OBRAZLOŽITEV
N A Č RTA R A Z V O J N I H
PROGRAMOV MESTNE OBČINE
KOPER
za obdobje 2019 - 2022

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 posameznega neposrednega proračunskega uporabnika, 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 načrte razvojnih programov so vključeni
projekti, ki predstavljajo prioritetne cilje občine, so izvedljivi v načrtovani dinamiki in pokriti z viri
financiranja.
Pri pripravi predloga proračuna za leto 2019 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 2019-2022 po
proračunski strukturi posebnega dela proračuna.
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III. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE
SPLOŠNE JAVNE STORITVE

SLUŽBE

IN

0402 Informatizacija uprave
04029001 Informacijska infrastruktura
OB050-07-0239 Licenciranje programske opreme
V letu 2019 nadaljujemo s prehodom na brezpapirno e-poslovanje. Prehod na popolno
brezpapirno e-poslovanje smo razdelili v dve fazi.
1. faza prehoda zajema vzpostavitev oz. najem e-hrambe, ki je akreditirana in certificirana s
strani pri Arhivu Republike Slovenije (v skladu z zakonodajo). Zajem vhodne pošte se izvaja v
logističnem centru, ki jo prejmemo v digitalni obliki v svojem e-vložišču. Zajeta je integracija
med e-vložiščema in obstoječim pisarniškim poslovanjem, šolanje uporabnikov, fizična hramba
in uničevanje fizičnih dokumentov v papirnati obliki.
V 2. fazi je predvidena posodobitev pisarniškega poslovanja.

OB050-07-0240 Optimizacija računalniške opreme
Projekt vključuje sredstva za potrebe zagotovitve lastnega omrežja (optično omrežje FO Ring
MOK, brezžični omrežje Wi-Free) in sicer za investicijsko vzdrževanje in nadgradnje
komunikacijske opreme, sredstva za zamenjavo oddelčnih "non-PoE" stikal, modernizacijo
centralnih stikal optičnega ringa z namenom optimizacije števila optičnih povezav (prehod na
SM SF optiko), združevanju vstopnih točk in ISPjev preko centralnega IDS sistema in
monitoring prometa.

OB050-07-0241 Inv. vzdrževanje in nabava centralne opreme
Zajeta je nabava in nadgradnja temeljne IKT infrastrukture (data centri, računalniška omrežja
ipd.). V preteklih letih se v vzdrževanje lokalnega računalniškega omrežja in data centra ni
vlagalo praktično nič, ker se je čakala selitev, zato bo potrebno v bodoče to intenzivneje
premostiti. Del opreme na tej kritični infrastrukturi je potrebno nadgraditi oz. zamenjati.

OB050-07-0242 Nabava opreme
Potrebna je nabava in nadgradnja osebnih računalnikov. V preteklih letih se je razmeroma malo
vlagalo v nabavo novih osebnih računalnikov, zato so najstarejši računalniki stari od 8 do 10 let.
Tehnično gledano imajo računalniki zastarel operacijski sistem MS Windows 7, ki je začel
povzročati težave in dodatno delo na podpori, zato bi v letu 2019 s planiranimi nabavami novih
in nadgradnjami obstoječih osebnih računalnikov omogočili zaključek procesa prehoda na
operacijski sitem MS Windows 10 ter MS Office 365. V letu 2019 se uvaja tudi IKT podpora za
tajništva KS.

OB050-07-0243 Izgradnja prostorskih podatkovnih baz -GIS
Projekt zajema sredstva za dograjevanje prostorskih baz podatkov in novih podatkovnih slojev,
ki zajema tudi pogodbene obveznosti v višini 23.000 €.
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OB050-07-0244 Nadgradnja programske opreme - prostorski p. -GIS
Projekt zajema sredstva za pregledovanje GIS podatkov in prilagoditve GIS sistema s sistemi
upravljalcev GIS podatkov.

OB050-16-0002 Smart City
Smart City je s sprejetjem strategije leta 2015 dobil zagon in smer, v katero se mora Koper
razvijati na področju digitalne tehnologije. V letu 2019 je predvidena izdelava akcijskega načrta
za uporabo novih tehnologij, ki bodo osnova za zagon novih projektov za delovanja »smart«
mesta. Sestavni del aktivnosti je širitev optičnega in WI-Fi omrežja.

04029002 Elektronske storitve
OB050-07-0246 Inv. vzdrževanje in prenavljanje aplikacij
V okviru »razvoja elektronskega poslovanja« so zajeta sredstva za investicijsko vzdrževanje in
prilagajanja starejših lastnih aplikacij.

0403 Druge skupne administrativne službe
04039003 Razpolaganje
premoženjem

in

upravljanje

z

občinskim

OB050-07-0129 Poslovni prostori - rezervni sklad - namenska sredstva
Planirana sredstva so namenjena plačilu ločitve vodovodnih števcev v Ulici OF 2, izvedbi fasade
na naslovu Župančičeva 33 in Gramšijev trg 3, sanaciji strehe na naslovu Čevljarska ulica 22,
rekonstrukciji poslovno stanovanjskega objekta ter ureditvi vodovodnega in električnega
priključka na naslovu Ulica pri vodnjaku 2, obnovi fasade in strehe poslovno stanovanjskega
objekta Čevljarska ulica 14, izvedbi fasade na naslovu Kidričeva ulica 33.

OB050-07-0130 Poslovni prostori - predkupne pravice
Predvidena so sredstva za odkup prostorov na Prešernovem trgu in morebitne druge odkupe.

OB050-07-0136 Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor
V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za študije, projektno dokumentacijo in nadzor nad
izvedbo del ob investicijskih vlaganjih v poslovne prostore.

OB050-07-0137 Poslovni prostori - poboti najemnin za prostore
Projekt zajema sredstva za kritje pobotov investicijskih vlaganj v občinske prostore. V letu 2019
predvidevamo pobot za izvedene investicije s strani najemnikov v poslovnih prostorih na
naslovih Verdijeva ulica 4, Gračišče 4, Dimnikarska 10.

OB050-07-0321 Poslovni prostori - razne adaptacije
Planirana sredstva so predvidena za izvedbo prenove sanitarij v poslovnem prostoru na naslovu
Čevljarska 14, ureditev pročelja poslovnega prostora na Pristaniški 11, ureditev streh poslovnih
prostorov na naslovu Kidričeva 41 in 43, ureditev ogrevanja v pisarniških prostorih na naslovu
Župančičeva 18, zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva na naslovu Župančičeva 33,
Gramšijev trg 8 in Trubarjeva 6, sanacija prostorov na naslovu Vergerijev trg 3, sanacija
ploščadi strehe objekta Cesta Zore Perello Godina 3.
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OB050-07-0350 KS Zazid - prostori KS
Krajevna skupnost Zazid ne razpolaga sedežem krajevne skupnosti. Mestna občina Koper je
pristopila k odkupu objekta v vasi, v katerem bi z adaptacijo pridobili minimalne prostore za
pisarno in arhiv krajevne skupnosti. Ker so lastniška razmerja zapletena in reševanje dolgotrajno
so sredstva na tej postavki namenjena za nujno statično sanacijo dela objekta, ki se ruši in ogroža
uporabnike glavne ceste.
MOK je že pridobila lastništvo večjega dela objekta. Zaključen še ni le postopek za ureditev dela
lastništva z dedičem, ki živi v tujini.

OB050-07-0354 Predkupne pravice - drugi objekti
V okviru sredstev so zajeta sredstva za uveljavljanje predkupne pravice ter drugih dogovorjenih
odkupov in menjav. V letu 2019 so predvidena sredstva za odkup objekta v Zazidu za potrebe
KS in prostorov za potrebe KS Črni kal.

OB050-08-0022 Intervencije na področju zadružnih domov
V okviru te postavke so predvidena intervencijska sredstva za nujne posege, ki niso predvideni v
samostojnih postavkah in za saniranje nujnih problemov na objektih v uporabi krajevnih
skupnosti, ki se pojavijo med letom.

OB050-13-0028 Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče
V proračunu za leto 2019 se zagotavlja finančna sredstva za izdelavo dokumentacije za odpravo
posledic naravnih nesreč, izvajanje monitoringov ter izvedbo najnujnejših ukrepov. Monitoring
se bo izvajal na zemeljskem plazu v Krnici, zemeljskem plazu v Žusterni, zemeljskem plazu v
Bezovici ter nevarnem zidu ob lokalni cesti v Gucih. V Krnici in Žusterni je potrebno na novo
postaviti klinometre. Predvideva se tudi izdelava izvedbenega elaborata za izvedbo ojačitveno
sanacijskih del na poškodovanem objektu v Krnici.

OB050-16-0012 Sanacija brežin Bezovica Podpeč
Skladno s sporazumom o sofinanciranju med Mestno občino Koper in Ministrstvom za
infrastrukturo se je v letu 2018 končala sanacija brežin v Podpeči in Bezovici. Projekt je
sofinanciran iz sredstev za vzdrževanje in gradnjo državnih cest Direkcije RS za infrastrukturo.
Skladno s sporazumom o sofinanciranju med občino in direkcijo znaša delež MOK 30,80% za
sofinanciranja gradbenih del, kar skladno s pogodbo z izbranim izvajalcem znese 278.766,35 €.
V leto 2019 zapade plačilo končne situacije za izvedbo sanacije.

OB050-16-0034 Rekonstrukcija poslovnega objekta Vergerijev trg
Projekt zajema sredstva za poplačilo pogodbenih obveznosti za izvedena dela na objektu v letu
2018. Obnovljena je bila fasada.

OB050-16-0046 KS Gradin Dom Brezovica - ureditev
V domu KS Gradin na Brezovici je bila v preteklem letu pričeta izgradnja prizidka - garaže za
novo gasilsko vozilo. Gradbena dela se zaključujejo. Planirana sredstva zajemajo prevzete
obveznosti iz 2018 in sredstva za izvedbo elektro instalacij. Krajevna skupnost sofinancira del
investicije.
Mestna občina Koper je Dom krajevne skupnosti Gradin na Brezovici v letu 2008 nadgradila.
Pridobljeni in urejeni so bili dodatni prostori za delovanje krajevne skupnosti, za delovanje
gasilskega in drugih društev.
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OB050-16-0106 KS Dekani - adaptacija objekta stara garaža
V preteklem letu smo pričeli s prenovo objekta "stara garaža", ki ga želi krajevna skupnost
uporabljati kot prostor za etnološko zbirko in galerijo, hkrati pa kot priložnost za ponudbo
krajevnih posebnosti. Predvidena sredstva so namenjena za plačilo nadzora izvedenih del.
Na objektu je prenovljena streha, fugirani notranji in zunanji zidovi ter obnovljena porušena
stena.

OB050-17-0007 Sanacija zidov v Gucih
V letu 2019 je načrtovana izvedba sanacije zidu v Gucih. Investicija se izvede na podlagi
potrjenega dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ter projektne dokumentacije
za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), katera je bila novembra 2018 usklajena z zahtevami
koprske upravne enote. Decembra 2018 je bila na Upravni enoti Koper vložena zahteva za izdajo
gradbenega dovoljenja.
Predvideno je sofinanciranje investicije iz državnega proračuna (Program odprave posledic
neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 16. in 20. septembrom 2010).

OB050-17-0009 Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks
V letu 2019 bodo dokončana dela za ureditev Državnega upravnega centra. Dokončanje bo
tangiralo tudi skupne prostore, zato so v letu 2019 predvidena inicialna sredstva za zasnovo
potrebnega posega, ki pa ga bo pred izvedbo potrebno opredeliti glede na dejansko načrtovan
obsega posega in njegovo dinamiko izvedbe.

OB050-17-0052 KS Podgorje - ureditev sedeža ks
Za zagotavljanje ustreznih pogojev delovanja je potrebno na objektu, v katerem je sedež
Krajevne skupnosti Podgorje, izvesti določena investicijsko - vzdrževalna dela. Izvedena je
zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva in obnova fasade in hidroizolacija pritličja. Med
izvedbo del se je izkazalo, da so na objektu potrebna nekatera dodatna dela, ki niso bila
predvidena po osnovnem popisu.

OB050-17-0055 KS Šmarje - sanacija zadružnega doma Šmarje
Na zadružnem domu v Šmarjah je bila v preteklem letu izvedena nujna sanacija ostrešja in nujna
vzdrževalna dela v dvorani. Planirana sredstva zajemajo prevzete obveznosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavnost občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje
potrebnim za delovanje občinske uprave

s

premoženjem,

OB050-07-0142 Nakup opreme
V letu 2019 je nujno potrebno nadaljevati z zamenjavo ventilkonvektorjev in konvektorjev za
hlajenje in ogrevanje pisarniških prostorov, ki so dotrajani in zaradi česar stroški popravil
utemeljujejo nabavo novega konvektorja. Za izvedbo večjih nabav kot so ventilkonvektorji in
konvektorji je bil pridobljen informativni predračun. Vključena so tudi sredstva za delno
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zamenjavo dotrajane pisarniške opreme ter nakupa nove opreme zaradi potreb delovnih
procesov.

OB050-12-0007 Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi
Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Verdijeva 6 in 10 zajemajo najnujnejše posege za
ureditev upravnih prostorov.

OB050-16-0050 Prenova priročnega arhiva
Arhiv je nujno potreben, ker nimamo več zagotovljenih prostorov.

07 OBRAMBA
DOGODKIH

IN

UKREPI

OB

IZREDNIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in
pomoč
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 ter v okviru razpoložljivih sredstev.
Sredstva se tudi namenijo skladno z (letnim) načrtom nabav in investicijskih vlaganj 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
OB050-07-0123 Opremljanje JZ GB Koper
Sredstva v letu 2019 so namenjena odplačevanju leasinga za nakup večjega gasilskega vozila za
gozdne požare (VGP-2), gasilskega tehničnega vozila z dvigalom (TV) in dveh manjših gasilskih
vozil za gozdne požare (GVGP-1) ter nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za JZ
Gasilska brigada Koper. V letu 2021 se bo sofinanciralo nakup GVC-16/25 za potrebe Gasilske
brigade Koper.

OB050-07-0124 Nakup opreme PGD
V letu 2019 se bo sofinanciralo nakupe gasilskih vozil za prevoz moštva (GVM-1) za PGD
Babiči, PGD Dol in PGD Gradin ter nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za OGZ Koper.
V letu 2020 gasilskih vozil GVM-1 za PGD Krkavče in PGD Movraž ter GVGP-1 za PGD
Rakitovec. V letu 2021 se bo sofinanciralo nakup gasilskih vozil GVM-1 za PGD Osp, PGD
Pobegi-Čežarji in PGD Rakitovec. V letu 2022 se bo sofinanciralo nakup gasilskih vozil GVM-1
za PGD Dekani ter nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za OGZ Koper.
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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 potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper 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
V letu 2018 se je zaključila izgradnja prostorov gasilskega doma v Rakitovcu. Plačilo ureditve
dostopne poti in okolice gasilskega doma je zapadlo v začetek leta 2019.

OB050-16-0043 Obnova gasilskega doma v Babičih
Sredstva za izgradnjo gasilskega doma v Babičih zajemajo sredstva za izdelavo dokumenta
identifikacije investicijskega projekta (DIIP), dopolnitev projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja ter geodetske storitve. Pogodba je bila sklenjena v letu 2018.

OB050-17-0043 KS Hrvatini - dozidava gasilskega doma
V letu 2019 je predvideno sofinanciranje izgradnje prizidka gasilskega doma v Hrvatinih.
Celotna vrednost je ocenjena na 70.000 €. Realizacije je predvidena konec leta 2019.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
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, izboljšanje naravnega okolja ter tehnološki modernizaciji.

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. Glede na porast tako oljkarjev in
vinarjev, je smotrno pričakovati, da bodo ti vse več vlagali v modernizacijo proizvodnje, saj le
tako lahko sledijo trendom in razvoju.
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OB050-07-0148 Razvoj dopolnilne dejavnosti
Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je izjemnega pomena za razvoj našega
podeželja, zato bomo posamezne pomoči oziroma povečanje intenzivnosti teh usmerjali v razvoj
turističnih kmetij, kot dopolnilno dejavnost, ki povečuje konkurenčnost, dvig kvalitete storitev in
v končni fazi ponudbe. Sredstva, ki se dodelijo na osnovi potrjenih shem državnih pomoči za
ukrep DE MINIMIS, so namenjen za nakup opreme in izvajanje promocije, kot ključna pri
razvoju dopolnilne dejavnosti.

OB050-16-0101 KS Črni kal - Projekt LIKE
Operacija LIKE se je uspešno prijavila 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: 2.2. 2.1. Aktivno ohranjanje dediščine
preko trajnostnega turizma
Projekt je usmerjen v območje Kraškega roba, niza strmih sten in apnenčastih pobočij, kjer je
dolga interakcija človeka z naravo ustvarila biološke, kulturne in estetske vrednote, ohranjanje
tega odnosa pa je nujno za njihovo ohranjanje. Bogat naravni potencial območja je pod vse
večjim pritiskom obiskovalcev in drugih človeških aktivnosti, k čemur prispeva tudi bližina
gosto naseljenega tržaško-koprskega in opatijskega območja. Projektni izziv je vzpostaviti
predpogoje, primerne za formalno varstvo, izboljšanje obstoječih in razvoj skupnih načrtov
upravljanja ter priprava programa monitoringa najznačilnejših habitatov in vrst na obeh straneh
meje. Skupni cilj projekta je vzpostaviti mehanizem upravljanja in nadzora N2000 območij z
namenom zmanjšanja pritiskov na ohranjaje biotske pestrosti. Plezalstvo je priljubljen šport v
Sloveniji in pričenja pridobivati masovne razsežnosti tudi na Hrvaškem, kar se kaže na velikih
pritiskih na zavarovana območja. Trenutni mehanizmi za urejanje nastalih sporov med domačini,
plezalci in naravovarstveniki niso zadostni. Plezalci in drugi rekreativci so ljubitelji narave, zato
je v okviru projekta treba podpreti njihove dejavnosti, a jih tudi uskladiti z ukrepi varstva.
Ključni rezultati projekta bodo vzpostavitev mehanizmov trajnostnega čezmejnega upravljanja z
območjem kraškega roba, zmanjšani pritiski na biotsko pestrost in ustvarjeni predpogoji za
formalno varstvo, od cesar bodo imeli korist tako lokalno prebivalstvo kot ostali obiskovalci
območja. Partnerji bodo skupaj pristopili k reševanju groženj zaradi rekreacije. Problematiko
opuščanja tradicionalne rabe prostora je tema številnih projektov, a vloga rekreativcev pri
problematiki ohranja vrst in habitatnih tipov je bila do sedaj zapostavljena. Sistem skupnega
upravljanja in monitoringa N2000 območij bomo tako nadgradili z vse popularnejšim pristopom
znanosti državljanov (Citizen science), kar bo z uporabo drona in vzpostavijo mrež prostovoljcev
ena od inovacij projekta.
Operacija je 85% sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Potrjena prijava na Javni razpis: projekt v izvedbi. V letu 2018 smo uredili cesto med Ospom in
Gabrovico ter ob cesti uredili še 46 parkirnih mest. Ob parkirišču je urejena ploščad. V Ospu in
okolici smo v sodelovanju z ZRSVN postavili 24 usmerjevalnih in informativnih tabel. V letu
2019 bomo na urejeni ploščadi postavili info točko in sanitarije za obiskovalce.

OB050-16-0103 KS Gračišče - Obnova obzidja na taboru v Kubedu
Namen in cilj

Operacija Obnove obzidja na taboru pri Kubedu je prijavljena na Javni razpis za izbor kulturnih
projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019-2020 sofinancirala Republika
Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo – oznaka razpisa JPR2-SVP-2019-20.
Ostanki nekdanjega tabora, ki se nahaja na kraški vzpetini Grad v Kubedu, in pripadajoče
obzidje. Danes so vidni ostanki tabora, ki ga sestavljajo cerkev sv. Florijana, stolp – zvonik ter
manjši stavbni nizi - EŠD - evidenčna številka dediščine: 1318. Celota je obdana z obzidjem s
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stolpom na vhodu. Ker se je v obzidje skozi zgodovino večkrat posegalo, je sanacija le tega
nujna. Obzidje je namreč za razliko od ostalih gradbenih struktur (cerkev sv. Florijana, stolp) oz.
stavb na Kubedu v izrazito slabem fizičnem stanju. Obnova obzidja Tabora v Kubedu predstavlja
konservatorsko zahteven poseg. Celota je obdana z obzidjem s stolpom na vhodu. Obstoječe
obzidje je sestavljeno iz 200 m obodnega pasu, 5 m porušenega dela ter iz vmesnih zidov skupne
dolžine cca. 36 m. Večinoma je prepleteno z bršljanom in drugim rastlinjem, ki dodatno
uničujejo obstoječi kamniti zid.
Izvedla se bo obnova obstoječega kamnitega zidu z injektiranjem z maso, ki ne vsebuje cementa.
Kapa zidu se uredi tako, da se do višine 40 m obstoječi kamni pazljivo odstranijo, zid se ojača z
armaturo oz. sidri, ki bo oblikovani kot kapa, ki se obdela z obstoječimi kamni ter zasadi s
trajnicami kot so npr. homulice. Manjkajoče kamne v obstoječem kamnitem zidu se nadomesti z
novimi, enake strukture. Obstoječe okenske odprtine z ertami se zapolni in finalno obdela z
ometom. Celotni zid se nato fugira.
Predvidena vrednost celotne investicije po popisu: 289.988,22 €. Občina bo v primeru odobritve
vloge pridobila iz razpisa 144.994,11 € nepovratnih sredstev (Proračun RS, Ministrstvo RS za
kulturo). Trajanje operacije je predvideno od 01.06.2019 do 31.10.2020.
Oddana prijava na Javni razpis: pričakujemo odobritev projekta v mesecu maju 2019.

OB050-17-0008 MEDS GARDEN
Operacija MEDS GARDEN se je prijavila na Javni razpis za sofinanciranje operacij, v okviru
Operativnega programa Slovenija - Italija 2014 – 2020, prednostna os 2.
Projekt MEDS GARDEN želi prispevati k ohranjanju, varstvu, obnavljanju in razvoju naravne in
kulturne dediščine. Skupni izziv je preprečiti spreminjanja biotske raznovrstnosti in spodbujati
nišni elitni turizem. V okviru projekta se bodo vzpostavili učni didaktični centri, ki bodo
vzpostavljali nove veščine, znanja in bogatili turistično ponudbo. Cilj sodelovanja občine je
vzpostavitev učnih vrtov, s ciljem da postanemo tudi prepoznana zelena turistična destinacija v
evropskem prostoru. MOK sodeluje na področju vzpostavitve dveh zeliščnih vrtov ter na
področju promocije projektnih aktivnosti.
Stanje projekta

Potrjena prijava na Javni razpis: v letu 2018 smo vzpostavili dva Mediteranska vrtova in sicer
enega v Bertokih in drugega v Borštu. V letu 2019 so predvidene aktivnosti promocije vrtov,
vzpostavitve njihove didaktične vrednosti ter oblikovanje poljudnih gradiv o mediteranskem
rastlinstvu.

OB050-17-0077 OSP Outdoor Sports Park
Projekt zajema pripravo dokumentacije (programske naloge) in druge spremljevalne dejavnosti v
okviru priprave na projekt, ter sredstva za izvedbo investicij v okviru OSP-a.
Kraški rob, bo leta 2025 veljal za najbolj organizirano plezališče v svetu, kjer skupaj z vsemi
naravnimi danostmi tvori največji OUTDOOR SPOTRS PARK v regiji. Poznan bo po vrti
aktivnosti, ki jih obiskovalci parka lahko udejanjajo na prostem skozi celo leto, v sozvočju z
naravo in trajnostnimi načeli.
Namen OSP-a je vzpostavitev referenčne točke zelenega podeželja in stičišča narave, turizma in
športa, ki ga dopolnjuje ponudba kulture, gastronomije in drugih prostočasnih aktivnosti. OSP
predstavlja platformo za razvoj podeželja, malega gospodarstva in obrtništva, športnega turizma,
turističnih produktov aktivni mediteranski oddih, odkrivanje kulture in narave ter plezanje na
zelenem podeželju. OSP bo omogočal razvoj novih programov, ustvarjal nove ideje in
posledično omogočal višjo kakovost aktivnega preživljanja časa za občane in obiskovalce MOK.
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Gre za prostor, kjer se izmenjajo dobre izkušnje, znanja ter dobre prakse, ki temelji na
povezovanju različnih akterjev ter njihovem aktivnemu sodelovanju.
Cilji: v sožitju z naravo urediti športno rekreativne površine; dvigovanje športno rekreacijske
ravni občanov; trajnostni razvoj programov in območja; povečati privlačnost destinacije in
njegovo oživljanje, predvsem zelenega podeželja; spodbujanje ustvarjanja novih poslovnih
priložnosti, usmerjene v turizem in šport; spodbujanje inovativnega podjetništva; snovanje novih
projektov in produktov; vzpostaviti vključujoče družbeno okolje in povezanost skupnosti (mladi,
starejši, različne interesne skupine); organizacija in promocija kakovostnih vsebin in aktivnosti
na zelenem podeželju (produkti, dogodki in prireditve); izboljšanje kvalitete okolja in bivanja na
zelenem podeželju;
- uveljavljanje koncepta »lokalnega izvora in lokalne identitete«; oblikovanje in trženje turistične
znamenitosti in ponudbe »zaledje kot razpršeni muzej, dediščinska vzgoja in osveščanje«;
spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest; zagotovitev ustreznih ukrepov varovanja narave
območja in njihovo izvajanje.
Projekt je v začetni fazi priprave programske naloge, kot podlage potrebne za pripravo ustrezne
izvedbene in investicijske dokumentacije. Ker se v okviru projekta LIKE že pripravlja Analiza
rekreacije na Kraškem robu, se bo s pripravo programske naloge počakalo ter na izdelan
dokument primerno navezalo, oziroma ga nadgradilo. V letu 2019 so načrtovana sredstva za
dokumentacijo prijave projekta.

OB050-17-0108 Ureditev objekta v Glemu
V letu 2019 so predvidena sredstva za nujna vzdrževalna dela na objektu.

OB050-19-0057 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti
Planirana sredstva so namenjena izvedbam sanacij poljskih poti, na katerih zaradi neutrjenosti in
vremenskih nevšečnosti prihaja do poškodb, ki onemogočajo prevoznost in dostop do
obdelovalnih površin. Sredstva se razporedijo po krajevnih skupnostih na osnovi poziva s
podporo krajevnih skupnosti, ki tudi same sofinancirajo te posege. Zaradi zaznanih potreb na
terenu, so sredstva povišana.

11029003 Zemljiške operacije
OB050-07-0156 Program agromelioracij oljke
Ukrep se bo izvajal na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope ter sprejetega Pravilnika o
dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini
Koper za obdobje 2014 – 2020. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa.
Gre za agromelioracijske ukrepe na oljčnikih, ki predvsem zajemajo ureditev samega zemljišča.

OB050-07-0162 Program agromelioracije - sadjarstvo
Ukrep se bo izvajal na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope ter sprejetega Pravilnika o
dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini
Koper za obdobje 2014 – 2020. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa.
Gre za agromelioracijske ukrepe na sadovnjakih, ki predvsem zajemajo ureditev samega
zemljišča.

OB050-07-0163 Program agromelioracije - pašniki obnova
Ukrep se bo izvajal na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope ter sprejetega Pravilnika o
dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini
11

Koper za obdobje 2014 – 2020. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa.
Gre za agromelioracijske ukrepe, ki predvsem zajemajo ureditev zemljišča, njegovo ograditev in
ureditev napajališč za živino.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov
OB050-07-0159 Ureditev azila za živali
V letu 2019 je predvidena izvedba pasjega kotička, oprema pasje karantene z klimatsko napravo
in nadgradnja elektro instalacije in nabava nekaterih najnujnejših osnovnih sredstev. Sredstva
za investicijsko vzdrževanje azila se zagotavljajo v občinskih proračunih Občine Ankaran,
Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran.

1105 Ribištvo
11059001 Program razvoja ribištva
OB050-16-0080 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva
V letu 2019 je predvideno nadaljevanje urejanja dokumentacije za ureditev ustja Badaševice. Gre
za možnost, da bi se na tem področju uredili tako privezi za ribiška in ostala plovila, kot tudi vsa
druga potrebna infrastruktura, ki bi tvorila zaključeno celoto.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB050-07-0061 KS Hrvatini - Slemenska cesta
V letu 2018 se je obnovilo lokalno cesto LC 177040 v Hrvatine pododsek km 2,280 do km
2,540, ki se priključuje na slemensko cesto. Cesta je bila v zelo slabem stanju in brez
odvodnjavanja. V okviru investicije se je preplastilo vozišče in uredilo odvodnjavanje.
Plačilo končne situacije je predvideno v letu 2019.

OB050-07-0065 Dokumentacija - cestne infrastrukture
Predvidena sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev cest,
krožnih križišč, pločnikov in kolesarskih površin.

OB050-07-0070 Preplastitve in sanacije mestnih ulic
V okviru projekta se izvajajo nujna dela na posameznih dotrajanih odsekih mestnih ulic v
mestnem jedru Kopra. Pogodbene obveznosti iz leta 2018 so predvidene v višini 105.000 €.
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OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzdrževanje na cestah
Investicijsko vzdrževanje občinskih cest bo v letu 2019 usmerjeno predvsem v zagotavljanje
boljših prometnih razmer na občinskih cestah, umirjanju prometa z različnimi prometnimi
ukrepi, sanaciji posedov na cestiščih ter reševanju problematike odvodnjavanj meteornih voda iz
javnih cest v zalednih predelih občine. Projekt vključuje tudi sredstva za poplačilo pogodbenih
obveznosti iz leta 2018 v višini 22.400 €.

OB050-08-0021 Ureditev krožišč
Predvidena je preureditev nekaterih obstoječih krožišč zaradi povečanja pretočnosti krožišč in
večje prometne varnosti. Prav tako je predvidena pridobitev projektne dokumentacije za
preureditev krožišča pri Luki Koper. Za ureditev krožišča je predvideno sofinanciranje države in
Luke Koper d.d..

OB050-16-0022 Ureditev odseka ceste Šmarje Puče
Lokalna cesta LC 177230 Šmarje - Puče - Sv. Maver - dolina Dragonje se navezuje na lokalno
cesto LC 177130 Šmarje - Pomjan - Marezige v križišču na koncu vsi Šmarje. Cesta je
pomembna prometnica za številne vasi v zaledju mesta Koper ( Puče, Koštabona, Krkavče,
Padna in druge ). Cesta predstavlja edino prometno povezavo po kateri se odvija dnevni promet
med mestom in pomembnem delu zaledja Kopra. Obravnavan odsek ceste Šmarje - Križ. Puče,
km 1,920 -3,000 v dolžini 1,080 m je v slabem stanju glede iztrošenosti vozišča in v povezavi s
tem tudi v pogledu prometne varnosti.
Obnova vozišča je predvidena v obstoječi širini 4,50 m z obojestransko bankino širine 0,50 m.
Voziščna konstrukcija se obnovi tako, da se sanira obstoječe posedke ceste z odkopom v globino
do 0,40 m in izvedbo nove posteljice, tamponskega sloja ter asfaltnih slojev. Voziščna
konstrukcija se uredi za srednje težko prometno obtežbo.
Predvidena je tudi ureditev odvodnjavanja meteornih vod. Obstoječi prepusti se sanirajo,
oziroma zgradijo novi ter po potrebi zgradijo dodatni. Površinske meteorne vode iz ceste in
terena, ki gravitirajo na cesto se zajemajo in odvajajo v prepuste s tlakovanim obcestnim jarkom,
oziroma asfaltno muldo ob levem robu vozišča.
Obstoječi podporni zidovi se ohranijo s tem, da se na poškodovanih mestih sanirajo in nadgradijo
z betonsko krono za namestitev varnostne ograje. Zaključek ceste je predviden v letu 2019.

OB050-16-0030 KS Hrvatini - kolesarska in pločnik ob Slemenski
Projekt je bil odobren na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij, v okviru Operativnega
programa Slovenija - Italija 2014 – 2020, prednostna os 2. (Projekt INTER BIKE II). Operacija
je iz sredstev ERDF sofinancirana 85% upravičenih stroškov.
Obstoječa cesta - Slemenska cesta Hrvatini je brez pločnika ter kolesarske steze. Ker je vozišče
neprimerne širine je za pešce in kolesarje nevarno. Uredilo se bo pločnik in kolesarsko pot ob
Slemenski cesti v Hrvatinih, in sicer od km 2,905 do km 3,410 (od pokopališča do krožišča
Kolomban). Začetek projekta je predviden v letu 2019 z zaključkom v letu 2020.
Za namene izvedbe operacije je odobrenih 153.323,85 € sredstev. Projekt v začetni fazi.

OB050-16-0060 KS Boršt sanacija ceste za Boršt
V letošnjem letu se bo zaključila ureditev ceste na navedenem odseku, ki se je pričela v letu
2018.
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OB050-16-0061 KS Marezige sanacija ceste Kozloviči Trsek
V začetku letošnjega leta se bo zaključila ureditev ceste na navedenem odseku, ki se je pričela v
oktobru 2018.

OB050-16-0062 KS Semedela - preplastitev Vegove ulice
V letu 2019 se nadaljuje z fazno ureditvijo Vegove ulice.

OB050-16-0063 Sanacija ulic in parkirišč v Šalari
V letu 2018 je bila izvedena ureditev parkirišč in rekonstrukcija vozišča na Vanganelski cesti v
Šalari. Predvidena sredstva zajemajo pogodbeno obveznost za že izvedena dela v letu 2018 ter
sredstva za pripravo dokumentacije za nadaljevanje ureditve cest v Šalari v višini 15.000 €.

OB050-16-0073 Krožišče v Vanganelu
V letu 2018 je bila pridobljena potrebna PZI dokumentacija za ureditev krožišča "Vanganel" na
cesti Vanganel - Babiči" ter urejena zemljišča za potrebno širitev. Predvidena je pr€editev
obstoječega trikrakega križišča v urbano trikrako enopasovno krožno križišče zunanjega premera
25 m. Z izvedbo krožišča se bistveno izboljša prometna varnost na tej cesti, z umirjanjem hitrosti
vozil in lažjim vključevanjem vozil v promet. Uredijo se tudi površine za pešce in odvodnjavanja
na območju urejanja. Ocenjena vrednost del znaša po izdelani PZI dokumentaciji znaša 350.270
€.

OB050-16-0090 Ureditev Klaričeve ulice
V letu 2018 je bila izvedena druga faza obnove in ureditve parkirišč v zgornjem delu. V III. fazi
je predvidena še razširitev parkirne površine na zgornjem delu (priključek na Cesto na
Markovec). Ocenjena vrednost del znaša 24.000 €.

OB050-16-0107 KS Pobegi Čežarji - Frenkova ulica
Na podlagi pridobljene projektna dokumentacija za ureditev pločnika in razširitve dela Frenkove
ceste, se je konec leta 2018 zaključila ta investicija. Predvidena sredstva krijejo pogodbeno
obveznost že izvedenih del v letu 2018.

OB050-17-0022 Postavitev postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles
Namen je postavitev postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles na območju naselja Koper s
katerim se uporabnikom olajša dnevna migracija ter spodbuja trajnostno mobilnost. Sistem bo
vključeval električna kolesa. Projekt bo sofinanciran s sredstvi iz naslova sofinanciranja
trajnostne mobilnosti(kohezija, MZI) in se bo izvajal v obdobju 2018-2020 po pridobitvi
namenskih virov. Skladno s podpisano pogodbo o sofinanciranju in finančnim planom je v letu
2019 predvidena izvedba gradbenih del, dobava opreme in sistema upravljanja.

OB050-17-0024 Kolesarska in pešpot ob Piranski
Namen projekta je urediti kvalitetno kolesarsko in pešpot, primerno za varno, udobno in
privlačno kolesarjenje ali sprehajanje po mestu. Predvideno je sofinanciranje iz državnega
proračuna in EU sredstev. V letu 2018 se je pričelo z ureditvijo navedenega odseka kolesarske
steze. Investicija bo zaključena v prvi polovici leta 2019. Predvideno sofinanciranje iz državnega
proračuna in EU sredstev v višini 126.899 € je odobreno in bo v letu 2019 tudi nakazano.
Kolesarsko omrežje ni v celoti povezano, varno, udobno in privlačno. Z zastavljenimi projekti se
bo omrežje dopolnilo in se bo izboljšala varnost, udobnost in privlačnost. Za pešce se bo
zagotovil varen promet, se bo poskrbelo za starejše, ljudi z oviram v gibanju in starše z vozički.
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OB050-17-0025 kolesarska in pešpot kanal Grande
V letu 2018 se je pričelo s povezavo odseka kolesarske steze ob Piranski cesti skozi kanal
Grande. Obravnavano območje predstavlja degradirane neizkoriščene odprte površine na obrobju
starega historičnega mestnega jedra tik ob morju, kjer poteka glavna peš promenada. Čez kanal
Grande se gradi most za peš in kolesarsko povezavo, v sklopu tega bo območje tudi
hortikulturno urejeno ter urejena brežina kanala Grande.
Investicija bo zaključena v prvi polovici leta 2019.
Predvideno je sofinanciranje iz državnega proračuna in EU sredstev.

OB050-17-0026 kolesarska pot ob mandraču
Namen projekta je urediti kvalitetno kolesarsko pot, primerno za varno, udobno in privlačno
kolesarjenje ob mandraču Semedela. Predvideno je sofinanciranje iz državnega proračuna in EU
sredstev. V letu 2019 je predvidena priprava projektne in ostale dokumentacije.
Kolesarsko omrežje ni v celoti povezano, varno, udobno in privlačno. Z zastavljenimi projekti se
bo omrežje dopolnilo in se bo izboljšala varnost, udobnost in privlačnost. V letu 2019 je
predvidena priprava projektne in ostale dokumentacije.

OB050-17-0027 Kolesarska in pešpot v Olmu
Namen projekta je urediti kvalitetno kolesarsko pot, primerno za varno, udobno in privlačno
kolesarjenje na delu med Hoferjem in Mercatorjem. Predvideno je sofinanciranje iz državnega
proračuna in EU sredstev. V letu 2019 je predvidena priprava projektne in ostale dokumentacije.
Kolesarsko omrežje ni v celoti povezano, varno, udobno in privlačno. Z zastavljenimi projekti se
bo omrežje dopolnilo in se bo izboljšala varnost, udobnost in privlačnost. Za pešce se bo
zagotovil varen promet, se bo poskrbelo za starejše, ljudi z oviram v gibanju in starše z vozički.

OB050-17-0028 kolesarska in pešpot Istrskega odreda
Projekt predvideva ureditev kvalitetne kolesarske in pešpot, primerno za varno, udobno in
privlačno kolesarjenje ali sprehajanje po mestu. Ulica Istrskega odreda je ozka in ne dopušča
urejanje prometa za kolesarje in pešce. Zato se bo uredila kolesarska in peš pot na drugi strani
Badaševice. Predvideno je sofinanciranje iz državnega proračuna in EU sredstev. V letu 2019 je
predvidena priprava projektne in ostale dokumentacije.
Kolesarsko omrežje ni v celoti povezano, varno, udobno in privlačno. Z zastavljenimi projekti se
bo omrežje dopolnilo in se bo izboljšala varnost, udobnost in privlačnost. Za pešce se bo
zagotovil varen promet, se bo poskrbelo za starejše, ljudi z oviram v gibanju in starše z vozički.

OB050-17-0031 KS Gradin - obnova lokalne ceste Sirči Hrvoji - del
Odsek na LC 177250 v dolžini 80 m je bil predmet obnove v letu 2018, od priključka na
državno cesto R3 - 626, Gračišče - Brezovica pri Gradinu do državne meje s Hrvaško v naselju
Hrvoji. (Celotna dolžina trase ceste je po BCP 6,667 km) Dosedanja obnova te ceste je potekala
po krajših odsekih v smeri od Hrvojev proti R3-626. Zadnji krajši odsek (L=80 m) razširitev
propusta se je pričel izvajati oktobra v letu 2018 in glede na dinamiko izvedbe se bo zaključil v
začetku letošnjega leta.

OB050-17-0032 Obnova vozišča JP 677340 Bonini - Prade, del
V oktobru 2018 se je pričela obnova dela vozišča javne poti JP 677340 Bonini - Prade (odsek
km 0,000 – 0,345) in se bo glede na dinamiko izvedbe zaključila v začetku letošnjega leta.
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OB050-17-0033 Obnova dela cestišča Sv. Anton - Kavaliči
V oktobru 2018 se je pričelo s sanacijo poškodb na cesti Sveti Anton - Kavaliči. Glede na
dinamiko izvedbe se bo sanacija zaključila v začetku letošnjega leta.

OB050-17-0037 KS Črni kal - sanacija podpornega zidu v Ospu
Nadaljevala se bo sanacija podporne zidu, ki podpira javno cesto do velikega števila kmetijskih
zemljišč in predstavlja edino možno pot za prehod s kmetijsko mehanizacijo. V letu 2018 se je
izvedlo I. fazo, v 2019 se bo s sanacijo nadaljevalo.

OB050-17-0046 KS Marezige- sanacija vdorov cesta Vanganel-Babiči
Investicija zajema sanacijo posedov na lokalni cesti, ki se izvaja fazno.

OB050-17-0071 KS Bertoki Ureditev ceste Ivana Starca
V začetku leta 2019 bo plačana projektna dokumentacija in v drugi polovici leta pričeta
investicija, ki predvideva razširitev dela trase javne ceste, asfaltiranje in postavitev javne
razsvetljave.

OB050-17-0082 KS Hrvatini - Ureditev dostopnih cest
V centru vasi Hrvatini je želja krajanov in Krajevne skupnosti Hrvatini, da se uredi oziroma
asfaltira javno dostopno pot pri ''borovem gozdičku'' v dolžini cca. 300m.

OB050-17-0084 KS Črni kal - Sanacija ceste Kastelec-Socerb
V letu 2019 se bo pristopilo k celoviti ureditvi lokalne ceste Kastelec-Socerb v dolžini cca.
600m. Z izvedbo se bo pričelo v drugi polovici leta 2019. Investicija zajema preplastitev
celotnega vozišča lokalne ceste mimo vasi Kastelec, sanacijo pločnikov, dograditev manjkajoče
javne razsvetljave, izvedbo hitrostne ovire s prehodom za pešce ter ureditev ustreznega
avtobusnega postajališča.

OB050-17-0086 KS Škocjan - Sanacija javne ceste v Kampelu
Investicija predvideva sanacijo prepusta nad izvirom pitne vode, ki je v zelo kritičnem stanju in
ogroža varnost tako prometa na javni cesti kot obiskovalcev izvira, vgradnjo odbojne ograje ter
sanacijo večjih vdorov na javni cesti.

OB050-17-0088 KS Šmarje - Ureditev ceste Koštabona - Dragonija
Investicija predvideva najnujnejše posege za zagotovitev prevoznosti makadamske ceste iz
Koštabone do doline Dragonije.

OB050-17-0090 KS Škocjan- ureditev ceste na Triban
V letu 2019 se bo pristopilo k izdelavi projekta celovite ureditve Tribanske ceste.

OB050-17-0091 KS Škocjan - ureditev ceste Kampel Brda
Investicija predvideva izgradnjo pločnika, delno razširitev vozišča, postavitev javne razsvetljave,
izgradnja meteorne kanalizacije in sanacijo mostička na javni povezovalni cesti Kampel NovakiKampel Brda v dolžini cca. 200m. V letu 2018 se je pričelo s pridobitvijo vse ustrezne
dokumentacije, ki bo zaključena v letu 2019.

OB050-17-0102 KS Žusterna - Preplastitev Izletniška, Dolga Reber
V letu 2018 se je pričelo s preplastitvijo Izletniške ceste, glede na dinamiko izvedbe se bo
investicija zaključila v letu 2019. Gre za poplačilo pogodbene obveznosti v višini 100.200 €.
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Projekt vključuje tudi preplastitev ceste in pločnika Dolga reber v Kopru v višini 55.800 €, ki bo
izvedena v letu 2019.

OB050-17-0111 KS Boršt- cesta do Glema
V letu 2018 se je pričelo z ureditvijo odseka ceste do Glema, ki bo glede na dinamiko izvedbe
zaključen konec januarja 2019.

OB050-18-0001 Kolesarska in pešpot vzhodna ankaranska vpadnica
Namen je vzpostavitev pločnika in kolesarske steze na delu ankaranske vpadnice kjer je
povezava še ni urejena. Z navedenim ukrepom se uporabnikom olajša dnevna migracija ter
spodbuja trajnostno mobilnost. Projekt je sofinanciran s sredstvi iz naslova sofinanciranja
trajnostne mobilnosti (kohezija, MZI). V letu 2019 se bo pristopilo k javnemu naročilu za
izvedbo del.

OB050-19-0022 KS Žusterna - asfaltiranje Mejne poti I. faza
V letu 2019 se zagotavljajo sredstva za asfaltiranje Mejne poti I. faza v sodelovanju s krajevno
skupnostjo.

OB050-19-0026 KS Gradin- obnova lokalne ceste Sirči – Hrvoji - del II. faze
Z zagotovitvijo sredstev za obnovo navedenega vozišča v II. fazi projekta je odsek ceste SirčiBelvedur - Hrvoji dokončan. Investicija se bo izvajala v drugi polovici leta z zaključitvijo v letu
2020. Celotna vrednost projekta znaša 226.500 €.

OB050-19-0028 KS Za gradom - cesta na Markov hrib
V letu 2019 je predvidena ureditev odseka dela ceste na Markov hrib.

OB050-19-0032 KS Dekani - ureditev dostopnih cest
V letu 2019 so predvidena sredstva za ureditev dostopne ceste dekani z vključeno sanacijo
podpornega zidu v centru vasi v dogovoru s krajevno skupnostjo.

OB050-19-0033 KS Dekani - obvoznica
V letu 2019 je predvidena pridobitev idejne zasnove za ureditev obvoznice.

OB050-19-0035 KS Črni kal - cesta Hrastovlje Dol odvodnjavanje
V letu 2019 je predvidena ureditev odvodnjavanja na delu ceste Hrastovlje Dol.

OB050-19-0036 KS Sv. Anton - sanacija ceste Potok - Sv. Anton
V letu 2019 je predvidena ureditev na delu ceste Potok - Sv. Anton.

OB050-19-0037 KS Gradin - cesta Sirči - Pavliči
V letu 2019 so predvidena sredstva za popise za ureditev ceste Sirči Pavliči.

OB050-19-0038 KS Olmo - stara Šmarska cesta
V letu 2019 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije za celovito ureditev stare Šmarske
ceste.

OB050-19-0040 KS Škocjan - pločnik in peš pot Istrska cesta
V letu 2019 je predvidena dopolnitev projektne dokumentacije za ureditev pločnika in peš poti
na Istrski cesti.
17

OB050-19-0041 KS Vanganel - sanacija ceste Vanganel- Hliban
V letu 2019 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije za ureditev ceste na Hliban.

OB050-19-0042 KS Hrvatini - cesta Norbedi
V letu 2019 je predvidena ureditev ceste v naselju Norbedi.

OB050-19-0043 KS Žusterna - preplastitev odcepa Letoviške
V letu 2019 je predvidena ureditev odcepa na Letoviški.

OB050-19-0044 KS Boršt - ceste v Borštu
Predvidena so sredstva za preplastitev dela lokalne ceste v Borštu, ki je bil zaradi poseganja v
javno dobro v inšpekcijskem postopku. Postopek je zaključen, zato je potrebno stanje sanirati.

OB050-19-0045 KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške in
mosta

sanacija

V letu 2019 je predvidena ureditev odseka dela ceste z mostom Marezige - Truške.

OB050-19-0046 KS Marezige - ureditev odseka ceste za Montinjan
V letu 2019 je predvidena preplastitev odseka dela ceste na Montinjan.

OB050-19-0048 Obnova Slemenske ceste v Hrvatinih - cesta s krožiščem
Obnovilo se bo Slemensko cesto v Hrvatinih od km 2,905 do km 3,410 (od pokopališča do
krožišča Kolomban).
Obstoječa cesta je poškodovana in neprimerne širine, kar ne ustreza za normalno odvijanje
prometa. Bankine so neutrjene in spremenjlive širine.
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.
Projekt se bo začel izvajati tekom leta 2019 in zaključil v letu 2020. Vezan je na izvedbo
projekta, ki vključuje izgradnjo kolesarske in peš poti.

OB050-19-0049 KS Črni kal - cesta Krnica - Rižana
V letu 2019 je predvidena ureditev odseka ceste Rižana - Krnica.

OB050-19-0051 KS Semedela - preplastitev odseka c. II. Prekomorske brigade
V letu 2019 je predvidena ureditev dela ulice II. Prekomorske brigade.

OB050-19-0059 KS Gračišče - preplastitev ceste Zabavlje
V letu 2019 je predvidena ureditev dela ceste za Zabavlje.

13029003 Urejanje cestnega prometa
OB050-07-0078 Ureditev parkirišč, garažnih hiš
V letu 2018 se je izvedlo najbolj potrebna sanacijska dela na garažni hiši v Prisojah. Pogodbena
obveznost za leto 2019 iz tega naslova znaša 57.000 €. Preostala sredstva so namenjena za
posege oziroma ureditve nekaterih parkirišč.
18

OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimov
Predvidena sredstva so namenjena zamenjavi krmilnikov semaforjev na podvozih pri policijski
upravi in na podhodu pri Slavčku z namenom preprečitve obojestranske vožnje neposredno po
preklopu smeri vožnje. Nabavilo se bo radarsko opozorilne table, zamenjalo nedelujoče talne
utripalce na prehodih za pešce. V okvari so na Krožni, Olmu- C. na Markovec, Vanganelski ,
Kopališkem nabrežju, Vena Pilona, Pobegi, Hrvatini- slemenska cesta in zagotovilo ukrepe
umirjanja prometa na podeželju v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi.

OB050-07-0256 Ureditev avtobusnih postajališč
Predvidena je ureditev avtobusnih postajališč po krajevnih skupnostih v sodelovanju s službo za
krajevne skupnosti.

OB050-16-0039 Parkirna hiša pod Muzejskim trgom
Z gradnjo podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru bomo prispevali k celostni
ureditvi tega dela mesta. V garaži bo lahko parkirano 468 avtomobilov. S tem bo toliko prometa
manj v starem mestnem jedru, ker bo vhod iz ulice Kopališko nabrežje.
V letu 2017 je bil sprejet Investicijski program in se je začel postopek oddaje javnega naročila
»Projektiranje in gradnja podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru« po postopku
konkurečnega dialoga. Na osnovi sklenjene pogodbe z izvajalcem v letu 2018, je predviden
začetek izgradnje po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, to je v letu 2019.

OB050-16-0086 KS Žusterna - parkirišče Kozlovičeva
Za potrebe pridobitve dodatnih parkirnih mest na območju Kozlovičeve ulice je bila pridobljena
projektna dokumentacija, ki urejuje parkiranje vzdolž te ceste, s posegom v zemljišče na
zahodnem delu ceste in pridobitvijo novih parkirnih mest ter prestavitvijo javne razsvetljave. V
letu 2019 se bo pričelo z deli na projektu po pridobljeni dokumentaciji s predvidenim
zaključkom v naslednjem letu.

OB050-17-0010 Parkirišče nad Kvedrovo ulico na Markovec
V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija PGD/PZI in vložena vloga za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
V okviru investicije je predvidena izgradnja parkirišča na parceli št. 646/4 k.o. Semedela, ki bo
zajemala 82 parkirnih mest. V sklopu parkirišča bo potrebno izvesti podporne zidove, stopnišče
na severni strani, cestni priključek na cesto na Markovec ter javno razsvetljavo.
Uredilo se bo 3 parkirna mesta za električna vozila, ter namakalni sistem za predvideno
zasaditev. Odvodnjavanje meteornih vod se bo predvidelo z vzdolžnimi in prečnimi nakloni
preko cestnih požiralnikov in lovilcev olj v obstoječo meteorno kanalizacijo.
V letu 2019 se bo zaključilo s pridobivanjem dokumentacije in zemljišč za začetek izvedbe.

OB050-17-0021 Garažna hiša - bazensko poslovni kompleks
V letu 2019 bo Mestna občina Koper pristopila k izvedbi ureditve dveh etaž garažne hiše v kleti
objekta. Ocenjena vrednost posega, ki se nanaša na delež Mestne občine Koper na osnovi DIIP-a
znaša 1.504.618 €.
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OB050-17-0072 Obnova avtobusne postaje
V letu 2019 se bo pridobila potrebna projektna dokumentacija za celovito prenovo in ureditev
glavne avtobusne postaje in podala vloga za pridobitev nepovratnih sredstev. Pridobilo se bo
gradbeno dovoljenje. Izvedba del je predvidena v letu 2020.
Projekt je prijavljen na 1. fazo povabila ZMOS za črpanje sredstev v okviru PN 4.4 - Ukrepi
trajnostne mobilnosti - Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

OB050-17-0073 E- mobilnost
V okviru projekta e-mobilnost je v letu 2019 zajet projekt "Indukcijska infrastruktura" in sicer za
pripravo investicijske in projektne dokumentacije. Financiranje projekta je predvideno s sredstvi
EU. Za ta namen je predvidenih 20.000 €. V sklopu projekta e-mobilnost je v letu 2019 zajet tudi
projekt "Multie", ki zajema dobavo električnih vozil – kavalirčki v višini 147.000 € in je
sofinanciran v višini 24.900 €.

OB050-17-0098 KS Semedela- ureditev površin na Erjavčevi ulici
Predvidena sredstva so namenjena ureditvi površin na območju Erjavčeve ulice po odstranitvi
nelegalnih garažnih objektov in nadstrešnic na delu Erjavčeve ulice.

OB050-18-0002 Rekonstrukcija avtobusnih postajališč
Namen in cilj

Cilj investicije je zagotoviti ustrezna in varna avtobusna postajališča, ki bodo usklajena s
Pravilnikom o avtobusnih postajališčih. Investicija se izvaja v letu 2019 in je predmet
sofinanciranja. Izvedba celotne investicije je na podlagi dokumentacije ovrednotena na
71.634,00 €.
V letu 2019 je predvideno 58.153,00 € sredstev za rekonstrukcijo avtobusnega postajališča na
povezovalni cesti med Koprom in Izolo ( od tega je 20.020,00 € lastnih sredstev) v skladu z
DIIP, ki ga je izdelala GOLEA, upoštevajoč PZI projektno dokumentacijo, ki jo je izdelala
družba PS PROSTOR d.o.o.

OB050-19-0029 KS Za gradom - Garažna hiša Krožna c.
Pred izvedbo sanacijskih del je potrebno izvesti statično presojo objekta za katero se v proračunu
predvidi 10.000 €.

OB050-19-0031 KS Škofije - ureditev parkirišča v centru
V letu 2019 je predvidena ureditev parkirišča v centru na Škofijah v sodelovanju s krajevno
skupnostjo.

OB050-19-0050 Ureditev garažne hiše - Bernetičeva
Nujno potrebna dela na sanaciji zgornje plošče s hidroizolacijo na garažni hiši v Bernetičevi
znašajo 128.000 €.

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
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intervencije na celotnem območju občine. Predviden ureditve javne razsvetljave se bodo
uskladile s krajevnimi skupnostmi.

OB050-16-0097 Novoletna osvetlitev
V letu 2019 je na postavki novoletna osvetlitev predvideno plačilo preostalega dela pogodbene
obveznosti za novoletno osvetlitev, ki je bila naročena v 2018.

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
OB050-16-0023 Bertoška vpadnica
Z Dogovorom o izgradnji Bertoške štiripasovnice je MOK je prevzela obveznost, da izdela
projektno dokumentacijo in IP ter uredi vse potrebno z zemljišči. Po predaji projektne
dokumentacije na DARS bo le-ta povrnil vložena sredstva za pridobljeno dokumentacijo in
pričel z izvedbo projekta.

OB050-16-0081 KS Bertoki - krožišče Pobeška - Bonini
Na podlagi dogovora z upravljavcem državnih cest (DRSI) in sporazuma o sofinanciranju
izgradnje krožnega krožišča na R3-625, odsek 1061 Bertoki-Gračišče v naselju Prade, z dne
12.09.2018, pridobljene PZI dokumentacije ter potrebnih zemljišč s strani Mestne občine Koper,
je upravljavec ceste - Direkcija RS za infrastrukturo, pristopila k postopku izvedbe javnih
naročil. Postopek je bil v lanskem decembru zaključen. Izbran je bil najugodnejši izvajalec. Kot
sofinancer smo prejeli v podpis izvajalsko pogodbo za krožišče. Vrednost celotne investicije za
izvedbo krožišča »Prade« znaša 374.441,54 €, od tega je sofinancerski delež MOK 111.000,89 €.
Pogodbeni izvajalec je družba GP KRK d.d. s partnerjem CBE d.o.o. Ljubljana.
Projekt je potrdil občinski svet na seji 30. januarja 2019.

OB050-16-0092 KS Dekani - krožišče na Vardi
Načrtovana je ureditev krožnega križišča na Vardi, kjer se združuje priključek lokalne ceste za
Dekane. MOK pripravlja izhodiščno dokumentacijo, po potrditvi projekta s strani DRSI se
zagotavlja ustrezen sofinancerski delež pri tej investiciji.

OB050-16-0095 Šmarska cesta projekti
Občina je v letu 2018 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.
Idejna zasnova je potrjena in izbor inženirja ter sklenjena pogodba z ZIL inženiring v višini
344.223 € od katere MOK plačuje 7% kar znaša 24.095,61 €.
V letošnjem letu bo izvedeno javno naročilo za projektanta za kar je predvidena obveznost
občine tudi 7%.

OB050-17-0106 Sofinanciranje ureditve krožišča Pobegi Čežarji
Na podlagi dogovora z upravljavcem državnih cest (DRSI) in sporazuma o sofinanciranju
izgradnje mini krožnega križišča »Pobegi« na državni cesti R3-625 Bertoki-Gračišče, v km
3,070, križišče s Cesto na Rižano (LC 177190 in Frenkovo cesto (JP 677790) z dne 20.08. 2018,
pridobljene PZI dokumentacije ter potrebnih zemljišč s strani Mestne občine Koper, je
upravljavec ceste - Direkcija RS za infrastrukturo, pristopila k postopku izvedbe javnega
naročila. Postopek je bil v lanskem decembru zaključen. Izbran je bil najugodnejši izvajalec. Kot
sofinancer smo prejeli v podpis izvajalsko pogodbo za krožišče.
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Vrednost celotne investicije izvedbe krožišča »Pobegi« znaša 250.432,19 €, od tega znaša
sofinancerski delež MOK skladno z navedenim sporazumom 75.195,27 €. Pogodbeni izvajalec je
družba CPK d.d.
Projekt je potrdil občinski svet na seji 30. januarja 2019.

OB050-19-0009 Ureditev krožišč - krožišče Škofije
Na podlagi dogovora z upravljavcem državnih cest (DRSI) in sporazuma o sofinanciranju
izgradnje krožnega križišča na R3-741 v Škofijah, z dne 12.9.2018, pridobljene PZI
dokumentacije ter potrebnih zemljišč s strani Mestne občine Koper, je upravljavec ceste Direkcija RS za infrastrukturo, pristopila k postopku izvedbe javnih naročil.
Postopek za pridobitev izvajalca za ureditev krožišča »Škofije« še ni zaključen in bo izveden v
kratkem. Skladno s sporazumom znaša ocenjena vrednost investicije 349.960,66 €, delež MOK
pa 141.304,09 €.
Projekt je potrdil občinski svet na seji 30. januarja 2019.
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14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB050-07-0173 Turistična infrastruktura - nabava opreme
V stroških so opredeljene aktivnosti za nabavo opreme za kakovostno delovanje Turistično
informacijskega centra (tiskalnik, plastifikator itd.), vzdrževanje prireditvene opreme za potrebe
izvajanja prireditev, vzdrževanje prodajnih mest in nabavo promocijske opreme (promocijski
pulti, stojala itd.).

OB050-17-0078 LAS ISTRE - MARISTRA
Projekt: Gastonomski zakladi Istre in morja (Maristra)
Namen projekta je vzpostaviti kakovosten in visoko konkurenčen produkt osnovan na
gastronomiji Istre, ki predstavlja infrastrukturo za mreženje deležnikov, razvoj inovativne ter
celovite ponudbe lokalnih produktov in ponudbe, skupno promocijo in trženje istrske
gastronomije ter turističnih storitev in spodbujanje kakovosti ponudbe.
Območje LAS Istra bo tako postalo pomembna in kakovostna gastronomska destinacija, v okviru
katere imajo glavno vlogo promotorjev ponudniki lokalnih kakovostnih gastronomskih
produktov, kar bo vplivalo na večje število obiskovalcev destinacije in njihovo večjo potrošnjo.
Posledično se bo slednje odražalo na splošnem dvigu kakovosti ponudbe in turističnih storitev na
območju LAS Istra.
Med aktivnosti projekta sodijo izdelava standardov kakovosti, izobraževanje ponudnikov,
izdelava promocijskih materialov (letni koledarji prireditev, gastronomski katalog Istre),
oglaševanje in promocija, izdelava zelenih turističnih programov in druge aktivnosti.
MOK nastopa v projektu kot vodilni partner.
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OB050-17-0080 UŽIVAJMO PODEŽELJE II
Ureditev označevanja poti v vseh obalnih občinah in postavite temeljev za njihovo povezovanje
tudi na drugih področjih, kakor tudi razbremenitev obalnega pasu s preusmeritvijo obiska v
zaledje. Operacija bo omogočila skupno promocijo vseh obalnih občin.
Z vzpostavitvijo pravilnika, registra poti, nadgradnjo obstoječih ter dodajanjem novih poti se bo
izboljšalo obstoječo infrastrukturo (tudi informacijsko). Poleg tega se bo s vzpostavitvijo pravil
izboljšalo prostorsko načrtovanje in upravljanje z okoljem. Preusmerjanje obiska v preživljanje
časa na okolju bolj prijazen način bo omogočilo tudi zmanjšanje ogljičnega odtisa obiskovalcev
in izboljšalo življenjsko okolje stalnega prebivalstva. Z vzpostavitvijo skupnega interaktivnega
zemljevida bodo doseženi cilji večje prepoznavnosti območja oziroma enotne destinacije
slovenske Istre nasploh.
Z aktivnostmi bomo omogočili ureditev in nadgradnjo obstoječe infrastrukture za aktivno
doživljanje Istre, preusmeritev obiska na podeželje in posledično pripomogli h krepitvi
gospodarstva na podeželju. Neposredno bo ta aktivnost pripomogla tudi k zmanjšanju pritiskov
na naravo.

OB050-17-0081 TURIZMO IŠTRIANO
Projekt: Izkusimo istrsko podeželje: novi (tematski) turistični produkti in njihova promocija
Gre za projekt, v okviru katerega bodo izvedene izobraževalne delavnice za obstoječe in
potencialne turistične ponudnike (podjetnike v turizmu) na ruralnem območju Istre, tematski
tečaji in delavnice (jezikovni tečaji in drugi tečaji s podjetniškimi vsebinami - tudi start-up
delavnice); povezovalo se bo ponudnike s ciljem doseganja sinergijskih učinkov s poudarkom na
povezovanju obalnega območja in podeželja, identificiralo se bo priložnosti in neodkrite
potenciale za razvoj novih tematskih produktov (npr. bogata zgodovina podeželja Istre, šege,
navade in šagre itd.), intenzivno se bo izvajalo promocijske aktivnosti inovativnih turističnih
produktov, ki pripomorejo k uveljavitvi destinacije.
MOK nastopa kot partner projekta, katerega aktivnosti vključujejo predvsem promocijo, sodeluje
pa tudi pri razvoju novih tematskih turističnih produktov.
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OB050-16-0104 Projekt SUMPORT
Operacija SUMPORT se je uspešno prijavila 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.
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Skladno z Navodili Organa Upravljanja 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.
Stanje projekta

Odobrena je prijava na Javni razpis. V okviru projekta so se v letu 2018 izvedla večja javna
naročila, nabavila se je potrebna oprema za nadzor mobilnosti (sledilci, senzorji, table in panoji,
oprema za Prometno informacijski center). Narejena je tudi App – Mok Mobi, ki omogoča
pregled nad možnostmi transferja v mestu in primestju Kopra. Sodelovali smo v okviru
Evropskega tedna mobilnosti, za katerega je MOK prejela mednarodno priznanje. V letu 2019 se
bo izvajal monitoring ukrepov, ki smo jih izvedli v letu 2018. Prav tako bomo v letu 2019 skrbeli
za primeren prenos dobrih praks upravljanja s prometom, PIC (prometno informacijski center)
bo zbrane podatke aktivno pošiljal pristojnim nacionalnim organom za upravljanje s prometom.
V letu 2019 bomo prav tako skrbeli za prenos dobrih praks na področju mobilnosti.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
OB050-07-0089 Projekt ravnanja z odpadki
V letu 2019 je predvidena izvedba nadstrešnice N2, v naslednjih letih pa nadaljevanje ureditve
Zbirnega centra Sermin s ciljem vzpostavitve regijskega zbirnega centra.

OB050-16-0058 Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov
V sklopu tega projekta je v letu 2019 predvideno nadaljevanje urejanja ekoloških otokov. Zajeti
so stroški za izdelavo dokumentacije, izvedbo gradbenih del ter nadzora. Predvidene ureditve
ekoloških otokov se bodo uskladile s krajevnimi skupnostmi.

OB050-16-0065 Sanacija in zaprtje deponije Dvori
V sklopu tega projekta je v letu 2019 predvideno nadaljevanje z gradbenimi deli za zaprtje
deponije Dvori. Na osnovi DIIP-a iz aprila 2018, znaša skupni znesek investicije 453.358,84 €
(tekoče cene). Na tej podlagi je bil izveden javni razpis in izbran izvajalec za izvedbo del.
V okviru projekta je zajet tudi strošek vzdrževanja deponije in izvajanje meritev emisij
(monitoring voda/zrak, hidrogeološko poročilo, košnja, letni servis plinske postaje, zamenjava
modula za avtomatsko delovanje plinske postaje, sanacija posedkov, merilec izcednih vod).

15029002 Ravnanje z odpadno vodo
OB050-07-0272 Inv. vzdrževanje meteorno kanalizacijskega sistema
Projekt zajema nujne investicijsko vzdrževalne posege na kanalizacijskem sistemu meteornih
vod. Investicijsko vzdrževanje vključuje sanacije sistema metorne kanalizacije, kar vključuje
sanacije posedov, zamenjavo poškodovanih pokrovov in jaškov, peskolovov, rešetk, cestnih
propustov in koritnic.

OB050-09-0055 Program obnove kanalizacijskega sistema
Program obnove kanalizacijskega sistema predvideva delno rekonstrukcijo črpališča Č3,
pridobitev dokumentacije AB CČN, obnovo bio-diska na ČN Rakitovec, projekt za
rekonstrukcijo ČN Kubed, projekt za zamenjavo ČN Kastelec, projekt za dodelavo dotoka na ČN
Rakitovec, KA Veluščkova ulica, nadgradnjo enostavnih črpališč, trajne meritve slanosti in
meritve pretoka.
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OB050-11-0027 Projekti za kanalizacije
Načrtovana so sredstva vezana na aktivnosti urejanja dokumentacije izgradnje kanalizacijskega
omrežja. Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo skladno z usklajenim programom in
izpeljati postopke.

OB050-12-0031 KS Rakitovec – dokumentacija za kanalizacijo in vod. omr.
Načrtovana
sredstva so 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.

OB050-16-0108 KS Pobegi Čežarji - meteor. in fekalna kanalizacija Frenkova
V okviru projekta so bila izvedena nujna sanacijska dela na kanalizacijskem sistemu. V letu 2019
gre za poplačilo pogodbene obveznosti za opravljena dela skladno s terminskim planom.

OB050-16-0120 Obnova kanalizacije Erjavčeva ulica
V okviru projekta so bila izvedena nujna sanacijska dela na kanalizacijskem sistemu. V letu 2019
gre za poplačilo pogodbene obveznosti za opravljena dela skladno s terminskim planom.

OB050-17-0066 Program obnove kana. sistema- skupni objekti
Program obnove zajema obnovo skupnega kanalizacijskega omrežja, ki se financira iz naslova
najemnine v višini 62,23% (MOK) in 37,77% (občina Izola). Gre za obnovo skupne fekalne
infrastrukture, ki zajema črpališče Č1 in Č2, CČN in glavni tlačni kolektor Koper - Izola. Delež
pri obnovi, ki ga zagotavlja MOK znaša 179.000 €, preostali sofinancerski delež zagotavlja
občine Izola pri programu obnov.

OB050-19-0016 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
Ukrep zajema sredstva namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na
območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju Mestne občine. Sredstva se bodo
delila na podlagi razpisov.

OB050-19-0021 Čisto za Koper in Ankaran
V letu 2019 so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, razpisne
dokumentacije in izdelavo investicijske dokumentacije.
Projekt vključuje izgradnjo kanalizacijskega omrežja v okviru naslednjih aglomeracij:
Aglomeracija Škofije: V aglomeraciji Škofije je predvidena izgradnja 7.995,32 m fekalnega
kanalizacijskega sistema s 6 črpališči in 1.987,30 m meteorne kanalizacije.
Območje projekta obsega naselje Spodnje Škofije, vaško jedro Druge Škofije, Tretje Škofije in
gradnjo fekalnega kanala FT44. Kanal se navezuje na že izvedeno primarno
kanalizacijo »kolektor Tinjan«.
Aglomeracija Hrvatini: V aglomeraciji Hrvatini je predvidena izgradnja 13.282,33 m fekalnega
kanalizacijskega sistema s 6 črpališči in 1.321,00 m meteorne kanalizacije.
Območje projekta obsega naselje Barižoni, območje Fajtov, Bragetov, Hrvatinov, območje
Kolombana, pod Kolombanom, Božičev in Kolombinov.
Aglomeracija Bertoki: V aglomeraciji Bertoki je predvidena izgradnja 3.567,67 m fekalnega
kanalizacijskega sistema z 2 črpališčema in 597,80 m meteorne kanalizacije
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Območje projekta obsega naselje Zonti, Prade, skladišče DAR, severni Bertoki.
Projekt je skladen s ciljem zagotavljanja infrastrukturnih pogojev za razvoj in varstvo okolja
prioritete 4. Pri tej prioriteti in programu 3 je predvidena podpora izvajanju investicij v odvajanje
in čiščenje komunalnih odpadnih voda za aglomeracije nad 2.000 PE. Projekt bo prispeval k
izpolnitvi dveh ciljev programa 3: zmanjšanje obremenjevanja voda ter doseganje dobrega stanja
voda in morja. Izveden projekt bo zagotovil ustrezen sistem odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih voda na območjih poselitve nad 2.000 PE, kar je cilj ukrepa 1. Obenem bo prispeval k
doseganju kazalnika povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z
obremenitvijo večjo od 2.000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi, na vsaj 98%
obremenitve aglomeracije.
Projekt sodi v PN 6.1 zaradi zagotovitve izpolnjevanja zahtev pravnega reda Unije na področju
okolja. Sistem odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Obalno-kraški regiji ne
izpolnjuje zahtev evropske direktive o čiščenju komunalne vode (Direktiva 91/271/EGS). Na
območjih poselitve nad 2.000 PE namreč ni povsod 98 % celotne obremenitve priključene na
javno infrastrukturo za čiščenje komunalnih odpadnih voda.
Prebivalci aglomeracij Škofije, Hrvatini in Bertoki, ki nimajo urejene kanalizacije in so
predvideni za priključitev na kanalizacijski sistem in naprej na CČN po izgradnji predmetnega
manjkajočega kanalizacijskega omrežja. Urejena okoljska infrastruktura bo nadalje pritegnila
tudi nove ciljne skupine, saj bo pritegnila nove prebivalce in omogočila razvoj turizma, torej bo
naprej razvijala kraj z demografskega kot gospodarskega vidika.
Celotno lokalno prebivalstvo na območjih poselitve nad 2.000 PE v Obalno-kraški regiji nima
ustrezno urejene kanalizacije, saj ni priključeno na skupni sistem in skupne čistilne naprave.
Aglomeracija Škofije: Kanalizacijska omrežja so dotrajana in puščajo. Morje je zato ob plimi in
obilnejših padavinah obremenjeno s fekalijami, kar je s higienskega vidika za prebivalstvo
nesprejemljivo. Obravnavana območja na Škofijah nimajo urejenega kanalizacijskega sistema.
Odpadne komunalne vode se zbirajo v pretočnih greznicah in individualnih malih čistilnih
napravah. Voda iz greznic v glavnem ponikne v zemljo oz. se izteka v grape ali kar na nižje
ležeče zemljišče.
Ureditev kanalizacijskega sistema bo tako prispevala k ohranjanju narave, boljši kakovosti
bivanja lokalnega prebivalstva in obiskovalcev regije.
Aglomeracija Hrvatini: Stanovanjske enote in objekti v zaledju urbanih središč imajo še lastne
greznice in niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. V njihovem interesu je, da se čim
prej priključijo na skupen sistem, saj se sedaj odpadne komunalne vode zbirajo v pretočnih
greznicah in individualnih malih čistilnih napravah. Voda iz greznic v glavnem ponikne v zemljo
oz. se izteka v grape ali kar na nižje ležeče zemljišče. Ureditev kanalizacijskega sistema
aglomeracije Hrvatini, bo tako v Mestni občini Koper kot v Občini Ankaran prispevala k boljši
kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva in obiskovalcev regije.
Aglomeracija Bertoki: Obravnavana naselja v aglomeraciji Bertoki nimajo urejenega
kanalizacijskega sistema. Odpadne komunalne vode se zbirajo v pretočnih greznicah in
individualnih malih čistilnih napravah. Voda iz greznic v glavnem ponikne v zemljo oz. se izteka
v grape ali kar na nižje ležeče zemljišče.
Ureditev kanalizacijskega sistema bo tako prispevala k ohranjanju narave, boljši kakovosti
bivanja lokalnega prebivalstva in obiskovalcev regije.
Ker je MOK nosilec projekta, je v NRP MOK vključena celotna vrednost projekta, tudi
Aglomeracija Ankaran, ki je predvidena v višini 1.166.433 €. Projekt bo prijavljen na razpis za
pridobitev sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 skladno s
cilji določenimi z Regionalnim razvojnim programom za Južno Primorsko regijo 2014-2020,
med ukrepe v okviru prioritete 4: Infrastruktura, okolje in trajnosten prostorski razvoj.
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16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
OB050-16-0110 Toponomastika
Sredstva so namenjena za oblikovanje, izdelavo in postavitev tabel s starimi odonimi ulic v
mestnem jedru Kopra po sklepu Komisije za toponomastiko št.012-13/2014 z dne 10.11.2017.
Gre za nadaljevanje začetega projekta in sicer so bili v prvem delu označeni trgi, v nadaljevanju
se pripravlja poimenovanje ulic po sklepih, ki jih bo pripravila komisija.

16029003 Prostorsko načrtovanje
OB050-07-0184 PIA za komunalno infrastrukturo
Program zajema izdelavo študij za prostorske izvedbene akte (v nadaljevanju PIA) in določitev
omilitvenih ukrepov, strokovnih podlag prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture
ter priprava naslednjih prostorskih aktov:
- za ureditev ceste za Podpeč. Zaradi kompleksnosti predvidene ureditve čez vodovarstveno
območje se zahteva priprava študije o vplivu obstoječe in novo predvidene ceste za Podpeč na
vodovarstvenem območju. Študija je podlaga za soglasje pristojnega ministrstva za traso nove
ceste za Podpeč ter za pripravo prostorskih aktov:
- ureditev večnivojske cestne povezave med mestom in primestjem, tranzitnim in
regionalnim prometom. Zaradi kompleksnosti predvidene ureditve in obsežnosti je predviden
občinski podrobni prostorski načrt, ki bo širše povzel značilnosti lokacije in predvidenih vplivov
na obstoječe stanje prostora. Prostor bo na novo uredil prometne povezave ter preučil možne
nove ureditve,
- za razširitev obstoječe Šmarske ceste v sodelovanju z državnimi pristojnimi organi
(spremembe in dopolnitve ZN Ob Šmarski),
-

ureditev območja kopališča in vodnega centra Žusterna,

- ureditev severnega roba mesta Koper ob potniškem terminalu, kontaktnega območja med
pristaniščem in mestom Koper ter na območju pri Škocjanskem zatoku,
-

priprava in predelava poplavnih kart za vnos v državne evidence,

- opremljanje stavbnih zemljišč na območju naselja Pobegi, območje Poljan. Z OPPN se
načrtuje opremljanje stavbnih zemljišč na območju Poljan, ki obsega načrtovanje komunalne
opreme ter objektov in omrežij druge gospodarske javne infrastrukture, ki so potrebni, da se
lahko obstoječe stavbe površine racionalno izkoristijo in odpravijo obstoječi problemi v prostoru.
Izdelana so strokovna izhodišča:
- za ureditev kontaktnega območja med mestom in pristaniščem, severnega roba mesta Koper ob
potniškem terminalu ter na območju pri Škocjanskem zatoku z namenom celovite reurbanizacije
in revitalizacije kontaktnega območja med mestom in pristaniščem. To je podlaga za spremembo
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predlaganih ureditev v državnem prostorskem načrtu pristanišča ter pridobitev soglasja pristojnih
državnih organov za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov v območju državnih
prostorskih načrtov. Na podlagi le teh se pridobiva soglasje države za ponovno ureditev območja
znotraj DPN pristanišče z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
V pripravi je občinski podrobni prostorski načrt za kopališče in vodni center Žusterna z
namenom preureditve kopališča, ga povezati s obalno promenado in mu dati urbani značaj z
neposrednimi prostorskimi povezavami ter s specifičnimi elementi urbane opreme, v fazi
priprave gradiva za javno razgrnitev.

OB050-07-0330 Drugi PIA
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 prostorsko izvedbenih aktov za:
- določitev primernih lokacij za postavitev objektov za oglaševanje,
- dopolnitev ureditve športno rekreacijskega centra Bonifika in ureditev parkovne poteze do
morja ,
- ostale ureditve območij, ki se načrtujejo v teku leta.
Izdelana so posamezna strokovna izhodišča, idejne zasnove ter začeti postopki sprejemanja
občinskega podrobnega prostorskega načrta za oglaševanje ter za ureditev športno rekreacijskega
centra Bonifika in ureditev parkovne poteze do morja.

OB050-11-0028 OPPN Mlini
Predmet OPPN Mlini so prostorske ureditve rekonstrukcije odseka obstoječe ceste vključno s
prilagoditvami dostopov do posameznih domačij v zaselku, ureditvijo robnih oziroma kontaktnih
pasov ob cesti za ustrezno navezavo in vključitev prometnih ureditev v obstoječe stanje. Predmet
OPPN so tudi vse potrebne spremljajoče ureditve gospodarske javne infrastrukture in druge
prostorske ureditve, ki bodo s preureditvami obstoječega stanja kakorkoli tangirane ali so na
novo potrebne za ustrezno funkcioniranje, infrastrukturno opremo naselja in varstvo okolja.
OPPN bo opredelil tudi pogoje za parcelacijo prostorske ureditve, kar bo predstavljalo
prostorsko in formalno osnovo za urejanje lastniških, upravljavskih in drugih formalno- pravnih
zadev.
V postopku sprejemanja je v fazi za sprejem stališč do pripomb ter pridobivanja mnenj pristojnih
nosilcev urejanja prostora ter priprava gradiva za sprejem na občinskem svetu.

OB050-16-0075 Regionalni PN priobalni pas Koper Izola
Regionalni prostorski načrt priobalni pas Koper Izola - med poglavitnimi prostorskimi
ureditvami je ureditev obalne promenade, ki omogoča izkoristek izjemnih razvojnih in naravnih
potencialov in predstavlja hrbtenico, na katero se pripenjajo ostale ureditve. Z ureditvijo
priobalnega pasu med Koprom in Izolo se načrtuje ureditev pešpoti, kolesarske poti na trasi
opuščene železnice, ureditev plažnih površin na skalometu in v akvatoriju, ureditev povezav med
pešpotjo in skalometom, določitev ustrezne urbane opreme. Zaledje obalnega pasu predstavlja
območje prepleta komplementarnih dejavnosti, ki se na trajnostni način povezujejo z obalnim
pasom.
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OB050-16-0130 Spremembe LN Marina
Program zajema spremembo in dopolnitev akta zaradi boljše funkcionalnosti območja in
uporabnosti. Sprememba zajema prilagoditev določil prostorskega akta ter na novo preveriti
programske zasnove kopenskega območja.
Izdelanih je več variant ureditev tega območja kot podlaga za začetek postopka sprememb in
dopolnitev akta.

OB050-16-0131 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.
Izdelana idejna zasnova za izgradnjo komunalne infrastrukture za ureditev Muzejskega trga. Pri
pripravi zunanjih ureditev ter morebitni potrebi po izgradnji novega objekta, ki presega določila
prostorsko ureditvenih pogojev bo potrebna izdelava novega prostorsko izvedbenega akta.

OB050-19-0058 Regionalni prostorski načrti - drugi
Poleg regionalnega prostorskega načrta priobalni pas Koper Izola se zagotavljajo tudi sredstva za
zasnovo drugih regionalnih prostorskih načrtov.

1603 Komunalna dejavnost
16039001 Oskrba z vodo
OB050-07-0111 Vodovod Movraški dvori
Predvidena sredstva so namenjena sanaciji vodnega rezervoarja v Movraških dvorih.

OB050-09-0024 Program obnove vodne infrastrukture
Program obnove vodne infrastrukture se financira iz najemnine in zajema skupni program
investicij (ki ga financirajo vse štiri občine po znanih deležih), ki predvideva dograditev
objektov, program daljinskega nadzora, upravljanja sistema oskrbe in elektroinstalacije, izdelavo
razvojnih nalog in projektov, dograditev in vgradnjo strojnih elementov in naprav na sistemu,
zamenjavo blokov ultrafiltracije in sanacijo na vodarnah Bužini in Gabrijeli.
Obnovitvene investicije na območju Mestne občine Koper pa zajemajo naslednje
investicije:obnova vodovoda za Slatine, v Vegovi ulici, obnova v Veluščkovi ulici, delna
ureditev tlačnih razmer Gradin - Abitanti.
Projekt vključuje tudi sredstva za pogodbeno obveznost za dograditev (ureditev) objektov v letu
2018 skladno s terminskim planom izvedbe.
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OB050-11-0030 Projekti za vodovode
Načrtovana so sredstva vezana na aktivnosti urejanja dokumentacije izgradnje vodovodnega.
Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo skladno z usklajenim programom in izpeljati
postopke za aglomeracijo Koper in rezervoar Bertoki.

OB050-17-0006 Obnova vodovoda v Frenkovi ulici (Pobegi)
Projekt vključuje tudi sredstva za pogodbeno obveznost za dograditev (ureditev) vodovoda
Frenkova v letu 2018 skladno s terminskim planom izvedbe.

OB050-17-0067 obnova vodovoda v Pradah
Projekt vključuje tudi sredstva za pogodbeno obveznost za obnovo vodovodnega omrežja na
območju posega rekonstrukcije ceste v Pradah skladno s terminskim planom izvedbe.

OB050-17-0099 Obnova vodne oskrbe Kanal Grande
Predvidena je obnova vodovoda na območju posega ureditve igrišč na semedelski Bonifiki.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB050-07-0090 Pokopališče Škocjan
Zaradi pomanjkanja grobnih mest na pokopališču Škocjan je v letu 2019 načrtovano
nadaljevanje širitve pokopališča Škocjan. Skladno s sprejetim DIIP-om – Razširitev pokopališča
Škocjan 2. faza – grobna polja GP1 in GP2 z začasnim dostopom je v letih 2017, 2018 in 2019
predvidena izvedba investicije širitve pokopališča v znesku 498.648,00. V letu 2019 je
predvidena izvedba del na grobnih poljih GP1a, GP1b in GP1c. V letu 2019 se načrtuje tudi
izdelava investicijske dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo 1. faze.

OB050-09-0056 KS Rakitovec - pokopališče
Sredstva so planirana za prevzete obveznosti iz preteklega leta. Dela so zaključena.

OB050-17-0039 KS Dekani- širitev pokopališča
Na pokopališču v Dekanih zaradi večanja števila prebivalcev primanjkuje grobnih mest.
Predvidena širitev pokopališča zahteva daljše obdobje. Za premostitev tega časa se predlaga
gradnja žarnih niš. Na pokopališču je potrebno tudi sanirati posed kapelice. Za širitev
pokopališča bo po pridobljenih zemljiščih potrebno v naslednjih letih pridobiti najprej projektno
dokumentacijo. V teku je odkup zemljišč.

OB050-19-0047 KS Šmarje -pokopališče Šmarje
Zagotovitev novih pokopnih mest, predvidoma v 2 fazah. V prvi fazi izgradnja žarnih niš, v
drugi fazi pridobitev gradbenega dovoljenja in širitev pokopališča. Širitev je nujna, na
pokopališču sta le še dve prosti mesti.

OB050-19-0052 Pokopališče Škocjan - senčenje poslovilne ploščadi
Projekt je v fazi idejne zasnove. V letu 2019 bo izdelana investicijska in projektna
dokumentacija.

OB050-19-0054 KS Hrvatini - pokopališče Brida
V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za sanacijo podpornega zidu ob pokopališču.
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16039003 Objekti za rekreacijo
OB050-07-0025 Intervencije na področju igrišč v KS
V okviru projekta so predvidena intervencijska sredstva za nakup opozorilnih tabel za opremo
igrišč, dopolnitev zalivalnega sistema za otroško igrišče v Marezigah in nujne posege na
igriščih, ki niso predvideni v samostojnih postavkah oziroma saniranje nujnih problemov na
igriščih v krajevnih skupnostih, ki se pojavijo med letom.
V preteklem letu so bile intervencijsko preurejene igralne površine v Krkavčah, v Bošadragi, v
Dolu pri Hrastovljah in Marezigah, kjer je potrebno dopolniti še zalivalni sistem.

OB050-07-0186 Ureditev javnih površin
Projekt vključuje sredstva za ureditev javnih površin. V letu 2019 se načrtuje ureditev parkovnih
površin na območju nekdanje črpalke na Tomšičevi ulici, ureditve površin in odvodnjavanja ob
objektu Rozmanova 64, popravila javnih stopnišč in tlakov peš poti v Semedeli in Markovcu z
dograditvijo oprijemal na območju Žusterne 3.

OB050-07-0187 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture in urbana
oprema
Projekt vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture in nabavo razne
urbane opreme (klopi, koši za odpadke, koši za pasje iztrebke, stojala za kolesa)

OB050-08-0015 video nadzor javnih površin
Sredstva za nabavo opreme za video nadzor javnih površin z namenom zagotovitve varnosti
občanov in preprečitve vandalizma. V letu 2019 se načrtuje opremiti Čevljarsko ulico z
videonadzorom, kjer bodo trgovci prispevali sredstva za nabavo.

OB050-09-0019 Urejanje parkovnih površin in zasaditve
V sklopu te postavke je v letu 2019 predvidena zasaditev manjših javnih površin in zamenjava
posušenih rastlin z novimi ter izdelava ustrezne dokumentacije za parkovne površine.

OB050-14-0002 Ureditev mestnih kopališč
V letu 2019 predvideni manjši investicijsko vzdrževali ukrepi na mestnih kopališčih.

OB050-15-0023 Revitalizacija obale med izlivom Badaševice in Žusterno
Ureditev dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno predstavlja aktivacijo degradiranega
prostora, in obsega ureditev pešpoti, zelenih rekreacijskih površin, ureditev povezav med
pešpotjo in skalometom, ureditev dostopov do morja. Urejeno področje bo prijaznejše
obiskovalcem, sprehajalcem, turistom in drugim uporabnikom tega področja.Za ureditev
obalnega območja je potrebno izvesti nasip v dolžini 600 in širini od 5-25 m ter izvesti zbirna
meteorna kanala za padavinsko vodo zazidave Semedela in Markovec. Na konsolidiranem in
utrjenem nasipu iz flišnega in apnenčastega materiala se uredijo zelene površine. Pridobljeno je
gradbeno dovoljenje. MOK bo za pridobitev različnih virov financiranja za izvedbo projekta ali
posameznega zaključenega sklopa kandidirala na neposredne potrditve projektov na razpisih
CTN, TUS, čezmejnih razpisih, transnacionalnih razpisih itd.
V letu 2018 je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca za prvo podetapo 1.faze tega projekta.
Izbrani izvajalec Adriaing d.o.o. je s pripravljalnimi deli pričel oktobra 2018 in jih bo zaključil
predvidoma februarja 2019. Prva podetapa predvideva izgradnjo meteornega kanala M1 (ob
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ustju Badaševice). Z izgradnjo kanala M1 se bo izvedla prva zaključena enota tega projekta, v
naslednjih letih pa bi se nadaljevalo z izvedbo skladno s projektno dokumentacijo. Gradnja
kanala M1 oziroma prve podetape projekta predstavlja tudi začetek projekta in s tem pričetek
gradnje ter realizacijo veljavnega gradbenega dovoljenja.

OB050-15-0024 Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin
Izvedla se je izgradnja sklopa dveh modularnih igrišč za športe na mivki ter servisni objekt z
javnimi stranišci. Z izvedbo investicije se je uredilo degradirano območje v športni park, kar bo
kraju prineslo površine namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa.
Projekt je zaključen in pridobljeno je uporabno dovoljenje, del placila je v letu 2019. V okviru
projekta je MOK pridobila nepovratna sredstva v okviru »Operativnega programa Evropske
kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, v okviru mehanizma Celostnih teritorialnih naložb,
prednostne naložbe 6.3 »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in
dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba),
zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«, specifičnega cilja
1 »Učinkovita raba prostora na urbanih področjih«.
Projekt vključuje sredstva za pogodbeno obveznost za dodatna ureditvena dela na območju
izvedenega objekta.

OB050-15-0025 Vertikalna mobilna povezava znotraj naselja Koper I. faza
Projekt za leto 2019 vključuje sredstva za pogodbeno obveznost pridobitve projektne
dokumentacije skladno s terminskim planom izvedbe. V letu 2019 se bo proučilo različne
variante za izgradnjo javne komunalne infrastrukture -vertikalna mobilna povezava z morebitnim
preprojektiranjem.

OB050-15-0026 Ureditev trga Brolo
V letu 2018 se je na Trgu Brolo izvedla preplastitev asfalta ter so se zamenjali vsi dotrajani
robniki. V letu 2019 je predvidena še preplastitev ob cerkvi.

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.
V letu 2018 so se uredile parkovno rekreacijske površine, 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. Projekt vključuje sredstva za pogodbeno obveznost za ureditev parkovno rekreacijske
površine skladno s terminskim planom izvedbe.

OB050-16-0044 KS Šmarje - Puče ureditev prostora z igrali
Ob urejanju trga in obračališča v Pučah je bila že pred leti izdelan tudi idejna zasnova za
ureditev zelene površine z igrali v vasi. V letu 2018 so bila izvedena zemeljska dela in urejene
ustrezne površine. Planirana so sredstva za nabavo igral in opreme. Dokončana so zemeljska
ureditvena dela.
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OB050-16-0088 KS Sv. Anton - ureditev igrišča
V Sv. Antonu je v 2018 izvedla obnova športnega igrišča z namenom, da se uredi in prilagodi
normativom za šolsko igrišče ter obnova parkirnih površin ob igrišču. Sredstva predstavljajo
preostalo pogodbeno obveznost za nadzor. Dela so izvedena.

OB050-19-0027 Valobran
Namen in cilj

V letu 2019 bomo pristopili k pridobitvi dokumentacije za ureditev valobrana, kjer je predvidena
ureditev plaže med Koprom in Žusterno.

OB050-19-0039 KS Olmo Prisoje - ureditev igrišča ob Cesti na Markovec
V krajevni skupnosti Olmo Prisoje je v letu 2019 predvidena obnova športnega igrišča z
namenom ureditve navedenega območja.

16039005 Druge komunalne dejavnosti
OB050-07-0189 KS dokumentacija ostala infrastruktura
Sredstva se namenjajo za popise, nadzore, geodetske načrte in drugo dokumentacijo za
nenačrtovane nujne posege na lokalni komunalni infrastrukturi in za izdelavo dokumentacije s
katero se opredelijo investicijske naloge, ki bodo predlagane v izvedbo za naslednja proračunska
obdobja.

OB050-07-0190 KS investicije v drugo infrastrukturo
Planirana so sredstva za ureditev prometa in parkiranja pred sedežem krajevne skupnosti v
Gračišču, ki so se pričela v preteklem letu, ureditev dostopne poti pod novim parkiriščem v
Pobegih, postavitev cestne varnostne ograje na rekonstruiranem podpornem zidu v Pučah, ter
sredstva za druge nujne intervencijske posege na lokalni komunalni infrastrukturi.
Rekonstruiran je podporni zid in razširjen del ceste v Pučah. Gradbena dela za ureditev prometa
in parkiranja v Gračišču so v zaključni fazi, rekonstruiran podporni zid pod lokalno cesto v
Rakitovcu, ki ga je sofinancirala KS, preplastena vaška ulica v Borštu, zgrajene temeljne plošče
za postavitev avtobusnih čakalnic v Prapročah in Ospu.

OB050-07-0194 Semedelska bonifika - črpališča
Na depresijskem črpališču Semedela se v letu 2019 dobavi nova črpalka pretoka 500l/s, izvede
se katodna zaščita črpališča in zgradi nov elektro priključek zaradi zagotavljanja delovanja več
črpalk hkrati.

OB050-08-0004 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč
V letu 2019 so predvidijo sredstva za najnujnejši obseg izvedbe čiščenja vodotoka Badaševice
(od križišča pri Vinakoper do konca naselja) in Pjažentina z desnim pritokom ter zadrževalnika v
naselju Šalara z namenom zagotavljanja pretočnosti.
Planirani sta dve košnji brežin z odvozom zarastja.

OB050-17-0038 KS Črni kal- preplastitev in zaris parkirišč ob sedežu KS
Projekt vključuje preplastitev parkirišč in obračališča za avtobuse. Dela so v teku.
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OB050-19-0024 KS Rakitovec - ureditev podpornega zidu
Projekt vključuje sredstva za sanacijo podpornega zidu ob cesti k čistilni napravi.

OB050-19-0025 KS Podgorje -ureditev meteornih vod iz Slavnika
Projekt vključuje sredstva za ureditev odvodnjavanja meteornih vod, ki ob večji deževjih zalijejo
objekte v vasi.

OB050-19-0034 KS Rakitovec- sof. prestavitve stolpa za telekomunikacije na
železnici
V letu 2019 bo občina sofinancirala že izvedeno prestavitev stolpa za telekomunikacije na
železnici v Rakitovcu. Gre za povračilo vlaganj Slovenskih železnic za telekomunikacije.

OB050-19-0053 KS Črni kal - avtobusno postajališče Osp
Namen projekta je zagotovitev varnega ustavljanja avtobusov in vstopanja potnikov v Ospu,
kjer ni urejenega avtobusnega postajališča in tudi ni ustreznega prostora izven vozišča. Skupaj z
DRSC je potrebno urediti postajališče v centru vasi in obračališča na koncu vasi pred državno
mejo. Za postajališče v vasi je potrebno najprej zagotoviti umiritev prometa z ovirami in
ustreznimi označbami.

OB050-19-0056 Nadkritje mestne tržnice – dokumentacija
V letu 2019 se v okviru projekta zagotavljajo sredstva za preveritev dokumentacije oziroma
dodelavo dokumentacije za nadkritje mestne tržnice.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno
dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
OB050-07-0208 Geodetski načrti
Sredstva so namenjena za izdelave predlogov parcelacij, parcelacij stvarnega premoženja na
terenu, geodetskih posnetkov in podobnih del, ki so podlaga za izdelavo druge tehnične
dokumentacije, za prodajo gradbenih parcel, odkup javne infrastrukture in za vris stanja v
kataster po izvedeni investiciji.

OB050-07-0209 Projektna dokumentacija - manjši komunalni objekti
Izdelava projektne dokumentacije za zasnovo komunalne opreme po posameznih OPPN-jih ter
pogodb o opremljanju.

OB050-07-0211 Izgradnja drugih infrastrukturnih objektov
Sredstva so predvidena za izgradnjo posamičnih dopolnilnih gradenj komunalne opreme za
formiranje komunalne opremljenosti zemljišč, ki so namenjena za prodajo občinskega
premoženja oziroma kot dopolnilna izgradnja komunalne opreme po pogodbah o opremljanju.

OB050-07-0221 Komunalna infrastruktura - nadzor
Sredstva so predvidena za zagotavljanje nadzora za izgradnjo manjkajoče komunalne opreme, ki
se bodo izvajale na podlagi sklenjenih pogodb o opremljanju.
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OB050-07-0227 Gospodarsko obrtna razvojna cona Srmin
Na podlagi sklepa vlade je potrebno za čas obratovanja izvesti omilitvene ukrepe za zmanjšanje
vpliva na naravo in sicer:
Odstraniti tujerodne invazivne vrste, ki se razraščajo ob razbremenilniku Ara. Ob odstranitvi le
teh je potrebno površine zasaditi z avtohtonimi rastlinskimi vrstami, predvsem s črno jelšo in
belo vrbo. Odstranjevanje invazivk naj se po potrebi izvaja vsaj še dve leti po zasaditvi
avtohtone vegetacije. Dela je dovoljeno izvajati od 1. novembra do 1. marca.
Pod premostitvijo Bertoške vpadnice se ob strugi Are uredi nadomestno trstičje, ki bo postalo
nadomestni habitat ptic (čapljica, rakar, srpična trstnica). Dela je dovoljeno izvajati od 1.
novembra do 1. marca.
Ob Ari se uredi gnezdilna stena za vodomca. Najprimernejša lokacija je dolvodno od prepusta
Are pod železniško progo, na desni brežini Are, med profiloma P 22 in P 18. Dela je dovoljeno
izvajati od 1. novembra do 1. marca.
V času vsakoletnih migracije dvoživk (med 15. februarjem in 15. aprilom) se na cesti 1b od
P1b-39 do P1b-49 in na cesti a od Pa-0 so Pa-10 uredi začasne varovalne ograje za dvoživke. V
času obratovanja trgovsko-poslovna centra se začasne varovalne ograje zamenja s trajnimi.
Na koncu kanala 1 za odpadno padavinsko vodo se, pred iztokom v razbremenilnik Ara, vgradi
ustrezen oljni lovilnik z razbremenilnikom. Polega tega se na kanalu 2 za odpadno padavinsko
vodo, na spodnjem delu, iz zadnjega možnega jaška, spelje kanal za čistilni preliv gorvodno do
obstoječega koalescentnega lovilnika olj (lociran med jaškoma JM21 in JM23). S tem se bodo
vse odpadne padavinske vode iz cestnega sistema GORC-a, ki so dane v uporabo, čistile v skladu
z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05),
ne glede na to da obremenitve cest ne dosegajo predpisanega pragu. Lovilnik olj mora
izpolnjevati kriterije standarda SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2. Velikost in ostale tehnične
karakteristike se ugotovijo v ločenem projektu. Upravljavec kanalizacije mora zagotoviti redno
čiščenje lovilnikov olj. Reden nadzor in vzdrževanje sta predpisana s poslovnikom lovilnika olj –
o nadzoru in vzdrževanju pa je potrebno voditi tudi obratovalni dnevnik.

16069002 Nakup zemljišč
OB050-07-0228 Zamenjava zemljišč
Za leto 2019 so predvidene zamenjave za dokončno ureditev premoženjskopravnih razmerij v
zvezi z že izvedenimi in predvidenimi investicijami v javno komunalno infrastrukturo (javne poti
in lokalne ceste - Slemenska cesta v Hrvatinih, krožišče v Pobegih, območje pri Titus Lama,
zamenjava zemljišča za potrebe širitve pokopališča v Dekanih ter druge manjše zamenjave).
Predvidena je tudi ureditev premoženjskopravnih razmerij z Agrario in Vinakoper.

OB050-07-0229 Odkup zemljišč - manjši odkupi
Pri pridobivanju zemljišč gre za pridobivanje nepremičnin predvsem za potrebe izgradnje
komunalne infrastrukture in pridobivanje zemljišč na območju, kjer je javna infrastruktura že
zgrajena ter je z lastniki nepremičnin treba dokončno urediti premoženjskopravna razmerja.
V letu 2019 je predviden odkup zemljišč za dokončno ureditev premoženjskopravnih razmerij v
zvezi z že realiziranimi investicijami v Črnotičah, Boninih, Abitantih, Poletičih, ureditev
premoženjskopravnih razmerij v zvezi z že izvedeno rekonstrukcijo obvoznice SmokvicaMovraž, dostopno potjo v Loki, odkup zemljišča po potrebe parkirišča v Dekanih, ureditev
avtobusnega postajališča v Potoku, odkup zemljišča za širitev ceste Ivana Starca v Pradah,
ureditev igrišča v Movražu in v Borštu, odkup zemljišč za potrebe izgradnje kolesarskih stez,
35

premoženjsko pravna ureditev nepremičnin za potrebe KS Zazid, odkup zemljišča za potrebe
premoženjsko pravne ureditve mrliške vežice v Gabrovici, ureditve dostopne poti v KampelBrda, pločnika v zasebni lasti na Ulici II. Prekomorske brigade, pridobivanje zemljišča za
potrebe stare šole v Hrvojih, pridobivanje zemljišč v skladu z OPPN Poljane, odkup zemljišča za
širitev Bertoške vpadnice ter ostali manjši odkupi v zvezi z obstoječo infrastrukturo v Gradinu,
Gažonu, Dolanih, Bertokih, Elerjih, Kolombanu, Topolovcu, Škofijah, Svetem Antonu, Dekanih
ter drugih naseljih znotraj Mestne občine Koper.

OB050-07-0230 Predkupne pravice na stavbnih zemljiščih
Pri pridobivanju zemljišč gre za pridobivanje nepremičnin na podlagi uveljavljanja predkupne
pravice občine, predvsem za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture ter odkup obstoječe
komunalne infrastrukture na podlagi že uveljavljenih predkupnih pravic.
Proračunska sredstva se bodo v letu 2019 porabila za odkupe obstoječe javne komunalne
infrastrukture, za realizacijo OPPN za vertikalno povezavo obalnega območja z Markovim
hribom in spremljajoče parkovne ureditve, odkup zemljišča za zaokrožitev območja v lasti MOK
v Bertokih, odkup zemljišča v zasebni lasti na območju GORC Sermin, odkup zemljišča na
območju lokalne ceste Marezige - Babiči, odkup dostopnih poti v naselju Predloka, odkup
dostopnih poti v Olmu, pridobitev kmetijskih površin za obdelavo ter drugi odkupi skladno s
postopkom po ZUreP-2 in odlokom o določitvi območja predkupne pravice MOK.

OB050-07-0231 Odkupi zemljišč - druge odškodnine
V letu 2019 je predvidena poraba proračunskih sredstev za izplačilo odškodnin zaradi
odstranjenih in uničenih trajnih nasadov zaradi izvedbe investicij ter plačilo odškodnin za
potrebe ustanovitve služnosti vezanih na zgrajeno komunalno infrastrukturo in izplačila na
podlagi zaključenih sodnih poravnav.

OB050-07-0233 Odkup zemljišč - poslovna cona Srmin
Planirana je poraba sredstev za odkup zemljišč za dokončno ureditev premoženjskopravnih
razmerij za realizacijo OLN Gorc Sermin.

OB050-07-0234 Odkup za izgradnjo slemenske ceste
V letu 2019 je predvidena poraba proračunskih sredstev za izplačilo kupnin na podlagi
zaključene investicije - rekonstrukcija Slemenske ceste – I.del, v Hrvatinih Kaštelir - Hrvatini –
Čampore, pododsek km 1,760 – km 2,720, lokalna cesta LC 177050, LC 177012, LC 177013 ter
izplačilo dela kupnine za rekonstrukcija Slemenske ceste – II.del.

OB050-07-0380 Odkup zemljišč - za izgradnjo krožišč
Predvidena sredstva v letu 2019 so namenjena izgradnji krožišča v Dekanih (Varda), krožišča v
Pobegih- Frenkova cesta in Škofijah in dokončni ureditvi premoženjskopravnih razmerij za
krožišče na ankaranski vpadnici.

OB050-08-0012 Stavbna pravica
V letu 2019 so predvidena proračunska sredstva planirana za plačilo ustanovljenih stavbnih
pravic za potrebe izgradnje parkirišč na Kvedrovi cesti, kolesarsko stezo v Vanganelu, cestni
priključek Krožne ceste, cesto na Sv. Brido, cesto v Gucih, krožišče v Dekanih.
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17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zdravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
OB050-07-0198 Zdravstveni dom Koper - nadomestni prostori
Planirana sredstva so namenjena za odplačevanje finančnega najema za izgradnjo Zdravstvenega
doma na Ljubljanski cesti v Kopru.
Planirani znesek je usklajen z amortizacijskim načrtom za odplačilo finančnega najema, ki se
zaključi leta 2026.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti
promocije zdravja
OB050-16-0077 Postavitev defibrilatorjav
Sredstva so namenjena za nakup in montažo dodatnih defibrilatorjev ter zamenjavo dotrajane
opreme.

18
KULTURA,
ORGANIZACIJE

ŠPORT

IN

NEVLADNE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine
18029001 Nepremična kulturna dediščina
OB050-07-0251 Spomeniško varstvene akcije
Cilj ukrepa je predvsem obnova nepremičnih kulturnih spomenikov, ki načeloma niso v lasti
občine ter s tem spodbujanje zavesti o kulturnih vrednotah dediščine ter izboljšanje dostopnosti
do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala. Predlagamo višja sredstva zaradi
že izkazanega interesa po sofinanciranju posameznih objektov. Sofinancirali bomo pridobitev
novih orgel v koprski stolnici, sanacijo podpornega zidu pri cerkvi Sv. Tomaža v Ospu ter
sanacijo sakralnega objekta na predlog Škofije Koper.

OB050-16-0031 Ureditev prostorov Bastiona in pešpoti
Urejena bo nova pešpot na obstoječem obrežju, ki bo potekala na severni strani mestnega obzidja
ob že izvedenem panoramskem dvigalu in bo prilagojena za uporabo obiskovalcev, tako mladih
kot starih, obiskovalcev s posebnimi potrebami kot so gibalno ovirane osebe, slepi in slabovidni.
Izvedba bo sodobna in iz materialov, ki bodo pokazali razliko med starim in novim. Pešpot bo
utrjena in stabilna, oblikovana kot nedrseča površina z urejenim sistemom odvodnjavanja ter
primerno osvetljena. Proti morju bo ograjena z ograjo, proti brežini pa bo izveden podporni zid,
skladno z zahtevami terena, ki bo obenem tvoril še dodatno podporo mestnemu obzidju.
Uredilo se bo prostore pod Bastionom, sanitarije, prezračevanje in osvetlitev.
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Izdelana je projektna dokumentacija in prva faza poti ob dvigalu. V letu 2019 so predvidena
sredstva za pripravo dokumentacije potrebne za prijavo na razpis.

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 odstranili 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.
Načrtovana rekonstrukcija in prezentacija degradiranega ohranjenega dela mestnega obzidja, bo
ustrezno ovrednotila kulturni spomenik lokalnega pomena ter ga približala širši javnosti in
obogatila turistično ponudbo regije.
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje in izdelana projektna dokumentacija. Prvi del zidu ob dvigalu
je že saniran. V letu 2019 so predvidena sredstva za pripravo dokumentacije potrebne za prijavo
na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev.

OB050-16-0098 Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine
V letu 2019 je predvidena izvedba nekaterih del na objektih kulturne dediščine, med katerimi so
predvsem pregled talnega ogrevanja v Pretorski palači, restavratorska dela na opremi v Pretorski
palači, ureditev vstopne točke v zvoniku, nabava odrskih luči v Taverni, obnova in zamenjava
talnih luči v Taverni, druga vzdrževalna dela na objektih in opremi kulturne dediščine.

OB050-16-0133 Subvencije za urejanje skupnih delov objektov
Sredstva predvidena na tej postavki so namenjena subvencioniranju obnov fasad in streh v
starem mestnem jedru Kopra v smislu urejenosti zunanjega videza mesta ter obnove fasad v
spomeniško zaščitenih delih vasi na podeželju.

OB050-17-0041 KS Gračišče- ureditev rojstne hiše A. Kocjančič
V okviru projekta so v letu 2019 predvidena sredstva za obnovo rojstne hiše Alojza Kocjančiča v
Kubedu in postavitev stalne zbirke. Objekt je bil v letu 2018 odkupljen s strani občine.

18029002 Premična kulturna dediščina
OB050-06-0022 Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje
S sredstvi za nakup opreme na premični kulturni dediščini zagotavljamo Pokrajinskemu muzeju
sredstva za nabavo potrebne opreme ter za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del.

1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
OB050-06-0023 Investicijsko vzdrževanje - osrednja knjižnica
S sredstvi se izvajajo nujna investicijsko vzdrževalna dela ter menjava stavbnega pohištva
Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper.
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OB050-16-0100 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, zaradi dotrajanosti vozila potujoče knjižnice bibliobus (letnik 1997), je v letu 2018 nabavila novo vozilo, ki ga bodo sofinancirale občine
uporabnice storitev.
Nov bibliobus je vsem uporabnikom in zaposlenim prinesel moderno knjižnico z dostopom za
gibalno ovirane, bistveno manjši vpliv na okolje (zaradi novejšega, okolju prijaznejšega motorja)
ter svetlejši in večji prostor za opravljanje knjižnične dejavnosti (več gradiva), promocije branja
in druženja.
V letu 2019 bodo Mestna občina Koper in ostale občine, ki se poslužujejo storitve bibliobusa,
nadaljevale sofinanciranje novega vozila za potujočo knjižnico v deležu kritja obrokov leasinga
in sicer do vključno 2023.

18039002 Umetniški programi
OB050-06-0024 Investicijsko vzdrževanje in oprema - Gledališče Koper
Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sofinanciranje opreme potrebne za delovanje zavoda ter
za investicijsko vzdrževalna dela.

OB050-17-0110 Hiša kulture Sv. Anton
Za izvajanje dejavnosti v hiši kulture Sv. Anton se zagotavljajo sredstva za nujna investicijsko
vzdrževalna dela.

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 stadiona Koper. Višina sredstev je planirana na osnovi veljavnega amortizacijskega
načrta za odplačilo leasinga.

OB050-16-0021 Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)
Mestna občina Koper je pristopila k sanaciji degradiranega območja nedokončanega objekta
olimpijskega bazena, ki je del kompleksa olimpijskega centra s spremljajočimi programi.
Izvedba projekta s prenovo in revitalizacijo degradiranega urbanega območja prispeva k
trajnostnemu urbanemu razvoju Kopra ter posledično k varnemu in prijetnemu okolju. Ureditev
javnega objekta (Olimpijski bazen Koper) omogoča programsko raznolikost vsebin in delovanje
javnih urbanih funkcij, hkrati pa tudi razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti (šport,
turizem, storitve). Rezultati finančnih kazalnikov so glede na investicijo v javno športno
infrastrukturo pričakovano negativni, ekonomski kazalniki in praktično vsi nedenarni vidiki pa
govorijo v prid investiciji. Z investicije je Mestna občina Koper pridobila plavalno športno
infrastrukturo, ki je primanjkovala, hkrati pa je pred nadaljnjim propadanjem rešila do 3.
gradbene faze zgrajeni objekt.
Projekt je bil sofinanciran s pomočjo mehanizma CTN, v okviru katerega je bilo sofinanciranih
80 % upravičenih stroškov investicije, pri čemer v nepovratnih sredstvih 80 % sredstev ESRR in
20 % sredstev RS.
V letu 2019 projekt vključuje sredstva za pogodbeno obveznost z izvajalcem del skladno s
terminskim planom izvedbe.
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OB050-16-0035 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni - II. faza
V letu 2018 je bila zaključena investicija izgradnje javnih sanitarij ob bazenu Žusterna. Ker
izvajalec E gradnje d.o.o. do končnega obračuna ni dostavil bančne garancije za odpravo napak v
garancijski dobi, so se za namen garancije zadržala sredstva v višini 12.355 € ob izplačilu zadnje
izstavljene situacije. Do dostave bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi je
potrebno sredstva zadržati in jih imeti na razpolago za odpravo morebitnih reklamacij.

OB050-16-0036 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni III. faza
Investicija je bila izvedena v letu 2018. Izvajalec Planinvest d.o.o. do konca leta 2018 ni pristopil
k končnemu obračunu, zato niso bila plačana vsa zadržana sredstva po situacijah.

OB050-16-0070 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme
Sredstva za investicijsko vzdrževanje so predvidena za zaključek investicij povezovalnih poti in
sanacije trim steze v okviru ŠRC Bonifika. Gre za pogodbene obveznosti iz leta 2018.
Del sredstev se nameni za nabavo opreme novega Olimpijskega bazena v Kopru, kot tudi za
nabavo nove fitnes opreme v Centru vodnih športov Žusterna, kot tudi druge nujne opreme za
nemoteno izvedbo letnega programa in delovanja zavoda.
Sredstva na postavki so namenjena tudi nujnem intervencijskem vzdrževanju na javnih športnih
objektih, kot tudi pripravi projektne dokumentacije in drugih investicij za širjenje športne mreže
javnih športnih objektov v Mestni občini Koper.

OB050-19-0017 Bonifika - poravnava z Intereruopo d.d.
Sredstva so namenjena poravnavi obveznosti po izvensodni poravnavi med Bonifiko d.o.o. in
Intereuropo d.d..

OB050-19-0023 Izgradnja zahodne tribune na stadionu Bonifika
Obstoječe montažne tribune ne izpolnjujejo pogojev za igranje mednarodnih tekmovanj UEF-e.
Izgradnja zahodne tribune z doseganjem normativa stadiona 4500 sedežev, bi omogočala igranje
3-4 kroga UEF-e, kot tudi organizacijo mednarodnih tekmovanj (U-21 in mlajših). S pripravo
projektne dokumentacije imamo možnost kandidirati za sredstva, ki jih Nogometna zveza
Slovenije namenja izgradnji nogometne infrastrukture.

18059002 Programi za mladino
OB050-17-0100 Nabave opreme in inv. vzdrževanje CMK
Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sofinanciranje nabavo opreme potrebne za delovanje
zavoda ter za morebitna nujna vzdrževalna dela.
V letu 2019 se zaradi zamakanja predvideva sanacijo strehe nad igralno in dnevno sobo CMK-ja
in nabava opreme.

OB050-19-0019 Četrtni mladinski center Markovec
Namen projekta je vzpostavitev prostora za mlade na Markovcu, kjer se že več let izkazuje
pereča potreba po takem prostoru. V zaklonišču na Markovcu bi želeli vzpostaviti četrtni center
oz. podružnico CMKja, ki bi deloval v popoldanskem in večernem času.
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19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
19029001 Vrtci
OB050-06-0006 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih
Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v vrtcih se v sklopu investicijskega
vzdrževanja v javnih zavodih izvajajo dela na vseh vrtcih v Mestno občini Koper. V letu 2019 bo
izvedena sanacija strehe vrtca Rižana in ureditev dveh učilnic v Vrtcu Semedela enota
Rozmanova. Izvedena bodo še druga manjša investicijsko vzdrževalna dela ter intervencijska
dela.

OB050-06-0007 Nabava opreme in igral vrtcev
V letu 2019 nadaljujemo z obnovo ter vzpostavitev varnih ter sodobnih otroških igrišč ob vrtcih
v Mestni občini Koper.

OB050-15-0038 Vrtec Slavnik
V letu 2019 bo energetsko saniran objekt Vrtca Semedela enota Slavnik, izvedejo se naslednja
dela;izolacija in prekritje strehe, izolacija fasada, menjava lesenih oken, postavitev skrinov na
oknih, sanacija električne instalacija na zunanjosti objekta, sanacija terase ter ravne strehe,
zunanja ureditev. Projekt bo sofinanciran v višini 306.543,46 € s strani države v okviru
ENERGY CARE, projekt je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A
Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. v višini
306.543,46 €. V letu 2020 bodo izvedena dela v notranjosti objekta in sicer; sanacija sanitarij,
menjava radiatorjev, sanacija električne napeljave, sanacija kanalizacijske napeljave, beljenje,
brušenje parketov.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
OB050-06-0008 Nabava opreme in računalnikov
Planirana sredstva za nabavo opreme in računalnikov za leto 2019 so namenjena za nabavo
računalniške opreme preko razpisa MIZŠ, ki zagotavlja od 50-62,5% -no sofinanciranje. Iz
proračuna zagotavljamo zavodom znesek lastne udeležbe. Sredstva za drugo opremo bomo
namenili šolam, kjer bo to potrebno zaradi povečanja števila oddelkov. Namenska poraba v
naslednjih letih bo določena glede na dejanske potrebe posameznih šol.

OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanje
Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v osnovnih šolah se v sklopu investicijskega
vzdrževanja v javnih zavodih izvajajo dela na vseh osnovnih šolah v Mestno občini Koper. V
letu 2019 bo izveden nadstrešek ob telovadnici OŠ Antona Ukmarja, sanacija dovoda centralne
kurjave, ter sanacija zunanje kanalizacije OŠ Antona Ukmarja, narejeni bodo načrti za ureditev
spodnjih prostorov ter povečavo jedilnice OŠ Koper. Izvedena bodo še druga manjša
investicijsko vzdrževalna dela ter intervencijska dela.
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OB050-11-0023 Italijanska OŠ PPV in vrtec Delfino Blu Semedela
V okviru sanacije Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Vrtca Delfino Blu enota
Semedela, v letu 2019 projekt vključuje sredstva za pogodbeno obveznost z izvajalcem gradbeno
obrtniških del skladno s terminskim planom izvedbe in za stroške priklopa objekta na električno
omrežje. Izvedena je projektna dokumentacija za izvedbo del.

OB050-16-0019 Energetsko učinkovita sanacija OŠ Škofije
Za izvedbo projekta je bil za potrebe prijave na razpis Ministrstva za infrastrukturo pridobljen
izvajalec GOI del, s katerim je bila sklenjena pogodba za izvedbo pripravljalnih del v času junijavgust 2018. Izbran je bil tudi izvajalec nadzora. Ker je občina od izvedbe projekta odstopila, so
v letu 2019 predvidena sredstva za navedene pogodbene obveznosti, ki še niso bila obračunana.

OB050-16-0026 Osnovna Šola Šmarje - dozidava
Dozidava OŠ Šmarje pri Kopru je dokončana, v izvedbi je odprava pomanjkljivosti zaradi tega je
del plačila zapadel v leto 2019.

OB050-17-0030 Dozidava OŠ Marezige
Namen dozidave OŠ Marezige je zagotovitev manjkajočih prostorskih potreb na osnovi
predhodne programske preveritve in pregleda perspektivnega vpisa.
Izdelana projektna dokumentacija predvideva dozidavo in rekonstrukcijo dela šolskega objekta
ter dozidavo dvigala za gibalno ovirane osebe. Dozidava šolskega objekta velikosti cca 350 m2
šolskih površin šole bo omogočila zagotovitev zadostnih površin za izvedbo izobraževanega
procesa. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za dozidavo OŠ Ivan Babič Jager Marezige.
Izgradnja je predvidena v letih 2019 in 2020.

OB050-19-0010 OŠ Škofije - preveritev prostorskih pogojev za umestitev šole
V letu 2019 se zagotavljajo sredstva za pridobitev ustrezne dokumentacije za preverbo dejanskih
prostorskih potreb šole ter možnost prostorske umestitve na Škofijah pri predhodni vključitvi
širše javnosti.

OB050-19-0011 Novogradnja prizidka OŠ Dušana Bordona
Za izgradnjo prizidka OŠ Dušana Bordona zaradi zagotavljanja prostorskih potreb šole se v letu
2019 zagotavljajo sredstva za pridobitev projektne dokumentacije.

OB050-19-0012 OŠ Prade - sanacija igrišča
Izvede se celovita obnova igrišča ob Osnovni šoli Prade in zamenja dotrajano športno opremo.
Obnova igrišča bo predvidoma sofinancirana s strani Fundacije za šport. Na razpis Fundacije se
je pravočasno prijavila Osnovna Šola Prade.

OB050-19-0013 OŠ Hrvatini - obnova igrišča
Zagotavljajo se sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za izvedo celovite obnove igrišča
ob šoli. Šola se bo s projektom prijavila na razpis Fundacije za šport.

OB050-19-0015 OŠ Dekani -obnova kuhinje in povečanje jedilnice
Osnovni šoli Dekani je potrebno popolnoma obnoviti dotrajano kuhinjo ter zaradi velikega
števila otrok povečati jedilnico. V letu 2019 se naroči projektna dokumentacija.
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20 SOCIALNO VARSTVO
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
20049001 Centri za socialno delo
OB050-19-0055 Dnevni center za otroke
V letu 2019 se zagotavljajo sredstva za ureditev prostorskih pogojev za delovanje dnevnega
centra za otroke in mladostnike,vzpostavljeno pod okriljem CSD Južna Primorska kot
preventivno vzgojno dejavnost za socialno ogrožene otroke in mladostnike.

20049002 Socialno varstvo invalidov
OB050-16-0018 Nakup opreme DDTC BARČICA
Sredstva so predvidena za nakup računalniške in druge opreme.

20049003 Socialno varstvo starih
OB050-06-0016 Center za pomoč na domu Mali princ
Sredstva so predvidena za odkup 87 naprav za priklic pomoči in nakup druge opreme.

OB050-17-0105 Bivalna enota za osebe z demenco
V proračunu za leto 2019 so planirana sredstva za izdelavo dokumentacije.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
OB050-19-0020 Vzdrževanje objekta za brezdomce
V proračunu za leto 2019 so planirana sredstva za investicijsko vzdrževalna dela v Zavetišču za
brezdomne osebe, in sicer za ureditev komunalne in vodovodne napeljave ter nakup opreme.

Št.: 410- 26/2019
Koper, februar 2019
Pripravili:
Pristojni uradi
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