ŽUPAN – IL SINDACO

NA RT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2007-2010
OBRAZLOŽITEV

Na rt razvojnih programov predstavlja tretji del prora unske dokumentacije in odraža razvojno
usmeritev ob ine. Na rt razvojnih programov opredeljuje investicijske izdatke ob ine in državne
pomo i za naslednja štiri leta. Sestavljajo ga letni na rti oziroma plani razvojnih programov
neposrednih uporabnikov ob inskega prora una, ki slonijo na ob inskih dokumentih dolgoro nega
razvojnega na rtovanja, dolo bah posebnih zakonov ali drugih predpisov ter projekti, ki izhajajo
iz RRP- ja.
V na rtu razvojnih programov se izkazujejo na rtovani izdatki prora una za investicije in državne
pomo i v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:
-

posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov oziroma po programski
klasifikaciji prora una;
letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili prora un prihodnjih let;
virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov.

Iz navedenega izhaja, da mora biti letni na rt razvojnih programov usklajen s finan nim na rtom
neposrednega prora unskega uporabnika. Na rt razvojnih programov se letno dopolnjuje. Vsi
neposredni uporabniki ob inskega prora una uskladijo na rte razvojnih programov s sprejetim
prora unom. V prora un teko ega leta se vklju uje in sprejema na rt razvojnih programov za leto,
na katerega se nanaša prora un. e predlog na rta razvojnih programov ni usklajen s prora unom,
ga mora nosilec uskladiti s prora unom v 30 dneh po uveljavitvi prora una.
V na rt razvojnih programov vklju eni programi in projekti so osnova za izvajanje investicijskih
nalog ob in na vseh podro jih ter osnova za razpis državnih pomo i na ob inski ravni. V štiri letni
razvojni na rt se vklju ijo samo projekti, ki so izvedljivi in na rtovani skladno z metodologijo
priprave na rta razvojnih programov
V nadaljevanju je podana obrazložitev na rta razvojnih programov MOK za obdobje 2007-2010 po
prora unski strukturi posebnega dela prora una.
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0402 - Informatizacija uprave
Razvoju informacijske družbe in e- poslovanju posve a Mestna ob ina Koper posebno pozornost.
Ta je usmerjena predvsem v razvoj elektronskih storitev za ob ane.
04029001 - Informacijska infrastruktura
Pri dograjevanju informacijske infrastrukture se bodo izvajale slede e aktivnosti:
-

V okviru licenciranja programske opreme v skladu s potrebami zalednih in spletnih
aplikacij bomo pridobivali licence za osnovno sistemsko programsko opremo
(Oracle, Microsoft, Linux).

-

Optimizacija ra unalniške mreže (gigabitne povezave , diskovna polja) z integracijo
krajevnih skupnosti in novih lokacij ob inske uprave zajema preto nost lokalne
ra unalniške mreže, ki postaja eno od najbolj obremenjenih ozkih grl
informacijskega sistema (koli insko zahtevni prostorski in dokumentacijski
podatki). Nadgradnja mreže na hitrost 1 Gbps se bo nadaljevala tudi v letu 2007.
Predvidevamo dopolnitev centralnega diskovnega sistema (diskovno polje), na
katerega bomo preselili vse najpomembnejše podatke, ki so sedaj razpršeni po
uporabniških delovnih postajah. S tem bomo zagotovili ve jo varnost, dostopnost,
hitrost prenosa in lažje vzdrževanje.

-

-

V okviru investicijskega vzdrževanja in nabave strežnikov in druge centralne
opreme ter razvoj zaš ite sistema bomo najbolj zastarele in po asne strežnike
zamenjevali z novejšimi, izboljšanimi. Kon ni cilj je, da bi vsak življenjsko
pomemben strežnik imel svojega dvojnika (predvsem poštni strežnik, podatkovni
strežnik, strežniki, ki so osnova za elektronsko poslovanje z ob ani). S tem bi
zagotovili delovanje sistema 365x24x7 ur na leto.

-

V letu 2007 vklju ujemo opremljanje ob inskih svetnikov s prenosnimi ra unalnik
in vzpostavljamo prehod na elektronsko poslovanje ob inskega sveta.

-

Nadaljevali bomo z zamenjavo dotrajanih in tehnološko zastarelih delovnih postaj
uporabnikov v ob inski upravi in opremljali krajevne skupnosti z dodatnimi
ra unalniki. Na rt je zamenjati letno cca ¼ delovnih postaj in monitorjev ter jih
nadomestiti z novimi.

-

Izdelava sistemov za integracijo prostorskih podatkov v inf.sistem ob ine, ki je
potreben za ažurne in natan ne podatke je vedno bolj optimalen pristop s
kombinacijo najnovejših tehnologij ter interneta. Tehnika zajema prostorskih
podatkov s pomo jo satelitskih geolokacij (GPS) s poljubno natan nostjo, zajem
osnovnih podatkov na terenu s pomo jo dlan nikov, prenos obstoje ih informacij iz
centralnega sistema v dlan nike preko interneta ter obratno, izredno pohitri zajem in
dvigne nivo kakovosti centralnih baz podatkov (javni katastri, taksni predmeti,
dav ni podatki, podatki o prostorskih planih in pogojih).

-

Obstoje o programsko in strojno opremo za posredovanje geolokacij in vzdrževanje
prostorskega informacijskega sistema bomo nadgrajevali z novimi
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funkcionalnostmi, tako da bomo zagotovili tako upravi kot drugim zainteresiranim
(javna podjetja, zasebniki) im u inkovitejšo in cenovno dostopno izgradnjo
razli nih prostorskih katastrov.
-

Nadaljevali bomo s prenovo pisarniškega poslovanja v smeri ve je uporabnosti ter
njegovo povezavo z državnim projektom e-SJU za vzpostavitev elektronskega
poslovanja z ob ani preko enotnega portala. Kvalitetne interne obdelave pomenijo
ve jo u inkovitost referentov in s tem kvalitetnejše in hitrejše storitve za ob ane,
zato bomo interne obdelave še nadalje optimizirali.

04029002 - Elektronske storitve
Aktivnosti usmerjamo v vzpostavitev celovitega elektronskega poslovanja z uporabo digitalnega
podpisa in elektronskim pla evanjem taks za vse postopke na ob ini v sodelovanju s projektom eSJU. S tem bomo ob utno skrajšali postopke in podobno kot banke omogo ili poslovanje z ob ino
neprekinjeno ne glede na delovni as uprave.
Pri razvoju spletnega portala s ciljem približati in olajšati ob anom delo z ob insko upravo bomo v
sodelovanju s TOK omogo ili nadgradnjo spletnih strani v smeri im prijaznejšega in uporabnega
orodja za ob ane in poslovne subjekte.
Sodelovali bomo v okviru evropskega projekta WSPES, v okviru katerega bomo testno vzpostavili
sistem digitalnega podpisovanja dokumentov v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo o
elektronskem podpisu.
Vzpostavili bomo lasten sistem elektronskih obrazcev na ob inskem portalu, ki bo deloval
vzporedno s portalom e-SJU.
0403- Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z ob inskim premoženjem
Zadružni domovi, vaški domovi in stare šole
Najve je potrebe izkazujejo krajevne skupnosti in posamezne vasi prav pri gradnji ali obnovi
objektov, ki služijo za potrebe zbiranja in druženja ob anov ob razli nih formalnih in neformalnih
priložnostih. Pri zadružnih domovih gre v ve ini primerov gre za starejše objekte, ki zaradi
velikosti in nefunkcionalnosti potrebujejo velike vzdrževalne ali rekonstrukcijske posege. Tudi v
manjših vaseh in krajih je ta potreba po skupnih prostorih zelo ob utena in za te namene se urejajo
prostori v obstoje ih objektih ali tudi novogradnjah. V letu 2007 se predvideva za etek projektov
prenove zadružnih domov v Sv. Antonu, Šmarjah in Bertokih, kjer gre za stavbe, ki so potrebne
ve jih investicijsko-vzdrževalnih del za posodobitev in ureditev prostorov, v katerih se odvijajo
razli ne dejavnosti KS. Gre za pridobivanje potrebne dokumentacije in manjša ureditvena dela, pri
katerih bodo tudi KS participirale iz lastnih sredstev. V Dekanih je predvidena prva faza celovite
rekonstrukcije dvorane zadružnega doma, ki se bo predvidoma zaklju ila v prihodnjem letu. V
Podgorju pa se z letošnjim letom pri enja pridobivanje projektne dokumentacije in ustreznih
dovoljenj za gradnjo novega ve namenskega objekta, ki ga sedaj v vasi ni. Na ostalih postavkah so
sredstva za projekte, ki se zaklju ujejo: dvorana Gra iš e in Marezige, Kulturni dom Glem, vaške
hiša Kastelec, Montinjan in Zgornje Škofije. V Kulturnem domu Boži i se predvideva ureditev
ogrevanja in prezra evanja, saj je intenzivno kulturno dogajanje v poletni in zimski sezoni
prakti no nemogo e brez ureditve te opreme.
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Fond starih vaških objektov in zadružnih domov je na podeželju zelo obsežen, investicijsko
vzdrževanje pa finan no zahtevno. Zato želimo v prihodnjih letih k temu segmentu pristopiti
celovito in sistemati no tako, da bi lahko s temi projekti participirali na sredstvih evropskih
strukturnih skladov za razvoj podeželja.
Upravljanje s poslovnimi prostori
Na podro ju poslovnih prostorov so v letu 2007 zajeta sredstva za odkup poslovnega prostora na
Bonifiki. S tem odkupom bi pridobili zaokroženo celoto poslovnih prostorov, kjer bi lahko na enem
mestu združili npr. vsa društva. Po pogodbi o nakupu nepremi nine za poslovni prostor v
Hrastovljah bomo v letu 2007 poravnali še zadnje obveznosti iz tega naslova. V tem okviru je tudi
v naslednjih letih na rtovano uveljavljanje predkupne pravice za nakupe nepremi nin s strani
MOK.
Z investicijskimi vlaganji v poslovne prostore v letu 2007 se v poslovnem prostoru na Pristaniški
ulici 7 predvidi zaklju itev z gradbenimi deli, s imer se zagotovi usposobitev prostora za oddajo v
najem. Po pridobitvi konzervatorskih smernic na rtujemo tudi obnovo fasade na Pretorski pala i.
Prav tako je opredeljena tudi zakonska obveznost za oblikovanje rezervnega sklada. V letu 2007
na rtujemo rušitev stavbe na Ukmarjevem trgu, kjer se bo uredil javni trg.
Z najemniki poslovnih prostorov, ki so sami usposobili oz. adaptirali poslovne prostore se bodo
izvajali poboti najemnin z vloženimi sredstvi najemnikov. Skladno s predpisi, ki urejajo
zagotavljanje sredstev za potrebe vzdrževanja skupnih delov in naprav ve stanovanjskih stavb,
oblikujemo rezervni sklad za teko e in investicijsko vzdrževanje.
V naslednjih letih se predvidevajo sredstva za investicijska vlaganja v razpoložljivi fond poslovnih
prostorov, ki bodo z letnim na rtom razvojnih programov konkretizirana s posegi v posameznem
objektu za kar se predvideva pridobitev ustrezne dokumentacije.
V na rtu razvojnih programov vklju ujemo tudi sredstva izdelave informacijske aplikacije za
vzpostavitev evidence javnega premoženja in sredstev za nepredvidene nujne intervencije na
javnem premoženju.
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- LOKALNA SAMOUPRAVA

06039001 - Administracija ob inske uprave
V okviru pridobljenega certifikata ISO standarda ob inske uprave so v letu 2007 predvidena tudi
sredstva za dopolnitev programske aplikacije.
06039002
uprave

- Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob inske

Projektna pisarna
Za vzpostavljeno projektno pisarno so predvidena sredstva za zagotovitev delovanja podprtega z
sodobno informacijsko zasnovo.
Pridobivanje novih upravnih prostorov
Predvidena je pridobitev cca 3500 m2 novih upravnih prostorov v zazidavi Zeleni park, kjer bi
zagotovili ob anom skupne upravne službe ob ine in upravne enote. Predvideno je financiranje v
obliki leasing najema.
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Ureditev poslovne stavbe
V investicijskih odhodkih za podro je uprave so v letu 2007 predvidena sredstva za urejanje
prostorov upravnih stavb, s katerimi bomo izvedli nujne investicijske posege za delo organov
ob ine in ob inske uprave ter zadovoljevanje osnovnih normativov s podro ja varstva pri delu na
stavbi Verdijevi 10, uredili pisarniške prostore na Verdijevi 6 in zagotovili potrebno obnovo
prostorov v drugih stavbah. V naslednjih letih pa se predvidene odprodaje nekaj teh prostorov in
preselitev v novo zgrajene upravne prostore.
Nabava opreme
Zamenjava dotrajane pisarniške in telekomunikacijske opreme za delo uprave in organov ob ine
se izvaja postopno v okviru razpoložljivih sredstev. Z nabavo želimo zagotoviti osnovne prostorsko
in tehni ne pogoje za u inkovito delo uprave in organov ob ine.
Zamenjava službenih vozil
V okviru te postavke je zajeta na rtovana zamenjava službenih vozil. V naslednjih letih je
na rtovano postopno posodabljanje voznega parka z nakupi novih ali zamenjavo dotrajanih vozil.
V na rtu razvojnih programov za leto 2007 opredeljena nabava opreme in prevoznih sredstev
opredeljuje hkrati na rt nabav in gradenj neposrednega prora unskega uporabnika - ob inski organi
in uprava.
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- OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703- Civilna zaš ita in protipožarna varnost
07039001 - Pripravljenost sistema za zaš ito, reševanje in pomo
Nabave zaš itne in reševalne opreme in sredstev za materialno popolnitev enot Civilne zaš ite
Mestne ob ine Koper, se izvajajo na podlagi Na rta nabave opreme in sredstev Civilne zaš ite v
Mestni ob ini Koper, št. K80-2/2002 z dne 14.03.2002, ki je bil sprejet skladno z Uredbo o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaš ito, reševanje in pomo (Ur.l. RS, št. 22/99,
99/99 in 102/00) in Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaš ite (Ur.l. RS, št.
15/00, 88/00 in 24/01).
Sredstva se tudi namenijo skladno z (letnim) na rtom nabav in investicijskih vlaganj za nabavo
nujno potrebne opreme in sredstev za potrebe izvajanja zaš itnih ukrepov ter reševanja in pomo i
ob nesre ah, predvsem nujno potrebna zaš itna in reševalna oprema za gasilce.
Sredstva so namenjena tudi investicijskim posegom v sistemu javnega alarmiranja za njegovo
u inkovito in ob anom prijazno delovanje ter investicijskim posegom v javnih zakloniš ih.
07039002 - Delovanje sistema za zaš ito, reševanje in pomo
Skladno s Programom varstva pred naravnimi in drugimi nesre ami 2006–2010 (št. K824-6/2005, z
dne 20.07.2006) in merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki se nahajajo v prilogi
Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaš ito, reševanje in pomo (Ur.l. RS,
št. 22/99, 99/99, 102/00), so tu zajeta sredstva za gasilsko zaš itno in reševalno opremo, sredstva za
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opazovanje, obveš anje in alarmiranje ter sredstva za gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov
za delovanje gasilstva:
• Izgradnja gasilskega doma v Kopru:
V letu 2006 je bil predan v uporabo nov gasilski dom. Na rt razvojnih programov zajema
finan na sredstva za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za odpla evanje
finan nega leasinga najetega s strani Gasilske brigade Koper.
Nakup gasilskih vozil:
V na rtu razvojnih programov so predvidena sredstva za odpla ilo lesinga štirih gasilskih vozil
za potrebe JZ Gasilska brigada Koper. Gasilska vozila so bila dobavljena v drugi polovici leta
2006 in za etku leta 2007. Celotno nabavo sofinancirata tudi ob ini Izola in Piran.
Na enak na in je izvedena obnova voznega parka za potrebe prostovoljnih gasilskih društev. V
obdobju 2006-2016 se predvideva odpla evanje finan nega leasinga najetega s strani Obalne
gasilske zveze Koper. Gasilska vozila so bila dobavljena v prvi polovici leta 2006.
Nakup druge zaš itne in reševalne opreme:
Predvideno je tudi sofinanciranje nabave druge gasilske zaš itne in reševalne opreme za
prostovoljne gasilske organizacije in za javni zavod, katera se nabavlja skladno z merili za
organiziranje in opremljanje gasilskih enot.
• Izgradnja in obnova gasilskih objektov:
V na rtu razvojnih programov je zajeto sofinaciranje naslednjih investicij: obnova gasilskega
doma v Brezovici (2007), in dograditev gasilskega doma v Pobegih (2007).
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- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003

- Aktivna politika zaposlovanja

10039001 - Pove anje zaposljivosti
Na podlagi Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni ob ini Koper smo
pripravili ukrepe, s katerimi lahko sofinanciramo odpiranje novih delovnih mest ter reševati
problem brezposelnosti oseb, zaposlovanje težje zaposljivih oseb in oseb, ki so v postopku
izgubljanja zaposlitve, kakor tudi spodbuditi podjetništvo v malem gospodarstvu.
Ukrepi zajemajo tudi usposabljanje in izobraževanje zaposlenih oseb, s tem da si le-ti pridobijo
teoreti na in prakti na znanja uporabljiva na sedanjem ali bodo em delovnem mestu v podjetju.
Ukrepi v opredeljenem pravilniku se sofinancirajo na osnovi javnega razpisa.
11
1102

- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Z izvedbo strukturnih ukrepov zasledujemo dolo ene cilje pri nadaljnjem razvoju celotne kmetijske
dejavnosti, s posebnim poudarkom na ohranjanju in razvoju kmetijskih panog, ki so zna ilne za
naše obmo je. Podpore se bodo dodeljevale v obliki državnih pomo i in sicer v okviru Uredbe o
skupinskih izjemah ter po predhodni potrditvi sheme na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.

6

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo ij
Razvoj pridelovalnih kapacitet ter razvoj dopolnilnih dejavnosti ostajajo tudi v prihodnje osnovna
naloga v okviru politike razvoja podeželja. Pomo i se bodo dodeljevale posameznim kmetijam, ki v
svojih razvojnih na rtih na rtujejo razvoj dodatnih dejavnosti s ciljem ve anja ponudbe in dohodka
na kmetiji. Tu velja omeniti predvsem razvoj turisti ne ponudbe na kmetijah ter razvoj dolo enih
predelovalnih kapacitet in storitvenih dejavnosti v smeri višje oblike priprave kmetijskih
proizvodov za prodajo potrošniku. Poleg navedenega so predvidene tudi aktivnosti za ozna evanje
in promocijo dodatnih ponudnikov, ki se vklju ujejo v projekt Istrske vinske turisti ne ceste.
Eko park Kras: Projekt izhaja iz programa Natura 2000 in temelji na dogovorih z državo (MOP)
in z prekomejnimi Ob inami Buzet in Laniš e. V naslednjem letu je potrebno pripraviti projektno
zasnovo za kandidiranje na EU sredstva – izvajalec Turistika Portorož.
Interreg III: Podpostavka vsebuje projekte iz programa Interreg IIIa, ki se izvajajo preko
Regionalnega razvojenga centra Koper in sicer: EMBRACE II (vklju evanje družbeno
ekonomskega razvoja na podeželje in nerazvita mestna obmo ja), River SHIELD (zaš ita rek pred
onesnaženjem zaradi industrijskih nesre ). Omenjeni projekti so regijskega zna aja in v za etni fazi
priprav oz. izvajanja. Omenjeni znesek predstavlja predlagani del sofinanciranja s strani MOK.
»Tipipoint«: Projekt je bil prijavljen na Interreg IIIA – prijavitelj ZRS – po vsebini pa obsega
poleg izgradnje promocijsko turisti nega vidika organiziranosti aktivnosti društva VINOL še
izgradnjo degustacijskega centra in vinoteke v Sv. Antonu. Partnerji MOK in Ob ina Izola ter
Vinol.
»Razpršeni hotel«: Uvedba razpršenih hotelov po vaseh, kar pomeni povezovanje razli nih
ponudnikov gostinskih in no itvenih kapacitet v enotno ponudbo. S predlaganimi sredstvi bomo
sofinancirali pripravo potrebne dokumentacije.
Son ni park Ankaran: projekt je v idejni zasnovi že oblikovan skupaj z KS Ankaran in po vsebini
obsega obnovo dela objektov stare bolnišnice v Ankaranu na lokaciji »Son ni park« za namene
mladinskega turizma za potrebe cele Slovenije in s povezovanjem s sosednjo Italijo. S predlaganimi
sredstvi bomo sofinancirali pripravo potrebne dokumentacije.
Predvidena so tudi sredstva za sofinanciranje ostalih projektov vokviru tega programa.
11029003 - Zemljiške operacije
V okviru zemljiških operacij je predvidena izvedba posameznih projektov s ciljem urejanja
posestne strukture kmetijskih zemljiš ter varovanju in izboljšanju kvalitete kmetijskih zemljiš . V
ta namen so predvidene pomo i predvsem za izvedbo manjših agromelioracij kmetijskih zemljiš
za postavitev trajnih nasadov vinogradov, olj nikov ter pašnikov, predvsem s ciljem nadaljnjega
razvoja podeželja, prepre evanja zaraš anja kmetijskih površin ter ohranjanja naravne in kulturne
krajine.
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Za potrebe delovanja javne službe azila za živali na rtujemo v letu 2007 sanacijo objekta zavetiš a
Za normalno delovanje in izpolnjevanje vseh veterinarsko-higijenskih pogojev bo potrebno v
doglednem asu zgraditi novo greznico, regulacijo meteornih vod, dograditi dodatne bokse (tudi za
ma ke) in urediti prostor za skladiš enje hrane ter lo ene sanitarije. Vse navedeno smo dolžni
urediti v najkrajšem možnem asu, v skladu z zahtevami Veterinarska uprava RS. Na rtovani poseg
v letu 2007 bomo izvedli skupaj z Ob ino Izola in Piran
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1105

- Ribištvo

11059001 - Program razvoja ribištva
Ve ji del spodbud za razvoj morskega ribištva je na podlagi novih uredb v pristojnosti Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (tudi sofinanciranja nakupa ribolovnih sredstev, ki so bile
sofinancirane s strani lokalne skupnosti), zato je trenutno sprejemljiv le ukrep subvencioniranja
privezov in sicer za ribi e, katerim predstavlja ribištvo edina in glavna dejavnost.
Ureditev ribiškega pristaniš a:
Slovensko ribištvo se že leta otepa s številnimi težavami. Po vstopu naše države v EU in prevzemu
Skupne ribiške politike EU ugotavljamo neprimerno urejenost minimalnih osnovnih pogojev za
opravljanje te tradicionalne gospodarske dejavnosti na celi Obali. Ribiška infrastruktura je
pomanjkljiva. Ob pripravi Nacionalnega strateškega na rta za ribištvo v obdobju 2007-2013, ki se
bo financiral iz sredstev EU Ribiškega sklada ter nacionalnih sredstev, je bila med glavnimi
prioritetami ugotovljena možnost in potreba prav po ustrezni minimalni ureditvi ribiških pristaniš
ter mestih iztovora ribiških proizvodov. Osnovni pogoj je ureditev ustrezne ribiške infrastrukture za
izvajanje dejavnosti (veterina, higiena živil..), zagotoviti mesto iztovora (prve prodaje rib –
možnost ribje borze) in ureditev privezov (urejen privez, oskrba z elektriko in vodo, ekološki otok,
hladilni prostor, skladiš e ribiških privezov in opreme).
Na osnovi izdelane idejne zasnove v letu 2007 nameravamo pripraviti projekte za rekonstrukcijo in
sanacijo glavnega pomola (valobrana) in obale ter tlakov, izgradnjo potrebnih objektov in
plavajo ega pomola za prvi iztovor ob so asni ureditvi pogojev za ribiško borzo. Z izvedbo
investicije naj bi pri eli v letu 2008 ob ve inskem sofinanciranju iz evropskega ribiškega sklada.
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- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

- Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob inskih cest
Investicije v KS – ceste
V letu 2007 se bodo izvedle naslednje investicijske naloge:
- rekonstrukcija ceste za Hrvatine: V letu 2007 je predvidena rekonstrukcija dela ceste do
naselja Hrvatini. Sredstva na tej postavki so namenjena izdatkom za nadzor ter za izvedbo –
zaklju ek v preteklih letih že za ete rekonstrukcije.
-

rekonstrukcija ceste za Šmarje: Zajema rekonstrukcijo posameznih odsekov ceste za
Šmarje. Pridobljena projektna dokumentacija zajema rekonstrukcijo ceste do pokopališ a.V
letu 2008 bi se izvedla rekonstrukcija do osnovne šole, v nadaljevanju pa še preostali odsek
ceste.

-

rekonstrukcija ceste Gra iš e - Smokvica – Movraž: V letu 2007 so predvidena sredstva
za pridobitev projektne dokumentacije (PGD, PZI). Sledila bo izdelava investicijskega
programa iz katerega bo razvidna višina investicije, na in izvedbe in financiranja, za kar so
predvidena sredstva za za etek del. Dokon na višina sredstev bo opredeljena na osnovi
izdelanih projektov.
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-

izgradnja obvozne ceste Hrastovlje: Pridobljena je kompletna projektna dokumentacija in
sprejet lokacijski na rt, ki je podlaga za izvedbo del. Pri ne se z izvedbo del po projektu v
celoti, financiranje investicije pa je razmejeno v daljše razdobje.

-

rekonstrukcija ceste Šmarje - križiš e Pu e: V letu 2007 je predvidena pridobitev
idejnega projekta, sledi pridobitev kompletne projektne dokumentacije in izdelava
investicijskega programa.

-

Marezige – Kavali i: Predvidena sredstva za leto 2007 zajemajo pridobitev potrebne
projektne dokumentacije. Sledi izdelava in potrditev investicijskega programa.

-

izgradnja plo nika Šalara - Kampel – Novaki: Predvidena sredstva zajemajo dokon anje
del iz leta 2006

-

rekonstrukcija ceste Cerej – meja: Predvidena sredstva zajemajo vrednost dokon anja del
iz leta 2006.

-

obnova ceste v naselju Šantoma :Rekonstrukcija lokalne ceste skozi naselje Šantoma se je
pri ela v letu 2006, ko se je uredil prvi odsek te ceste. Zaradi dotrajanosti je potrebno urediti
kompletni ustroj ceste s preplastitvijo in ureditvijo odvodnjavanja meteornih vod. S
predvideno fazno obnovo ceste v naslednjih letih se bo uredilo celoten odsek ceste skozi
naselje.

-

obnova podpornega zidu Kortina: Porušen podporni zid na lokalni cesti za Kortino
ogroža stabilnost ceste. Izvedba je nujna, lastnik spodnjega zemljiš a odstopa del tega za
potrebe izvedbe zidu, kar omogo a takojšnjo izvedbo.

-

rekonstrukcija ceste Pomjan – Dilici: V letu 2007 je predvidena sanacija podpornih zidov
na posameznih odsekih. V naslednjih letih je predvidena rekonstrukcija ceste.

-

obnova ceste Sv. Anton – Kavali i V letu 2007 je predvidena sanacija navedenega odseka
ceste.

-

rekonstrukcija slemenske ceste v Hrvatinih: V letu 2007 je predvidena pridobitev
projektne dokumentacije PGD, PZI, izdelava lokacijskega na rta in pridobivanje zemljiš .
Posprejemu IP bodo opredeljenevrednosti investicije, na in izvedbe in financiranja.

-

lokalna cesta Škocjan – Bertoki: Naro en bo projekt za ureditev lokalne ceste pokopališ e
Škocjan - Bertoki. Cesta je izredno nevarna in jo uporablja veliko kolesarjev in pešcev.

-

sanacija ceste za Bošamarin: Sanacija ceste za Bošamarin odsek iz državne ceste pri
Dinosu proti Bošamarinu. Predvidena je sanacija najbolj strmega odseka, ki je nujna za
normalno odvijanje prometa.

-

sanacija ceste Kroži – Hrvoji: Zajema fazno nadaljevanje obnove ceste.

-

nena rtovna intervencije in investicijsko vzdrževanje na cestah opredeljujemo za
sredstva za nujne posege na posameznih odsekih in za redno investicijsko vzdrževanje
ob inskih cest.

-

avtobusna postajališ a: Na podeželju je predvidena fazna postavitev tipskih postajališ v
celotnem obdobju 2007-2010.

Dokumentacija za cestno infrastrukturo
Sredstva se bodo namenila za izdelavo potrebne projektne dokumentacije za ureditev cest in ulic. V
letu 2007 na rtujemo izdelavo projektne dokumentacije za Titov trg in ostale manjše projekte.
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Pripravo projektne dokumentacije za ureditev Slemenske ceste, Srminske ceste in Jadranske ceste.
Projekte za ureditev vkopa cest Piranska in ceste Perello Godina in plo nik Šalara-KampelNovaki.
Investicije v cestno infrastrukturo
V letu 2007 se bodo izvedle naslednje investicijske naloge:
- rekonstrukcija Cankarjeve ulice. Pridobljena je kompletna projektna dokumentacija in
sprejet investicijski program. Predvideno je dvoletno financiranje. Poleg navedenega so v
na rtu izgradnje kanalizacij predvidena tudi sredstva za rekonstrukcijo kanalizacije in
obnovo vodovoda v letu 2007 in v letu 2008.
-

cesta na Markov hrib. Rekonstrukcija celotnega odseka ceste je bila izvedena v letu 2006.
Predvidena sredstva za leto 2007 so pogodbena obveznost že izvedenih del.

-

preplastitve in sanacije mestnih ulic. Na rtovana so dela na posameznih dotrajanih
odsekih javnih cest v Kopru, Ankaranu ter ostalem mestnem obmo ju.

-

ureditev javnih pešpoti. Predvidena sredstva zajemajo izvedbo povezav - pešpoti iz starega
mestnega jedra na severno obvoznico in prenovo poti v Olmu in Šalari. S prenovo poti v
Šalari in Olmu nadaljujemo z že za etimi deli in najbolj nujnimi prenovami.

-

sofinanciranje ankaranske vpadnice. Financira se dela, ki so vezana na pri etek izgradnje
ceste za cestno povezavo – navezava Luke na avtocestno omrežje.

-

Severna obvoznica. Projekt priklju itve na Severno obvoznico je bil izveden in predan v
uporabo že v preteklem letu. V letu 2007 so zajete pogodbene obveznosti izvedenih del po
investicijskem programu.

-

Verdijeva ulica. Projekt obnove Verdijeve se je za el v letu 2006 in se dokon a v letu
2007.

-

Pristaniška ulica. Projekt celovite ureditve Pristaniške ulice je bil izveden v letu 2006. V
letu 2007 so zajeta sredstva za pla ilo pogodbenih obveznosti izvedenih del v preteklem
letu.

-

Pre na ulica. Zajeta so sredstva za izvedbo pri etih del v letu 2006.

-

Vkop Piranske in Z. Perello. V letu 2007 je predvidena izdelava projektov za celovito
zasnovo rekonstrukcije tega odseka z vkopom cest. Na osnovi projektov bomo pristopili k
izdelavi investicijskega programa.

13029003 - Urejanje cestnega prometa
Investicije v urejanje cestne infrastrukture
V okviru projekta ureditev parkiriš zajemamo obnovo in ureditev posameznih javnih parkiriš v
letu 2007 in v naslednjih letih. Na rtujemo tudi ureditev prometnih režimov: dopolnitev opozorilne
svetlobne in prometne signalizacije in postavitev ukrepov za zmanjševanje hitrosti.
Ureditev parkiriš a ob Pre ni zajema izvedbo parkiriš a za etega v letu 2006.
Ureditev platoja ob potniškem terminalu zajema ob novo zgrajeni Severni obvoznici celovito
ureditev platoja na osnovi pridobljenega projekta.
Sredstva za delovanje RO odvoz vozil
Planirana sredstva za nabavo opreme so namenjena nakupu vozila za potrebe RO odvoz vozil, ki
deluje v okviru ob inske uprave.
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13029004 - Cestna razsvetljava
Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih
Investicijam v širitve in dopolnitve obstoje ega sistema javne razsvetljave in investicijskemu
vzdrževanju infrastrukture javne razsvetljave namenjamo tudi v letu 2007 obsežna sredstva. Širitve
se bodo izvajale skladno s prioritetami, ki jih bodo podale posamezne krajevne skupnosti.
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Na tem podprogramu zajemamo sofinanciranje povezav na obalno cesto v sklopu DARS-ove
investicije HC Koper Izola ter sofinanciranje pri izgradnji krožiš na državnih cestah.
Pot zdravja in prijateljstva – Parenzana:
Projekt se nadaljuje z izvedbo naslednjih odsekov: Koper-Bertoki (odkup zemljiš ), del poti ob
podjetju Lama Dekani, pri ela se bodo dela na poti skozi naselje Škofije. Pripravljena bo
dokumentacija in prijava na razpise za nadaljevanje izgradnje do hrvaške in italijanske meje v
naslednjih letih.
1305

- Vodni promet in infrastruktura

13059001 - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe
Že v preteklem letu so pri eli z izgradnjo komunalnih privezov skladno s potrjenim investicijskim
programom. Izvedba projekta je predvidena konec leta in zagotavlja 116 novih komunalnih
privezov.
Za izvedbo projekta koprske Marine so v letu 2007 predvidena še sredstva za kritje obveznosti za
pripravo projekta iz preteklega leta. Celotna izvedba marine, pa se izvaja na osnovi podelitve
koncesije.
14

- GOSPODARSTVO
1402

- Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Regionalni tehnološki inkubator Slovenske Istre
V letu 2007 bomo zagotovili sredstva za izvedbo javnega nate aja, ki bo izveden z Zbornico za
arhitekturo in prostor Slovenije, za izdelavo idejne zasnove ter idejnega projekta. Po opravljenem
nate aju, pa se bo z izbranim nagrajencem elaborata sklenila še pogodba za nadaljnjo izdelavo
projektne dokumentacije. Predvideno je 50% sofinanciranje stroškov in naslova neposrednih
regionalnih spodbud za leto 2007. Podpisani bodo tudi akti za organiziranje Regionalnega
tehnološkega inkubatorja Slovenske Istre. (RTISI).
TO PILE projekt
Projekt spada pod okrilje ezmejnega sodelovanja z Italijo INTERREG III A SLO-IT 2000-2006.
Glavni namen projekta je vzpostaviti pretok informacij med EU, in majhnimi /srednje velikimi
podjetji, lokalnimi oblastmi in državljani. Cilj je spodbuditi sodelovanje med posameznimi uradi
institucij in neposrednimi odgovornimi osebami v Bruslju. S tem projektom se bomo tesneje
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povezali z zelo mo nim in vplivnim evropskim uradom iz Benetk. Udeležba mestne ob ine Koper
v projektu znaša 19.929,89 EUR, od teh pa se 50% vrednosti refundira.
Projekt REGIC zajema sofinanciranje ve letnih aktivnosti katerih namen je vzpostavitev
informacijskega sistema v Južnoprimorski regiji (8 ob in). Nosilec projekta je Regionalni razvojni
center Koper, s tem da Mestna ob ina Koper zagotavlja 27,4% sredstev letnega programa.
Projekti regijskega razvojnega programa
V na rt razvojnih programov vklju ujemo projekte regijskega zna aja, ki izhajajo iz programa
Regijskega razvojnega programa in jih potrujeje projektni svet RRA. Stroški se nanašajo na
pripravo dokumentacije, s ciljem prijave na razli ne razpise in sofinanciranje projektov.
Subvencije v gospodarstvo – državne pomo i
Za pospeševanje nastajanja majhnih gospodarskih družb in zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast
majhnih in srednje velikih gospodarskih družb bomo še naprej namenjali sredstva za sofinanciranje
za etnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev. Sredstva
se bodo razdelila na podlagi vsakoletnega prora una z javnim razpisom na podlagi Pravilnika o
ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni ob ini Koper.
1403

- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
TURSUB projekt
TURSUB je projekt v sklopu INTERREG III A SLO-IT 2000-2006. Zajema oblikovanje in
izdelavo podrobnih zemljevidov potapljaških obmo ij (n.12), z oblikovanjem ezmejne mreže
podvodnih poti.
Sofinanciranje programov turisti nih društev in akcij
Ob ina bo podpirala razvoj nove turisti ne infrastrukture v sodelovanju z društvi in pravnimi
osebami, ki delujejo na podro ju turizma z vsakoletnimi razpisi.
Investicije v turisti no infrastrukturo
Predvidena sredstva vklju ujejo:
- Nabava opreme: na rtujemo nabavo opreme za potrebe izvajanja prireditev (dodatni
praktikabli za oder, prireditveni tepih, mize, prenosno ozvo enje, dokup in preureditev
turisti nih hišic na Semedelski cesti. Obstoje e hišice se prestavijo na plato ob Potniškem
terminalu .
- Projekt tematske poti vsebinsko obsega deloma prenesene finan ne obveznosti iz preteklega
leta, predvsem pa naslednje naloge: izdelavo projekta mikrolokacij in postavitev tabel na
dolo enih tematskih poteh in pripravo projektov za nove aktivnosti.
- Za opremljanje TOK in TIC-ov je planiran nakup prenosnih ra unalnikov s pripadajo o
opremo, nakup prenosljivega platna, nabava promocijske opreme za sejme kot prenosne
police za sejme, promocijski pano za sejme, promocijske table drugo.
- Novoletna osvetlitev - oprema : v letu 2007 na rtujemo dokup novih svetlobnih teles
predvsem za okrasitev vaških jeder.
- Za pripravo novih projektov turisti ne infrastrukture v naslednjih letih na rtujemo sredstva
za razli no dokumentacijo.
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15

- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ INE

1502

- Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
Projekt ravnanja z odpadki – deponija
Projekt zajema ureditev regijskega centra, v letu 2007 pa predvsem sanacijo odlagališ a v Dvorih.
Program izvedbe regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCRO) se bo uskladil skladno s
odlo itvami konzorcija. V letu 2007 bomo sredstva usmerili predvsem v sanacijo odlagališ a
Dvori, medtem ko bo nadaljevanje projekta dore eno po dolo itvi lokacije regionalnega odlagališ a
odpadkov.
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
Investicijsko vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije
Zaradi dotrajanosti meteorne kanalizacije so za investicijsko vzdrževanje sistema zagotovljena
sredstva in sicer v višini 83.459 EUR.
Sofinanciranje investicij v vodno oskrbo
V letu 2007 se bodo izvedle naslednje investicijske naloge:
-

Izvedba fekalne kanalizacije v naselju Šmarje – predvidena je fazna izvedba do leta 2010.

-

Izgradnja fekalne kanalizacije Gažon se bo nadaljevala v letu 2008 in zaklju ila
predvidoma leta 2010.

-

Gradnja fekalne kanalizacije in vodovoda na obmo ju Hrvatinov se nadaljuje in zaklju i
predvidoma v letu 2010.

-

Gradnja kanalizacije in istilne naprave v vasi Rakitovec se bo zaklju ila v letu 2007 v
okviru celovitega investicijskega programa z izgradnjo vodovoda.

-

Izgradnja kanalizacije Tomaži i se bo pri ela v letu 2007 in zaklju ila predvidoma v letu
2010.

-

Izgradnja kanalizacije pri pre kanju rondoja Bertoške vpadnice se vklju uje so asno z
izvedbo izgradnje cest navezave Luke na avtocestno omrežje.

-

Sanacija kanalizacije v Cankarjevi ulici – v naslednjem letu se so asno z izvedbo
rekonstrukcije Cankarjeve ulice sanira tudi fekalna kanalizacija.

-

Sanacija kanalizacije nad vrtcem Semedela, Slavnik. Sanacija je nujno potrebna zaradi
dotrajanosti in problematike zalivanja odpadnih voda v objekt vrtca.

-

Ureditev kanalizacije Trubarjeva Opekarska je na rtovana v letih 2009-2010.

Obalni projekt centralne istilne naprave zajema celovito izvedbo istilne naprave ob ine Izola
in Koper. Projekt se financira iz sredstev taks za obremenjevanje voda, sredstev kohezijskega
sklada (viri EU) in prora unskih sredstev države ter ob ine. Projekt se je pri el v letu 2005 z razpisi
za pridobitev izvajalcev in se nadaljuje do leta 2009, skladno s potrjenim terminskim planom. V
letu 2007 je predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema in istilne naprave za Mestno ob ino
Koper in ob ino Izola. Glede na to, da je nosilec investicije Mestna ob ina Koper so v prora un
zajeta tudi sredstva ob ine Izola.
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1506

- Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave
Projekt mobilnost:
Projekt obsega podprojekta: - »Opredelitev ciljev trajnostnega prometa v Slovenski Istri v povezavi
s sosednjimi ob inami oz. regijami« (skupaj z ob inami Kozina, Sežana, Ilirska Bistrica ter v
sodelovanju s Tržaško pokrajino (Italija) in Istrsko županijo oz. ob inama Umag in Buje (Hrvaška)
se dolo ijo: potrebna oz. želena dostopnost in povezanost, želena obmo ja, zaprta za promet in
obmo ja umirjenega prometa ter kriteriji zanje, ciljne skupine za spodbujanje trajnostne mobilnosti,
skupni ukrepi za izvedbo, na ini sodelovanja, možnosti na inov financiranja), - » Analiza
dostopnosti javnih vsebin« (dostopnost do javnih površin, javnih storitev, turist. znamenitosti,..)
Projekti vezani na varstvo okolja
Projekt IONAS – program INTERACT - V tem projektu sodeluje 24 partnerjev, vodilni partner je
ob ina Benetke, projektni partnerji pa so poleg MOK še Gospodarska zbornica Veneto,
Mednarodno združenje mest na vodi, Urad ob ine Dunaj za varovanje okolja, Ob ina Ancona,
Ob ina Bari, Ob ina Brindesi, Ob ina Pescara, Ob ina Thessaloniki, Ob ina Split, Ob ian Bar,
Ob ina Durres, Luške oblasti Benetk, Luške oblasti Bari, Luške oblasti Brindisi, Luške oblasti
Gioa Tauro, Luške oblasti Thessaloniki, Luške oblasti Krfa, Luške oblasti Dubravnika, Luške
oblasti Splita, Luške oblasti Bara, Luške oblasti Dra a in ZRS Koper. Vrednost projekta je
980.000 EUR, od tega je 420.000 EUR nepovratnih sredstev – iz program INTERACT. Projekt je
pri el junija 2004 zaklju il pa se bo oktobra 2006 z možnostjo podaljšanja do marca 2007.
Projekt INTERREG IIIB
Sredstva so predvidena za pripravo prijav projektov vezanih na varstvo okolja , s katerimi bomo
lahko kandidirali na razpise. Vsebine bodo znane ob objavi posameznih razpisov.
Vzdrževanje in nadgradnja sistema okoljskih podatkov
Sredstva se zagotavljajo za delovanje avtomatske postaje za merjenje kvalitete zraka vklju no z
predvideno je nabavo in montažo merilnika za merjenje dušikovih oksidov (avtomatska merilna
postaja Markovec) Na Primorskem so predvsem v poletnem asu povišane koncentracije ozona.
Dušikovi oksidi so med prekurzorji ozona, ki povedo kako in koliko ozona nastane v ozra ju. Med
drugim so tudi pokazatelji za promet.
16
- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1602

- Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko na rtovanje
V preteklih dveh letih smo pospešili postopke za izdelavo novih prostorskih dokumentov, ki jih
zahteva nov zakon o urejanju prostora. Ob inski svet je maja 2004 potrdil program izdelave
prostorske strategije ob ine (SPRO) in prostorskega reda ob ine (PRO) s terminskim planom in
okvirnim finan nim na rtom. Nov predlog zakona o prostorskem na rtovanju zamika sprejem teh
dokumentov v leto 2008.
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V letu 2007 – 2009 bomo na podlagi sprejete SPRO in PRO bomo pripravili program sprememb
veljavnih ZN oz. izdelave novih LN, tako da jih bomo uskladili s sprejetima temeljnima
dokumentoma. Vodili bomo postopke priprave IPA na podlagi pobude posameznih investitorjev.
Za pripravo prostorsko izvedbenih aktov je predvidena izvedba javnih nate ajev za pridobivanje
prostorsko urbanisti nih variantnih rešitev za posamezne prostorske ureditve. Izvedba javnega
nate aja predstavlja u inkovit mehanizem pridobivanja in izbora najustreznejše variantne idejne
zasnove za izvedbo prostorskih aktov.
PIA za komunalno infrastrukturo zajema sprejem aktov na obmo jih, ki se urejajo z lokacijskimi
na rti za opremljanje obmo ij s komunalno infrastrukturo.
1603

- Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo
V naslednjem štiri letnem obdobju so predvidene aktivnosti s katerimi zagotavljamo pokritje
celotnega obmo je MOK imelo zagotovljeno vodno preskrbo. Predvideni viri za izvedbo investicij
na tem podro ju so sofinanciranje s strani javnega podjetja, prora unska sredstva ter prijava
projektov na razpise neposrednih regionalnih spodbud in sredstev EU.
V letu 2007 se bodo izvedle naslednje investicijske naloge:
-

Vodovod Olmo IV. faza - IV. faza izgradnje vodovoda v dolini Olma zajema dokon anje
izgradnje omrežja na tem delu. Razdeljena je v 2 etapi, ki se bodo izvajale v letih 2007 in
2008. Z izgradnjo te faze bodo vsi prebivalci tega obmo ja pridobili vodo iz sistema RVK.

-

Rakitovec – investicija je zaklju ena, predvidena sredstva so pogodbena obveznost po
sprejetem investicijskem programu.

-

Zazid – Pri etek investicije v skladu z investicijskim programom in sicer vodovodno
omrežje v dolžini 3920 tm. Z izgradnjo vodovodnega omrežja v Zazidu bo 83 prebivalcev
pridobilo vodo iz sistema RVK.

-

Podgorje - Predvidena sredstva krijejo pogodbeno obveznost za izvedeno investicijo v
preteklih letih.

-

Izgradnja vodovoda Hliban - Padovani zajema 2830 tm vodovodnega omrežja in bo
oskrbela z vodo 85 prebivalcev. Pridobljena je potrebna projektna dokumentacija, ki
omogo a za etek fazne izvedbe.

-

Kastelec – Socerb - Investicija je zaklju ena v preteklem letu. Predvidena sredstva so
pogodbena obveznost.

-

Vodovod Luška vpadnica 1. faza, zajema izvedbo vodovodnega omrežja ob izgradnji
navezave Luke na avtocestno omrežje.

-

Vodovod Hitra cesta Koper – Izola, zajema potrebna dela na vodovodnem omrežju ob
izgradnji HC Koper - Izola

-

Ureditev tla nih razmer v zaselku in vodovoda v zaselku uk. Predvidena so potrebna
dela na ureditvi tla nih razmer in izvedbo veje vodovodnega omrežja proti zaselku Stari
grad.

-

Vodovod Veluš kova zajema delež prora unskih sredstev za ureditev vodovoda pod
podpornim zidom na igriš u osnovne šole Dušana Bordona.
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-

Ureditev tla nih razmer v zaselku in vodovoda v zaselku uk. Predvidena so potrebna
dela na ureditvi tla nih razmer in izvedbo veje vodovodnega omrežja proti zaselku Stari
grad.

-

Vodovod Tinjan Urbanci in vodovod Mohore i vklju ujeta potrebna dela na
vodovodnem omrežju.

V letu 2008 se bo nadaljevalo z izgradnjo vodovoda Škofije III, v naslednjih letih pa še vodovod
Movraški dvori, Urbanci – Plavje, Marezige – Rokavci in Loki.
16039002 - Urejanje pokopališ in pogrebna dejavnost
Finan ni na rt predvideva v letu 2007 prioritetno nadaljevanje ali zaklju evanje investicij, pri etih
v preteklih letih, to je na pokopališ u v Svetem Antonu za dokon anje vhodnega - servisnega
objekta, v Hrvatinih za ureditev žarnih niš, v Lovranu za sanacijo obodnega zidu, v Glemu za
ureditve dostopne in obredne poti, v Dolu za ureditve obredne poti. V letu 2007 je predviden
pri etek izvedbenih del na pokopališ u v Stepanih. Urejala se bo tudi vežica v Rakitovcu. Na
pokopališ ih v Trseku, Loparju in rnem Kalu so predvideni manjši posegi investicijskega
vzdrževanja. V letu 2008 je predviden pri etek izvedbenih del na pokopališ u v Gažonu in
obnovitvenih del na vežici v Smokvici.
V naslednjih letih bo potrebno dodatna vlaganja za saniranje ali novogradnje mrliških vežic, ki
zaradi spremenjenih predpisov in standardov postajajo nujo potrebne na vseh pokopališ ih. Prav
tako so potrebni sanacijskih posegi na drugih objektih, ve inoma obodnih ali podpornih zidovih
pokopališ , o emer se bomo tudi v naslednjih letih usklajevali s krajevnimi skupnostmi.
Sofinanciranje mestnih pokopališ
V letu 2007 je predvidena tudi ureditev infrastrukture na pokopališ u v Bertokih – ureditev mrliške
vežice, spremljevalni objekti, dostopna cesta.
Predvidena je ureditev in širitev mestnega pokopališ a v Škocjanu. Z naslednjo fazobomo na
mestnem pokopališ u zadostili pomanjkanju pokopnih mest z novim pokopnim poljem..
16039003 - Objekti za rekreacijo
Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture obsega ve ja popravila posameznih elementov
mestne opreme, njihovo nadomeš anje in zamenjavo po poteku življenjske dobe (zamenjava klopi,
uli nih košev za smeti, koli kov, …). Predvidena nabava in zamenjava mestne opreme je
predvidena za celotne obdobje razvojnih programov z namenom zagotovitve optimalnega
vzdrževanja.
V letu 2007 so predvidena najnujnejša investicijska dela vezana na investicijsko vzdrževanje
kopališ a Žusterna in mestnega kopališ a Koper.
Za ureditev površin na Ukmarjevem trgu je predvidena v letu 2007 izdelava projekta celovite
ureditve trga.
Otroška in športna igriš a v KS
V prora unu za leto 2007 letu so predvidena predvsem investicijsko - vzdrževalna dela na
obstoje ih otroških in športnih igriš na podeželju Mestne ob ine Koper: Hrvatini, Kortina,
Bezovica, Škofije. V letošnjem letu je predviden pri etek urejanja novega igriš a v Paderni.
Manjša ureditvena dela se bodo izvedla na igriš u v Pradah. V KS Škocjan pa je predvidena
izpeljava vodovodnega in elektro-priklju ka ter ureditev manjšega prostora za garderobe in
sanitarije.
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Potrebe in želje za postavitev ve -namenskih, športno- rekreacijskih in igralnih površin so zelo
velike, zato bomo tudi v bodo e še vlagali v to infrastrukturo, za eli pa že v letošnjem letu z izbiro
primernih lokacij, odkupom zemljiš in pridobivanjem potrebne dokumentacije, da bi lahko v
naslednjih letih pri eli s konkretnimi ureditvenimi deli.
16039005 - Druge komunalne dejavnosti
Druga komunalna infrastruktura v KS
V sklopu teh investicijskih postavk je kot samostojni projekt predvidena ureditev lani pridobljene
površine za avtobusno obra ališ e in parkiriš e na Pu ah, opremljanje KS z oglasnimi oz.
obvestilnimi tablami. Posebej so planirana sredstva za nujne intervencijske ali vzdrževalne posege
na komunalni infrastrukturi v KS ter sredstva za pridobivanje projektne dokumentacije, popise in
nadzore gradbenih del.
Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture
V letu 2007 na rtujemo izgradnjo javnih sanitarij na obmo ju Severne obvoznice.Da bi zagotovili
poplavno varnost celotnega depresijskega obmo ja dolo enih predelov mesta, se bo na rpališ u na
semedelski bonifiki obnovilo še eno dotrajano rpalko. rpalke se obnavlja postopno, saj se s tem
zagotavlja nemoteno delovanje rpališ e. Med investicijami je predvideno tudi sofinanciranje
projektne dokumentacije za nadstrešek na mestni tržnici in izdelava projektov za stopniš e in
dostop do Severne obvoznice.
1605

- Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
Na osnovi programa stanovanjske gradnje v Mestni ob ini Koper v letu 2007 Mestna ob ina Koper
planira investicijski transfer Javnemu stanovanjskemu skladu v višini 333.834 EUR za izvajanje
programa stanovanjske gradnje opredeljenega za namen sofinanciranja izgradnje varovanih
stanovanj v zazidavi Olmo.
1606
- Upravljanje in razpolaganje z zemljiš i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljiš a)
16069001 - Urejanje ob inskih zemljiš
Aktivnosti ter naloge, ki se bodo izvajale za opremljanje zemljiš s komunalno infrastrukturo
zajemajo naslednje projekte:
- ZN Olmo kar vklju no rekonstrukcijo Dolinske ceste ter preostale primarne infrastrukture na
tem obmo ju, kot tudi izgradnjo manjkajo e komunalne infrastrukture znotraj zazidalnega
na rta.
- ZN Žusterna III s emer se zaklju i ureditev komunalne infrastrukture .
- ZN nad Dolinsko kjer se nadaljuje z izgradnjo manjkajo e komunalne infrastrukture. Po
sprejetju novega LN bo opredeljen tudi nov program opremljanja.
- Obmo je Poslovne cone Sermin zajema za etek izgradnje komunalne infrastrukture,
pridobitev zemljiš .Celovita izgradnja komunalne infrastrukture je predvidena v letu 2007 –
2009.
- Aktivnosti in naloge v povezavi z opremljanjem zemljiš s komunalno infrastrukturo na
obmo ju Bošamarin in ZN ob Kolodvorski se na rtuje v letu 2008.
- ZN Dolge njive in Oltra zajema urejanje komunalne infrastrukture v Ankaranu.
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16069002 - Nakup zemljiš
V letu 2007 se na rtuje nadaljevanje odkupov nepremi nin na obmo ju Bertoške in Ankaranske
bonifike za realizacijo projekta Centra za ravnanja s odpadki in poslovne cone Sermin ter odpla ilo
nepremi nin na obmo ju Luke Koper za realizacijo projekta Severna obvoznica. Planirana so tudi
sredstva za odkup potrebnih zemljiš za nadaljnjo realizacijo ZN nad Dolinsko ter ZN Olmo in
rekonstrukcijo dostopnih cest do obmo ja zazidalnega na rta. Poleg manjših odkupov zemljiš so
predvidena tudi sredstva za uveljavljanje predkupnih pravic med letom, odkupe zemljiš za širitev
pokopališ a v Škocjanu in odkup objektov na obmo ju Kemoteksa.
17
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- ZDRAVSTVENO VARSTVO
- Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
Izgradnja zdravstvenega doma v Kopru
V letu 2006 je bila dokon ana izgradnja nadomestnih prostorov novega zdravstvenega doma na
Ljubljanski cesti. Omogo a uspešno delovanje vseh zdravstvenih služb in ambulant, ki so delovale
razpršene na raznih lokacijah v neustreznih in premajhnih prostorih. Tako v novem objektu
delujejo: Dispanzer za plju ne bolezni, TBC in RTG, Center za prepre evanje in zdravljenje
odvisnosti od prepovedanih drog, Splošna ambulanta, Dežurna zobna ordinacija, Dispanzer
medicine dela, prometa in športa, Patronažno zdravstveno varstvo in nega na domu ter
Psihohigienski dispanzer. V novem objektu smo zagotovili tudi prostore za Društvo »SVIT«,
predvideni so prostori za novo lekarno.
V na rtu razvojnih programov so predvidena sredstva za odpla ilo 20 letnega leasinga.
18
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- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
- Ohranjanje kulturne dediš ine

18029001 - Nepremi na kulturna dediš ina
Na rtuje se nadaljevanje sofinanciranja obnove fasad v starem mestnem jedru, kot subvencija
lastnikom objektov. Višina subvencioniranja obnove z deležem sredstev Mestne ob ine Koper
znaša 125.188 EUR tudi v prihodnjih letih. Namen tega ukrepa je v spodbudi prenove mestnega
jedra.
Prenova
Zagotavljajo se sredstva za razli ne operativne odhodke, ki so potrebni za izvedbo osnovnega
programa in pripravo projektov z namenom prenove posameznih objektov v mestnem jedru.
Rekonstrukcija kapelice ob mestnih vratih Bošadrage v Kopru
Z rekonstrukcijo uli ne kapelice ob mestnih vratih Bošadrage se odstrani nevarnost za mimoido e
sedaj razpadajo e ostanke kulturne dediš ine sakralnega tipa in uredi zanemarjen uli ni ambient.
Prenova cerkvice Sv.Jakoba
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Na cerkvi Sv.Jakoba na Martin evem trgu v Kopru bomo v letu 2007 izvedli iš enje okvirjev
vhodnih vrat. Potrebna so še restavratorsko konservatorska dela na zvoniku in niši nad glavnim
vhodom. Dela bodo potekala v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, ki jih je izdelal Zavod za
varstvo kulturne dediš ine Slovenija, obmo na enota Piran in pod nadzorstvom konservatorja
restavratorja. Investicija bo predvidoma zaklju ena v letu 2007.
V naslednjih letih so predvidena sredstva za sofinanciranje investicijskih nalog, ki bodo
opredeljene v letnih razvojnih na rtih.
Sanacija sv.Fran iška
V letu 2007 bomo zagotovili sredstva za pri etek temeljite sanacije in prezentacije spomenika
cerkve Sv. Fran iška na Martin evem trgu v Kopru. Objekt ima status spomenika (Odlok o
razglasitvi posameznih nepremi nih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v MOK, Uradne objave
št.1/93), zato je za sanacijo potrebno izdelati najprej konservatorski program. Z Investicijo se bomo
prijavili na razpis na MK za sofinanciranje konzervatorskih programov, kjer je možno pridobiti do
50 % sredstev za konzervatorska in restavratorska dela. Hkrati bomo kandidirali tudi na Evropska
sredstva v okviru sanacij in obnove spomenikov, kjer je možno pridobiti do najve 80% sredstev za
sofinanciranje izpeljave investicije za obnovo spomenika v starem mestnem jedru.
CRPOV IRN Koštabona Pu e - Krkav e se je v preteklih letih vodil projekt ureditve poti ob
zanimivih vaških vodnih virih, ki so pred prihodom vodovodnega omrežja pomenili dragocen
življenjski vir, isto asno pa sti no to ko za tiste, ki so ga uporabljali. Pred dvema letoma je bil
izdelan in ozna evalni sistem s pomo jo tabel. Ker so ti vodni viri, namenjeni zajemanju pitne
vode, pranju in napajanje živine, dragocen del kulturnega izro ila posameznega kraja, sta bila v
lanskem letu delno sanirana dva vodna vira (v Krkav ah in Koštaboni) mimo katerih vodi pot. V
letu 2007 so planiran sredstva za obnovo vodnega vira Bra e na Pu ah.
CRPOV Lopar: preko tega projekta je bila v vasi obnovljena tipi na istrska vaška hiša - hiša od
Bardinca, v njej pa dragocena krajevna etnološka zbirka, dopolnjena z etnološkimi elemnti stre
kme ke kuhinje z ognjiš em in vinske kleti. Hiša je dragocen element oživljanja vasi saj jo vsako
leto obiš e ve obiskovalcev, v njej pa se odvijajo razli ni kultrni projekti in prireditve. V lanskem
letu je MOK financirala restavriranje mlatilnice, last pokrajinskega muzeja, najstarejše pri nas, ki
je kot eksponat razstavljena v galeriji ob Hiši od Bardinca v Loparju. S planiranimi sredstvi se bodo
v letu 2007 pri eli postopki za ureditev uporabnega dovoljenja in dokumentacije za parkiriš e ter
postavilo kamnite klopi pred objektom.
CRPOV Bržanova doma ija v Smokvici je edinstven arhitekturni in kulturni spomenik, ki je bil
delno saniran v preteklih letih. Opravljeni so bili stati ni posegi in rekonstrukcija tipi nih kamnitih
arhitekturnih elementov ter zgrajene sanitarije v pritli ju. V letu 2007 se bo obnova nadaljevala z
urejanjem prostorov v nadstropju in v pritli ju ter s pridobivanjem še nerešenih lastniških deležev
objekta.
18029002 - Premi na kulturna dediš ina
Investicijsko vzdrževanje
S sredstvi investicijskega vzdrževanja za premi no kulturno dediš ino bomo v letu 2007 izvedli
vzdrževalna dela v Pokrajinskem muzeju, in sicer: obnova sanitarij v osrednji stavbi in druge nujne
vzdrževalne posege.
Nakup opreme
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S sredstvi za nakup opreme na premi ni kulturni dediš ini zagotavljamo Pokrajinskemu muzeju
sredstva za nabavo potrebne opreme in sicer: ra unalniško opremo in drugo komunikacijsko
opremo. Opremo bo Pokrajinski muzej nabavljal po prioritetni listi z razpoložljivimi prora unskimi
sredstvi. Muzeju zagotavljamo tudi sredstva za odkup muzealij in eksponatov.
1803

- Programi v kulturi

18039001 - Knjižni arstvo in založništvo
Investicijsko vzdrževanje
Sredstva investicijskega vzdrževanja v letu 2007 zajemajo izvedbo nujnih vzdrževalnih del v
prostorih mestne knjižnice.
18039002 - Umetniški programi
Investicijsko vzdrževanje
Gledališ u Koper zagotavljamo sredstva za sanacijo sanitarij in izvedbo nujnih investicijsko
vzdrževalnih posegov.
1804

- Podpora posebnim skupinam

18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim
Investicijski transfer za SSIN
V prora unu za leto 2007 zagotavljamo sredstva za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in
nakupa opreme za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti.
1805

- Šport in prosto asne aktivnosti

18059001 - Programi športa
Transferi za investicijsko vzdrževanje v KS
V letih od 2007 do 2010 bomo namenjali sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov, s
katerimi upravljajo oz. jih uporabljajo športna društva v krajevnih skupnostih. Ta sredstva bomo
razdelili na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov v MOK.
Ve namenska dvorana Bonifika
Pri ve namenski dvorani je del sredstev namenjenih za popla ilo že prevzetih obveznosti za
izvršena dela v letu 2006, del za preureditev za asnih nadomestnih prostorov za potrebe delovanja
društev in klubov. Ta sredstva so namenjena tudi za ureditev površine med dvorano Bonifika in
Osnovno šolo Koper ter sredstva za odpla ilo vlaganj.
Športni park Bonifika
V okviru sredstev za investicijske naloge smo v športnem parku Bonifika v letu 2007 predvideli
sredstva za slede e naloge: pla ilo leasing obrokov nabavljenega traktorja in priklju kov, nabava
prikolice, ter ostale opreme, ureditev dovozne poti z namenom omogo iti varen dostop do igriš
(reševalno vozilo, gasilsko vozilo,…) za potrebe organizacije prireditev in tekmovanj.
V letu 2008 pa nadaljujemo ureditev razsvetljave športnih površin in ureditev poti v okviru
kompleksa.
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Športni park Dekani
V letu 2007 so predvidena sredstva za popla ilo preostalih finan nih obveznosti izvedene
investicije igriš a z umetno travo v letu 2006.
Mestni stadion
Ureditev mestnega stadiona zajema v prvi fazi zamenjavo stolov, postavitev reflektorjev in nad
kritje obstoje ih tribun. Upravljalec stadiona na rtuje izvedbo teh projektov s finan nim leasingom.
Na osnovi projekta, ki se bo pridobil v letu 2007 pa je v drugi fazi na rtovana celovita obnova
stadiona z izgradnjo tribun.
Bazenski kompleks
Nov projekt dograditve športne infrastrukture je predviden z bazenskim kompleksom, ki zajema
celovito zasnovo olimpijskega pokritega bazena in ve namenskih spremljajo ih objektov za
športne, rekreativne in nastanitvene aktivnosti. V letu 2007 so predvidena sredstva za pripravo
projektov celovite zasnove novega športnega kompleksa. Z dopolnitvijo na rta razvojnih
programov v naslednjih letih bo na osnovi projektov opredeljena celotna izvedba.
V okviru prora una za programe športa tudi v letu 2007 zagotavljamo sredstva za odpla evanje
leasinga Bonifike. Po anuitetnem na rtu pogodbe za odpla evaje leasinga v letu 2007 zapade v
pla ilo pet obrokov, zato se tudi sredstva v letošnjem prora unu pove ajo za višino enega obroka.
V naslednjih letih so predvidena odpla ila sredstev po anuitetnem na rtu.
18059002 - Programi za mladino
V okviru ureditve mladinskih centrov se v letu 2007 planira sofinanciranje ureditve ve namenske
dvorane na Škofijah ter ureditev mladinskega centra v okolici mesta Koper. V naslednjih letih so
predvidena sredstva za pridobitev projektov za sofinanciranje urejanja drugih prostorov za
mladino.
19
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- IZOBRAŽEVANJE
- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci
Ureditev vrtca Šalara
Vrtec Koper, enota Šalara je bila potrebna celovite prenove. Investicijo smo izvedli fazno. V letu
2005 smo pridobili projektno dokumentacijo. V letu 2006 so bila sredstva namenjena za
rekonstrukcijo in dozidavo vrtca, ki je bila uspešno zaklju ena. V skladu s potrjenim investicijskim
programom je predviden del kritja investicije, ki je bila že izvršena v 2006, v letu 2007.
Ureditev igriš predvideva fazno ureditev varnih igriš za najmlajše ob vrtcih. Prvenstveno bomo
dodatno uredili ter ogradili enoto vrtca na Markovcu, uredili ter ogradili otroško igriš e pri vrtcu v
Rižani, dokupili igrala ter sanirali igriš e pri vrtcu Ribica, pri eli z urejanjem igriš a ob vrtcu v
Dekanih, nabavili igrala za otroška igriš a ob ostalih enotah
Ureditev vrtca Pobegi
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V letu 2006 je bil izbran izdelovalec projektne dokumentacije, v letu 2007 so predvidena sredstav
za pla ilo naro ene dokumentacije.
Ureditev vrtca Ankaran
Ob šoli je predvidena izgradnja nadomestnih prostorov Vrtca Semedela-enota Ankaran, ki sedaj
deluje v neprimernih prostorih v vrstni hiši. Igralnice so po površini premajhne ter locirane v
nadstropju. V vrtcu primanjkuje tudi športnih površine in površin za ostale dejavnosti otrok. Z
izgradnjo novega vrtca bodo otroci pridobili primerne prostore in površine. V letu 2007 je
vklju eno kritje obveznosti za projekt, izgradnja vrtca sledi v letu 2008.
Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih
Sredstva so namenjena za manjša investicijska in vzdrževalna dela vrtcev po letnih popisih
vzdrževalnih del.
Nabava opreme in igrala
Sredstva so namenjena za nabavo opreme in igral v vrtcih po vsakoletnem ter za sofinanciranje
izdelave spletnih strani vrtcev.
1903

- Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo
Najpomembnejša naloga na podro ju osnovnega izobraževanja je zagotavljanje prostorskih
pogojev za devetletni program osnovnih šol, pri emer Mestna ob ina Koper v zadnjih letih
pospešeno uresni uje zastavljeni program investicij po sprejetem prioritetnem vrstnem redu.
V okviru podprograma so predvidene naslednje investicijske naloge:
- Nova mestna šola na Bonifiki: Investicija bo finan no zaklju ena v letu 2007.
- Investicija v adaptacijo in dozidavo osnovne šole v Ankaranu bo zaklju ena v prvem polletju
leta 2007.
- V teku je pridobivanje dokumentacije za adaptacijo in dozidavo OŠ D. Bordona. V letu 2007
bomo za eli z gradnjo pokritih in nepokritih športnih površin, ki jih bo sofinanciralo MŠŠ na
podlagi razpisa za sofinanciranje športne infrastrukture. Z adaptacijo in dozidavo šole bomo
za eli v letu 2008, ker je za sofinanciranje šole iz državnega prora una možno kandidirati
šele na novem razpisu, ki pa bo predvidoma objavljen šele v prvi polovici leta 2007.
- Ker se bo omenjeni razpis MŠŠ za sofinanciranje investicij v osnovnošolski prostor nanašal
na leti 2008 in 2009, bomo na razpis prijavili tudi tri naslednje investicije po vrstnem redu iz
razvojnega programa ob ine, t.j. investicije v OŠ Sv. Anton, OŠ P.P. Vergerio il Vecchio
Koper in OŠ Marezige. V letu 2007 bomo zato zagotovili sredstva za izdelavo potrebne
dokumentacije za prijavo na razpis.
- Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih: Na podlagi zbranih predlogov šol in ogledov
objektov bo dolo en program prioritetnih del v letu 2007.
- Dodatno v letu 2007 zagotavljamo še namenska sredstva za nabavo igral na šolskih igriš ih,
namenjenih predvsem u encem prvega triletja.
- Šolam sofinanciramo nabavo opreme v okviru razpoložljivih prora unskih sredstev.
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2004

- SOCIALNO VARSTVO
- Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 - Socialno varstvo starih
Center za pomo na domu - Mali princ
Center za pomo na domu Mali princ izvaja storitev varovanja na daljavo s pomo jo posebnih
telefonskih naprav za priklic pomo i. Za leto 2007 so predvidena tudi sredstva za nujna
adaptacijska dela v prostorih centra.
Dom starejših ob anov – dislocirana enota Obalnega doma upokojencev Koper
Mestna ob ina Koper v letu 2006 podpisala z ministrstvom pismo o nameri izgradnje dislocirane
enote Obalnega doma upokojencev Koper v obdobju 2006 do 2010. Za leto 2007 so predvidena
sredstva za investicijsko dokumentacijo izgradnje doma, za leto 2008 in 2009 pa sredstva za
komunalno ureditev zemljiš a in sredstva za sofinanciranje izgradnje doma.
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
Obalni projekt »Varna hiša«
Mestna ob ina Koper sofinancira, skupno z ob inama Izola in Piran, prenovo objekta za potrebe
»Varne hiše« na obalnem obmo ju – zato iš a za ženske in otroke žrtve nasilja. Za leto 2007 so
predvidena sredstva za dokon anje tega projekta.

Koper, februar 2007
Pripravili:
Pristojni uradi

Župan
Boris Popovi
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