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                 Koper, 19.5.2019 

Obvestilo o športni prireditvi in popolni zapori cest  
 
Spoštovani, 
obveščamo vas, da bomo v soboto, 1. junija 2019, med 10.00 in 21.30 uro organizirali prireditev, in 

sicer tekmovanje v triatlonu z nazivom: Triatlon za pokal Istre 2019. Plavalni del se bo odvijal v 

morju ob glavnem pomolu ob Ukmarjevem trgu, z vstopom in izstopom iz morja iz mestnega 

kopališča Koper. Kolesarski del bo potekal po javnih površinah Ukmarjevega trga, Pristaniške ulice, 

Piranske ceste, Istrske ceste ter do razcepa Ruda / Izola center po cesti Koper-Ruda Izola. Tekaška 

proga pa bo potekala od Ukmarjevega trga po cesti in pešpoti po Semedelski cesti in Pristaniški ulici 

do Žusterne. 

 

Čas uporabe (trajanje):  

Od dne: 30.5.2019 ure 14.00, do dne 1.6.2019 ure 22.00 
Ukmarjev trg – park – sprostitev parkirnih mest zaradi postavitve tekmovalnega prizorišča  
 
Od dne: 1.6.2019 ure 13.30, do dne 1.6.2019 ure 20.30 
Popolna zapora prometa:  
Ukmarjev trg – park in cesta, Pristaniška ul. - krožišče pri koprski tržnici – zapora enosmernega pasu. 
 
Od dne: 1.6.2019 ure 17.00, do dne 1.6.2019 ure 20.30 
Popolna zapora prometa: 
Semedelska cesta od mostu, Pristaniška ulica (pešpot) do Žusterne 
 
Od dne: 1.6.2019 ure 13.30, do dne 1.6.2019 ure 19.30 
Popolna zapora prometa - tudi za kolesarje: 
Pristaniška ul., Piranska cesta, Istrska cesta do razcepa Ruda / Izola center po cesti Koper-Ruda Izola:  

- od krožišča pri koprski tržnici (stičišče Pristaniške in Piranske) do krožišča pri parkiriščih tržnice 
(stičišče Piranske in Zore Perello-Godina) – zapora obeh pasov, 

- od krožišča pri parkiriščih tržnice do krožišča Piranske ceste pred uvozom na AC – zapora dveh 
zunanjih pasov (smer center-Semedela), promet v smeri Semedela-center bo potekal nemoteno, 

- od krožišča Piranske ceste pred uvozom na AC do razcepa Ruda / Izola center (cesta Koper-Ruda 
Izola) – zapora obeh pasov, 

- Cesta Zore Perello Godina bo zaprta zaradi prepovedi dostopa na prizorišče - zapora dveh 
notranjih pasov (smer Banka Koper-center). 

 
Parkiranje vozil bo omogočeno na: 

- parkirišču Bonifke Koper,  

- parkirišču ob atletskem stadionu Bonifika,  

- parkarišče Mandrač, 

- parkirišče Pasarela. 
 

POZOR! Obvoz za kolesarje KOPER - IZOLA - KOPER bo urejen čez Markovec.  

 

Za več informacij vam je na voljo organizatorka Leni Fafangel prek telefona 041/547-721 ali 

elektronske pošte sd3sport@gmail.com. 
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Prosimo vas za strpnost in se vam zahvaljujemo za razumevanje. 


