANALU

PARKOVNA UREDITEV V POVEZAVI Z NARAVNIM REZERVATOM ŠKOCJANSKI ZATOK

TURISTIČNO - PARKOVNO OBMOČJE 
ADRIA V ANKARANU

PREOBLIKOVANJE PROIZVODNIH POVRŠIN V STANOVANJSKE IN IZOBRAŽEVALNE 
Z UREDITVIJO PARKOVNIH IN REKREACIJSKIH POVRŠIN NA ROBU OBMOČJA

UREDITEV RAZŠIRJENEGA POTNIŠKEGA PRISTANIŠČA NA SEVERNEM ROBU MESTNEGA JEDRA

LEGENDA

ZASNOVA MREŽE FUNKCIJSKIH POVEZAV 
IN TOČK (LOKALNI NIVO)

STANJE PREDLOG / PLAN

OSREDNJA MESTNA PLAŽA IN KOPALIŠČE "NA BONIFIKI"

UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, 
ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO
DIPL.DELO: ZELENI SISTEM MESTA KOPER
IZDELALA: METKA ŠEVERKAR
LJUBLJANA, 2016

ZASNOVA MREŽE 
FUNKCIJSKIH POVEZAV IN TOČK 
(LOKALNI NIVO)

PRILOGA E7.1:  

ŠPORTNO-REKREACIJSKO IN TURISTIČNO OBMOČJE  V  ZALIVU SV. KATARINE

UREDITEV PARKOVNIH IN VTRIČKARSKIH POVRŠIN 
ZA OBMOČJE ŠALARE - OBMOČJE POTENCIALNE ŠIRITVE POSELITVE

RAZGLEDNA TOČKA - VRH MARKOVCA
(POTENCIAL ZA UREDITEV TRIM STEZE 
IN DRUGIH OBLIK REKREACIJE NA POBOČJIH)

meja občine / meja države 
(Meje ..., 2008; DOF 2016 ..., 2016)

RAZGLEDNA TOČKA - VRH SRMINA 
(POTENCIAL ZA UREDITEV TRIM STEZE IN DRUGIH OBLIK REKREACIJE 

NA POBOČJIH IN NA OBMOČJU SANIRANEGA GLINOKOPA)

OBM. OŠ A.UKMARJA 
Z RAZGLEDIŠČEM

KOPALIŠČE
ŽUSTERNA

ŠRC BONIFIKA

IZLIV BADAŠEVICE S 
KOMUNALNI PRIVEZI
VOZLIŠČE POVEZAV

KOPRSKO PRISTANIŠČE 
S POMOLI IN KOMUNALIMI PRIVEZI

IGRIŠČA OB OŠ D. 
BORODINA

INFORMACIJSKO SREDIŠČE IN 
JAVNOSTI DOSTOPEN DEL 

NARAVNEGA REZERVATA ŠKOCJANSKI ZATOK

MESTNO POKOPALIŠČE ŠKOCJAN

GLAVNA AVTOBUSNA 
IN ŽELEZNIŠKA POSTAJA

STARO MESTNO JEDRO 
KOPRA

mesta prehajanj (podhodi, nadhodi)

M 1: 45 000
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HRVAŠKA

IZOLA
(PIRAN - POTROROŽ)

ANKARAN
(DEBELI RTIČ - ITALIJA)

TRST (ITALIJA)

LJUBLJANA

mestna avtobusna linija 

železniška proga

ladijski prevoz
(redna linijska povezava)

smer povezave s sosednjimi območji

ohranjanje kvalitetnih vedut

pomembnejša programska jedra / 
pomembne točke v omrežju povezav in zelenem sistemu

urejena peš povezava 
glavna avtobusna postaja - morje

s prometom obremenjene ceste (lokalne zbirne  
regionalne, glavne ceste)

močna prometnica (avtocesta, hitra cesta)

LEGENDA

ZASNOVA MREŽE FUNKCIJSKIH POVEZAV IN TOČK 
(REGIONALNI IN DRŽAVNI NIVO)

STANJE PREDLOG / PLAN

KOPALIŠČE "POD RTOM VILIŽAN"

KOPALIŠČE "POD BOLNIŠNICO"

KOPALIŠČE "MOLLETTO"

ŠPORTNO-REKREACIJSKI CENTER OB PLOVNEM KANALU

PARKOVNA UREDITEV V POVEZAVI Z NARAVNIM REZERVATOM ŠKOCJANSKI ZATOK

ŠPORTNO-REKREACIJSKO SREDIŠČE V ZALIVU SV. KATARINE

POTNIŠKO PRISTANIŠČE

UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, 
ODDELEK ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO
DIPL.DELO: ZELENI SISTEM MESTA KOPER
IZDELALA: METKA ŠEVERKAR
LJUBLJANA, 2016

ZASNOVA MREŽE 
FUNKCIJSKIH POVEZAV IN TOČK 
(REGIONALNI IN DRŽAVNI NIVO)

PRILOGA E7.2:  

M 1: 45 000

TURISTIČNO - PARKOVNO OBMOČJE 
ADRIA V ANKARANU

KOPALIŠČE
ŽUSTERNA

INFORMACIJSKO SREDIŠČE IN 
JAVNOSTI DOSTOPEN DEL 

NARAVNEGA REZERVATA ŠKOCJANSKI ZATOK

GLAVNA AVTOBUSNA 
IN ŽELEZNIŠKA POSTAJA

STARO MESTNO 
JEDRO KOPRA

KARTOGRAFSKA OSNOVA: DTK 25 ..., 1994; TTN 5 ..., 1994

PREDOR
MARKOVEC

meja občine / meja države 
(Meje ..., 2008; DOF 2016 ..., 2016)
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T9A

DVIGALO

DOSTOPNA POT

TRASA VZPENJAČE

POSTAJA JAVNEGA POTNIŠKEGA 
PARKIRIŠČE

MARINA
POTNIŠKO PRISTANIŠČE

MOLETO
POSTAJA JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA
GOSTINSKA PONUDBA
OTORŠKO IGRIŠČE

RAZŠIRJEN PLAŽNI PROSTOR 
NA PLAVAJOČIH PLOŠČADIH
TUDI ZA POTREBE BOLNICE IZOLA
POSTAJA JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA
GOSTINSKA PONUDBA

TURISTIČNO OBMOČJE ŽUSTERNA
KOPALIŠČE Z BAZENOM IN DRUGIMI ŠPORTNIMI POVRŠINAMI
POSTAJA JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA
GOSTINSKA PONUDBA

RAZŠIRJEN PLAŽNI PROSTOR 
OB KONCU RTA VILIŽAN 
NA PLAVAJOČIH PLOŠČADIH
POSTAJA JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA
GOSTINSKA PONUDBA
NAVEZAVA NA OBMOČJE RUDE - 
PRESTRUKTURIRANJE ZA TURISTIČNI NAMEN

OSREDNJA MESTNA PLAŽA BONIFIKA
KOPALIŠČE Z OBSEŽNIMI ZALEDNIMI PARKOVNIMI POVRŠINAMI
GOSTINSKA PONUDBA
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