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Odgovor idrijske občine

Pojasnila o
infor mativnih
k ozo l č k i h

Dne 5. maja je bil v Primorskih novicah
objavljen članek avtorice Saše Dragoš z
naslovom “Varnost pomembnejša od le-
p o t e”, s podnaslovom “Od prijazno za-
mišljenih informativnih kozolčkov ostale le
ogromne table”. Da javnost ne bi dobila
nepopolne slike o uresničevanju omenje-
nega projekta, želimo podati nekaj pojasnil
in odgovorov na zapisano.

V povzetku članka piše, da naj bi Občina
Idrija lani na svojem podeželju postavila 13
informativnih kozolčkov. Ker ti niso po meri
pravilnika DRSC, so kozolčke nadomestile
ogromne table. Te sicer podrobno infor-
mirajo, a so obiskovalcem in okolju ne-
pr ijazne.

Pojasnilo: Občina Idrija je na prošnjo KS
Vojsko, KS Kanomlja ter KS Idrija junija 2009
prijavila na javni razpis LAS projekt “Ko -
zolčki na podeže l j u”, ki so ga zasnovale
krajevne skupnosti. Jeseni 2010 je prejela v
podpis pogodbo za izvedbo projekta s strani
MKGP z rokom dokončanja projekta do 31.
1. 2011. Glede na relativno kratek rok za
izdelavo, ki se je zaključil pozimi, to je v
času, ko se zaradi snega in nizkih tem-
peratur ne da postavljati temeljev za in-
formacijske table, je Občina zaprosila za
podaljšanje roka za štiri mesece, ki ji ga je
MKGP odobrilo. Zaradi slednjega Občina
torej s postavitvijo informacijskih tabel ne
zamuja.

Občina Idrija je po prevzemu in odobritvi
projekta najprej proučila veljavno zako-
nodajo na tem področju in na podlagi
določil Pravilnika o prometni signalizaciji in

opremi na javnih cestah, ki ga je sprejelo
Ministrstvo za promet s soglasjem Minis-
trstva za notranje zadeve in Ministrstvom za
okolje in prostor (torej ne DRSC), zaprosilo
MKGP za spremembo, torej za izdelavo
informativnih tabel in ne informativnih ko-
zolčkov. MKGP je utemeljeno spremembo
projekta odobrilo in s tem Občina Idrija ni
izgubila LEADER sredstev, kot je razumeti iz
prvega odstavka članka.

Pri izdelavi in postavitvi informacijskih
tabel je bistveno, da se bralcu zagotovi
“zaznavanje informacij”, torej da so in-
formacije na tablah vidne tudi v megli in
temi, da je zagotovljena njihova obstojnost
in da se ne zlijejo z okolico.

V prvem odstavku članka tudi piše, da so
sedanje table po občini Idrija neprimerne in
pogosto zavajajoče.

Pojasnilo: Informativne table po mestu
Idrija so bile postavljene na podlagi Pra-
vilnika o neprometnih znakih. Od leta 2000
dalje pa velja Pravilnik o prometni signa-
lizaciji, ki ureja tako prometno kot ob-
vestilno signalizacijo in določa prehodno
obdobje za uskladitev, torej nadomestitev.

V zadnjem odstavku članka piše, da so
nekatere informacijske table postavljene ta-
ko, da ustavljanje z avtomobili ob njih ni
m o g o č e.

Pojasnilo: Občina Idrija je informacijske
table postavila na tistih točkah, ki so jih na
lokalnih cestah določile krajevne skupnosti
in za mesto postavitve pridobile potrebna
soglasja, na državnih cestah pa je lokacije
določila Direkcija RS za ceste. Vse izbrane
lokacije so bile pregledane in za lokacije,
kjer je bilo ugotovljeno, da mesto postavitve
ni primerno urejeno za ustavljanje vozil, so
že v izdelavi projekti ureditve lokacij, ki jim
bo sledila tudi izvedba.

KARMEN MAKUC,
vodja službe za gospodarske dejavnosti

na Občini Idrija

Odgovor Aureliu Juriju

Najprej pred
lastnim pragom

Čeprav sem po naravi povsem nekon-
fliktna oseba, ki se nerada spušča v po-
lemike, sem bila v odprtem pismu gospoda
Aurelia Jurija, ki je bilo 9. maja objavljeno na
straneh Primorskih novic, neposredno iz-
zvana in napadena, zato sem - predvsem
zaradi 25 tisoč bralcev občinskega časopisa
KP-MOK - dolžna podati nekaj pojasnil.

Gospoda Aurelia Jurija je očitno zmotil
pridevnik “kameleonski”, ki smo ga v april-
ski izdaji občinskega časopisa KP-MOK pri-
pisali obnašanju njegovega brata, sicer po-
slanca Zares Franca Jurija na račun ra-
dikalnega spreminjanja stališč glede raz-
bijanja Mestne občine Koper (MOK).

V razpravi v državnem zboru 19. aprila je
namreč poslanec Luka Juri, sicer sin go-
spoda Aurelia Jurija in nečak Franca Jurija,
na dan potegnil odprto pismo Ustavnemu
sodišču Republike Slovenije iz leta 1998, ki
so ga podpisali Aurelio Juri, Roberto Battelli
in Darko Kavre, sopodpisalo pa ga je še 47
Koprčank in Koprčanov. V pismu so obsodili
ravnanje Ustavnega sodišča, ki je onemo-
gočilo razpis rednih lokalnih volitev v MOK
in zagovarjali njeno enotnost. V zadnji izdaji
časopisa KP-MOK smo poleg dela magne-
tograma iz parlamentarne razprave Luke
Jurija objavili tudi faksimile dela omenje-
nega odprtega pisma, iz katerega je raz-
vidno, da je na peticiji podpore 47 Koprčank
in Koprčanov, ki so pred 13 leti obsojali
ravnanje Ustavnega sodišča, prvopodpisani
Franco Juri.

Ker gre za taistega Franca Jurija, ki je
danes eden najbolj gorečih zagovornikov
razbijanja MOK (nenazadnje je bil med
tistimi, ki so marca letos državnemu zboru

p re d l o žili Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter
o določitvi njihovih območij, ki bi omogočil
ustanovitev občine Ankaran), smo njego-
vemu obnašanju - po našem mnenju pov-
sem upravičeno - pripisali pridevnik “ka-
m e l e o n s k o”.

Zanimiva je drža gospoda Aurelia Jurija, ki
se svojemu bratu postavlja v bran, rekoč, da
ne gre za kameleonstvo, temveč za “p ov s e m
korektno in dosledno držo”. To utemeljuje z
dejstvom, da je pred 13 leti na referendumu
90 odstotkov občank in občanov MOK iz-
kazalo odpor vsakršni spremembi stanja ali
drugače povedano razbitju občine, medtem
ko naj bi v ankaranski zgodbi šlo za “z
večinsko voljo dokazani interes po izločitvi
iz Mestne občine Koper in ustanovitvi nove
občine Ankaran”.

Ka k šno sprenevedanje! Ste mar pozabili,
da je na zadnjem referendumu novembra
2009, ki je potekal na območju celotne
MOK, prav tako večina volivk in volivcev oz.
kar 90 odstotkov volivcev, glasovalo proti
temu, da se sedanja Mestna občina Koper
ra zd e l i ?

Gospod Aurelio Juri občinski časopis
KP-MOK označuje za trobilo župana in
njemu všečnih piscev. To je pač videnje in
ocena gospoda Aurelia Jurija in njegovih
somišljenikov, ki jim aktualno vodstvo MOK
očitno ni po godu. Uredništvu občinskega
časopisa in vodstvu MOK pa je veliko po-
membnejši kriterij mnenje naših bralk in
bralcev, ki so občinski časopis sprejeli za
svojega in nam praktično po vsaki izdaji v
u re d n i štvo pošiljajo pohvale.

Za konec pa še beseda na račun etike.
Gospoda Aurelia Jurija bi želela spomniti le,
da ljudski rek, da je treba najprej pomesti
pred lastnim pragom, še vedno velja!

mag. ANDREJA ČMAJ FAKIN,
odgovorna urednica

časopisa KP-MOK


