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

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2014-2017
OBRAZLOŽITEV

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov
tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma
programov z 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. Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje. Vsi neposredni
uporabniki občinskega proračuna uskladijo svoje načrte razvojnih programov s sprejetim
proračunom. V proračun tekočega leta se vključuje in sprejema načrt razvojnih programov za leto,
na katerega se nanaša proračun. Če predlog načrta razvojnih programov ni usklajen s proračunom,
ga mora predlagatelj proračuna uskladiti s proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
V načrt razvojnih programov vključeni programi in projekti so osnova za izvajanje investicijskih
nalog občine na vseh področjih ter osnova za razpis državnih pomoči na občinski ravni. V letne
razvojne načrte se vključijo projekti, ki so izvedljivi in načrtovani skladno z metodologijo priprave
načrta razvojnih programov.
V nadaljevanju je podana obrazložitev načrta razvojnih programov MOK za obdobje 2014-2017 po
proračunski strukturi posebnega dela proračuna.
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0402 - Informatizacija uprave
Razvoju informacijske podpore poslovanju in e-dostopnosti do podatkov ter poenostavitvi
poslovanja z občani posveča Mestna občina Koper posebno pozornost. Ta je predvsem usmerjena v
poenostavitve postopkov za občane ter z razvijanjem elektronskih storitev in e-dostopnostjo do
prostorskih podatkov ponuditi občanom ustrezne informacije pri načrtovanju svojih aktivnosti.
04029001 - Informacijska infrastruktura
Pri dograjevanju informacijske infrastrukture se bodo izvajale sledeče aktivnosti:
-

V okviru licenciranja programske opreme v skladu s potrebami sledimo svetovnim
spremembam informacijske tehnologije s ciljem zagotavljanja čim boljših odzivnih
časov in dostopnosti do naših storitev 24 ur na dan 7 dni v tednu. Predvidena
posodobitev podatkovne baze, tako na strojni kot programski opremi, bo zagotovila
hitro obdelavo vsak dan večje množice podatkov. Vlaganja v opremo za arhiviranje
teh podatkov (t.i. Backup sistem) pa zagotavlja varnost in zaščito podatkov,
dokumentov in poslovanja. Z odpiranjem v e – dostopnost se seveda veča tudi
možnost vdorov v sistem, zato bodo v bližnjem obdobju potrebna vlaganja tudi v
področje zaščite in hitrega odzivanja na take poizkuse. Pri tem je izrednega pomena
pravočasno in učinkovito izobraževanje kadra in povezava s strokovnjaki, ki nam
bodo hitro posredovali najnovejše trende, informacije o pomanjkljivosti sistemov in
njihovo hitro odpravljanje.

-

Zaradi vse večjih pretokov informacij nadaljujemo etapno izgradnjo hitrejšega
omrežij; v preteklem letu so bila nabavljena hitrejša omrežna stikala, v bodoče pa bo
poudarek predvsem v zamenjavi zastarelih povezovalnih medijev z optičnimi kabli.

-

Z nabavo novega diskovnega polja smo in preselitvijo podatkov smo zagotovili
predvsem večjo varnost podatkov, hitre odzivne čase in dovolj prostora za
pričakovano količino novih podatkov v naslednjih letih. V naslednjem obdobju bo
poudarek na nabavi opreme, ki ščiti omrežja pred neželjenimi vdori v sisteme, saj
predvidevamo še večjo odprtost naših storitev občanom in organizacijam. Razvijali
bomo programsko opremo za dostopnost do naših storitev za množico različnih
naprav, ki so že nepogrešljive spremljevalke našega vsakdana (prenosniki, tablice,
dlančniki, inteligentni telefoni…).

-

Nadaljevali bomo z zamenjavo dotrajanih in tehnološko zastarelih delovnih postaj
uporabnikov v občinski upravi in krajevnih skupnostih.

-

Dnevno spreminjanje podatkov v javnih bazah (javni katastri, taksni predmeti,
davčni podatki, podatki o prostorskih planih in pogojih) zahtevajo ustrezne
spremembe tudi v naših prostorskih podatkovnih bazah. Predvidevamo izgradnjo
novih programskih pripomočkov kot pomoč pri načrtovanju razvijanja okolja in
hitre sinergije vseh podatkov za načrtovanje razvoja naše občine v cilju
zagotavljanja potreb naših občanov. Koordinirano bomo nadgradili spletne strani
MOK in spletni portal.
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-

-

S hitrim razvojem turizma v naši občini in čim širšo promocijo je povezano tudi
izdelava 3D modela Kopra s poudarkom na turistično zanimivimi točkami tudi izven
ožjega centra.
Občina bo zagotovila čim širšo dostopnost brezplačnega brezžičnega dostopa do
interneta v sodelovanju s ponudniki teh storitev.
Prepričani smo, da je na obstoječih programskih aplikacijah možno še marsikaj
optimizirati. Glede na kompleksnost sistema se to bo to izvajalo postopoma in v
smeri internetnih programskih rešitev, ki omogočajo tudi optimizacijo lokalne
strojne opreme.

04029002 - Elektronske storitve
Nadaljujemo in dopolnjujemo zastavljeno izgradnjo celovitega elektronskega poslovanja z občani
(nudenje elektronskih obrazcev, uporaba digitalnega podpisa, elektronsko plačevanje taks za vse
postopke na občini) ne glede na delovni čas uprave. Ugotavljamo, da se predmetno poslovanje iz
leta v leto povečuje predvsem z odraščanjem mladih generacij in njihovo uporabo novih tehnologij.
To nas tudi sili, da izdelujemo in posodabljamo aplikacije za čim širšo uporabo (od prenosnikov do
dlančnikov) in različnimi operacijskimi sistemi.

0403- Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Investicije v zadružne domove, vaške domove in stare šole
• Z obnovo Narodnega doma v Čežarjih smo pričeli že v letu 2010 z obnovo strehe in
zamenjavo oken. Da bi pridobili ustrezen več namenski prostor za delo društev za vaje in
manjše nastope je potrebno vgraditi betonsko ploščo med etažama. Ta investicija je
predvidena v letu 2014. Krajevna skupnost bo z lastnimi sredstvi nadaljevala z ureditvenimi
deli v notranjosti objekta.
• V Podgorju krajevna skupnost gradi manjši večnamenski objekt ob športnem igrišču v
katerem je prostor za sanitarije, garderobe za uporabnike igrišča in v prvi fazi tudi skupni
prostor. V letu 2013 je bil za uporabo usposobljen en sanitarni blok in skupni prostor, v letu
2014 so planirana sredstva za sofinanciranje predvidene usposobitve drugega sanitarnega
bloka za ločeno uporabo sanitarij, skladiščnega prostora ter okolice.
• Vaški dom na Čenturju je v notranjosti praktično dokončan in že v uporabi. Objekt je še
brez fasade, prav tako pa je potrebno urediti še okolico za kar so predvidena sredstva v letu
2014.
• Na sedežu KS Črni Kal so bili izvedeni posegi za saniranje sanitarij, pisarne in sejne sobe.
Tako je omogočeno normalno delo organov krajevne skupnosti. Za delovanje društev in
drugih organizacij pa razpoložljivih prostorov praktično ni, zato se krajevna skupnost
dogovarja za pridobitev prostorov na drugi lokaciji. Planirana so sredstva za odkup
lastniškega deleža.
• Zaradi velikega povpraševanja po prostorih za delovanje različnih društev in organizacij je
KS Semedela že pred leti uredila dodatne prostore v nadstropju zgradbe. Za ustrezno
uporabo teh prostorov pa je potrebno sanirati in toplotno izolirati streho stavbe. KS bo sama
prispevala polovico sredstev za to investicijo, občina drugo polovico lastne udeležbe pri
izvedbi energetske učinkovitosti.
• Na sedežu KS Žusterna je potrebno zaradi varnosti sanirati vhodno stopnišče z nosilnimi
stebri, ki podpirajo nadstrešek.
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• V letu 2014 se namenjajo sredstva za pripravo projektov za sanacijo prostorov na sedežu
krajevne skupnosti v KS Gračišče.
• Zagotovljena so tudi sredstva v višini 5.000 EUR za nenačrtovane intervencije.
Upravljanje s poslovnimi prostori in drugimi objekti v lasti MOK:
V okviru sredstev za uveljavljanje predkupne pravice nakup poslovnih prostorov so zajeta sredstva
za predkupne pravice ter drugih dogovorjenih odkupov in menjav.
V okviru projekta predkupne pravice – drugi objekti so letu 2014 predvidena sredstva za odkup
bencinske črpalke za ureditev centra v naselju Škofije in za odkup vaške hiše v Gračišču za
muzejske namene.
V okviru tega podprograma se zagotavljajo investicijska vlaganja v poslovne prostore, ki zajemajo
sredstva za najnujnejše adaptacije in projektno dokumentacijo. Pretežni del planiranih sredstev je
predviden za zagotovitev ustreznih nadomestnih prostorov za potrebe delovanja Rdečega križa v
poslovno-stanovanjskem objektu Gramscijev trg 1v Kopru.
Na osnovi sklenjenih pogodb se zagotavljajo sredstva za pobote najemnin z vloženimi sredstvi
najemnikov, ki so sami usposobili oz. adaptirali poslovni prostor. Pretežni del planiranih sredstev je
predviden za ureditev premoženjskopravnega razmerja v okviru prenove kinodvorane Soča z
gospodarsko družbo Kolosej zabavni kinematografi d.o.o.
Skladno s predpisi, ki urejajo zagotavljanje sredstev za potrebe vzdrževanja skupnih delov in
naprav več stanovanjskih stavb, oblikujemo rezervni sklad za investicijsko vzdrževanje.
Največji delež sredstev je namenjen plačilu odkupa poslovnih prostorov za poslovni del kompleksa
Olimpijski center - bazen Koper po sporazumu o ureditvi razmerij s podjetjem Primorje d.d. – v
stečaju.
V načrtu razvojnih programov vključujemo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje javnega
premoženja v lasti Mestne občine Koper. Sredstva so namenjena predvsem preprečevanju nastanka
škode ter sanaciji v primeru dotrajanih objektov in ruševin, dotrajanih zidov oziroma škarp, raznih
zemeljskih plazov.
V letu 2014 in 2015 se zagotavljajo sredstva za sanacijo plazov v Krnici, Podpeči, Bazovici in
Guci. Zagotavlja se sredstva za izdelavo dokumentacije za odpravo posledic naravnih nesreč.
Zagotavlja se del občinskih sredstev za financiranje sanacijskih del, katera se bo začelo izvajati v
letu 2014. Za celovito sanacijo zemeljskega plazu v Krnici in Gucih je predvideno sofinanciranje s
Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 16. in 20.
septembrom 2010 s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter, da bo sanacija skalnih podorov v
Podpeči in Bezovici pa je predvideno sofinanciranje iz sredstev za vzdrževanje in gradnjo državnih
cest Direkcije RS za ceste s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Občina zagotavlja
zakonsko obvezen delež občine (1,5% prihodkov občine skladno z 17. členom Zakona o odpravi
posledic naravnih nesreč).
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
06039002
uprave

- Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske

Nabava opreme
Zamenjava dotrajane pisarniške in telekomunikacijske opreme za delo uprave in organov občine
se izvaja postopno v okviru razpoložljivih sredstev. Z nabavo zagotavljamo tehnične pogoje za
učinkovito delo uprave in organov občine.
Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi
Zagotavljajo se sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na objektu Verdijeva 6 in 10, ki zajemajo
najnujnejše posege za ureditev upravnih prostorov.
Nakup prevoznih sredstev
Za delovanje uprave in organov občine se v letu 2014 vključujejo izdatki za zamenjavo službenih
vozil.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703- Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 - Pripravljenost sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
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.
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
Skladno s Programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2006–2010 (št. K824-6/2005, z
dne 20.07.2006) in merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki se nahajajo v prilogi
Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS,
št. 92/07), so tu zajeta sredstva za gasilsko zaščitno in reševalno opremo, sredstva za opazovanje,
obveščanje in alarmiranje ter sredstva za gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje
gasilstva:
• Izgradnja gasilskega doma v Kopru:
V letu 2006 je bil predan v uporabo nov gasilski dom. Načrt razvojnih programov zajema
finančna sredstva za odplačevanje finančnega leasinga najetega s strani Gasilske brigade Koper.
• Nakup gasilskih vozil:
V načrtu razvojnih programov so predvidena sredstva za odplačilo leasinga štirih gasilskih vozil
za potrebe JZ Gasilska brigada Koper. Gasilska vozila so bila dobavljena v drugi polovici leta
2006 in začetku leta 2007.
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•

Na enak način je izvedena obnova voznega parka za potrebe prostovoljnih gasilskih društev. V
obdobju 2006-2016 se predvideva odplačevanje finančnega leasinga najetega s strani Obalne
gasilske zveze Koper. Gasilska vozila so bila dobavljena v prvi polovici leta 2006.
V letu 2014 se bo pristopilo k sofinanciranju nabave gasilskih vozil s cisterno za potrebe
prostovoljnih gasilskih društev.
V letih 2014-2016 se načrtuje nakup gasilskih vozil za gozdne požare za PGD Dol, PGD
Movraž in PGD Babiči, katera se financirata iz sredstev požarnega sklada ter dodatnih sredstev
dobljenih na razpisu Uprave RS za zaščito in reševanje. V letu 2014 se bo sofinanciral nakup
gasilskega vozila za gozdne požare za PGD Dol, ki se financira iz sredstev požarnega sklada ter
dodatnih sredstev pridobljenih na razpisu Uprave RS za zaščito in reševanje.
Nakup druge zaščitne in reševalne opreme:
Predvideno je tudi sofinanciranje nabave druge gasilske zaščitne in reševalne opreme za
prostovoljne gasilske organizacije in za javni zavod, katera se nabavlja skladno z merili za
organiziranje in opremljanje gasilskih enot.
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- TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 - Aktivna politika zaposlovanja
10039001 - Povečanje zaposljivosti
Z ukrepom sofinanciranja odpiranja novih delovnih mest bo Mestna občina Koper tudi v letu 2014
in 2015 spodbujala zaposlovanje in samozaposlovanje z namenom prispevati k zmanjševanju
problema brezposelnosti. Z drugim ukrepom na področju zaposlovanja pa je predvideno
usposabljanje in izobraževanje zaposlenih oseb, s tem da si le-ti pridobijo teoretična in praktična
znanja uporabljiva na sedanjem ali bodočem delovnem mestu v podjetju.
Razdelitev sredstev bo opravljena na podlagi Pravilnika in javnega razpisa.
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- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
V letu 2014 se začne novo programsko obdobje skupne kmetijske politike 2014 - 2020, ki bo
pomenilo nadaljevanje izvajanja ukrepov iz predhodnega obdobja. Posamezni ukrepi se bodo
izvajali na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope, sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper ter potrjenih shem
državnih pomoči za ukrepe skupinskih izjem in De minimis.
Regresiranje pridelave
V okviru regresiranja pridelave se bodo sofinancirali 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, varstvo tradicionalne krajine,
pomoč za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva mladih kmetov, pomoč za zaokrožitev kmetijskih
zemljišč, pomoč za ustanovitev skupine proizvajalcev ter pomoč za plačilo zavarovalnih premij na
področju živinorejske proizvodnje. Cilji navedenih pomoči so predvsem: zmanjšanje proizvodnih
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stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti ter izboljšanje naravnega
okolja.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Razvoj pridelovalnih kapacitet
Predvidena je sofinanciranje 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.
Razvoj dopolnilne dejavnosti
Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je izjemnega pomena za razvoj našega
podeželja, zato bomo posamezne pomoči oziroma povečanje intenzivnosti pomoči usmerjali v
razvoj turističnih kmetij ter v razvoj predelovalnih kapacitet na kmetijah predvsem na področju
vinarstva in oljkarstva.
Projekti povezani s programi EU- sofinanciranje
Sredstva so namenjena za pripravo in financiranje projektov, ki bodo delno financirana s sredstvi
EU. Med drugim potekajo aktivnosti za projekte, za katere so že znani razpisni pogoji in s partnerji
že pripravljamo vsebine.
Na razpisih Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 STANDARDNI PROJEKTI in STRATEŠKI PROJEKTI je bilo prijavljeno več projektov,
trenutno pa so v izvajanju pod vsebino kmetijstva naslednji:
BioDiNet - Projekt vzpostavlja povezovanja za krepitev medsebojnega sodelovanja na področju
varovanja kulturne dediščine in biotske raznovrstnosti (domačih živali, kulturnih ter divjih rastlin
in živali) na vseh ravneh: genski, vrstni in ekosistemski ter ekonomske upravičenosti gojitve in
vzreje vrst. V okviru projekta se bo nadaljevalo organiziranje Parka avtohtonih živali in rastlin v
Hrastovljah in varovanje biotske raznovrstnosti in kulturne krajine na območju Kraškega roba. V
letu 2014 bomo končali z ureditvijo celotnega območja in izvedli tudi vse projektno predvidene
promocijske aktivnosti.
INTER-BIKE - Glavni cilj projekta je vzpostaviti mrežo kolesarskih in rekreacijskih povezav na
obmejnem območju in s tem prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti na čezmejnem območju.
Mreža bo povezovala vključene subregije na čezmejnem območju in sicer slovensko Istro, Kras,
Brkine, Goriško, Gorenjsko ter tržaško, goriško in videmsko pokrajino. Na novo vzpostavljene
prometne povezave bodo spodbudile varovanje okolja in izboljšale povezanost med mesti in
podeželjem na projektnem območju.
Mestna občina Koper ima v okviru projekta predvidena sredstva za projektno dokumentacijo,
ureditev kolesarske steze od mostu preko Rižane do betonarne v Dekanih, nadzor ter postavitev
tabel na trasi ter ureditev kolesarske poti v smeri Vanganela. V letu 2014 je predvidena še poraba
preostalih sredstev za ureditev kolesarske steze po obstoječi poti Guci-Vanganel ob Badaševici.
REVITAS II - Nadgradnja revitalizacije istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju,
vodilni partner projekta je Mestna občina Koper. Skupna vrednost projekta znaša 843.058,50 EUR,
za Mestno občino Koper pa 203.446,66 EUR. Projekt bo zaključen v letu 2015. Po vsebini obsega

7

predvsem odkup in manjkajočo ureditev infocentra Bržanove domačije, označitev tematske in
rekreacijske poti v zaledju Slovenske Istre, izvedbo delavnic suho gradnje ter izgradnja suhega
zidu.
V letu 2014 in 2015 je predvideno sofinanciranje iz sredstev proračuna Evropske unije v višini
172.929 EUR, iz sredstev državnega proračuna pa je predvideno sofinanciranje v višini 14.881
EUR.
Programi agromelioracij
Naloge s področja zemljiških operacij oziroma izvedba posameznih ukrepov se tudi v letu 2014
bistveno ne spreminja. Upoštevajoč navedeno ostaja v ospredju izvajanje posameznih ukrepov
izključno na področju oljkarstva, sadjarstva in obnove pašnikov. Sprejete uredbe tudi ne
dovoljujejo dodelitev pomoči za nakup opreme za namakanje in ostala namakalna dela, razen v
primeru, ko gre za nakup novih namakalnih sredstev, s katerimi je predvidena 25% manjša poraba
vode.
Adaptacija in vzdrževanje azila
Na podlagi odločbe Veterinarske uprave RS in pregleda, ki je bil opravljen že leta 2012 ter
ugotovljenih pomanjkljivostih, je potrebno dolžni v zavetišču zagotoviti predpisane pogoje skladno
s Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali. Pomanjkljivosti ugotovljene iz zapisnika
inšpekcijskega pregleda smo pričeli odpravljati v letu 2013. Odprava pomanjkljivosti bo
zaključena v letu 2014 in sicer zamenjava preostalih vrat (17 kom) kovinskih mrežnih sten,
sestavljenih iz vrat in fiksnega dela popravilo enih obstoječih ALU vrat, izdelava manjšega ventus
okna v posebnem prostoru; nabava mize v INOX izvedbi za veterinarske posege; zamenjava svetilk
v boksih in delno dotrajane instalacije, ureditev meteornih vod in delno kanalizacije; popravilo
vodovodne instalacije. Sredstva za ta namen v svojih proračunih zagotavljata tudi občini Izola in
Piran.
1105

- Ribištvo

11059001 - Program razvoja ribištva
Ureditev ribiškega pristanišča
Skladno s planom in programom aktivnosti je celotna investicija v obnovo ribiškega pristanišča
zaključena v letu 2013. Projekt je sofinanciran is sredstev proračuna EU.
Zagotovljena sredstva so predvidena za kritje morebitnih stroškov v zvezi s prenosom upravljanja
na upravljalca pristanišč.

13
1302

- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
- Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Investicije v cestno omrežje na območju krajevnih skupnosti na podeželju vključujejo naslednje
posege:
KS Hrvatini:
V proračunu 2014 se nadaljuje s projektom TRADOMO, ki je bil prijavljen in odobren na
poslednjem razpisu Slovenija-Italija v mesecu maju 2011 in zajema ureditev Slemenske ceste.
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Namen projekta je z izgradnjo primerne infrastrukture (Hrvatinske slemenske ceste na SLO strani
in nadaljnje povezave na IT strani) združiti obravnavani prostor na vseh področjih.
Projekt bo predvidoma zaključen v letu 2014. V sklopu projekta se bo v letu 2014 nadaljevalo z
ureditvijo krožišča in dela cestišča proti Kolombanu.
V letih 2015 in 2016 je predvidena ureditev ceste na Brido in ceste mimo gasilskega doma.
KS Boršt: Predvidena je ureditev spodnjega dela ceste za Boršt in sicer od mosta čez Rokavo do
prvega ovinka. To je še zadnji del ceste, ki ni bil prenovljen. V letu 2014 se bo pristopilo k opravilu
oziroma ureditvi dela poškodovane ceste Boršt Labor. V letu 2015-2016 pa je predvidena celotna
ureditev ceste.
KS Marezige: Predvidena so sredstva za sanacijo dela lokalne ceste za Truške ter nadaljevanje
sanacije te ceste v naslednjih letih.
KS Gradin: Predvidena je ureditev priključka ceste iz Hrvojev na državno cesto. Celotna trasa
ceste je bila obnovljena ostal je le ta priključek. Pridobljeno je soglasje DRSC-ja. Nadaljevanje
ureditve je predvideno v letu 2015.
KS Škocjan: Predvidena sredstva vključujejo sredstva za ureditev priključitve Partizanske ceste na
Tribansko cesto in začetne stroške ureditve obvoznice v obrtno cono Šalara.
KS Gračišče: V letu 2015-2016 je z namenom pridobitve virov sofinaciranja zamaknjena celovita
ureditev ceste Smokvica Movraž.
KS Škocjan in KS Vanganel: Zagotavljajo se sredstva za ureditev oziroma nadaljevanje odsekov
kolesarskih poti. Za izvedbo del se bo pridobilo sredstva sofinanciranja s strani regionalnih
spodbud.
KS Dekani: Predvidena je ureditev priključka lokalne ceste na državno cesto z namenom
zagotavljanja preglednega in varnega vključevanje vozil. V naslednjih letih je zajeto financiranje
preplastitve cest v naselju.
KS Škofije: V letu 2015 je predvidena ureditev ceste Zgornje Škofije, ceste Škofije – Tinjan ter
preplastitev cest v Škofijah.
KS Sv. Anton: Ureditev ceste proti Turkom je predvidena v letu 2015.
KS Vanganel: Ureditev ceste na mali Čentur je predvidena v letu 2015.
KS Bertoki: Predvidena je ureditev Ceste borcev z izvedbo pločnika in ureditvijo prometnega
režima. Zaradi povečanega prometa posebno v poletnem času vozišče ne zagotavlja varne vožnje
vseh udeležencev v prometu.
KS Pobegi Čežarji: Predvidena je ureditev grbine na Frenkovi cesti.
KS Šmarje: Predvidena je priprava dokumentacije za ureditev trga pred zadružnim domom in
ureditev cestišča. Predvidena je tudi sanacija dela lokalne ceste za Koštabono. V naslednjih letih je
zajeta ureditev ceste Šmarje Puče, Pomjan Dilici in odsek ceste v Gažonu.
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Pristopilo se bo k obnovitvi asfalta v dolžini ceste 1,1 km smer Cesta Markovec – Gažon in k
asfaltiranju odseka od bolnice Izola proti Markovcu.
Dokumentacija za cestno infrastrukturo
Zagotavljajo se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev občinskih cest ter
izdelava drugih manjših projektov za ureditev cest na podeželju.

Investicije v cestno infrastrukturo
V okviru preplastitev in sanacij mestnih ulic in cest so predvidena sredstva za naslednje obnove in
rekonstrukcije cestne infrastrukture:
- Razne preplastitve in sanacije mestnih ulic na posameznih dotrajanih odsekih javnih cest v
Kopru, preplastitev Vegove ulice, ceste pod nadvozom Slavček in pod hitro cesto Ulica 15.
maja, preplastitev ceste Bošamarin Grinjan, Gozdne ceste v Žusterni, obnova asfaltnih
površin na avtobusni postaji v Kopru in druge manjše preplastitve.
V letu 2014 so zajete naslednje ureditve in projekti za cestne infrastrukture:
-

Pristopili bomo k ureditvi ceste med bloki v Olmu in Prisojah in obvoznice v obrtno cono
Šalara.
Ureditev Srebrničeve ulice: načrtovana je preplastitev ulice z obnovitvijo asfaltne površine.

-

Ureditev Tomšičeve ulice: načrtovana je obnovitev asfalta na delu ceste.

-

Ureditev krožišč zajema obnovo in preureditev na prometnih vpadnicah.

-

Preplastitev II. Prekomorske brigade, dela Dolinske ceste v Olmu in Ceste na Markovec.

Posebej so predvidena sredstva za intervencijske posege na cestni infrastrukturi za izvajanje nujnih
interventnih del, ki se pojavijo tekom leta.
13029003 Urejanje cestnega prometa
Predvidena sredstva so namenjena ureditvi novih parkirnih površin, obnovi in ureditvi posameznih
javnih parkirišč ter garažnih hiš.
Načrtovano je urejanje dodatnih parkirnih površin v mestu z namenom, da se zagotovi urejene hitre
povezave na prijaznejši in cenovno ugodnejši javni prevoz. Gre za dodatne parkirne površine ob
Kolodvorski cesti in ureditev parkirišča ob priključnem kraku Semedela. S projektoma se je občina
prijavila na razpis »Parkiraj in se pelji«, Ministrstva za infrastrukturo in prostor in tako pridobila
sredstva za sofinanciranje. S pridobitvijo navedenih parkirišč bo Mestna občina Koper prispevala k
hitrejšemu razvoju javnega cestnega prometa, spremembam navad potnikov in povečani rabi koles.
Osnovni namen obeh projektov je vzpostavitev in spodbujanje razvoja učinkovitejšega, potnikom
privlačnejšega in hitrejšega integriranega sistema javnega potniškega prometa (z uvedbo enotne
vozovnice) v okviru , ki bo pomembno prispeval k spremembi potovalnih navad prebivalcev MOK,
kot tudi ostalih obiskovalcev občine ter turistov, kar bo vplivalo na zmanjšanje potreb po rabi
osebnih vozil, skrajšanje dolžine poti opravljene z osebnimi vozili, zmanjšanje števila vozil v
mestnih središčih, zmanjšanje hrupa in emisij CO2, izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje
vsakodnevnih prometnih zastojev v mestu Koper. Projekta bosta potnikom omogočil možnost
preusmeritve na trajnostne oblike prevoza s prestopanjem iz osebnih vozil na trajnostno naravnan,
energetsko učinkovitejši in čistejši javni potniški promet in uporabo koles za prevoz v center mesta.
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Predvidena je tudi ureditev prometnih režimov, parkirišča na območju krajevne skupnosti Za
gradom in mestnega jedra, ureditev parkirišča ob glavni avtobusni postaji Koper s parkirišči za
avtodome in ureditev parkirišča ob pokopališču ter ureditev in usposobitev garažne hiše v Olmu do
predaje Komunali Koper v upravljanje in ureditev mirujočega prometa Za gradom.

13029004 - Cestna razsvetljava
Javna razsvetljava dopolnitve
Med investicijske izdatke načrtujemo sredstva namenjena širitvam oziroma posameznim
dopolnitvam obstoječega sistema javne razsvetljave ter investicijskemu vzdrževanju infrastrukture
javne razsvetljave. Dopolnitve javne razsvetljave se izvajajo skladno s prioritetami posameznih
krajevnih skupnosti. V letu 2014 je načrtovano dopolnjevanje novoletne okrasitve z nabavo novih
svetil.
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
Sofinanciranje pri izgradnji državnih cest in krožišč
- V letu 2014 so predvidena sredstva za nadaljevanje sofinanciranja občine pri izgradnji
državnih cest in krožišč in projektno dokumentacijo.
Zagotavljajo se tudi sredstva za ureditev montažnega rondoja s potrebnimi gradbenimi deli v
Bertokih pri vrtcu v smeri Koper po stari cesti.
Parenzana
V letu 2014 je potrebno izvesti projektiranje še edinega manjkajočega dela kolesarske poti
Parenzane, ki povezuje Bertoke s Škocjanskih zatokom. Sodelujemo z državnimi organi z
namenom, da bi izvedba v celoti prešla pod državno okrilje, saj je Parenzana zavedena kot
kolesarka steza državnega pomena.
V letu 2015 je zamaknjeno tudi sofinanciranje pri izgradnji Jadranske ceste, ki je državna
investicija.
14

- GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
Subvencije v gospodarstvo – državne pomoči
Za spodbujanje gospodarske aktivnosti bo Mestna občina Koper tudi v letu 2014 in 2015 z
dodatnimi sredstvi spodbujala nastajanje majhnih in srednje velikih gospodarskih družb.
Zagotavljanju pogojev za hitrejšo rast majhnih in srednje velikih gospodarskih družb bomo
namenjali sredstva za sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
novih produktov in storitev. Poleg tega bo občina podjetnikom in obrtnikom subvencionirala tudi
nastope na razstavah, sejmih doma ali v tujini, promoviranje razvoja novih proizvodov in storitev iz
občine. Del sredstev bo namenjen podjetjem, ki se prijavljajo na mednarodne razpise.
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Sredstva se bodo razporejala na podlagi Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo
v Mestni občini Koper.
1403

- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Investicije v turistično infrastrukturo
Predvidena so sredstva za nabavo dotrajane prireditvene opreme za potrebe izvajanja prireditev.
V letu 2014 je načrtovana tudi dopolnitev opreme TIC.
Sofinanciranje projekta »Zakladi Istre«, vključuje sredstva, ki zajema razvoj bogate naravne in
kulturne dediščine ter združevanje gostinskih ponudnikov in tipičnih gastronomskih produktov
Istre. Mestna občina Koper je vodilni partner projekta, ki ga sofinancira EU in turistična zveza.

15

- VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

- Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
Projekt ravnanja z odpadki – deponija
V NRP je predvideno nadaljevanje gradnje s postopno ureditvijo »Zbirnega centra Srmin« in
»Ploščadi za obdelavo in začasno hranjenje komunalnih odpadkov, pričetek sanacije deponije
Dvori in ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov.
V okviru teh nalog se črpajo namenska sredstva taks za obremenjevanje okolja.
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
-

Investicijsko vzdrževanje meteorno kanalizacijskega sistema zajemajo sredstva za nujne
posege v sistemu v letu 2014 in v letu 2015.
V sklopu navezave kanalizacije na obalno centralno čistilno napravo se v letu 2014
zagotavljajo sredstva za pripravo izgradnje kanalizacije Škofije II. in kanalizacije Dekani II.
Občina bo s projektom izgradnje kanalizacije v Škofijah poskušala pridobiti sredstva na
razpisu za sofinanciranje s strani evropskega proračuna z namenom celovite izgradnje
kanalizacijskega omrežja na tem območju.

-

V NRP MOK 2014 -2017 so predvidena tudi sredstva za izgradnjo kanalizacije in vodovoda
Loka. S tem projektom se bo občina prijavila na razpis EU sredstva za razvoj regij.

-

V NRP MOK 2014 -2017 so predvidena tudi sredstva za izgradnjo kanalizacije Brageti. S
tem projektom se bo občina prijavila na razpis EU sredstva za razvoj regij.

-

V letu 2014 se zagotavljajo sredstva za izdelavo projekta za gradbena dela kanalizacije na
območju Kampel kapelica in manjša gradbena dela na sekundarnem omrežju Škocjan.

-

V letu 2014 in v prihodnjih letih so predvidena tudi sredstva za izgradnjo hišnih priključkov
na kanalizacijsko omrežje.

-

V prihodnjih letih je v NRP je vključen tudi projekt SECARE. Načrtovana je gradnja
kanalizacijskega omrežje v Žusterni - Mulet ter pridobitev potrebne dokumentacije za
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izgradnjo kanalizacije za območje Bežkove, Veluščkove, Ulica 15. maja itd. V primeru
odobritve sofinanciranja projekta je predvidena izvedba v letu 2015 in 2016.
-

V naslednjih letih je zastavljeno urejanje nadaljnjih odsekov kanalizacijske infrastrukture na
območju Sv. Antona – Tomažiči..

-

Iz sredstev najemnin od gospodarske javne infrastrukture je v načrt razvojnih programov
zajet program obnove kanalizacijskega omrežja. Izvajajo se obnove obstoječe infrastrukture
po vsakoletnem programu obnov.

-

V letu 2014 so načrtovana tudi sredstva vezana na aktivnosti pridobivanja projektov za
izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v Rakitovcu ter drugih manjših vej
kanalizacijskega omrežja.

-

V letu 2014 in 2015 so predvidena sredstva za nadaljnjo odpravo pomanjkljivosti na
projektu izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za občino Koper in občino
Izola. Dela se krijejo iz sredstev na osnovi unovčenih bančnih garancij za dobro izvedbo
pogodbenih del skladno s pogodbenimi pogoji med Mestno občino Koper in podjetjem
Primorje d.d..

1506

- Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave
V tem sklopu je zajet projekt sofinanciranja alternativnih virov energije, v okviru katerega bo
občina zagotovila financiranje naložbe v obnovljive vire v izobraževalne namene.

16
- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST
1602

- Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje
Prostorski izvedbeni akti vključujejo pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za
ureditev centralne parkirne hiše, PUP staro mestno jedro Koper - dokončanje akta prostorskih
ureditvenih pogojev na območju starega mestnega jedra, spremembe in dopolnitve obstoječega LN
Marina (kopenski del) za možnost umestitve drugačnih dejavnosti v predhodni fazi pred umestitvijo
marine, priprave prostorske dokumentacije za umestitev otoka v prostor in drugih prostorsko
izvedbenih pogojev.
V letu 2014 se nadaljuje z izdelavo prostorskega akta ureditve cestnega odseka pri vasi Mlini proti
mejnemu prehodu – priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev Ceste Mlini
in prostorske dokumentacije za razvojno cono Srmina na lokaciji določeni za trajno deponijo
viškov materiala industrijske cone Srmin v območju Državnega lokacijskega načrta za drugi tir
železniške proge na odseku Divača-Koper (Uradni list RS št. 43/2005). V izvedbi je zasnova
komunalne infrastrukture, variantnih rešitev ter vse potrebne strokovne podlaga za pripravo
poplavne študije, okoljskega poročila in priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za
gospodarsko obrtno in razvojno cono Srmin zahod.
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1603

- Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo
V naslednjem štiri letnem obdobju so predvidene aktivnosti s katerimi zagotavljamo pokritje
celotnega območje MOK z vodno preskrbo.
Predvidene so naslednje investicijske naloge:
-

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Obale. V letu 2009 je občinski svet potrdil
investicijski program, ki zajema obnovo vodovodnih sistemov v letih 2010-2013, v letu
2012 pa tudi novelacijo investicijskega programa. Izvedba investicije je predvidena s
sofinanciranjem iz sredstev Kohezijskega sklada proračuna EU, ki je bilo odobreno v letu
2013. Viri za sofinanciranja se zagotavljajo po sprejeti investicijski dokumentaciji.
Izvajalec del je izbran in uveden v delo, dela se izvajajo v vseh treh obalnih občinah
skladno s terminskim planom. Projekt bo predvidoma zaključen v letu 2015.

-

V letih 2014 do 2016 je predvideno nadaljevanje sofinanciranja projekta Oskrba s pitno
vodo Obale in Krasa.

-

Predvidena so sredstva za izvedbo novega vodovodnega omrežja na področju KS Gradin za
vas Abitanti.

-

V naslednjih letih je zastavljeno urejanje nadaljnjih novih odsekov vodovodnega omrežja v
preostalih naseljih občine.
V proračun 2014 so vključena tudi sredstva vezana na aktivnosti pridobivanja projektov za
izgradnjo vodovodnih sistemov.

-

Program obnove vodne infrastrukture zajema obnove posameznih odsekov vodovodnih
sistemov na območju Mestne občine Koper in posege v skupni vodovodni sistem obale.
Program zajema v letu 2014 obnove v Dekanih, v Škofijah tudi obnovo za šolo in vrtec, v Črnem
kalu in Pobegih.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
V letu 2014 je poleg pridobivanja zemljišč za nujno potrebne širitve nekaterih vaških pokopališč,
ki jih upravljajo krajevne skupnosti je predvidena ureditev dostopa in pridobitev prostora za
parkiranje ob pokopališču v Šmarjah, s čimer bi delno omili težave s parkiranjem oziroma
prometne zagate, ki zaradi ozkega cestišča nastajajo ob izvedbi pogrebnih obredov. Izvedba te
naloge je bila predvidena že v lanskem letu vendar se je zaradi težav pri pridobivanju zemljišča
premaknila v letošnje leto.
V letu 2014 in 2015 je predvidena ureditev pokopališča Rožar – Stepani in pokopališča na Plavjah
in Rakitovcu.
V letu 2014 je predvidena širitev mestnega pokopališča v Škocjanu z namenom pridobitve cca 80
novih grobnih mest.
V Ankaranu je predvidena ureditev novega pokopališča. V letu 2014 se zagotavljajo sredstva za
projektiranje.
16039003 - Objekti za rekreacijo
Program vključuje investicijsko vzdrževanje, obnove javne infrastrukture in sredstva novih
objektov za rekreacijo:
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-

-

-

Za nujne posege investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture se vsako leto zagotavljajo
sredstva v okviru proračunskih možnosti.
za ureditev parkovnih površin v mestu in zasaditev avtohtonih vrst rastlin.
Sredstva za dokončanje izdelave projekta razširitve pomola na Ukmarjevem trgu.
Sredstva za rekonstrukcijo Kopališkega nabrežja z ureditvijo parka ob Kapitaniji in
panoramskega dvigala ob Bastionu. Projektna dokumentacija je bila pripravljena v letu
2013. Občina bo s projektom poskušala pridobiti sredstva na razpisu za sofinanciranje s
strani evropskega proračuna z namenom celovite prenove javnih površin na obalnem delu
mestnega jedra Kopra. Izvedba investicije bi pripomogla k povečanju atraktivnosti in
privlačnosti starega mestnega jedra Kopra kot turistične destinacije, s tem pa izboljšala
učinkovitost ter konkurenčnost predvsem turističnih, gostinskih ponudnikov, malih trgovin
in ostalih storitvenih dejavnosti v starem jedru mesta Koper
V projekcijah za naslednja leta je v Ankaranu predvidena ureditev parka v centru Ankarana
in ureditev pešpoti v Ankaranu od centra do cerkve ter celovita ureditev plaže v Valdoltri in
plaže v Lazaretu in na območju Sv. Katarine.
S projektom Ureditev mestnih kopališč se zagotavljajo sredstva za ureditev mestnega
kopališča v Kopru in v Žusterni skupaj z nabavo opreme v skupni višini 200.000 EUR.
S projektom Ureditev pešpoti od Badaševice do Žusterne v višini 90.000 EUR pa je
načrtovana preplastitev pešpoti in kolesarske poti na navedenem odseku.

V letu 2014 so planirana sredstva namenjena za dokončanje investicijsko – vzdrževalnih del na
igriščih na podeželju in nepredvidene intervencijske naloge.
Predvidena je tudi ureditev igral na igrišču Za Gradom in pripravo projektov za ureditev parka in
igrišča v Dekanih.
16039005 - Druge komunalne dejavnosti
V letu 2014 so predvidena sredstva za pripravo dokumentacije v ostalo infrastrukturo po KS,
popisov del in nadzorov, sredstva za ne planirana nujna dela in investicije v drugo komunalno
infrastrukturo. Posebej so planirana še sredstva za najbolj nujne intervencijske ali vzdrževalne
posege na komunalni infrastrukturi v KS.
Predvidena so sredstva za projektne rešitve za celovito ureditev prostora med spomenikom NOB in
odcepom za Osp v Črnem Kalu, kamor bi na pobudo KS umestili tudi tržnico za lokalne pridelke,
informativno turistično točko in druge servise za potnike in obiskovalce.
Predvidena so tudi sredstva za projektne rešitve ureditve centra Šmarij ob zadružnem domu, ko
bodo dokončna dela sanacije glavnega cevovoda skozi Šmarje in bodo izvedeni veliki posegi v
cestno telo.
Planirana tudi sredstva za ureditve lokalne infrastrukture v Zazidu, ki zajemajo postavitev
avtobusne čakalnice in sanacijo starega vodnega zajetja.
Zagotavljajo se sredstva za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo in posodobitev črpališča
na semedelski bonifiki.
V letu 2014 so predvidena tudi sredstva za najnujnejši obseg izvedbe čiščenja državnih vodotokov
in priobalnih zemljišč z namenom preprečitve poplav.
V letu 2014 se zagotavljajo sredstva za pripravo projektov za ureditev javnih sanitarij na mestnem
kopališču.
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1606
- Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
Aktivnosti ter naloge, ki se bodo izvajale za opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo
zajemajo naslednje projekte:
- Območje, Gospodarsko obrtne razvojne cone Sermin, kjer se nadaljuje z izgradnjo
manjkajoče gospodarske javne infrastrukture,
- izvedba komunalnega opremljanja na področju bazenskega in poslovnega kompleksa na
Bonifiki,
- infrastrukturo na preostalih posameznih območij (posamezna območja mesta kot tudi druga
manjša območja v Mestni občini Koper),
- izdelava geodetskih načrtov in projektov za izgradnjo komunalnih objektov in sredstev za
nadzor.
Naloge se bodo izvajale fazno in z vključevanjem vseh možnih virov. Program opremljanja se
vsako leto dopolnjuje s ukrepi učinkovitega komunalnega opremljanja na celotnem območju
občine in sprejetimi programi opremljanja.
16069002 - Nakup zemljišč
V načrtu razvojnih programov 2014-2017 se skladno s prostorsko politiko opremljanja stavbnih
zemljišč zagotavljajo sredstva za odkupe zemljišč, zamenjave in uveljavljanje predkupne pravice.
V letu 2014 se načrtuje nadaljevanje odkupov nepremičnin na naslednjih območjih oziroma v okviru
izvedbe investicij kot sledi:
- ureditev območja za potrebe širitve OŠ Dekani,
- rekonstrukcija obvoznice Smokvica-Movraž,
- rekonstrukcija Slemenske in lokalne ceste v Hrvatinih,
- GORC Sermin,
- ureditev dostopnih poti v naseljih Tomažiči-Ravne na območju Sv. Antona
- ureditev ceste v naseljih Vanganel in Šantoma,
- ureditev cestnega priključka v Hrvojih,
- izgradnja krožišč (ureditev premoženjskopravnih razmerij za obstoječa krožišča ter na novo
projektirana na območjih vhoda v naselje Dekani in Frenkove ceste v Pobegih) in kolesarskih
stez,
- ter ureditev premoženjskopravnih razmerij za nepremičnine v zasebni lasti, na katerih se
nahaja gospodarska javna infrastruktura v lasti lokalne skupnosti.
V okviru razpoložljivih sredstev bodo izvedeni tudi drugi nujni odkupi za potrebe urejanja javne
infrastrukture oziroma javnega interesa.
V naslednjih letih se predvideva zagotavljanje sredstev za predkupne pravice, druge odškodnine ter
odkupi zemljišč ali stavbnih pravic na območjih predvidenih občinskih investicij.
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1702

- ZDRAVSTVENO VARSTVO
- Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov
Izgradnja zdravstvenega doma v Kopru
V letu 2006 je bila dokončana izgradnja nadomestnih prostorov novega zdravstvenega doma na
Ljubljanski cesti. Omogoča uspešno delovanje vseh zdravstvenih služb in ambulant, ki so delovale
razpršene na raznih lokacijah v neustreznih in premajhnih prostorih. Tako v novem objektu
delujejo: Dispanzer za pljučne bolezni, TBC in RTG, Center za preprečevanje in zdravljenje
odvisnosti od prepovedanih drog, Splošna ambulanta, Dežurna zobna ordinacija, Dispanzer
medicine dela, prometa in športa, Patronažno zdravstveno varstvo in nega na domu ter
Psihohigienski dispanzer. V novem objektu smo zagotovili tudi prostore za Društvo »SVIT«,
predvideni so prostori za novo lekarno.
V načrtu razvojnih programov so predvidena sredstva za odplačilo 20 letnega leasinga.
18
1802

- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
- Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina
Spomeniško varstvene akcije
V letu 2014 in 2015 načrtujemo sofinanciranja sanacij posameznih objektov, ki imajo status
spomenikov oziroma so pomembni za ohranitev naše identitete.
Sanacija Sv. Frančiška
Objekt ima status spomenika (Odlok o razglasitvi posameznih nepremičnih kulturnih in
zgodovinskih spomenikov v MOK, Uradne objave, št.1/93), zato je bilo za sanacijo potrebno
izdelati najprej konservatorski program. Na osnovi potrjene dokumentacije smo investicijo prijavili
na Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve
''regionalni razvojni programi'' razvojne prioritete ''razvoj regij'' operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012.
Z deli smo začeli 8.10.2012, ko so se pričela arheološka izkopavanja. V letu 2013 so se nadaljevala
arheološke in geomehanske raziskave ter izvedba gradbenih del po projektu.
Občinski svet MOK je 3.10.2013 sprejel novelacijo IP iz katere izhaja, da bo skupna vrednost
investicije 1,981.240,00 EUR. Od tega bo MOK zagotovila 620.544,00 EUR, ESRR - EU
1.360.696,00 EUR. Rok za dokončanje vseh del (gradbeni posegi, oprema,…) je september 2014.
Gradbeni posegi naj bi bili zaključeni spomladi 2014, celotna investicija pa naj bi bila zaključena v
drugi polovici leta 2014.
Obnova vaških jeder
Obnova objektov kulturne dediščine, pomembne in značilne za določen kraj ali območje
predstavlja v tem primeru nadaljevanje projektov celostnega razvoja podeželja ali inicialnih
razvojnih načrtov, ki so bili v preteklosti sofinancirani iz razpisov posameznih ministrstev ali
projektov, ki so se v preteklosti že financirali iz proračuna MOK.
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V okviru obnove vaških jeder bomo pristopil k ureditvi drenaže objekta Bržanova Domačija v
Smokvici, ker padavinska voda prodira v kletni prostor z razstavnimi vitrinami in mizami ter
povzroča škodo.
Projekt Camaa
Projekt predvideva zagotovitev upravljanja nekdanjih vojaških struktur in zgradb. Cilj projekta je
izvedba arheoloških raziskav ob ostanku koprskega obzidja, izvedba načrta sanacije obzidja v
Kubedu in skupna ureditev načrta obnove ob Kaštelirju v Ellerjih. Večino dela bodo izvedli
projektni partnerji samostojno. Velikega pomena bo aktivno sodelovanje z ZVKDS ter ZRC SAZU.
MOK bo izvedla investicijsko le postavitev označevalnih tabel z vsebino koprskega obzidja.
Naredil se bo tudi prenos vseh podatkov o pomembnih tovrstnih strukturah na območju MOK in
celotnem programskem območju. Vzpostavila se bo računalniška baza podatkov, ki bo omogočila
primerjavo vsebinskih programov, ki se v samih objektih izvajajo ter so tudi hipotetično izvedljivi
in predvsem dovoljeni.
Projekt »Ohranitev kulturne dediščine - Bastion včasih in danes«
Za izvedbo projekta je občina pristopila k javnemu razpisu za sofinanciranje projektov Programa
Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 kjer je določeno, da lahko občina pridobi 95 %
upravičenih stroškov. Iz tega izhaja, da bo občina pridobila iz razpisa nepovratna sredstva v višini
1.375.207,94 EUR. Preostanek za izvedbo projekta v višini 399.327,66 EUR, bo zagotovila iz
lastnega proračuna. Mestno obzidje ob Bastionu je v slabem stanju, na določenih delih je porušeno
in predstavlja nevarnost za obiskovalce in vozila, ki se nahajajo na parkirišču pod njim. Iz tega
izhaja, da je namen projekta, na praktičen način uporabiti revitalizacijo kulturne dediščine za
promocijo starega mestnega jedra.
18029002 - Premična kulturna dediščina
Obnova Pokrajinskega muzeja Koper
Mestna občina Koper se bo s projektom »Obnove Pokrajinskega muzeja Koper« oz. obnove palače
Belgramoni Tacco prijavila na razpis za pridobitev EU sredstev za razvoj regij. Predvidena je
obnova palače (zamenjava stavbnega pohištva, ureditev fasade, preureditev del prostorov v
pritličju, ki bi bili namenjeni servisnim storitvam, …) s katero bi namenili tudi nekaj dodatnega
prostora za novo stalno razstavo. Načrtovana je investicija v višini 1.307.446,00 EUR, od katerega
bi sofinanciranje znašalo 909.755,00 EUR. Načrtovano je, da bi bila investicija zaključena v letu
2015.
1803

- Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
S sredstvi načrtovanimi v letu 2014 se izvajajo nujna investicijsko vzdrževalna dela.
18039002 - Umetniški programi
Investicijsko vzdrževanje Gledališče Koper
Predvidena so sredstva za investicijsko vzdrževanje obnovljenega gledališča v višini 13.500 EUR
skladno z zavezo do norveškega mehanizma, v okviru katerega je bila sofinancirana obnova
gledališča.
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1804

- Podpora posebnim skupinam

18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim
Investicijski transfer za SSIN
Tudi v proračunu za leto 2014 zagotavljamo sredstva za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja
prostorov in nakupa opreme za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti po predlogu
narodnostne skupnosti.
1805

- Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa
ŠRC Bonifika- oprema
V okviru sredstev za ureditev Športnega parka Bonifika se zagotavlja sredstva za razširitev fitnesa
na objektu ob nogometnem stadionu in nabavo oziroma zamenjavo dotrajane opreme v okviru
športnih površin na športnem parku.
Ureditev dodatnih športnih površin na Bonifiki
V okviru projekta je predvidena umestitev novih športnih površin v športnem parku Bonifika in
sicer: večje nogometno igrišče, manjše nogometno igrišče, ureditev povezovalnih poti med
posameznimi igrišči, podaljšanje tekaške steze na 1,0 km, postavitev air-fresh sistema ob tekaški
stezi, razširitev obstoječega poligona za fitnes ter širitev otroškega igrišča.
V okviru sredstev za ureditev Športnega parka Bonifika se zagotavlja sredstva za razširitev fitnesa
na objektu ob nogometnem stadionu. Investicija je v teku in se odvija po sklopih glede na sprejeti
investicijski program.
Ureditev tenis igrišč
V letu 2014 so predvidena sredstva za ureditev tribune in sanitarno garderobnih prostorov pod
tribunami na tenis igriščih ter ureditev štirih igrišč z novo plastično maso.
Mestni stadion
Planirana sredstva so namenjena plačevanju leasing obrokov za izgradnjo nogometnega stadiona in
atletske steze in se izplačujejo iz proračuna skladno z amortizacijskim načrtom.
Namenska sredstva za odplačilo finančnega lizinga Bonifika
Sredstva za odplačilo finančnega lizinga za dvorano Bonifika se zagotavljajo skladno z zapadlostjo
pogodbenih obveznosti.
Olimpijski center Koper – bazen Koper
V letu 2014 in 2015 zajemajo potrebna sredstva za urejanje razmerij oziroma sofinanciranje
izgradnje poslovno bazenskega kompleksa po sporazumu s podjetjem Primorje d.d. – v stečaju.
Vključena so tudi sredstva za izdelavo dokumentacije za olimpijski bazen. V letu 2015 je
predvideno zaključevanje nedokončanega objekta bazena v Olimpijskem centru Koper do tretje
gradbene faze, ki vključuje predvsem izvedbo strehe objekta, izvedbo odvodnjavanja objekta ter
ureditvijo fasade.
ŠRC Ankaran
V prihodnjih letih je v projekciji NRP-ja zajeta celovita zasnova športnega centra v Ankaranu.
Predvideva se priprava projektne rešitve in v okviru tega zastavitev izgradnje novih športnih

19

objektov. Z navedenimi rešitvami bo v Ankaranu urejen večnamenski športni center za občane kot
za razvoj športnega turizma.
Center vodnih športov
V prihodnjih letih je v projekciji NRP-ja zajeta tudi izvedba ureditve novega centra vodnih športov
v Ankaranu, ki bo zajemal prostorske pogoje za vrsto športnih aktivnosti za različne vodne športe,
ki zahtevajo specifično infrastrukturo.
Stadion Šmarje
V letu 2014 so predvidena potrebna sredstva za ureditev športnega parka v Šmarjah.
Stadion Dekani
V letu 2014 so predvidena sredstva za priključek reflektorjev na električno omrežje na novo
zgrajeno trafo postajo na nogometnem stadionu v Dekanih.
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- IZOBRAŽEVANJE

1902

- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci
Na področju vrtcev so predvidene naslednje investicijske naloge:
•
•
•
•

•
•

•

Ureditev Vrtca Ankaran – Predvidena sredstva so namenjena plačevanju leasing obrokov,
ki bodo zapadli v plačilo v letu 2014 skladno z amortizacijskim načrtom.
Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih – Skladno s programom investicijskega
vzdrževanja v vrtcih se zagotavljajo nujni posegi.
Nabava opreme in igrala – predvidena sredstva so namenjena za ureditev igrišč in opreme
ob vrtcih.
Občina se je s projektom za energetsko učinkovito sanacijo Vrtca Škofije prijavila na
Javni razpis «Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev,
zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti» uspešno prijavila z namenom
pridobitve nepovratnih sredstev. Z izvedbo projekta bo občina zagotovila zmanjšanje
stroškov investicijskega vzdrževanja, zmanjšanje porabe toplotne energije, prihranek pri
stroških za energijo.
Novogradnja Vrtec Dekani – V letu 2014 je predvidena izdelava dokumentacije za
izgradnjo nadomestnega objekta vrtca v Dekanih. V prihodnjih letih bomo pristopili k
izgradnji nadomestnega objekta vrtca v Dekanih.
S projektom za energetsko učinkovito sanacijo za Vrtec Koper - enota Kekec in za Vrtec
Semedela enota Markovec se je občina uspešno prijavila na razpis za pridobitev
nepovratnih sredstev Kohezijskega sklada EU. Ustrezno investicijsko dokumentacijo je
potrdil občinski svet.
Dozidava vrtca v Škofijah – predvidena so sredstva za zagotavljanje ustreznih prostorov
vrtca. Močan porast števila otrok je narekoval prilagajanje šolskih prostorov za potrebe
vrtca, kar pa je bila le rešitev v sili. Z dozidavo vrtca v Škofijah bomo pridobili 518,75 m2
površin. V nove prostore bomo septembra 2014 lahko preselili oddelek predšolske vzgoje,
ki se sedaj izvaja v objektu OŠ Škofije, hkrati pa bomo imeli še prostor za sprejem 3
dodatnih oddelkov predšolskih ali šoloobveznih otrok. Z razbremenitvijo objekta OŠ
Škofije bomo zagotovili prepotreben prostor za izvedbo osnovnošolskega programa. Dela
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•

1903

potekajo skladno s potrjenim investicijskim programom. Za projekt je odobreno
sofinanciranje v višini 160.650 EUR. S strani prijave na Javni poziv »Razvoj regij.
Vrtec Gažon – za leto 2014 je predvidena ureditev prostorov z namenom pridobitve dveh
oddelkov v stari šoli.

- Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo
V okviru programa so predvidene naslednje investicijske naloge:
- Podružnična šola Sveti Anton: V letu 2014 so predvidena sredstva za izgradnjo
nadomestne podružnične šole OŠ Prade v Sv. Antonu na osnovi finančnega leasinga.
- Projektna dokumentacija za osnovne šole: predvidena je priprava projektne
dokumentacije za italijansko osnovno šolo in vrtec v Semedeli.
- Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih: sredstva so namenjena za nujna investicijsko
vzdrževalna dela, predvsem na objektih zaradi dotrajanosti le teh.
- Mednarodni projekt »Obnovljivi viri energije« se v letu 2014 nadaljuje in bomo v okviru
projekta pristopili k energetski obnovi OŠ Hrvatini in OŠ Šmarje.
- V okviru proračunskih možnosti pripravljamo še projekte za energetsko učinkovito sanacijo
osnovne šole Dušana Bordona in Osnovno šolo v Marezigah.
- Za energetsko učinkovito sanacijo OŠ Dušana Bordona je ustrezno investicijsko
dokumentacijo je potrdil občinski svet. S projektom se je občina za pridobitev nepovratnih
sredstev in bila uspešna. Temeljni razlogi za investicijsko namero so izboljšanje kvalitete
učnega okolja za učence, pogojev za izobraževanje učencev ter upoštevanje Pravilnika o
učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES) in Energetskega zakona.
- S projektom za energetsko učinkovito sanacijo Osnovne šole Antona Ukmarja se je
občina za pridobitev nepovratnih sredstev prijavila na Javni razpis «Sofinanciranje operacij
za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih
skupnosti» in bila uspešna. Z izvedbo projekta bo občina zagotovila zmanjšanje stroškov
investicijskega vzdrževanja zaradi obnove strehe pri navedenem objektu, zmanjšanje porabe
toplotne energije, prihranek pri stroških za energijo in boljšo kakovost učnega procesa in
bivalnega ugodja učencev.
- V letu 2014 in 2015 se zagotavljajo sredstva za nabavo računalnikov in opreme osnovnih šol
skladno s programom in sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov šol.
- OŠ P.P. Vergerio il Vecchio Koper: Dokumentacija predvideva temeljito obnovo objekta z
nadzidavo, s čimer bomo zagotovili ustrezne prostore in pogoje za izvajanje šolskega
programa, ki se bo izvajala po potrditvi in pridobitvi sredstev s strani MŠŠ.

20- SOCIALNO VARSTVO
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049003
Socialno varstvo starih
Dom starejših oseb
Obalni dom upokojencev Koper je dolžan, v skladu z odločbo o ukrepih zavoda za postopno
približevanje predpisanemu bivalnemu standardu, ki jo je izdala inšpekcijska služba ob rednem
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inšpekcijskem nadzoru v letu 2009, zagotoviti stanovalcem doma, ki imajo težave z demenco,
obravnavo in namestitev, ki bo v skladu s standardi in normativi socialno varstvenih storitev. Zavod
zato načrtuje prenovo prostorov v pritličju doma za varovani oddelek in ambulanto. V proračunu za
leto 2014 so predvidena sredstva za sofinanciranje investicije, ki je bila delno sofinancirana že v
letu 2013.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
Pomoč brezdomcem
Sredstva so namenjena izdatkom za ureditev komunalne infrastrukture in nabavo ter priklop dveh
bivalnih enot za brezdomce.

Št.: 410-140/2013
NRP MOK je bil sprejet na 15. seji občinskega sveta dne 19.12.2013.
Na 18. seji občinskega sveta dne 10.4.2014 je občinski svet sprejel odlok o spremembah odloka o proračunu Mestne
občine Koper za leto 2014 – rebalans in dopolnitve Načrta razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje
2014-2017.

Koper, 10. april 2014
Pripravili:

Župan:

Pristojni uradi

Boris Popovič
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