MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTA` DI CAPODISTRIA
ŽUPAN – IL SINDACO

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017-2020
OBRAZLOŽITEV
Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov
tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma
programov s celotno finančno konstrukcijo. Sestavljajo ga letni načrti oziroma plani razvojnih
programov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ki slonijo na odločitvah občinskih
organov, občinskih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja, določbah posebnih zakonov
ali drugih predpisov ter projekti, ki izhajajo iz regionalnega razvojnega programa.
Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne
pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:
-

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

Letni načrt razvojnih programov mora biti usklajen s finančnim načrtom neposrednega
proračunskega uporabnika in letnim proračunom. Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje. V
proračun tekočega leta se vključuje in sprejema načrt razvojnih programov za leto, na katerega se
nanaša proračun. Če predlog načrta razvojnih programov ni usklajen s proračunom, ga mora
predlagatelj proračuna uskladiti s proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
V načrt razvojnih programov vključeni programi in projekti so osnova za izvajanje investicijskih
nalog občine na vseh področjih ter osnova za razpis državnih pomoči na občinski ravni. V letne
razvojne načrte so vključeni projekti, ki predstavljajo prioritetne cilje občine, so izvedljivi v
načrtovani dinamiki in pokriti z viri financiranja.
Pri pripravi predloga proračuna za leto 2017 je bila posebna pozornost posvečena dopolnitvi
načrtov razvojnih programov, ki se bodo financirali z viri EU v okviru finančne perspektive 2014 2020 ter projekti, ki so jih predlagale krajevne skupnosti.
V nadaljevanju je podana obrazložitev načrta razvojnih programov MOK za obdobje 2017-2020 po
proračunski strukturi posebnega dela proračuna.
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0402 - Informatizacija uprave
Razvoju informacijske podpore poslovanju in e-dostopnosti do podatkov ter poenostavitvi
poslovanja z občani posveča Mestna občina Koper posebno pozornost. Ta je predvsem usmerjena v
poenostavitve postopkov za občane ter z razvijanjem elektronskih storitev in e-dostopnostjo do
prostorskih podatkov, ponuditi občanom ustrezne informacije pri načrtovanju svojih aktivnosti.
04029001 - Informacijska infrastruktura
OB050- 07-0239 Licenciranje programske opreme
Planirana so sredstva za licence za aplikativno in sistemsko programsko opremo, baz podatkov,
zaščito podatkov, nadzor delovanja sistemov in konferenčni sistem v Pretorski palači.
OB050-07-0240 Optimizacija računalniške opreme
Nadalje se zagotavljajo sredstva za nadgradnjo in varovanje omrežja.
OB050-07-0241 Inv. vzdrževanje in nabava centralne opreme
Zagotavlja se investicijsko vzdrževanje opreme centralnega sistema: fizično in virtualno strežniško
okolje, opreme za shranjevanje in varovanje podatkov.
OB050-07-0242 Nabava opreme
Ti investicijski izdatki zajemajo kritje nabave opreme za organe občine in občinsko upravo.
OB050-07-0243 Izgradnja prostorskih podatkovnih baz
Predvidene so vgradnje novih podatkovnih slojev GIS in vzdrževanje aplikacij zanje, ažuriranje
registra slojev, aeroposnetki, geolociranja za lastne podatkovne sloje in drugo.
OB050-07-0244 Nadgradnja programske opreme za vzdrževanje prostorskih podatkov
Zagotavlja se sredstva za vzdrževanje pregledovalnikov GIS podatkov, prilagoditve GIS sistema s
sistemi upravljalcev GIS podatkov (predvsem pa zajemanje podatkovnih baz za zajemanje NUSZ
za nepozidana stavbna zemljišča).
OB050-16-0112 Aplikacija za register nepremičnin
Od vzpostavitve evidence REON le ta ni bila posodobljena, tako da je trenutno njena uporaba
nezanesljiva. Z aplikacijo je predvideno ažuriranje podatkov in njeno nadgradnjo oziroma
povezavo z evidenco premoženja MOK.
04029002 - Elektronske storitve
OB050-07-0246 Investicijsko vzdrževanje in prenavljanje aplikacij
V okviru »razvoja elektronskega poslovanja« so zajeta sredstva za investicijsko vzdrževanje in
prilagajanja starejših lastnih aplikacij z nabavo novega finančnega paketa.
0403- Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
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OB050-07-0040 KS Šmarje prenova dvorane
Zadružni dom Šmarje je potreben večjih investicijsko-vzdrževalnih posegov. V letnem načrtu 2018
je predvidena izdelava dokumentacije s katero bi lahko kandidirali na razvojna sredstva.
OB050-07-0129 Poslovni prostori – rezervni sklad- nam sred.
Skladno s predpisi, ki urejajo zagotavljanje sredstev za potrebe vzdrževanja skupnih delov in
naprav več stanovanjskih stavb, občina kot lastnik oblikuje rezervni sklad za investicijsko
vzdrževanje.
OB050-07-0130 Poslovni prostori - predkupne pravice
V okviru sredstev za nakup poslovnih prostorov so zajeta sredstva za uveljavljanje predkupne
pravice ter drugih dogovorjenih odkupov in menjav.
OB050-07-0136 Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor
V okviru tega projekta se zagotavljajo sredstva za projektno dokumentacijo za investicijska vlaganja
v poslovne prostore.
OB050-07-0137 Poslovni prostori - poboti najemnin za prostore
Na osnovi sklenjenih pogodb se izvajajo poboti najemnin z vloženimi sredstvi najemnikov, ki so
sami usposobili oz. adaptirali poslovni prostor.
OB050-07-0321 Poslovni prostori - razne adaptacije
V okviru tega projekta se zagotavljajo sredstva za investicijska vlaganja v poslovne prostore, ki
zajemajo sredstva za najnujnejše adaptacije. Pretežni del planiranih sredstev je predviden za izvedbo
centralnega ogrevanja v objektu na naslovu Cankarjeva 1 (prostori GURS) in sanacijo zamakanja
prostorov na Bonifiki, kjer deluje center dnevnih aktivnosti starejših občanov. Predvidena je tudi
sanacija pisarn Trg Brolo 3 in 4 ter usposobitev nadomestnih poslovnih prostorov v primeru selitve
najemnika iz Kidričeve 33.
OB050-07-0350 KS Zazid - prostori KS
V Zazidu se zaključujejo aktivnosti za ureditev lastništva za prostore sedeža krajevne skupnosti, zato
je v letu 2017 predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja, kar bo v letu 2018 omogočilo pričetek
rekonstrukcije objekta.
OB050-07-0354 Predkupne pravice - drugi objekti
V okviru sredstev za nakup poslovnih prostorov so zajeta sredstva za uveljavljanje predkupne
pravice ter drugih dogovorjenih odkupov in menjav. V okviru projekta predkupne pravice – drugi
objekti so v letu 2017 zagotovljena sredstva za odkup stavbe in pripadajočih delov hotela Koper.
OB050-08-0022 Intervencije na področju zadružnih domov
V okviru tega projekta se zagotavljajo sredstva za intervencijsko vzdrževanje obsežnega fonda
zadružnih in vaških domov.
OB050-09-0028 KS Pobegi Čežarji - Narodni dom
V letu 2016 je potekala obnova fasade Narodnega doma Pobegi in ta dela se bodo v letu 2017
zaključila. Krajevna skupnost pa bo z lastnimi sredstvi nadaljevala z ureditvenimi deli v notranjosti
objekta. V letu 2018 je predvideno sofinanciranje občine za izvedbo zunanje ureditve.
OB050-12-0014 Financiranje gradnje bazensko poslovnega kompleksa
Planirana sredstva so predvidena za sofinanciranje nakupa poslovnih prostorov v okviru urejanja
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razmerij etažne lastnine bazensko poslovnega kompleksa na Bonifiki.
OB050-13-0028 Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče
V letu 2017 in 2018 se zagotavlja finančna sredstva za izdelavo dokumentacije za odpravo posledic naravnih
nesreč in izvajanje monitoringov. Monitoring se bo izvajal na zemeljskem plazu v Krnici, na skalnem
podoru v Podpeči, na skalnem podoru in zemeljskem plazu v Bezovici ter na nevarnem zidu ob lokalni cesti v
Gucih. Načrtuje se izvedbo geomehanskih preiskav tal zemeljskega plazu v Žusterni.

OB050-15-0007 KS Gračišče- legalizacija vaškega objekta Poletiči
V letu 2016 so potekale aktivnosti za legalizacijo vaškega doma v Poletičih, ki so ga pred leti zgradili krajani
sami s prostovoljnim delom. Vložen je že zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja in v 2017 bo potrebno
poravnati še nekatere druge finančne obveznosti.

OB050-15-0047 Sanacija zemeljskega plazu v Krnici
Načrt razvojnih programov predvideva izvedbo prve faze sanacije zemeljskega plazu v Krnici, ki zajema
cevovode in jarke, drenaže in deloma meteorno kanalizacijo. Vendar je izvedba odvisna tudi od sofinanciranja
iz državnega proračuna (Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med
16. in 20. septembrom 2010). Druga faza zajema preostali del meteorne kanalizacije in pilotne stene ter bo
izvedena v kolikor ukrepi prve faze ne bi zadostovali.

OB050-16-0012 Sanacija brežin Bezovica Podpeč
Ravno tako se skladno sporazumom o sofinanciranju med Mestno občino Koper in Ministrstvom za
infrastrukturo v letu 2017 predvideva izvedbo sanacije brežin v Podpeči in Bezovici, katera bo
sofinancirana iz sredstev za vzdrževanje in gradnjo državnih cest Direkcije RS za infrastrukturo.
OB050-16-0034 Rekonstrukcija poslovnega objekta Vergerijev trg
Predvidena je rekonstrukcija poslovnega objekta za namene prostorov društev. Objekt je statično
nestabilen (lesene medetažne konstrukcije, kamniti zidovi), zavarovan s strani ZVKDS, potrebne so
predhodne arheološke raziskave, pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2018 je predvidena
izdelava investicijske dokumentacije.
OB050-16-0038 KS Gračišče Obnova prostorov ambulante
Na sedežu KS Gračišče so tudi prostori ambulante, ki je dostopna pacientom enkrat tedensko. V letu
2017 je načrtovana prenova prostorov, da bi dosegli minimalne standarde in omogočili nadaljevanje
ambulantne dejavnosti.
OB050-16-0041 KS Boršt Sanacija notranjih ometov v dvorani ZD
Dvorano zadružnega doma v Borštu je KS v preteklih letih deloma uredila sama. V letu 2017 se bo
izvedla sanacija notranjih ometov in prenova električne instalacije.
OB050-16-0042 KS Dekani - Vaški center dnevnih aktivnosti
Krajevna skupnost Dekani z lastnimi sredstvi vodi obnovo objekta, ki postaja vaški center dnevnih
aktivnosti. V 2017 je iz proračuna predvideno financiranje zamenjave stavbnega pohištva.
OB050-16-0045 KS Bertoki Fasada zadružnega doma – dokončanje
Fasado zadružnega doma v Bertokih smo pred leti v večjem delu že obnovili. Potrebno je dokončati
še zadnjo stran. Dela so predvidena v letu 2018.
OB050-16-0046 KS Gradin Dom Brezovica - ureditev
Ob domu KS Gradin na Brezovici so predvidena sredstva za ureditev okolice po pridobitvi zemljišča
ter nujni ureditveni posegi v starem delu doma.
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OB050-16-0047 KS Boršt Dom Glem – sanacija podpornih zidov
Ob vaškem domu v Glemu je načrtovana ureditev okolice oziroma sanacija podpornih zidov, ki
ogrožajo spodaj ležečo cesto.
OB050-16-0105 Ureditev poslovnega prostora Verdijeva 4
Za ureditev poslovnega prostora Verdijeva 4 smo prijavili projekt na Javni razpis za sofinanciranje
operacij, v okviru Operativnega programa ADRION 2014 – 2020, prednostna os 2. (Projekt
AdrionLinks). Pričakujemo odobritev projekta v poletnih mesecih 2017 in nato začetek aktivnosti, ki
bodo vplivale na izboljšanje storitev v navezavi z razvojem trajnostnega turizma. Investicija
predvideva delno ureditev poslovnih prostorov - nekdanjega Koloseja za namen širitve turističnodegustacijske ponudbe.
OB050-16-0106 KS Dekani - adaptacija objekta stara garaža
V letu 2017 so predvidena tudi večja vzdrževalna dela na objektu »stara garaža«, ki ga krajevna
skupnost namenja za delovanje turističnega in drugih društev.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
06039002
uprave

- Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske

OB050-07-0142 Nakup opreme
Zamenjava dotrajane in nabava nove pisarniške, telekomunikacijske in ostale opreme za delo
uprave in organov občine se izvaja postopno v okviru razpoložljivih sredstev. Z nabavo
zagotavljamo tehnične pogoje za učinkovito delo uprave in organov občine.
OB050-12-0007 Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi
Zagotavljajo se sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na objektu Verdijeva 6 in 10, ki zajemajo
najnujnejše posege za ureditev upravnih prostorov.
OB050-12-0029 Nakup prevoznih sredstev
Predviden je nakup vozila za potrebe občinske uprave v letu 2017.
OB050-16-0050 Prenova priročnega arhiva
Zagotavljajo se sredstva za ureditev priročnega arhiva za potrebe občinske uprave.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703- Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 - Pripravljenost sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
OB050-07-0144 Nakup opreme CZ
Nabave zaščitne in reševalne opreme in sredstev za materialno popolnitev enot za zaščito in
reševanje se izvaja skladno z merili iz uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za
zaščito, reševanje in pomoč.
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Sredstva se namenijo skladno z (letnim) načrtom nabav in investicijskih vlaganj tudi za nabavo
nujno potrebne opreme in sredstev za potrebe izvajanja zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči
ob nesrečah, predvsem nujno potrebna zaščitna in reševalna oprema za gasilce.
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Skladno s programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in merili za organiziranje in
opremljanje gasilskih enot, ki se nahajajo v prilogi Uredbe o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11), so tu zajeta
sredstva za gasilsko zaščitno in reševalno opremo, sredstva za opazovanje, obveščanje in
alarmiranje ter sredstva za gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva:
OB050-07-0122 Nakup gasilskih vozil PGD
V letu 2017 se načrtuje sofinanciranje nakupa gasilskih vozil GVGP-2 za PGD Babiči, GVGP-1 za
PGD Gradin in GVGP-1 za PGD Hrvatini. Leta 2018 je v planu nabava GVGP-2 za PGD PobegiČežarji ter leta 2019 GVGP-1 za PGD Rakitovec.
OB050-07-0123 Opremljanje JZ GB Koper
V načrtu razvojnih programov so predvidena sredstva za odplačilo leasinga nabave štirih gasilskih
vozil za potrebe JZ Gasilska brigada Koper. Gasilska vozila so bila dobavljena v drugi polovici leta
2006 in začetku leta 2007. Celotno nabavo sofinancirajo tudi občine Izola, Piran in Ankaran. V
načrtu razvojnih programov so predvidena tudi sredstva za nabavo gasilskega tehničnega vozila z
dvigalom (nabavljeno v letu 2015) in kombiniranega gasilskega vozila za gašenje požarov in
tehnične intervencije, katera sofinancirajo tudi občine Izola, Piran in Ankaran.
Predvideno je tudi sofinanciranje nabave druge gasilske zaščitne in reševalne opreme za javni
zavod, katera se nabavlja skladno z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot.
Ravno tako se načrtuje sofinanciranje izvedbe servisa gasilske avtolestve Gasilske brigade Koper.
Skladno s svojim srednjeročnim programom Gasilska brigada Koper načrtuje v obdobju 2018-2019
kupiti večnamensko vozilo (pajek) in tri manjša gasilska vozila za gašenje gozdnih požarov GVGP1.
OB050-07-0124 Nakup opreme PGD
Predvideno je sofinanciranje nabave druge gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljne
gasilske organizacije, katera se nabavlja skladno z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih
enot.
OB050-07-0125 Izgradnja gasilskega doma v Kopru:
V letu 2006 je bil predan v uporabo nov gasilski dom v Kopru. Načrt razvojnih programov zajema
finančna sredstva za odplačevanje finančnega leasinga najetega s strani Gasilske brigade Koper.
Odplačevanje leasing obrokov sofinancira tudi Občina Ankaran.
OB050-07-0127 Obnova gasilskega doma v Rakitovcu
Načrt razvojnih programov v letu 2017 in 2018 zajema tudi sredstva za ureditev prostorov
gasilskega doma v Rakitovcu.
OB050-16-0043 Obnova gasilskega doma v Babičih
Načrt razvojnih programov v letu 2017 zajema sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za
ureditev prostorov gasilskega doma v Babičih.
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OB050-16-0071 Obnova gasilskega doma v Ospu
Načrt razvojnih programov v letu 2017 in 2018 zajema sredstva za ureditev prostorov gasilskega
doma v Ospu.
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- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Skladno s programskim obdobjem skupne kmetijske politike 2014 - 2020, se bodo posamezni
ukrepi izvajali na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope, sprejetega Pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje
2014 – 2020, ter potrjenih shem državnih pomoči za ukrepe SKUPINSKIH IZJEM in DE
MINIMIS.
OB050-07-0146 Regresiranje pridelave
V okviru regresiranja pridelave se bodo izvajali posamezni ukrepi oziroma pomoči za vse
kmetijske panoge, ki so značilne za naše območje in sicer v obliki pomoči za spodbujanje
proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, nakup opreme, pomoč za vzpostavitev
kmetijskega gospodarstva mladih kmetov, pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč, pomoč za
ustanovitev skupine proizvajalcev ter pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Cilji navedenih
pomoči so predvsem: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
izboljšanje kakovosti ter izboljšanje naravnega okolja.
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
OB050-07-0147 Razvoj pridelovalnih kapacitet
Predvidena je izvedba posameznih projektov, s ciljem dodatnega razvoja dejavnosti na kmetijah in
sicer na področju razvoja predelovalnih kapacitet, širjenja turistične ponudbe in opravljanju
storitvenih dejavnosti z namenom oblikovanja kvalitetnejše kmetijske proizvodnje kmetijskih
proizvodov ter učinkovitejšega nastopa na trgu. Načrtujemo povečanje intenzivnosti pomoči,
predvsem za izvedbo modernizacije predelovalnih kapacitet.
OB050-07-0148 Razvoj dopolnilne dejavnosti
Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah so izjemnega pomena za razvoj našega
podeželja, zato bomo posamezne pomoči oziroma povečanje intenzivnosti pomoči usmerjali v
razvoj turističnih kmetij ter v razvoj predelovalnih kapacitet na kmetijah, predvsem na področju
vinarstva in oljkarstva.
OB050-16-0006 Vzorčna kmetija
V letu 2017 je predvideno, da se nadaljuje z ureditvijo pogojev za delovanje vzorčne kmetije, za
kar so namenjena sredstva v višini 100.000 EUR.
OB050-16-0007 Ureditev karavle
V letu 2017 je predvideno, da se bo izvedla ustrezna projektna dokumentacija, ki bo skladna z
možnostmi prostorske umestitve novih vsebin navedenega objekta.
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OB050-16-0101 KS Črni kal - Projekt LIKE
Projekt je usmerjen v območje Kraškega roba. S projektom bomo vplivali na izboljšanje pogojev
športnih plezalcev na področju Kraškega roba. Vzpostavimo lahko 46 parkirnih mest v Ospu,
postavimo informacijsko točko za plezalce in obiskovalce v Ospu, postavimo 24 označevalnih in
usmerjevalnih tabel itd.
OB050-16-0103 KS Gračišče - projekt REVITAS GREEN
Odobritev projekta pričakujemo v spomladanskih mesecih in nato začetek vseh aktivnosti, ki bodo
vplivale na izboljšanje storitev ohranjanja kulturne dediščine v navezavi z razvojem trajnostnega
turizma. Obnovimo lahko Taborno obzidje v Kubedu.
OB050-16-0134 Občinski rastlinjak
V letu 2017 bo občina pristopila k ureditvi občinskega rastlinjaka. Predvidena okvirna vrednost
posegov v letu 2017 znaša 250.000 EUR in v letu 2018 znaša 150.000 EUR. Za izvedbo projekta se
bo kandidiralo na razpise za pridobitev subvencij. Rastlinjaki bodo namenjeni pridelavi zelenjave s
sodobnimi tehnologijami upoštevaje trajnostni razvoj in princip 0 km dostave prvenstveno za
oskrbo šol, vrtcev in drugih javnih zavodov.

11029003
Zemljiške operacije
OB050-07-0156-0162-0163 Programi agromelioracij
Naloge s področja zemljiških operacij oziroma izvedba posameznih ukrepov se tudi v letu 2017 in
2018 bistveno ne spreminja. Upoštevajoč navedeno ostaja v ospredju izvajanje posameznih
ukrepov izključno na področju oljkarstva, sadjarstva in obnove pašnikov.
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
OB050-07-0159 Ureditev azila za žival
V letu 2017 je predvidena izvedba nadstreška nad boksi in delno tudi nad izpusti za pse, ureditev
pasjega kotička, prostora za mladiče in lesene hiške za mačke. Predvideno je sofinanciranje s strani
drugih obalnih občin Izole in Pirana.
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- Ribištvo

11059001 - Program razvoja ribištva
OB050-16-0080 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva.
Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji
za obdobje 2014-2020 omogoča črpanje finančnih sredstev iz EU Sklada. Sklad podpira ribiče pri
prehodu na trajnostni ribolov, podpira obalne skupnosti pri diverzifikaciji gospodarstva, financira
projekte v zvezi z zaposlovanjem in boljšo kakovostjo življenja obalnih skupnosti ter s tem
omogoča lažji dostop do finančnih sredstev. V letu 2017 so predvidena sredstva za izdelavo
dokumentacije za projekte, ki jih bomo prijavili v okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja in
lokalne akcijske skupine.
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- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
- Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
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Investicije v cestno omrežje na območju krajevnih skupnosti na podeželju vključujejo naslednje
posege:
OB050-07-0061 KS Hrvatini - Slemenska cesta
Obstoječa cesta je poškodovana in neprimerne širine, kar ne ustreza za normalno odvijanje
prometa. Poleg kolesarske ceste in pločnika z javno razsvetljavo, katerega smo prijavili v okviru
projekta Interbike, bi se v sklopu tega uredilo tudi vozišče. V kasnejši fazi se bi uredilo tudi
petkrako krožišče. Investicija je predvidena v letu 2018 in 2019.
OB050-07-0065 Dokumentacija - cestne infrastrukture
Zagotavljajo se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev občinskih cest ter
izdelava drugih manjših projektov za ureditev cest na podeželju in priprave projektov ostale cestne
infrastrukture.
OB050-07-0070 Preplastitve in sanacije mestnih ulic
V okviru te investicijske naloge se izvajajo nujna dela na posameznih dotrajanih odsekih javnih
cest v Kopru ter ostalem mestnem območju.
OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in investicijsko vzdrževanje na cestah
V okviru nenačrtovanih intervencij in investicijskega vzdrževanja na javnih cestah so vključena
sredstva, namenjena izvedbam nepredvidenih posegov za ureditev cest po krajevnih skupnostih.
Investicijsko vzdrževanje občinskih cest bo usmerjeno predvsem v izgradnjo novih bankin,
zagotavljanju boljših preglednosti na občinskih cestah, umirjanju prometa z različnimi prometnimi
ukrepi, sanaciji manjših posedov na cestiščih ter reševanju problematike odvodnjavanja meteornih
voda iz javnih cest.
OB050-08-0021 Ureditev krožišč
Sredstva se zagotavljajo za postopno urejanje mestnih krožišč.
OB050-11-0010 KS Hrvatini- cesta Hrvatini mimo gasilskega doma
Rekonstrukcija vozišča je predvidena v širini 4.50 m in enostranski pločnik širine 1.20 m. V fazi
obnove se bo uredila tudi javna razsvetljava in odvodnjavanje. Investicija je predvidena v letu
2019.
OB050-15-0012 KS Olmo - izvedba pločnika
Projekt zajema izgradnjo pločnika ob Luškem domu v Olmu in ureditev parkirišč z namenom
ureditve problematike parkiranja in peš prehodov.
OB050-15-0013 Ureditev intervencijske poti in parkirišč Prisoje
V letu 2016 je bila izvedena požarna pot v Prisojah. V letu 2017 pa se nadaljuje s sanacijo
obstoječe ceste, ki se navezuje na intervencijsko pot.
OB050-15-0015 Obnova prehodov
V letu 2017 je predvideno nadaljevanje postopne prenove prehodov za pešce iz tlakovcev v Kopru.
Višina sredstev znaša 40.000 EUR.

9

OB050-16-0022 Ureditev odseka ceste Šmarje Puče
V letu 2018 in 2019 je predvideno nadaljevanje odseka ceste dolžine 1 km do križišča pri mlinu.
Ob novem naselju je predvidena ureditev pločnika ter na koncu ceste tudi manjše krožišče za smer
Koštabona, Nova Vas, Šmarje. Vrednost investicije je 265.000 EUR.

OB050-16-0030 KS Hrvatini - kolesarska in pločnik ob Slemenski
Projekt smo prijavili na Javni razpis za sofinanciranje operacij, v okviru Operativnega programa
Slovenija - Italija 2014 – 2020, prednostna os 2. (Projekt INTER BIKE II).
Projekt vzpostavlja zametek za čezmejno načrtovanje povezanega razvoja kolesarstva in ostalih
oblik trajnostne mobilnosti z vzpostavitvijo čezmejnega projektnega odbora za trajnostno mobilnost
in trajnostni turizem. Pričakujemo odobritev projekta v poletnih mesecih 2017 in nato začetek vseh
aktivnosti, ki bodo vplivale na izboljšanje storitev trajnostne mobilnosti v navezavi z razvojem
trajnostnega turizma. Investicija predvideva ureditev kolesarske steze s pločnikom na območju od
pokopališča v Hrvatinih proti naselju Kolomban v dolžini 385 m. Kolesarska steza in pločnik
prestavljata nadaljevanje obstoječe infrastrukture. Izvedla se bodo pred dela, zemeljska dela,
voziščna konstrukcija, odvodnjavanje, gradbena in obrtniška dela ter oprema vozišča, pri čemer se
bo postavila tudi nujna prometna signalizacija. Investicija je predvidena v letu 2018.
OB050-16-0048 KS Šmarje - sanacija ceste za Grintovec Kaverljag
V proračunu za leto 2017 je predvidena ureditev javne ceste za Grintovec- Kaverljag, ki vključuje
sanacijo posedov cestišča in preplastitev z zaključkom v letu 2018.
OB050-16-0051 KS Vanganel sanacija lokalne ceste Bonini Prade
V letu 2017 je predvidena ureditev oziroma preplastitev lokalne ceste Bonini-Prade, ki se bo
zaključila v letu 2018.
OB050-16-0052 KS Bertoki cesta Borcev v Bertokih
V letu 2017 je predvidena ureditev oziroma asfaltiranje dela ceste Borcev.
OB050-16-0053 KS Gračišče sanacija c. Poletiči Galantiči
V proračunu za leto 2017 je predvidena preplastitev javne ceste skozi vas Poletiči ter sanacija dveh
posedov v naselju Galantiči.
OB050-16-0054 Ureditev odvodnjavanja ceste VI. Prade
V letu 2017 je predvidena ureditev ceste in odvodnjavanja meteornih vod in asfaltiranje ceste Prade
VI..
OB050-16-0055 KS Črni kal parkirišča in podporni zid Podpeč
V proračunu za leto 2017 je predvidena sanacija podpornega zidu in dela javne poti v Podpeči.
OB050-16-0056 KS Škofije sanacija podpornega zidu v III. Škofijah
V letu 2017 je predvidena sanacija podpornega zidu javne ceste v III.Škofijah.
OB050-16-0057 Ureditev hitrostnih ovir pri OŠ Škofije
V letu 2017 je predvidena ureditev več hitrostnih ovir v III.Škofijah.
OB050-16-0059 KS Šmarje rekonstrukcija ceste skozi vas
V letu 2017 in 2018 je predvidena ureditev odseka ceste skozi vas z ureditvijo pločnikov.
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Pripravila se bo projektna dokumentacija za ureditev cestišča od zadružnega doma do pokopališča
in idejna zasnova od pokopališča do odcepa za Pomjan.
OB050-16-0060 KS Boršt sanacija ceste za Boršt
V letu 2017 in 2018 so predvidena sredstva za ureditev odseka ceste do vasi Boršt.

OB050-16-0061 KS Marezige sanacija ceste Kozloviči Trsek
V letu 2018 in 2019 so predvidena sredstva za ureditev odseka ceste za Kozloviče in Trsek.
OB050-16-0062 Rekonstrukcija Vegove v Semedeli
V letu 2017 se bo pridobilo potrebno projektno dokumentacijo PZI za rekonstrukcijo Vegove ulice
v Semedeli.
OB050-16-0063 Celovita sanacija ulic in parkirišč v Šalari
V proračunu za leto 2017 je predviden začetek postopka odstranitve nelegalno zgrajenih garaž na
javnih površinah na območju Šalare ter sanacija ulic in parkirišč (ureditev odvodnjavanja meteorne
kanalizacije in preplastitev dotrajanih ulic). Za leto 2017 je zagotovljenih 150.000 EUR. V letu
2018 je v ta namen predvideno 80.000 EUR.
OB050-16-0069 Celovit sistem kolesarske mobilnosti v mestu
Mestna občina Koper je pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije, ki med drugim zajema
tudi sistem kolesarske mobilnosti. S predvidenimi sredstvi v letih 2017 in 2018 se bo izvedlo
dokončanje manjkajočih odsekov in povezav kolesarskih poti ter infrastrukture na območju mesta.
Za izvedbo projekta se bo pridobilo sofinancerska sredstva EU.
OB050-16-0072 Krožišče Žusterna
Predvideno krožišče na obalni cesti med parkiriščem in kopališčem bo izboljšalo prometno varnost
na tem območju z umirjanjem hitrosti in boljšim vključevanjem na glavno cesto. Izveden bo tudi
ločen dostop do površin kajak-kanu in do parkirišča.
OB050-16-0073 Krožišče v Vanganelu
V letu 2017 je predvidena priprava projekta za celovito izvedbo krožišča, ki bo osnova za izvedbo
v naslednjem letu.
OB050-16-0074 Krožišče na Krožni cesti
Krožišče na Krožni cesti bo bistveno izboljšalo prometno varnost na tem delu, z boljšim
vključevanjem iz priključnih cest in umirjanjem hitrosti vozil.
OB050-16-0081 KS Bertoki - krožišče Pobeška – Bonini
V letu 2017 je predvidena priprava projekta za izvedbo krožišča in umirjanja prometa z izvedbo v
letu 2018.
OB050-16-0082 KS Bertoki - urejanje c. naselje Prade
V letu 2017 in 2018 je predvidena priprava rešitve ureditve cest na Pradah ter preplastitev dela
javne ceste nad OŠ Prade.
OB050-16-0083 KS Gradin cesta Grdi Potok- Krožič
V letu 2017 in 2018 je predvidena ureditev ceste Grdi Potok- Krožič do priključka na državno
cesto.
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OB050-16-0087 KS Sv. Anton - del ceste Sv. Anton Kavaliči
V letu 2017 in 2018 je predvidena ureditev oziroma preplastitev odseka ceste.
OB050-16-0089 KS Vanganel - cesta v vas
V letu 2017 in 2018 je predvidena ureditev oziroma preplastitev ceste v staro vas.
OB050-16-0090 Ureditev Klaričeve ulice
V letu 2017 je predvidena priprava projektov za preplastitev in razširitev ulice, ki bo omogočala
bočno parkiranje.
OB050-16-0091 KS Črni kal - preplastitev ceste v Hrastovljah
V letu 2018 je predvidena preplastitev ceste v Hrastovljah.
OB050-16-0092 KS Dekani - krožišče na Vardi
V letu 2017 je predvidena priprava projektov in pričetek izvedbe krožišča na Vardi z zaključkom
v letu 2018.
OB050-16-0094 Preplastitev odseka ceste Kvedrova – bolnica Izola
Sredstva v višini 120.000 EUR so namenjena preplastitvi vozišča na odseku ceste Kvedrova –
bolnica Izola.
OB050-16-0107 KS Pobegi Čežarji - Frenkova ulica in krožišče
Pred časom je bila pridobljena idejna projektna dokumentacija za ureditev krožišča na državni cesti
Koper – Sv. Anton, na priključku za Frenkovo ulico. Glede na umestitev krožišča in potrebno
pridobitev zemljišč so sredstva v letu 2017 namenjena pridobitvi projekta PZI, po smernicah in
zahtevah upravljavca ceste DRSI.
OB050-16-0116 KS Črni kal sanacija podpornega zidu Črnotiče
V proračunu za leto 2017 je predvidena sanacija podpornega zidu ter ureditev javne ceste v
Črnotičah.
OB050-16-0122 KS Hrvatini - cesta (Norbedi)
V proračunu za leto 2017 je predvidena ureditev dostopne javne poti do zaselka Norbedi (ureditev
odvodnjavanja meteornih vod in asfaltiranje).
OB050-16-0123 KS Škofije sanacija odseka ceste III. Škofije
V letu 2017 je predvidena ureditev odseka občinske ceste III.Škofije.
OB050-16-0126 KS Šmarje sanacija cesta Župančiči
V proračunu za leto 2017 je predvidena sanacija dela lokalne ceste proti Župančičem.
OB050-16-0127 KS Škofije Sanacija javne poti IV. Škofije
V letu 2017 je predvidena ureditev odseka občinske ceste IV.Škofije.
OB050-16-0128 KS Škofije ureditev ceste Zgornje Škofije
V letu 2017 je predvidena ureditev odseka občinske ceste Zgornje Škofije nad cerkvijo.
OB050-16-0135 KS Gradin - ureditev ceste Gradin – Pregara.
V letu 2017 je predvidena ureditev ceste Gradin – Pregara z ureditvijo bankin.
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OB050-16-0128 Sistem izposoje koles
Projekt Sistem izposoje koles se uvaja z namenom vzpostavitve sistema za izposojo koles v
sodelovanju ostalih obalnih občin. Z izvedbo projekta je predvidena vzpostavitev sistema za
izposojo koles v vseh obalnih občinah, izvajalca bi pridobili na skupnem javnem razpisu ter
investicijo izplačali v petih letih.
13029003 Urejanje cestnega prometa
OB050-07-0078 Ureditev parkirišč, garažnih hiš
V letu 2017 in v letu 2018 nadalje namenjamo sredstva za urejanje posameznih parkirišč in
garažnih hiš.
OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimov
Za leto 2017 in 2018 je načrtovana nabava in zamenjava večjega števila talnih utripalcev na
prehodih za pešce, nabava nekaj radarsko preventivnih tabel, dograditev že obstoječih z moduli za
daljinsko spremljanje prometa in izdelavo prometnih analiz. Potrebno bo zamenjati nekaj potopnih
valjev zaradi pogostih okvar in jih zaščititi s črpalkami za odvajanje podzemne vode. Predvidena je
tudi nabava raznih fizičnih ovir za umirjanje prometa.
OB050-07-0256 Urejevanje avtobusnih postajališč
Predvidena je ureditev avtobusnih postajališč in sicer v naseljih Osp, Pregara, Babiči, Zazid,
Tinjan, Marezige, Vanganel,Čentur in Koštabona.
OB050-15-0016 Ureditev parkirišča na Bonifiki
V letu 2016 je bila izdelana projektna dokumentacija in uveden postopek pridobivanja gradbenega
dovoljenja. V letu 2017 in 2018 je predvidena priprava investicijske dokumentacije in gradnja.
OB050-16-0039 Parkirna hiša in P & R Muzejski trg
Z gradnjo pozemne parkirne hiše s sistemom P&R pod Muzejskim trgom v Kopru bomo prispevali
k celostni ureditvi tega dela mesta. Vzpostavitev P&R na območju Muzejskega trga je edina
možna in primerna lokacija, saj drugih primernih lokacij v Kopru ni. Del podzemne parkirne hiše
bo namenjen vzpostavitvi sistema P&R, preostali del pa bo vezan na javno-zasebno. Projekt je
skladen z operativnim programom za izvajanje Evropske Kohezijske politike v obdobju 2014 –
2020. Za izvedbo investicije bo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ki bo pridobljeno
predvidoma konec leta 2017.
OB050-16-0067 KS Za gradom - parkirišče na CNM in Benčičevi
V letu 2017 in 2018 se načrtuje ureditev parkirišča na CNM in Benčičevi za potrebe tamkajšnjih
stanovalcev po dodatnih parkiriščih.
OB050-16-0085 KS Pobegi Čežarji - parkirišče ob ZD
V letu 2017 in 2018 se načrtuje ureditev parkirišča ob Zadružnem domu.
OB050-16-0086 KS Žusterna - parkirišče Kozlovičeva
V letu 2017 je predvidena priprava projekta za izvedbo ureditve ulice.
OB050-16-0129 KS Semedela parkirišče Kovačičeva
V letu 2017 se načrtuje ureditev parkirišča na Kovačičevi za potrebe tamkajšnjih stanovalcev po
dodatnih parkiriščih.
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OB050-16-0132 KS Olmo – ureditev garažne hiše v Prisojah
V letu 2017 je načrtovana ureditev garažne hiše v Prisojah.
13029004 - Cestna razsvetljava
OB050-07-0083 Javna razsvetljava – dopolnitve
Med investicijskimi izdatki načrtujemo sredstva namenjena širitvam in dopolnitvam obstoječega
sistema javne razsvetljave, investicijskemu vzdrževanju infrastrukture javne razsvetljave ter
intervencije na celotnem območju občine.
OB050-15-0017 Ureditev javne razsvetljave v Olmu
V letih 2017-2019 je predvidena fazna ureditev javne razsvetljave v Olmu.
OB050-16-0097 Novoletna osvetlitev
Zaradi dotrajanosti svetlobnih novoletnih elementov in dodatnih okrasitev je načrtovana nabava
novih elementov v letu 2017 z delno zapadlostjo plačila v letu 2018.
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
OB050-08-0046 Sofinanciranje pri izgradnji J ankaranske vpadnice
Z Ministrstvom za infrastrukturo je bil podpisan sporazum o sofinanciranju dokončanja ureditve
štiripasovnice z ureditvijo krožišča K3 na G1-11/1475 Slavček – Luka Koper od km 1.037 do km
1.495, na ankaranski cesti v Kopru. Skladno s sporazumom znaša sofinancerski delež MOK
264.000 EUR, celotni delež pa je ocenjen na 972.500 EUR. V izvedbi so postopki za pridobitev
izvajalca gradbenih del. Izvedba del se bo pričela takoj po pridobitvi najugodnejšega ponudnika.
OB050-16-0023 Bertoška vpadnica
Dogovor o izgradnji Bertoške štiripasovnice je podpisan. MOK je prevzela obveznost, da pridobi
projektno dokumentacijo in IP ter urediti vse potrebno z zemljišči, da pridobi gradbeno dovoljenje.
Ko bo izdano gradbeno dovoljenje za celo traso bo DARS prevzel v celoti izvajanje vseh del.
Takrat bodo občini vrnjena ta vložena sredstva v zgoraj navedeno dokumentacijo.
Izdelana je projektna naloga, ki je v potrjevanju na DARSU. Pričakujemo, da bomo v kratkem
uskladili prostorski načrt in šli v javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije. Zato je
potrebno v letu 2017 in 2018 zagotoviti sredstva za projekte, DIIP,IP, zemljišča. Ocenjena
vrednost za projekte je v višini 350.000 EUR.
OB050-16-0095 Šmarska cesta projekti
Občina bo v letu 2017 naročila projekte v imenu DARS-a in Direkcije za ceste. Gre za ureditev
ukrepov na Šmarski cesti, z namenom ločitve daljinskega prometa od lokalnega prometa z
dograditvijo tretjega pasu na obstoječi cesti z omogočanjem hitrega prometa. Konec leta 2017 se
predvideva pričetek del s strani DARS-a.
OB050-16-0102 Projekt Parenzana Colours
S projektom smo se prijavili na Javni razpis za sofinanciranje operacij, v okviru Operativnega
programa Slovenija - Hrvaška 2014 – 2020, prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih
in kulturnih virov, specifični cilj: 2.1. Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma.
Glavni cilj projekta je povečanje atraktivnosti čezmejnega območja Slovenije in Hrvaške na
globalnem turističnem tržišču z razvojem integriranih turističnih proizvodov, ki bodo povečali
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potencial za gospodarsko in socialno valorizacijo kulturne in naravne dediščine ter spodbudili
razvoj malih in srednjih podjetij, ki ponujajo proizvode in storitve obiskovalcem na ciljnem
območju.
Odobritev projekta pričakujemo v poletnih mesecih in nato začetek vseh aktivnosti, ki bodo
vplivale na izboljšanje storitev javnega potniškega prometa. Vzpostavimo lahko nov odsek
kolesarske poti od vhoda v Luko Koper proti Škocjanskemu zatoku, štiri postajališča za kolesa, pet
wi-fi točk, servisno postajo, dva števca koles, dve info tabli itd.
14
1403

- GOSPODARSTVO
- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB050-07-0173 turistična infrastruktura –nabava opreme
Predvidena so sredstva za nabavo dotrajane prireditvene opreme za potrebe izvajanja prireditev in
investicijsko vzdrževanje obstoječe opreme.

15
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- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
- Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zahteve

Program vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni
ravni.
15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike
Okoljevarstvene študije - projekti
Namen projektov je z aktivnim ukrepanjem in sodelovanjem zagotoviti kakovostno življenjsko
okolje za prebivalce občine. Predvidena sredstva se nanašajo na sledeče projekte:
OB050-16-0002 Projekt SMART CITY
SmartCity je s sprejetjem strategije leta 2015 dobil zagon in smer, v katero se mora Koper
razvijati na področju digitalne tehnologije. Namen je doseči SmartCity ISO standard, kot prva
občina v Sloveniji. Uporabiti je potrebno nove tehnologije za zbiranje podatkov (z podatkovno
bazo Open Data) ki bodo osnova za zagon novih projektov za delovanja »smart« mesta. Na ta
način se zmanjša število potrebnih aplikacij in posredno stroškov. V naslednjih dveh letih je cilj
postaviti osnovno infrastrukturo in zbrati prve obdelane podatke za ta namen.
Projekt zajema tudi nadgradnjo Koper Card - pametna kartica/nadgradnja: na kartico SmartCity
Plus vezati čim več vsebin, ki omogočajo, da jo občani lahko uporabljajo za čim več namenov.
Ašlikacija Koper APP je nadgradnja smartcity card in vse vsebine prenaša v mobilno okolje.
Širitev WI-Fi omrežja po Kopru in SmartCity senzoristika sta osnovna projekta pametnega
mesta in osnovna infrastruktura za zagon sprejete strategije.
WiFi mora biti nadaljevanje WiFree projekta in osnova, na katero se vežejo vse storitve MOK
povezane s prenosom podatkov in internetom.
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OB050-16-0003 Prometna strategija
V letu 2015 je bila oddana prijava na Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne
strategije«. Vrednost operacije znaša 52.460 EUR.
Operacija se prijavlja na Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« v
okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020,
prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna
naložba št. 4.4: Spodbujanje nizko ogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana
območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti ter ustreznimi
omilitvenimi in prilagoditvenimi ukrepi. Specifični cilj: razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje
kakovosti zraka v mestih.
Izvedba bo potekala ob predvideni dinamiki začrtanih virov financiranja. MOK bo za pridobitev
virov financiranja za izvedbo projekta poleg zagotovitve lastnih sredstev kandidirala na neposredne
potrditve projektov ESRR, na razpisih CTN, TUS, neposrednih razpisih, čezmejnih razpisih,
transnacionalnih razpisih itd.
OB050-16-0104 Projekt SUMPORT
Operacija je prijavljena na Javni razpis za sofinanciranje operacij, ki spodbujajo nizkoogljično
družbo, v okviru Operativnega programa Mediteran v obdobju 2014 – 2020, prednostna os št. 2:
Fostering low-carbon strategies and energy efficiency in specific MED territories: cities, islands
and remote, prednostna naložba št. 2.3.: To increase capacity to use existing low carbon transport
systems and multimodal connections among them.
Skladno z Navodili OU o upravičenih stroških za sredstva MED programa 2014 – 2020 so
upravičeni stroški po tem javnem razpisu stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški opreme,
administrativni stroški in stroški zaposlenega osebja.
Pričakujemo podpis pogodbe v spomladanskih mesecih in nato začetek vseh aktivnosti, ki bodo
vplivale na izboljšanje storitev javnega potniškega prometa. Vzpostavimo lahko informacijski
prometni center in ga nadgradimo s potrebno senzoristiko na parkiriščih in avtobusnih postajališčih.
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- Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB050-16-0058 Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov
Ob težnji po zmanjševanju obsega mešanih komunalnih odpadkov se v načrtu razvojnih programov
načrtuje postopno urejanje novih zbirnih mest, tako imenovanih »ekološki otoki«, ki bodo
omogočili večjo doslednost pri ločevanju zbranih odpadkov, hkrati pa novo urejena zbirna mesta
pripomorejo k boljši urejenosti in izgledu posameznih območij.
OB050-16-0065 Sanacija in zaprtje deponije Dvori
Vezano na zaprtje deponije v Dvorih je potrebno izdelati potrebno dokumentacijo (projektno,
okoljevarstveno, investicijsko,...) in pristopiti k izvedbi sanacijskih del pri zaprtju deponije, ki se že
nekaj let ne uporablja za odlaganje odpadkov.
Vloga za zaprtje deponije Dvori je bila oddana na ARSO konec leta 2014, v letu 2015 je bila
dopolnjena, sledila bo izdaja odločbe o zaprtju. Po izdaji odločbe o zaprtju se bo v prvih treh letih
izvedlo zapiralna dela na delu odlagališča v zapiranju, v površini 9.040 m2, v naslednjem 30 letnem
obdobju pa se bodo izvajali ukrepi varstva okolja po zaprtju odlagališča na območju celotnega
odlagališča, ki znaša 59.823 m2.
V letu 2017 so predvidena sredstva za dokumentacijo izvedbe sanacijskih del pri zaprtju deponije.
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15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB050-07-0272 Inv. vzdrževanje meteorno kanalizacijskega sistema
Investicijsko vzdrževanje meteorno kanalizacijskega sistema zajemajo sredstva za nujne posege v
sistemu v letu 2017 in 2018.
OB050-07-0300 Vodovod in kanalizacija Loka
V NRP MOK 2017 -2020 so predvidena tudi sredstva za izgradnjo kanalizacije in vodovoda Loka.
Gre za območje III. varnostnega pasu izvira reke Rižane. Vrednost investicije je po sprejetem IP
1.354.955 EUR. S tem projektom se bo občina ponovno prijavila na razpis EU sredstva za razvoj
regij.
OB050-09-0055 Program obnove kanalizacijskega sistema
Iz sredstev najemnin od gospodarske javne infrastrukture je v načrt razvojnih programov zajet
program obnove kanalizacijskega omrežja po vsakoletnem programu obnov.
OB050-11-0027 Projekti za kanalizacije
S predvidenimi sredstvi se bo izdelalo potrebno projektno dokumentacijo za izvedbo posameznih
investicij po usklajenih in potrjenih programih.
OB050-12-0008 Obalni projekt odvajanja in čiščenja odpadnih vod
V letu 2017 so predvidena sredstva za zaključek odprave pomanjkljivosti na projektu izgradnje
kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za občino Koper in občino Izola. Dela se krijejo iz
sredstev unovčenih bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih del skladno s pogodbenimi
pogoji med Mestno občino Koper in izvajalcem investicije na predlog Komunale Koper, ki je
vodila investicijski inženiring pri izgradnji.
OB050-12-0031 KS Rakitovec – dokumentacija za kanalizacijo in vodovodno omrežje
Tudi v letu 2017 so načrtovana sredstva vezana na aktivnosti urejanja dokumentacije za izgradnjo
kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v Rakitovcu, izdelati bo potrebno projektno
dokumentacijo skladno z usklajenim programom in izpeljati postopke pridobivanja služnosti v
javno korist za območje Agrarne skupnosti.
OB050-15-0019 KS Škofije - kanalizacija Škofije
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za kanalizacijo, meteorno in vodovod. Celotna investicija po
projektantski oceni znaša 3.800.000 EUR. V letu 2016 se je pristopilo k izgradnji dela odseka,
izgradnja po odsekih se nadaljuje v letu 2017 in 2018.
Za celotno izvedbo projekta izgradnje kanalizacije, ki je zajet v načrt razvojnih programov, bo
občina iskala izven proračunske vire.
OB050-15-0046 Kanalizacija Dekani II. faza
Po pridobitvi gradbenega dovoljena se bo v letu 2017 in 2018 nadaljevalo z izgradnjo odseka
kanalizacije v Dekanih. Vrednost celotne investicije je ocenjena v višini 1.134.000 EUR. Za
celotno izvedbo projekta izgradnje kanalizacije, ki je zajet v načrt razvojnih programov, bo občina
iskala izven proračunske vire.
OB050-16-0108 KS Pobegi Čežarji - meteorna in fekalna kanalizacija Frenkova
Sredstva v višini 35.000 EUR se bodo namenila za nujno sanacijo meteorne in fekalne kanalizacije
na Frenkovi cesti.
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OB050-16-0109 KS Semedela - meteorna kanalizacija Kvedrova
Sredstva v višini 10.000 EUR se bodo namenila za nujno sanacijo meteorne kanalizacije na
Kvedrovi cesti.
OB050-16-0117 KS Marezige - priklop na javno kanalizacijo Babiči
S predvidenimi sredstvi se bo uredilo priključek greznic na fekalno kanalizacijo v Babičih.
OB050-16-0118 KS Gračišče obnova ČN Lukini
Predvidena sredstva v višini 20.000 EUR so namenjena potrebni obnovi lokalne čistilne naprave v
Lukinih.
OB050-16-0119 KS Zazid obnova ČN
Predvidena sredstva v višini 15.000 EUR so namenjena potrebni obnovi čistilne naprave v Zazidu.
OB050-16-0120 Obnova kanalizacije Erjavčeva ulica
Predvidena sredstva so namenjena za potrebno sanacijo fekalnega kanalizacijskega omrežja na
Erjavčevi ulici v Semedeli.
OB050-16-0121 KS Škocjan - sanacija vdorov morja Šalara
Predvidena sredstva zajemajo sanacijo posameznih odsekov fekalne kanalizacije, na katerih prihaja
zaradi dotrajanosti in posedov do vdora morske vode in podtalnice v fekalne kolektorje.
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- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
- Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

OB050-16-0110 Toponomastika
Sredstva so namenjena za oblikovanje in postavitev dopolnilnih uličnih tabel s starimi
poimenovanji ulic in trgov v mestu Koper, skladno s smernicami Zavoda za varstvo kulturne
dediščine.
16029003 - Prostorsko načrtovanje
OB050-07-0184 PIA za komunalno infrastrukturo
Program zajema izdelavo študij za prostorske izvedbene akte in določitev omilitvenih ukrepov,
strokovnih podlag prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture kot priprava na izdelavo
novih izvedbenih prostorskih dokumentov, izdelavo strokovnih podlag za pripravo občinskih
podrobnih prostorskih načrtov in strokovne podlage za državne prostorske načrte ter pripravo
naslednjih PIA:
- za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditveni pogoji staro mestno jedro
- za spremembe in dopolnitve prostorsko ureditveni pogoji PUP obalno območje Žusterna
- za določitev primernih lokacij za postavitev objektov za oglaševanje
- za severni rob mesta Koper ob potniškem terminalu
- za kontaktno območje med pristaniščem in mestom Koper
- za ureditev območja kopališča in vodni center Žusterna
- za ureditev ceste za Podpeč
- za ureditev območja na območju LN Vena Pilona z OPPN .
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OB050-07-0330 Drugi PIA
Program zajema izdelavo študij za prostorsko izvedbene akte, idejne zasnove, idejne projekte,
strokovne podlage za nadaljnje rešitve in izhodišča za nadaljnje postopke v prostoru. Izdelane
idejne zasnove in idejni projekti kot posamezne strokovne podlage so podlage za pripravo
posameznih prostorskih aktov in sicer za:
- območje ob južnem vhodu v mesto Koper in Škocjanskim zatokom
- območje južna vrata Kopra
- območje za sonaravno ureditev Badaševice
- območje za ureditev območja ob »pasareli«
- območje Kare ob Ljubljanski
- ureditev območja nekdanjega kompleksa Inde
OB050-11-0007 Prostorska dokumentacija - podaljšanje pomola
Nadaljuje se izdelava prostorskega akta za podaljšanje pomola - valobrana. Po dogovoru z
Ministrstvom za okolje in prostor je bil podpisan dogovor in pridobljeno soglasje da se lahko
pripravi akt občinski podrobni prostorski načrt skupnega pomena za državno ureditev. Prostorska
ureditev obsega izgradnjo valobrana za zaščito in varovanje notranjosti zaliva in obale pred
škodljivim delovanjem voda na severnem delu na prehodu Koprskega v Semedelski zaliv kot
podaljšanje in razširitev obstoječega ribiškega pomola v Kopru, s spremljajočimi ureditvami. V
izvedbi so zasnova variantnih rešitev ter vse potrebne strokovne podlage za pripravo okoljskega
poročila, popis habitatov ter priprava in vodenje postopka občinskega podrobnega prostorskega
načrta skupnega pomena.
OB050-11-0028 OPPN Mlini
Nadaljuje se izdelava prostorskega akta ureditve cestnega odseka pri vasi Mlini proti mejnemu
prehodu. V izvedbi je zasnova variantnih rešitev ter dokončanje priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta.
OB050-16-0075 Regionalni PN priobalni pas Koper Izola
Izdelati je potrebno oceno stanja za obravnavano območje, strokovne podlage. Izdelati je potrebno
RPN priobalni pas Koper Izola na podlagi prikaza stanja prostora, regionalnega razvojnega
programa, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, splošnih smernic nosilcev
urejanja prostora in ob smiselnem upoštevanju veljavnih občinskih prostorskih aktov udeleženih
ustrezna prostorska
občin. Pripravljene bodo prostorske zasnove enotnega urejanja in
dokumentacija. Med prioritetami ureditve promenade ob celotni dolžini obale med Koprom in
Izolo, bodo nanizani projekti v povezavi z razvojem turizma, rekreacije, varstva narave, trajnostne
mobilnosti, urbane prenove, vse usklajeno znotraj načel trajnostnega razvoja ter v okviru
koordiniranega celostnega upravljanja z obalnim pasom. Urejena obalna promenada bo postala
ključni element identitete regije s pozitivnimi učinki na razvoj turizma, kvaliteto bivanja, trajnostni
vzorec organizacije bivanja v (sub)regiji.
OB050-16-0076 ŠRC Pradisiol
Z regionalnim prostorskim načrtom ŠRC Pradisiol se na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev
iz državnega strateškega prostorskega načrta in ob upoštevanju državnega prostorskega načrta in
regionalnega razvojnega programa načrtujejo prostorske ureditve regionalnega pomena.
Pripravljene bodo prostorske zasnove in ustrezna prostorska dokumentacija za vsebine in ureditve
za preživljanje prostega časa, športnih aktivnosti in rekreacijo z umestitvijo športno-rekreacijskih
površin, golf igrišč, opreme za rekreacijo in razgibavanje. Na ta način bo omogočena možnost
inovativnega strokovnega spremljanja in razvoja psihofizičnega stanja posameznih starostnih
19

skupin. Namen projekta je tudi vzpostavitev trajnostnega koridorja in navezava na ostale
športnorekreacijske centre v regiji.
OB050-16-0096 OPPN Kapovizija
Z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom se bo celovito uredilo območje med Ferrarsko ulico,
Kolodvorsko in Ankaransko cesto v Kopru. Po prostorskih sestavinah plana se obravnavano
območje nahaja na ureditvenem območju za poselitev, na območju za centralne dejavnosti
(prostorske enote oz. deli prostorskih enot KC-47, KC-46, KC-48, KC-49, KC-50, KC-52, KC-51,
KC-53, KC-54).
Program zajema izdelavo študije za prostorsko izvedbene akte, idejne zasnove, idejne projekte,
strokovne podlage za nadaljnje rešitve, izdelava celovite presoje vplivov na okolje in izhodišča za
nadaljnje postopke v prostoru, strokovne podlage prometnih povezav in druge komunalne
infrastrukture ter priprava in vodenje postopka občinskega podrobnega prostorskega načrta.

OB050-16-0130 OPPN Spremembe LN Marina
Program zajema spremembo in dopolnitev akta, priprava strokovne pobude za pripravo akta,
izdelavo študije in določitev omilitvenih ukrepov za predvidene ureditve, izdelavo presoje vplivov
na okolje za izvedbo ureditve na območje posegov v morje, obalnega ter priobalnega pasu,
maritimne študije za posege v obalnem in priobalnem pasu, poplavna študija, popisi habitatov na
območjih predvidenih posegov v morje, strokovne podlage in preveritve izhodišč za kontaktna
območja prostorsko izvedbenih aktov.
OB050-16-0096 OPPN Muzejski trg
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom za širše območje Muzejskega trga v Kopru je
predvidena ureditev na območju Muzejskega trga v Kopru ter na mestu porušene Osnovne šole
Janka Premrla - Vojka. Prostor je trenutno neurejen in zahteva temeljito prenovo ob upoštevanju
varstvenih režimov starega mestnega jedra Kopra in arhitekturno novejše oblikovanih bližnjih
objektov. Ureditev Muzejskega trga Koper se predvideva delno na obstoječem stavbnem zemljišču
porušenega objekta in na nezazidanem stavbnem zemljišču trga. Zemljišča za pozidavo v naravi
zajemajo porušen objekt šole, ploščad mestnega trga, dovozne poti in dostope ter ostali del kot
zelenice. V postopku priprave akta je potrebno izdelati konzervatorski načrt ter celovito presojo
vplivov na okolje.
Parkirna hiša je umeščena pod odprti del sedanjega trga in deloma pod porušen objekt osnovne
šole. Skrajni robovi posega v podzemlju so predvideni tako, da gradnja ne bo ovirala dostopa do
sosednjih objektov.
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- Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo
Predvidene so naslednje investicijske naloge:
OB050-07-0111 Vodovod Movraški dvori
V proračun 2017 so vključena tudi sredstva vezana na aktivnosti pridobivanja projektov za
izgradnjo vodovoda Movraški dvori.
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OB050-09-0024 Program obnove vodne infrastrukture
Program obnove vodne infrastrukture zajema predvsem obnovo skupnih delov vodovodnega
sistema obale.
OB050-11-0005 Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa
V letu 2017 je predvideno nadaljevanje sofinanciranja projekta Oskrba s pitno vodo Obale in
Krasa, ki je vezan na sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada proračuna EU. V letu 2017 so
zagotovljena sredstva za sofinanciranje odkupov zemljišč na predvideni trasi.
OB050-11-0030 Projekti za vodovode
Predvidena sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za
izgradnjo vodovodnega omrežja za naselja pod Sočergo (Marsiči, Šeki, Mlini).
OB050-16-0004 Napeljava vodovoda za Loko
V letu 2016 je bila izvedena prva faza izgradnje vodovodnega omrežja za naselje Loka. Zgrajeno je
bilo primarno vodovodno omrežje od Bezovice do Loke, ki je zaključeno z javno izlivko. V letu
2017 se bo nadaljevalo z izgradnjo vodovodnega omrežja po Loki z priključevanjem posameznih
stanovanjskih objektov. Izgradnja celotnega vodovodnega omrežja s priključki se bo zaključila v
letu 2018.
OB050-16-0064 Sanacija vodovoda Škofije
Predvidena so sredstva za obnovo vodovodnega omrežja na območju, kjer se bo izvajala gradnja
fekalne kanalizacije.
OB050-16-0113 Obnova vodne oskrbe Veluščkova
Predvidena je potrebna obnova odseka vodovodnega omrežja na Veluščkovi ulici v Semedeli.
OB050-16-0114 Obnova vodne oskrbe Dekani Miši
V letu 2017 se bo obnovilo obstoječi dotrajani odsek vodovodnega omrežja od Dekanov proti
Mišem. Ocenjena vrednost obnovitvenih del znaša 41.000 EUR.
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB050-07-0090 Pokopališče Škocjan
Zaradi pomanjkanja grobnih mest na pokopališču Škocjan je tudi v letu 2017 načrtovano
nadaljevanje širitve pokopališča Škocjan, ki se je začelo že v letu 2014. Za navedeno širitev je v
letu 2017 predvidenih 152.000 EUR.
OB050-15-0021 KS Podgorje – ureditev žarnih grobov
V letu 2017 so predvidena sredstva namenjena nadaljnji ureditvi žarnih grobov na vaškem
pokopališču v Podgorju.
OB050-16-0049 KS Marezige Lopar pokopališče- sanacija zidu
V Loparju je predvidena delna sanacija podpornega zidu, ki ogroža spodnjo cesto.
16039003 - Objekti za rekreacijo
Program vključuje investicijsko vzdrževanje, obnove javne infrastrukture in sredstva novih
objektov za rekreacijo.
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OB050-07-0025 Intervencije na področju igrišč v KS
V NRP so za leto 2017 in 2018 v tem podprogramu planirana sredstva za
vzdrževalna dela na igriščih na podeželju in nepredvidene intervencije.

investicijsko –

OB050-07-0186 Ureditev javnih površin
Predvidena sredstva se bodo namenila za obnove in rekonstrukcije posameznih javnih površin na
širšem območju mesta po pripravljenem in potrjenem programu.
OB050-07-0187 Investicijsko vzdrževanje in obnove javne infrastrukture
Za nujne posege investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture se vsako leto namenjajo sredstva
v okviru proračunskih možnosti. Načrtuje se nabava parkovnih klopi, košev za odpadke, košev za
pasje iztrebke in druge urbane opreme.
OB050-08-0015 video nadzor javnih površin
V letu 2017 se bo pristopilo k nabavi opreme za video nadzor javnih površin z namenom
zagotovitve varnosti in preprečitve vandalizma, načrtujemo postavitev avdiovideo naprav na javnih
površinah.
OB050-08-0027 KS Črni kal - igrišče v spodnjem Črnem kalu
V Črnem Kalu je v teku pridobivanje ustrezne površine za ureditve večnamenskega športnega
igrišča. Zemeljska dela so že v teku in se bodo v 2017 zaključila.
OB050-14-0002 Ureditev mestnih kopališč
V letu 2017 je na območju mestnih kopališč (Koper in Žusterna) predvidena ureditev potrebne
manjkajoče infrastrukture ter sanacija zelenih in tlakovanih in prodnatih površin. Za izvedbo
navedene investicije je predvidenih 50.000 EUR.
OB050-15-0022 Širitev pomola na Ukmarjevem trgu v Kopru
Projekt širitev pomola na Ukmarjevem trgu. Razširitev bo namenjena peš promenadi, kot tudi
pomolu za pristajanje in dnevni privezi manjših potniških ladij. Z načrtovano ureditvijo bo
ustvarjen nov javni prostor druženja, ki bo dodal prepoznavno identiteto obmorskega prostora.
Širitev pomola v dolžini 132,4 m in širine do 10,9 m se navezuje na obstoječi rekonstruirani ribiški
pomol. MOK bo za pridobitev različnih virov financiranja za izvedbo projekta ali posameznega
zaključenega sklopa poleg lastnih virov kandidirala na neposredne potrditve projektov, na razpisih
CTN, TUS, neposrednih razpisih, čezmejnih razpisih, transnacionalnih razpisih itd. V letu 2017 so
predvidena sredstva za dokumentacijo.
OB050-15-0023 Revitalizacija obale med izlivom Badaševice in Žusterno
Projekt revitalizacije dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno. Investicija predstavlja
aktivacijo degradiranega prostora obalne ceste, ki je na ozkem delu obale onemogočila razvoj
drugih ureditev. Načrtuje se ureditev pešpoti in kolesarske poti ob trasi opuščene železnice,
ureditev zelenih rekreacijskih površin, ureditev povezav med pešpotjo in skalometom, ureditev
dostopov do morja, določitev ustrezne urbane opreme, določitev ukrepov varovanja naravne
dediščine. MOK bo za pridobitev različnih virov financiranja za izvedbo projekta ali posameznega
zaključenega sklopa poleg lastnih virov kandidirala na neposredne potrditve projektov, na razpisih
CTN, TUS, neposrednih razpisih, čezmejnih razpisih, transnacionalnih razpisih itd. V letu 2017 in
2018 so predvidena sredstva za dokumentacijo.

22

OB050-15-0024 Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin
Predvidena je izgradnja sklopa dveh modularnih igrišč za športe na mivki, kot je (npr. odbojka ,
nogomet). Vsak izmed dveh sklopov meri 44x28m. Skupna površina igrišč 2464 m2.
Z izvedbo investicije bi se celotno degradirano območje uredilo v športni park, kar bi kraju prineslo
površine namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa. Projekt bomo prijavili na razpis
operativnega programa za izvajanje Evropske Kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.
OB050-15-0025 Vertikalna povezava – dvigalo
Projekt vertikalne povezave obalnega območja z Markovim hribom. Dvigalo oziroma vertikalna
povezava bo vzpostavila nove in funkcionalno prijaznejše povezave med Markovim hribom,
obalnim območjem in mestnim središčem in bo pomembno olajšala vsakodnevne migracije med
stanovanjskimi soseskami in mestnim središčem ter pomembno prispevala k trajnostni mobilnosti v
mestu. Z realizacijo načrtovane ureditve se bodo spodbudile intenzivnejše notranje povezave v
mestu, izboljšala se bo dostopnost funkcionalno oviranim osebam in zmanjšal se bo delež
motornega prometa. Projekt je v fazi izdelave OPPN. V letu 2017 je predvidena izdelava DIP in
izdelava projektne dokumentacije. MOK bo za pridobitev dodatnih virov financiranja za izvedbo
posameznega zaključenega sklopa poleg lastnih virov kandidirala na razpise za pridobitev
nepovratnih sredstev.
OB050-15-0026 Ureditev trga Brolo
Izveden je bil javni natečaj za idejno zasnovo Projekta ureditve trga Brolo. V letu 2017 so
zagotovljena sredstva za poplačilo prevzetih finančnih obveznosti v letu 2016.
OB050-15-0027 Impregnacija tiskani beton
Načrtuje se impregniranje tiskanih in kamnitih tlakov na Pristaniški ulici v Kopru. Predvidena
poraba v letu 2017 je 80.000 EUR. Sredstva za impregnacijo položenega tiskanega betona po mestu
zaradi ohranitve funkcionalnosti, saj bi v nasprotnem primeru nastala škoda.
OB050-15-0028 KS Zazid – igrišče
V Zazidu so se v preteklem letu pričela ureditvena dela na otroškem igrišču, v 2017 je predvidena
nabava otroških igral in ureditev dostopa na igrišče.
OB050-15-0029 Prisoje igrišče
Načrtuje se ureditev igrišča v Prisojah v vrednosti 15.000 EUR.
OB050-15-0031 KS Škocjan - igrišče Šalara
Načrtuje se ureditev igrišča v Šalari v vrednosti 15.000 EUR.
OB050-15-0045 Ureditev parka ob semedelski promenadi
Obravnavano območje predstavlja degradirane neizkoriščene odprte površine na obrobju starega
historičnega mestnega jedra tik ob morju, kjer poteka glavna peš promenada. Urejene bodo
parkovno rekreacijske površine, umeščene zelene površine, postavljena urbana oprema ter
hortikulturna ureditev. Programska in urbanistična zasnova bo predvidevala pestrost programov kot
na primer različni kotički za druženje (šah, briškolo ipd…) za vse starostne skupine, prostori za
sončenje, branje, družabni prostori, možnost prirejanja večjih kulturnih prireditev na prostem kot
npr. kino na prostem, medgeneracijske vsebine kot tudi rekreacija in šport. V letu 2016 je bil
izveden javni natečaj za idejno zasnovo. V letu 2017 so predvidena sredstva za investicijsko in
projektno dokumentacijo ter začetek izvedbe, ki se nadaljuje v leto 2018. Projekt bomo prijavili na
razpis operativnega programa za izvajanje Evropske Kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.
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OB050-16-0015 Ozelenitev Ljubljanske ceste in mestnih vpadnic
V letu 2016 je bila uspešno izvedena ozelenitev Ljubljanske ceste na vhodu v mesto Koper. V
sklopu nadaljevanja investicije je v letu 2017 predvidena ozelenitev mestnih vpadnic –
Kolodvorska cesta, Ferrarska cesta, Piranska cesta in Cesta Zore Perello Godina. V izvedbi
investicije je predvidena postavitev namakalnega sistema in zatravitev vseh naštetih mestnih
vpadnic, ki predstavljajo prvi stik obiskovalca z mestom. V letu 2017 je za izvedbo investicije
predvidenih 180.000 EUR.
OB050-16-0024 Ureditev stopnišča pod Belvederjem
Predvidena je ureditev stopnišča pod Belvederjem, ki je trenutno v slabem stanju.
OB050-16-0044 KS Šmarje - Puče ureditev prostora z igrali
V centru vasi Puče se izkazuje potreba po ureditvi manjšega otroškega igrišča. Ureditvena dela in
nabava opreme je predvidena v 2018.
OB050-16-0068 Ureditev pešpoti ob obali kopališča Koper
V letu 2017 je predvidena ureditev sprehajalne poti.
OB050-16-0088 KS Sv. Anton - ureditev igrišča
V Svetem Antonu je načrtovana prenova igrišča ob zadružnem domu, ki ga bomo uredili po
takšnih standardih, da ga bodo lahko uporabljali tudi učenci osnovne šole. Projekti so bili izdelani
že ob izgradnji nove šole, v 2017-18 je predvidena realizacija projekta.
OB050-16-0115 Postavitev umetniških skulptur na javnih površinah
Z izvedbo projekta je predvidena dodatna ureditev in popestritev javnih površin v Mestni občini
Koper. S postavitvijo skulptur želimo privabiti čim več turistov in jim ponuditi urejeno okolje po
zgledu večjih mestnih središč ter s tem prispevati k razvoju in povečanju turizma v občini. V letu
2017 je predvidena priprava terena in postavitev štirih skulptur. V letu 2018 pa je predvidena
postavitev še štirih dodatnih skulptur. Realizacija projekta je predvidena v letih 2017 in 2018.
Skupna ocenjena vrednost projekta je 84.912 EUR.
OB050-16-0125 KS Podgorje ureditev igrišča
V Podgorju je predvidena ureditev nadstreška ob igrišču in obnova otroških igral.
16039005 - Druge komunalne dejavnosti
OB050-07-0189 KS dokumentacija ostala infrastruktura
V letu 2017 je predvidena priprava projektne dokumentacije, popisov del in nadzorov.
OB050-07-0190 KS investicije v drugo infrastrukturo
Projekt zajema sredstva za nenačrtovana nujna dela in intervencije v drugo komunalno
infrastrukturo.
OB050-07-0194 Semedelska bonifika – črpališča
Zagotavljajo se sredstva za posodobitev črpališča na semedelski bonifiki – dobava in montaža
novih črpalk. V letu 2017 se zamenja eno črpalko, v letu 2018 pa dobavi in montira še drugo.
OB050-08-0004 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč
V letu 2017 so predvidena tudi sredstva za najnujnejši obseg izvedbe čiščenja državnih vodotokov
in priobalnih zemljišč z namenom preprečitve poplav.
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OB050-16-0084 KS Gradin - lokalni vodni vir Pregara Hrvoji
Posebej so planirana sredstva za sanacijo lokalnih vodnih virov v KS Gradin za leto 2017 in 2018.
Ureditev bo potekala v sodelovanju s krajevno skupnostjo.
OB050-16-0111 KS Rakitovec - obnova kalov
Posebej so planirana sredstva za obnovo kalov v KS Rakitovec za leto 2017 in 2018. Ureditev bo
potekala v sodelovanju s krajevno skupnostjo.

1606
- Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
Aktivnosti ter naloge, ki se bodo izvajale za opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo
zajemajo naslednje projekte:
OB050-07-0208 Geodetski načrti
Izdelava geodetskih načrtov in projektov za izgradnjo komunalnih objektov.
OB050-07-0209 Projektna dokumentacija - manjši komunalni objekti
Izdelava investicijske in projektne dokumentacije za pripravo manjših projektov za gradnjo
komunalnih objektov in naprav.
OB050-07-0211 Izgradnja drugih infrastrukturnih objektov
Izgradnja infrastrukture na preostalih posameznih območij (posamezna območja mesta kot tudi druga
manjša območja v Mestni občini Koper).
OB050-07-0221 Komunalna infrastruktura – nadzor
Sredstva za nadzor pri gradnji komunalnih objektov in naprav.
OB050-07-0227 Gospodarsko obrtna razvojna cona Srmin
Predvidena sredstva se nanašajo na dokončanje izgradnje sekundarne infrastrukture na tem območju
v okviru večletnega projekta, ki je bil sofinanciran tudi s strani EU.
16069002 - Nakup zemljišč
V načrtu razvojnih programov 2017-2020 se skladno s prostorsko politiko opremljanja stavbnih
zemljišč zagotavljajo sredstva za odkupe zemljišč, zamenjave in uveljavljanje predkupne pravice.
OB050-07-0228 Zamenjave zemljišč
Sredstva od zamenjave zemljišč so z občinskim odlokom o izvrševanju proračuna opredeljena kot
namenska sredstva in s tem omogočajo lažje izvajanje politike urejanja stavbnih zemljišč in
urejanje nekaterih premoženjsko pravnih aktivnosti v okviru opredeljene občinske politike na tem
področju. Za leto 2017 so predvidene zamenjave za dokončno ureditev premoženjskopravnih
razmerij v zvezi z že izvedenimi investicijami in sicer krožišče pri Cimosu, menjava Tomos zaradi
realizacije OPPN ter druge manjše zamenjave. Predvidena je tudi ureditev premoženjskopravnih
razmerij z Agrario in Vinakoper.
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OB050-07-0229 do OB050-07-0234 Pridobivanje zemljišč
V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za pridobivanje nepremičnin predvsem za potrebe
izgradnje komunalne infrastrukture in ureditev premoženjskopravnih razmerij v zvezi z že
izvedenimi investicijami..
V letu 2017 so predvidena sredstva za odkup zemljišč za potrebe ureditve igrišča v Borštu,
dokončno ureditev premoženjskopravnih razmerij v zvezi z že izvedeno rekonstrukcijo obvoznice
Smokvica-Movraž, Slemenske ceste v Hrvatinih, ureditev odkupa nepremičnin za širitev ceste
skozi Šmarje, za širitev ceste in krožišče Frenkova v Pobegih, cesta Zonti, krožišče Lovran, odkup
nepremičnin ob cesti pri Slavčku, ureditev premoženjskopravnih razmerij cesta Poljane v Pobegih,
odkup nepremičnin za potrebe Gasilskega društva Krkavče, ureditev premoženjskopravnih razmerij
s Škofijo Koper ter za odkupe zemljišč v lasti fizičnih oseb, po katerih poteka javna gospodarska
infrastruktura.
Planirana je tudi poraba sredstev za odkup zemljišč za realizacijo OLN Gorc Sermin in v postopkih
uveljavljanja predkupne pravice lokalne skupnosti.
OB050-07-0380 Odkup zemljišč – za izgradnjo krožišč
V okviru projekta so planirana sredstva za pridobitev zemljišč za izgradnjo krožišč.
OB050-08-0012 Stavbna pravica
Projekt zajema sredstva za pridobitev stavbnih pravic za realizacijo investicij lokalne skupnosti.
17
1702

- ZDRAVSTVENO VARSTVO
- Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
OB050-07-0198 Izgradnja zdravstvenega doma v Kopru
V letu 2006 je bila dokončana izgradnja nadomestnih prostorov novega zdravstvenega doma na
Ljubljanski cesti. Omogoča 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 pljučne bolezni, TBC in RTG, Center za preprečevanje 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 načrtu razvojnih programov so predvidena sredstva za odplačilo 20 letnega leasinga.
17069001

Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

OB050-16-0077 Postavitev defibrilatorjav
V letu 2017 je predvideno sofinanciranje nabave in postavitve defibrilatorjev v višini 10.000 EUR.
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18
1802

- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
- Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina
OB050-07-0251 Spomeniško varstvene akcije
Tudi v proračunu za leto 2017 načrtujemo sofinanciranja sanacij posameznih sakralnih in drugih
objektov, ki imajo status spomenikov oziroma so pomembni za ohranitev naše identitete.
OB050-15-0044 Obnova ne vzdrževanih objektov - po odloku
Sanacija zapuščenega objekta starega vrtca Kidričeva 22, kjer se bo pristopilo k izvedbi
vzdrževalnih del na objektu - fasada, stavbno pohištvo, žlebovi in odtočne cevi, restavratorska dela.
Pridobljeni so kulturno varstveni pogoji s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
OB050-16-0031 Ureditev prostorov Bastiona in pešpoti
Redna vzdrževalna dela na mestnem razgledišču Bastionu se bodo izvajala v kletnih prostorih, ki so
notranjost utrdbe in v katerih prostorih se bo organiziral turistično informacijski center mesta in ki
bo nudil tudi druge dejavnosti, kot so razstave, delavnice, manjše prireditve, ipd. Kar pomeni, da se
bodo v celoti odstranili vsi obstoječi ometi. Obstoječi kamen in opečnat obokan strop se bosta
primerno očistila in zaščitila ter finalno obdelala s tankim slojem malte. Na tleh se bo odstrani
beton in uredil tako imenovani pod, kar pomeni, da bo pod dvignjen od tal na primerni konstrukciji
oz. podložkah. Vsa instalacija se bo zato vodila v tleh.
Projekt bomo prijavili na razpis operativnega programa za izvajanje Evropske Kohezijske politike v
obdobju 2014 – 2020.
OB050-16-0032 Ureditev obzidja ob Bastionu
Izvedla se bo rekonstrukcija obstoječega kamnitega mestnega zidu. Kjer še niso bile izvedene se bo
izvedlo arheološke raziskave. Sanacija se bo izvedla tako, da se na notranji strani obstoječega zidu
postavi novi AB zid. Obstoječi zid se bo očistil bršljana ter ostalih zelenih rastlin, zemljine in
korenin ter odstranile se bodo vsi ostanki novejših gradbenih posegov. Vsi poškodovani in
manjkajoči kamni v kamnitem zidu se bodo nadomestili z novimi, enake velikosti, strukture in
izgleda. Vse odprtine, ki niso del obzidja se bodo zaprle. Uredila se bo tudi drenaža celotnega
obzidja. Zid se bo po celotni dolžini injektiral z masami, ki ne vsebujejo cementa.
Projekt bomo prijavili na razpis operativnega programa za izvajanje Evropske Kohezijske politike v
obdobju 2014 – 2020.
OB050-16-0037 Obnova ne vzdrževanih objektov Kidričeva 31-33
Investicija obsega vzdrževalna dela za sanacijo pročelja, ki je sedaj podprto zaradi nevarnosti
posedanja, ter obnovo fasade kulturno-spomeniško zaščitene zgradbe na naslovu Kidričeva 33, v
Kopru. Celotno staro mestno jedro Kopra je obravnavano kot zgodovinski spomenik.
Z obnovo se bo zaščitila propadajoča kulturna dediščina in izboljšal javni prostor, hkrati pa se bo
omogočila umestitev novih kulturnih dejavnosti v obliki virtualnega muzeja namenjenega delu in
pomenu Carpaccia ter ozaveščanju o kulturni, zgodovinski in drugi povezanosti čezmejnega
območja. V prenovljenem objektu bodo uporabljene sodobne tehnološke rešitve za inovativno 3D
in zanimivo prikazovanje zgodovine in pomena Carpaccia na čezmejnem območju nekdanje
beneške republike.
V trenutni fazi so izdani kulturno varstveni pogoji, s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine, v
okviru projekta CAPACCIO pa se bo z njihovim nadzorom in soglasjem izdelal še konzervatorski
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načrt. Na njegovi osnovi se bo ustrezno obnovilo pročelje kulturnega spomenika. Ocenjena
vrednost investicije je 105.000,00 EUR.
Izvedba bo potekala le ob predvideni dinamiki začrtanih virov financiranja. MOK je za pridobitev
virov financiranja za izvedbo projekta poleg zagotovitve lastnih sredstev kandidirala na neposredne
potrditve projektov, na čezmejnem razpisu programa Interreg V-A Italija - Slovenija 2014-2020.
OB050-16-0098 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine
V letu 2017 je načrtovano tudi nujno investicijsko vzdrževanje na objektih Taverna, Zvonik in
Dvorana sv.Frančiška.
OB050-16-0099 Oživitev razgledne ploščadi
Projekt oživitve razgledne ploščadi na Bastionu predvideva, da bo občina pristopila k
pripravi projekta oživitve mestnega obzidja na Bastionu z zasnovo slavnostne oblike
obeležja zgodovinskih običajev, ki vključujejo salve s topovi. V letu 2017 so načrtovana sredstva
za zasnovo projekta in nabavo potrebne opreme.
OB050-16-0124 Ureditev kapelice na Bošadragi
V letu 2017 pristopamo k ureditev kapelice na Bošadragi. Pridobljeni so kulturno varstveni pogoji s
strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine .
OB050-16-0133 Subvencije za urejanje skupnih delov objektov
Sofinanciranje deleža vlaganj v obnovo fasad lastnikom objektov se je izkazal kot učinkovit ukrep
spodbujanja prenove mestnega jedra v preteklosti. V letu 2017 ponovno uvajamo ukrep
sofinanciranja obnove fasad v starem mestnem jedru.
18029002 - Premična kulturna dediščina
OB050-06-0022 Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme
V okviru predvidenih proračunskih sredstev bo muzej nabavil avdio-video opremo, ki jo za svojo
posodobitev nujno potrebuje, dodatno računalniško opremo, klima napravi in razvlažilce.
1803

- Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
OB050-06-0023 Investicijsko vzdrževanje Osrednja knjižnica
S sredstvi se izvajajo nujna investicijsko vzdrževalna dela.
OB050-16-0100 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa
Javni zavod Knjižnica Koper bo v letih 2017 in 2018 izvedla postopek za nakup novega bibliobusa
s ciljem povečati uporabo knjižnice in omogočiti splošno dostopnost gradiva, informacij in storitev
v knjižnični mreži knjižnice tudi odročnejših krajih na območju MOK.
V letu 2017 bo s strani Ministrstva za Kulturo pridobila predvidoma 180.000 EUR. V letu 2018 bo
MOK preko transfera sofinancirala še preostala potrebna sredstva, in sicer 100.000 EUR. Knjižnica
Koper bo v letu 2018 prispevala z lastnimi sredstvi 26.000 EUR.
18039002

Umetniški programi

OB050-06-0024 Investicijsko vzdrževanje in oprema - Gledališče Koper
S sredstvi se izvajajo nujna investicijsko vzdrževalna dela in nabava opreme skladno s programom.
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1804

- Podpora posebnim skupinam

18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim
OB050-06-0025 Investicijski transfer za SSIN
Tudi v proračunu za leto 2017 zagotavljamo sredstva za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja
prostorov in nakupa opreme za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti po predlogu
narodnostne skupnosti.
1805

- Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa
OB050-06-0035 Mestni stadion
Planirana sredstva so namenjena plačevanju leasing obrokov za izgradnjo nogometnega stadiona in
atletske steze in se izplačujejo iz proračuna skladno z amortizacijskim načrtom.
OB050-07-0271 Namenska sredstva za odplačilo finančnega lizinga Bonifika
Sredstva za odplačilo finančnega leasinga za dvorano Bonifika se zagotavljajo skladno z
zapadlostjo pogodbenih obveznosti.
OB050-06-0023 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni I. faza
V letu 2016 se zajemajo sredstva za ureditev sanitarij in klubskih prostorov ob bazenu v Žusterni.
V letu 2017 je predvideno poplačilo finančne obveznosti dobavitelju opreme za servisni objekt ob
bazenu Žusterna, ki bo dobavljena decembru mesecu 2016.
OB050-16-0017 Izgradnja velikega nogometnega igrišča v ŠRC Bonifika
Občinski svet je potrdil sklep 354-8/2014 z dne 16.6.2016 s katerim se je projekt OB050-16-0017
Izgradnja velikega nogometnega igrišča v ŠRC Bonifika uvrstil v Načrt razvojnih programov
Mestne občine Koper 2016-2019. Pridobili bomo igrišče dimenzij(70,40m X 106,40m=
7.500,0m2), z umetno travo, namakalnim sistemom, odvodnjavanjem oz. z vso infrastrukturo,
ograjo in reflektorji. Izvedbo smo prijavili tudi na razpis fundacije za šport.
OB050-16-0020 ŠRC Koper- Izgradnja igrišča na odboj
V letu 2017 bomo pristopili k izgradnji nogometnega igrišča na odboj v Športnem parku Bonifika.
OB050-16-0021 Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)
Mestna občina Koper je območje objekta že komunalno opremila ter v letu 2016 pridobila
uporabno dovoljenje za komunalno infrastrukturo. Objavljen je bil poziv promotorjem za
dokončanje objekta za rekreacijo, na katerega se je prijavilo več zainteresiranih. Po preučitvi
prispelih vlog je bilo ugotovljeno, da te niso bile finančno sprejemljive. Poziv promotorjem bo
ponovno objavljen. Nedokončan objekt se nahaja na degradiranem območju. Z načrtovano
ureditvijo in izvedbo investicije bo ustvarjen nov javni prostor druženja, ki bo dodal prepoznavno
identiteto obmorskega prostora.
Trenutno je za celoten objekt izdelana AB konstrukcija (skelet), brez strehe in brez fasade. Z
izvedbo investicije bo Mestna občina Koper zaščitila že zgrajen objekt pred nadaljnjim
propadanjem ter pridobila večnamenski športni objekt.
Projekt bomo prijavili na razpis operativnega programa za izvajanje Evropske Kohezijske politike v
obdobju 2014 – 2020.
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OB050-16-0035 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni - II. faza
Namen in cilj:Izgradnja javnih sanitarij in sanitarij za potrebe klubov kot prizidek servisnemu
objektu ob bazenu Žusterna. Na tem območju ni javnih sanitarij, vendar je njihova zagotovitev
nujna tako za mimoidoče, turiste, kopalce. Klubi trenutno zagotavljajo sanitarije in garderobe v
začasnih zabojnikih, vendar me dosegajo minimalnih sanitarnih standardov.
Naročena je izdelava PGD dokumentacije. Predvideno je, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno
do februarja 2017. Celotna investicija je ovrednotena v višini 235.500 EUR in bo v celoti izvedena
v letu 2017. Za to investicijo predvidevamo pridobiti vir iz državnega proračuna.
OB050-16-0036 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni III. faza
Namen in cilj:Postavitev novih zabojnikov - kontejnerjev za potrebe klubov. Obstoječi zabojniki ne
zadoščajo niti prostorsko niti sanitarno tehnično. Potrebno bi bilo postaviti nove zabojnike v
celovito zložbo, ki bi tako tehnično kot tudi estetsko zaključila ureditev tega prostora.

OB050-16-0070 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme
Sredstva so namenjena nabavi oziroma sofinanciranju nabave opreme za potrebe športnih
programov v MO Koper in investicijskemu vzdrževanju javnih športnih objektov.

19
1902

- IZOBRAŽEVANJE
- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci
Na področju vrtcev so predvidene naslednje investicijske naloge:
OB050-06-0006 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih
V sklopu investicijskega vzdrževanja v vrtcih se izvaja investicije na vseh vrtcih, za leto 2017 je
planirana sanacija zunanjih žaluzij v vrtcu Prisoje, sanacija ravnih streh v Vrtcu Slavnik, sanacija
strehe v Vrtcu Škofije, ter izvedba intervencij, manjših nujnih investicij, popisov, nadzorov.
OB050-06-0007 Nabava opreme in igral vrtcev
Predvidena sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave opreme in didaktičnega materiala
vrtcem.
OB050-11-0025 Novogradnja vrtca v Dekanih
Izdelana je PGD dokumentacija in vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja.
Predvidevamo, da bo gradbeno dovoljenje izdano v letu 2016. V začetku leta 2017 je
potrebno izdelati PZI dokumentacijo ter investicijsko dokumentacijo. Javno naročilo za izbiro
izvajalca z objavo na portalu javnih naročil bi bilo v poletnih mesecih, gradnja pa od oktobra
2017 do maja 2018. Ocenjena vrednost investicije znaša 1.300.000 EUR. V letu 2017 se
zagotavlja 225.000 EUR in sicer za izdelavo PZI in IP ter predvidenega stroška izgradnje.
V letu 2018 bi tako v objekt bila preseljena obstoječa vsebina predšolske vzgoje v Dekanih ter
dodana nova osnovnošolska vsebina.
OB050-15-0038 Vrtec Slavnik -projekti in inv. dok .
Projekti so naročeni in v izvajanju, gre za plačilo prevzetih obveznosti.
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OB050-16-0009 EUS Vrtec Semedela enota Prisoje
Energetska sanacija Vrtca Semedela enota Prisoje je bila že uvrščena v NRP. Ker ni bilo
primernega razpisa ministrstva za nepovratna sredstva se investicija prenese v leto 2018.
OB050-16-0010 EUS Vrtec Koper enota Bertoki
Energetska sanacija Vrtca Koper enota Bertoki je bila že uvrščena v NRP. Ker ni bilo
primernega razpisa ministrstva za nepovratna sredstva se investicija prenese v leto 2018.
1903

- Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo
V okviru programa so predvidene naslednje investicijske naloge:
OB050-06-0008 Nabava opreme in računalnikov
Kot vsa leta do sedaj se tudi v letu 2017 zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nabave
računalnikov in opreme osnovnih šol skladno s programom.
OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih
Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v šolah se izvaja investicije na vseh šolah. Za
leto 2017 je planirana izvedba ureditev instalacij ter izvedba intervencij, manjših nujnih investicij,
popisov, nadzorov.
OB050-11-0023 Italijanska OŠ in vrtec Semedela
V preteklem letu je bila izdelana IDZ dokumentacija za energetsko sanacijo objekta in druga
investicijsko vzdrževalna dela. Potrebno je izdelati PZI dokumentacijo in projekt prijaviti na razpis
Ministrstva za infrastrukturo in prostor.
OB050-15-0039 OŠ Marezige – dodatna učilnica
Za leto 2017 je planirana izvedba vetrolova v OŠ Marezige. Gre za nadaljevanje izvedbe del s
katerimi bo šola pridobila dodaten prostor.
OB050-15-0040 OŠ Dekani – ureditev ogrevanja
Sredstva v višini 40.000 EUR so namenjena za intervencijsko sanacijo sekundarnega sistema
centralne kurjave.
OB050-15-0042 OŠ Škofije – projektna dokumentacija
Znesek projektiranja, za leto 2017 predstavlja pogodbeno obveznost.
OB050-16-0011 Energetsko učinkovita sanacija Elvira Vatovec Prade – telovadnica
Energetska sanacija telovadnice Osnovne šole Prade je bila že uvrščena v NRP. Ker ni bilo
primernega razpisa ministrstva za nepovratna sredstva se investicija prenese v leto 2018.
OB050-16-0019 Energetsko učinkovita sanacija OŠ Škofije
OŠ Škofije je potrebno energetsko sanirati in hkrati izvesti druga vzdrževalna dela. Projekt bo
prijavljen na razpis ministrstva za infrastrukturo skladno s sprejetim IP.
OB050-16-0025 Osnovna šola Škofije dozidava
V OŠ Škofije bomo v letu 2017 izvedli dozidavo, saj bo šola v prihodnjih dveh letih potrebovala
najmanj dve dodatni učilnici. Dozida se prizidek k traktu, kjer se zagotovi učilnico in kabinet ter
zapre atrij, kamor se preseli knjižnico in tako sprosti eno učilnico.
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OB050-16-0026 Osnovna Šola Šmarje – dozidava projektiranje
Za OŠ Šmarje je zajeta vrednost, ki predvideva preureditev obstoječih prostorov, vendar bo zaradi
povečanega števila otrok v naslednjih letih potrebno pristopiti k celoviti rešitvi z dozidavo novega
trakta, za kar je občina že zagotovila odkup nepremičnin. Pred izvedbo se bo pristopilo k pridobitvi
ustrezne investicijske dokumentacije. Za to investicijo predvidevamo pridobiti vir iz državnega
proračuna.
OB050-16-0027 Sanacija strehe Center Elvira Vatovec
Predvideno je sofinanciranje sanacije strehe javnega zavoda Center za usposabljanje Elvira
Vatovec Strunjan.
OB050-16-0028 OŠ Anton Ukmar dodatna učilnica
Dodatna učilnica je potrebna zaradi nemotenega zagotavljanja pouka.
OB050-16-0029 OŠ Prade ureditev sanitarij
Sanitarije na predmetni stopnji OŠ Prade so v slabem stanju in jih je potrebno prenoviti, tako kot
smo pred dvema letoma prenovili sanitarije na razredni stopnji.
OB050-16-0033 Umestitev OŠ in vrtca v objekt Vergerijev trg
Predvidena je rekonstrukcija objekta Izolska vrata 2 v Kopru, kjer bo bila izvedena umestitev v
objekt 1. do 5. razreda osnovne šole z italijanskih učnim jezikom in dveh oddelkov vrtca. Objekt je
izpraznjen že več let, z MIZ poteka usklajevanje idejne zasnove.
OB050-16-0079 Intervencijska sanacija zidu pri OŠ Hrvatini
Pristopilo se bo k sanaciji zidu med Osnovno šolo Hrvatini in igriščem ter nad Osnovno šolo Pier
Paolo Vergerio Hrvatini.

20- SOCIALNO VARSTVO
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049003

Socialno varstvo starih

OB050-06-0016 Center za pomoč na domu Mali princ
Center za pomoč na domu Mali princ izvaja varovanje na daljavo starejših oseb. Zaradi ukinitve
analogne telefonske linije v letu 2016, center načrtuje zagotoviti izvajanje storitve z najemom nove
programske opreme in naprav za priklic pomoči za obdobje 3 let.

Št.: 410-163/2016
Koper, 22. december 2016
Pripravili:
Pristojni uradi

Župan:
Boris Popovič

32

