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ŽUPAN – IL SINDACO 
 
 
 
 

NA�RT RAZVOJNIH PROGRAMOV  ZA OBDOBJE  2006-2009 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 

 
Na�rt razvojnih programov predstavlja tretji del prora�unske dokumentacije in odraža razvojno 
politiko ob�ine na podro�ju investicijskih izdatkov ob�ine in državnih pomo�i za naslednja štiri 
leta. Sestavljajo ga letni na�rti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov 
ob�inskega prora�una, ki slonijo na ob�inskih dokumentih dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja, 
dolo�bah posebnih zakonov  ali drugih  predpisov. 
  
V na�rtu razvojnih programov se izkazujejo na�rtovani izdatki prora�una za investicije  in državne 
pomo�i v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po: 
 

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov oziroma po programski 
klasifikaciji prora�una; 

- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili prora�un prihodnjih let; 
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov. 

 
V prora�un teko�ega leta se vklju�uje in sprejema na�rt razvojnih programov  za leto, na katerega 
se nanaša prora�un. Na�rt razvojnih programov se letno dopolnjuje. Vsi neposredni uporabniki 
uskladijo na�rte razvojnih programov  s sprejetim prora�unom. �e predlog na�rta razvojnih 
programov ni usklajen s prora�unom, ga mora nosilec uskladiti s prora�unom v 30 dneh po 
uveljavitvi prora�una. 
 

V na�rt razvojnih programov  vklju�eni programi in projekti so osnova za izvajanje investicijskih 
nalog ob�in na vseh podro�jih ter osnova za razpis državnih pomo�i na ob�inski ravni. 
 
V nadaljevanju je podana obrazložitev na�rta razvojnih programov MOK za obdobje 2006-2009 po 
prora�unski strukturi   posebnega  dela prora�una. 
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04         - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE  
 

402 - Informatizacija uprave  
Razvoju informacijske družbe in e- poslovanju posve�a mestna ob�ina koper posebno pozornost. 
Ta bo usmerjena predvsem v razvoj elektronskih storitev za ob�ane. 
 
04029001   - Informacijska infrastruktura  
Pri dograjevanju informacijske infrastrukture se bodo izvajale slede�e aktivnosti: 
 

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

 
- Optimizacija ra�unalniške mreže (gigabitne povezave , diskovna polja) z integracijo 

krajevnih skupnosti zajema preto�nost lokalne ra�unalniške mreže in postaja eno od 
najbolj obremenjenih ozkih grl informacijskega sistema (koli�insko zahtevni 
prostorski in dokumentacijski podatki). Že v letu 2003 za�eta nadgradnja mreže na 
hitrost 1 Gbps se bo nadaljevala tudi v letu 2006.  

- Predvidevamo dokon�no  nadgradnjo centralnega diskovnega sistema (diskovno 
polje), na katerega bi preselili vse najpomembnejše podatke, ki so sedaj razpršeni po 
uporabniških delovnih postajah. S tem bomo zagotovili ve�jo varnost, dostopnost, 
hitrost prenosa in lažje vzdrževanje. 

 
- V okviru investicijskega vzdrževanja in nabave strežnikov in druge centralne 

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

 
- Nadaljevali bomo z zamenjavo dotrajanih in tehnološko zastarelih delovnih postaj 

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

 
- Izdelava sistemov za integracijo prostorskih podatkov v inf.sistem ob�ine, ki je 

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

 
- Obstoje�o programsko in strojno opremo za posredovanje geolokacij in vzdrževanje 

prostorskega informacijskega sistema bomo nadgrajevali z novimi 
funkcionalnostmi, tako da bomo zagotovili tako upravi kot drugim zainteresiranim 
(javna podjetja, zasebniki) �im u�inkovitejšo in cenovno dostopno izgradnjo 
razli�nih prostorskih katastrov. 
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- Nadaljevali bomo s prenovo pisarniškega poslovanja v smeri ve�je uporabnosti ter 

njegovo povezavo z državnim projektom EUPLS za vzpostavitev elektronskega 
poslovanja z ob�ani preko enotnega portala.  Kvalitetne interne obdelave pomenijo 
ve�jo u�inkovitost referentov in s tem kvalitetnejše in hitrejše storitve za ob�ane, 
zato bomo interne obdelave še nadalje optimizirali. 

- Prav tako bomo prilagodili obstoje�e finan�no-ra�unovodske programe novim 
zakonskim zahtevam in predpisom.  

 
04029002   - Elektronske storitve 
 
V naslednjih letih bomo vzpostavili celovito elektronsko poslovanje z uporabo digitalnega podpisa 
in elektronskim pla�evanjem taks za vse postopke na ob�ini v sodelovanju s projektom EUPLS. S 
tem bomo ob�utno skrajšali postopke in podobno kot banke omogo�ili poslovanje z ob�ino 
neprekinjeno ne glede na delovni �as uprave. 
 
Vzpostavili bomo lasten sistem elektronskih obrazcev na ob�inskem portalu, ki bo deloval 
vzporedno s portalom EUPLS. 
 
V celoti bomo prenovili finan�no-ra�unovodski sistem z integracijo rešitev za vpeljavo evra in 
programske klasifikacije ter integracijo razpršenih informacijskih rešitev. 
 
Pri razvoj internet portala s ciljem približati in olajšati ob�anom delo z ob�insko upravo bomo v 
sodelovanju z LTO in drugimi uradi omogo�ili nadgradnjo obstoje�ega portala v smeri �im 
prijaznejšega in uporabnega orodja za ob�ane in poslovne subjekte. 
 
 

403 - Druge skupne administrativne službe  
 
04039003   - Razpolaganje in upravljanje z ob�inskim premoženjem  
 
 Zadružni domovi, vaški domovi in stare šole 
Najve�je potrebe izkazujejo krajevne skupnosti in posamezne vasi prav pri gradnji ali obnovi 
objektov,  ki služijo za potrebe zbiranja in druženja ob�anov ob razli�nih formalnih in neformalnih 
priložnostih. Pri zadružnih domovih gre v  ve�ini primerov gre za starejše objekte, ki zaradi 
velikosti in nefunkcionalnosti potrebujejo velike vzdrževalne ali rekonstrukcijske posege. Tudi v 
manjših vaseh in krajih je ta potreba po skupnih prostorih zelo ob�utena in za te namene se urejajo 
prostori v obstoje�ih objektih ali tudi novogradnjah.  
 
V letu 2006 se predvideva nadaljevanje in zaklju�ek dveh ve�jih projektov in sicer  dvorane 
zadružnega doma v Marezigah in ve�namenske dvorane v Gra�iš�u. Po izpeljanem odkupu 
lastniškega deleža na objektu v �rnem kalu je predvidena adaptacija prostorov za potrebe KS.  S 
prora�unskim letom 2006 je planiran za�etek projekta obnove zadružnega doma v Dekanih z 
zamenjavo  tlakov in ureditvijo odra v dvorani in ureditev notranjosti vaške hiše v Škofijah, 
zaklju�evanje del na obnovljenem kulturnem domu v Glemu, nujna popravila zadružnega doma v 
Bertokih in narodnemu domu v Pobegih. 
 
Med ve�je obnovitvene posege, na�rtovane za naslednja leta, sodita zadružna domova v Šmarjah in 
Sv.Antonu, kulturni dom v Boži�ih ter Bržanova doma�ija v Smokvici, ki predstavlja obnovo 
kulturnega spomenika v funkciji kraja in z razvojnim potencialom, ki presega krajevne okvire. Med 
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potrebnimi novogradnjami je v na�rtu razvojnih programov zajet ve�namenski objekt v Pogorju, 
med manjšimi obnovitvenimi posegi pa   vaške hiša ali domovi  v Kastelcu, Loki ter zaklju�na dela 
na delu prostorov v šoli Truške.  
 
Upravljanje s poslovnimi prostori 
Na podro�ju nakupa poslovnih prostorov predvidevamo odkupiti poslovni prostor na Bonifiki, ki je 
sedaj v zasebni lasti. S tem odkupom bi pridobili zaokroženo celoto poslovnih prostorov, kjer bi 
lahko na enem mestu združili npr. vsa društva. V letu 2006 moramo po Pogodbi o nakupu 
nepremi�nine za poslovni prostor v Hrastovljah poravnati zadnji del kupnine Javnemu skladu RS za 
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. V tem okviru so zagotovljena 
sredstva v primeru uveljavljanja predkupne pravice za nakupe nepremi�nin s strani MOK. 
 
Z investicijskim vlaganjem v poslovne prostore v letu 2006 se v poslovnem prostoru na Pristaniški 
ulici 7 predvidi zaklju�itev z gradbenimi deli, s �imer se zagotovi usposobitev prostora za oddajo v 
najem. V južnem krilu Pretorske pala�e je predvidena ureditev  »ameriškega koti�ka«. MOK bo s 
tem namenom zagotovila izvajanje gradbenih del, Emona obala Koper d.d. pa nakup opreme v 
prostoru. Vezano na investicijsko vlaganje v poslovne prostore je potrebno zaklju�iti z deli na 
objektu v Kopru, Pristaniška ulica 1 – Taverna, kjer bo svoje prostore dobil tudi TIC. Po pridobitvi 
konzervatorskih smernic na�rtujemo tudi obnovo fasade na pretorski pala�i. Prav tako je 
opredeljena tudi   zakonska obveznost za oblikovanje rezervnega sklada. 
 
Z najemniki poslovnih prostorov, ki so sami usposobili oz. adaptirali poslovne prostore se bodo 
izvajali tudi poboti najemnin z vloženimi sredstvi najemnikov.  Skladno s predpisi, ki urejajo 
zagotavljanje sredstev za potrebe vzdrževanja skupnih delov in naprav ve� stanovanjskih stavb, 
oblikujemo rezervni sklad za teko�e in investicijsko vzdrževanje. 
 
V naslednjih letih se predvidevajo sredstva za investicijska vlaganja v razpoložljivi fond poslovnih 
prostorov, ki bodo z letnim na�rtom razvojnih programov konkretizirana s posegi v posameznem 
objektu. 
  

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA  
 

06039002   - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob�inske 
uprave  

Projektna pisarna 
Za vpeljavo novega pristopa pri izvajanju  in vodenju zahtevnejših projektov, ki se jih lotevamo 
se vzpostavlja projektno pisarno, katere delovanje bo podprto z sodobno informacijsko 
zasnovo. 
 

Pridobivanje novih upravnih prostorov 
 Predvidena je pridobitev cca 3500 m2 novih h upravnih prostorov v zazidavi Zeleni park, kjer 
bi zagotovili ob�anom skupne upravne službe ob�ine in upravne enote. Predvideno je 
financiranje v obliki leasing najema. 

Ureditev poslovne stavbe 
V investicijskih odhodkih za podro�je uprave  so v letu 2006 predvidena sredstva za urejanje 
prostorov upravnih stavb, s katerimi bomo  izvedli nujne investicijske posege  za delo organov 
ob�ine in ob�inske uprave ter zadovoljevanje osnovnih normativov s podro�ja  varstva pri delu 
na  stavbi Verdijevi 10 (kabinet župana, komunikacijski prostori, sejna soba) ter ureditev 
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pisarniških prostorov na Verdijevi  6. Na�rtovana je tudi obnova fasade na  Verdijevi. V 
naslednjih letih pa se predvidene odprodaje teh prostorov in preselitev v novo zgrajene upravne 
prostore. 

Nabava opreme  
Zamenjava dotrajane pisarniške  in telekomunikacijske opreme  za  delo uprave in organov 
ob�ine se izvaja postopno v okviru razpoložljivih sredstev. Z nabavao želimo zagotoviti 
osnovne prostorsko in tehni�ne pogoje   za u�inkovito delo uprave in organov ob�ine. 

Zamenjava službenih vozil 
V okviru te postavke je zajeta  na�rtovana zamenjava  treh službenih vozil in  dveh motornih 
koles. V naslednjih letih je na�rtovano postopno posodabljanje voznega parka z nakupi novih 
ali zamenjavo dotrajanih vozil. 

 

V na�rtu razvojnih programov za leto 2006 opredeljena nabava opreme in prevoznih sredstev je 
hkrati na�rt nabav in gradenj neposrednega prora�unskega uporabnika - ob�inski organi in uprava. 

 
 
07         - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
  

703 - Civilna zaš�ita in protipožarna varnost  
 

07039001   - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 
 
Nabave, zaš�itne in reševalne opreme in sredstev za materialno popolnitev enot Civilne zaš�ite 
Mestne ob�ine Koper, se izvajajo na podlagi Na�rta nabave opreme in sredstev Civilne zaš�ite v 
Mestni ob�ini Koper, št. K80-2/2002 z dne 14.03.2002, kateri je bil sprejet skladno z Uredbo o 
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaš�ito, reševanje in pomo� (Ur.l. RS, št. 22/99, 
99/99 in 102/00) in Odredbo o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaš�ite (Ur.l. RS, št. 
15/00, 88/00 in 24/01).  
 
Sredstva se tudi namenijo skladno z (letnim) na�rtom nabav in investicijskih vlaganj za nabavo 
nujno potrebne opreme in sredstev (skladno z analizami o poteku intervencij) za potrebe izvajanja 
zaš�itnih ukrepov ter reševanja in pomo�i ob nesre�ah, predvsem nujno potrebna zaš�itna in 
reševalna oprema za gasilce. 
 
Sredstva so namenjena tudi investicijskim posegom v sistemu javnega alarmiranja za njegovo 
u�inkovito in ob�anom prijazno delovanje ter investicijskim posegom v javnih zakloniš�ih. 
 
007039002   - Protipožarna varnost 
 
Skladno s Programom varstva pred požarom v Mestni ob�ini Koper (št. K82-1-23/00, z dne 
26.10.2000) in merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki se nahajajo v prilogi Uredbe 
o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaš�ito, reševanje in pomo� (Ur.l. RS, št. 22/99, 
99/99, 102/00), so tu zajeta sredstva za gasilsko zaš�itno in reševalno opremo, sredstva za 
opazovanje, obveš�anje in alarmiranje ter sredstva za gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov 
za delovanje gasilstva: 
• Izgradnja gasilskega doma v Kopru: 



 6 

Izgradnja gasilskega in zdravstvenega doma v Kopru sta povezana v skupen projekt, katerega 
vodi Gasilska brigada Koper. Na�rt razvojnih programov zajema finan�na sredstva skladno s 
programom kadrovskih in materialnih potreb Javnega zavoda Gasilska brigada Koper v letih 
2005-2008. V obdobju 2006-2026 se predvideva odpla�evanje finan�nega leasinga s strani 
Gasilske brigade Koper. Dokon�anje izgradnje gasilskega doma je predvideno v sredini leta 
2006. 
 

• Nakup gasilskih vozil: 
V na�rt razvojnih programov vklju�ujemo sofinanciranje nabave štirih gasilskih vozil za 
potrebe JZ Gasilska brigada Koper. V obdobju 2006-2016 se predvideva odpla�evanje 
finan�nega leasinga s strani Gasilske brigade Koper. Dobava gasilskih vozil je predvidena za v 
sredini leta 2006. Celotna nabava vklju�uje tudi sofinanciranje ob�in Izola in Piran. 
 
Na enak na�in je predvideno zagotavljanje obnove voznega parka za potrebe prostovoljnih 
gasilskih društev. V obdobju 2006-2016 se predvideva odpla�evanje finan�nega leasinga s 
strani Obalne gasilske zveze Koper. Dobava gasilskih vozil je predvidena v za�etku leta 2006. 
Omenjene nabave bodo izvedene na osnovi potrjenih investicijskih programov. 
 

• Nakup druge zaš�itne in reševalne opreme: 
Predvideno je tudi sofinanciranje nabave druge gasilske zaš�itne in reševalne opreme za 
prostovoljne gasilske organizacije in za javni zavod, katera se nabavlja sklano z merili za 
organiziranje in opremljanje gasilskih enot. 
 

• Izgradnja in obnova gasilskih objektov po krajevnih skupnostih: 
Predvideva se sofinanciranje naslednjih investicij: obnova gasilskega doma v Brezovici (2006-
2007) ter izgradnja gasilskega doma v Rakitovcu (2007-2009). 

 
 
10         - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI  
 

1003 - Aktivna politika zaposlovanja  
 
10039001   -  Pove�anje zaposljivosti 
 
Z navedenim programom bomo sofinancirali odpiranje novih delovnih mest in samo zaposlovanje 
ter posebno usposabljanje, izobraževane zaposlenih v podjetjih. Namen navedenih ukrepov je 
reševanje problema brezposelnosti oseb, zaposlovanje težje zaposljivih oseb in oseb, ki so v 
postopku izgubljanja zaposlitve.  
 
Sredstva se bodo razdeljevala na podlagi javnega razpisa in Pravilnika o ustvarjanju podpornega 
okolja za podjetništvo v Mestni ob�ini Koper.  
  
 
11         - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
  
1102       - Program reforme kmetijstva in živilstva  
 
11029001   - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
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V okviru strukturnih ukrepov v kmetijstvu tudi v prihodnje na�rtujemo subvencioniranje teko�e 
kmetijske pridelave predvsem v panogah, ki so zna�ilne  za naše obmo�je. V naslednjem obdobju 
se bodo izvajali predvsem ukrepi s ciljem širitve ekoloških kmetijskih gospodarstev in integrirane 
kmetijske pridelave, ukrepi s ciljem varovanja okolja in ohranjanja naravne in kulturne dediš�ine, 
ukrepi, ki pomenijo podporo kmetovanju na zavarovanih obmo�jih, preventivni ukrepi za 
zdravstveno varstvo rastlin in živali ter testiranje strojev, pomo� zaradi težjih pogojev dela ter 
morebitni drugi ukrepi, ki bodo v veljavi po preteku sedanjega triletnega obdobja, to je po letu 
2006.  
  
11029002   - Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo�ij 
 
V sklopu razvoja in prilagajanja podeželskih obmo�ij je kot klju�ni projekt  v naslednjih letih 
predviden projekt ustanovitve »Vinsko turisti�ne tranzverzale Slovenije« s ciljem usmerjenega 
razvoja, vklju�itev posameznih VTC v tranzverzalo ter pove�ane u�inkovitosti VTC.Tudi ostala 
dva projekta sta izjemnega pomena za revitalizacijo in razvoj podeželja.  
 
Projekt ponovne naselitve podolskega goveda je svojevrsten projekt z željo po oživitvi reje sivega 
istrskega goveda in drugih avtohtonih živali in rastlin, ki so na našem obmo�ju popolnoma izumrle. 
 
Projekt priprave odloka o protipožarni zaš�iti naj bi z intenziviranjem živinorejske proizvodnje 
(protipožarna paša z drobnico) pripeljal do ve�je obdelanosti zemlje, ohranjanje izgleda krajine in 
posredno tudi do manjše požarne ogroženosti okolja, zato je nujno s temi aktivnosti nadaljevati tudi 
v prihodnjih letih.    
 
V okviru programa na�rtujemo sofinanciranje EU projektov za razvoj in prilagajanje podeželskih 
obmo�ij. Sredstva bodo namenjena za projekte in kandidiranje na razpisih za pridobivanje sredstev 
iz programov EU. Gre za pripravo razpisne dokumentacije ter za sofinanciranje izvedbe potrjenih 
projektov iz programov Phare, Interreg,.., kjer je MOK prijavitelj oziroma partner. 
 
 
11029003   - Zemljiške operacije 
 
Razvojni na�rt predvideva izvedbo posameznih projektov s ciljem urejanja posestne strukture 
kmetijskih zemljiš�, varovanje in izboljšanje kvalitete kmetijskih zemljiš�. V ta namen so 
predvidene predvsem manjše agromelioracije kmetijskih zemljiš� za postavitev trajnih nasadov 
vinogradov in olj�nikov, kjer je kljub slabši dohodkovnosti te proizvodnje, prisoten nekoliko 
manjši interes za obnovo. 
 
Tudi v bodo�e predvidevamo sofinanciranje programov namakanja skupno z Ministrstvom za 
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, saj je glede na naravne danosti in z izvedbo projektov na 
podro�ju namakanja mogo�e bistveno pove�ati obseg proizvodnje vrtnin tako na njivah, kot v 
pokritih površinah in s tem pove�ati tudi ekonomi�nost te proizvodnje. Eden ve�jih projektov je 
izdelava dodatne akumulacije na podro�ju Valmarina, za katero je izdelana tudi projektna 
dokumentacija zato pri�akujemo, da bomo v sodelovanju z ostalimi zainteresiranimi (MKGP in 
Sklad) za�eli z izvedbo tega projekta.  
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1105       - Ribištvo  
 
11059001   - Program razvoja ribištva 
 
Predlagani ukrepi na podro�ju morskega ribištva v obdobju 2006 – 2009 predvidevajo vzpostavitev 
temeljev za ohranitev, prestrukturiranje in razvoj gospodarske panoge morskega ribištva. Lokalna 
skupnost naj bi v bodo�e pomagala pri pripravi razvojnih projektov, urejanju infrastrukturnih 
objektov ter nudila pomo� pri nakupu ribolovnih sredstev s ciljem ohranitve te tradicionalne 
panoge v našem prostoru.  
 
 
13         - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  
 
1302       - Cestni promet in infrastruktura  
 
13029002   - Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest  
 
Investicije v KS - ceste 
V letu 2006 se zaklju�i rekonstrukcija lokalne ceste za Hrvatine, plo�nika Šalara – Kampel - 
Novaki in javne poti Vanganel – Bonini. Nadaljevalo se bo z fazno rekonstrukcijo lokalne ceste za 
Šmarje in ceste Šmarje – Pu�e ter cesto na Brido (Ankaran Hrvatini). Nadaljevalo se bo z ureditvijo 
posameznih nevarnih odsekov ceste Marezige – Kavali�i, ceste v Boršt, v Marezige – Trsek in 
ceste Potok – Kavali�i, rekonstruiralo cesto za Cerej – mejni prehod, zgradilo del plo�nika na 
križiš�u Šmarje in plo�nik v Zgornjih Škofijah (od šole proti Zg. Škofijam). Preplastilo in saniralo 
se bo Cesto marežganskega upora, javno pot v Šantomi, pot v Šalari (državna cesta – Ford Nova), 
javne poti v Zg. Škofijah, saniralo se bo  podporni zid v Podpe�i in uredilo cesto do pokopališ�a v 
Hrastovljah. 
V obdobju 2006-2009 se bo fazno pristopilo k rekonstrukciji lokalne poti Gra�iš�e - Smokvica – 
Movraž (pri�etek je predviden v letu 2006, rekonstrukcija pa se nadaljuje do leta 2009), in ureditvi 
obvoza za Hrastovlje, pri�etek predviden v letu 2006. 
Do leta 2009 pa so predvidene sanacije lokalne ceste Župan�i�i – meja Piran, Pomjan – Dilici, 
lokalne poti za Glem, in fazna rekonstrukcija lokalne ceste od mejnega prehoda Barbara – Hrvatini 
– �ampore (slemenska cesta) in sanacija ceste za Elerje. 
Vsako leto je del sredstev iz te postavke namenjenih izvajanju intervencij in nujni sanaciji nevarnih 
odsekov posameznih lokalnih cest.  V okviru teh se bo v letu 2006 zagotovila tudi ureditev 
plo�nika v KS Dekani od šole proti Grubelcam, ter podporni zid na cestiš�u pri gasilskem domu v 
Dekanih. Ostala sredstva bodo namenjena nujnim preplastitvam in interventnim investicijskim 
posegom na lokalnih cestah. 
 
Projekti za cestno infrastrukturo 
Predvidena so sredstva za pridobitev projektne dokumentacije za posamezne projekte na podro�ju 
komunalne infrastrukture (Verdijeva ulica, Cankarjeva ulica, Gra�iš�e – Smokvica - Movraž, 
Pristaniška ulica, Ankaranska vpadnica, ureditev posameznih krožiš�, Pomjan – Dilici, navezava 
Krožne ceste na obalno cesto, ter ostali manjši projekti za komunalno infrastrukturo) in sredstva za 
izdelavo katastrov . 
V naslednjih letih so predvidena okvirna sredstva za izdelavo projektov za v na�rt razvojnih 
programov vklju�ene investicijske naloge. 
Investicije v cestno infrastrukturo 
V naslednjih letih so dolo�ena sredstva namenjena za preplastitve mestnih ulic in sicer za sanaciji 
voziš� cest in ulic ter javnih površin, ki jih ni mogo�e obnavljati skozi redno vzdrževanje. V 
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naslednjem letu se bo izvedlo ureditev peš in kolesarske poti na odseku Cimos – križiš�e, v 
naslednjih letih pa so predvidena sredstva za urejevanje ostalih odsekov kolesarskih poti. V 
Verdijevi in Pristaniški ulici se bo rekonstruiralo voziš�e skupaj z potrebno komunalno 
infrastrukturo. Gradnja severne obvoznice se bo v letu 2006 zaklju�ila, pla�ila pa so prenesena še v 
leto 2007; tudi tu je vklju�ena obnova in izgradnja vse komunalne infrastrukture, ki jo v ve�ji meri 
financirajo posamezni upravljavci. Pri�elo se bo z ureditvijo Vanganelske ulice ter z rekonstrukcijo 
ceste na Markov hrib, ki se bo v letu 2006 zaklju�ila, pla�ilo pogodbenih obveznosti pa je 
predvideno še v letu 2007. Pri�elo se bo z  aktivnostmi vezanih na izgradnjo dela Ankaranske 
vpadnice (ob�inski del ceste, ki je vezan na cestno omrežje - navezava Luke Koper na avtocesto), 
kjer potekajo dogovori z državo o na�inu sofinanciranja. Planirana je tudi rekonstrukcija cest v 
predvideni zazidavi v Olmu, Fazno se bo pristopilo tudi k rekonstrukciji Cankarjeve ulice, v prvi 
fazi se bo uredilo komunalno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, ..), 
nadaljevalo pa s prenovo voziš�ne konstrukcije, plo�nikov, javne razsvetljave in predvideno 
ozelenitvijo. Dela naj bi se zaklju�ila v letu 2008, financiranje pa v letu 2009. V tem obdobju se bo 
fazno uredilo tudi Ulico II. prekomorskih brigad (odsek Kova�i�eva – Cesta na Markovec) – 
izvedba je predvidena v letu 2007 in 2008. V pripravi je tudi rekonstrukcija Vojkovega  nabrežja 
ter nadaljnja ureditev mestnih vpadnic.  
 
13029003   - Urejanje cestnega prometa  
 
Investicije v urejanje cestne infrastrukture  
Poleg izgradnje cest na�rtujemo tudi pomembne investicije na podro�ju urejanja cestnega prometa. 
Za�asna ureditev parkiriš� in garažnih zajema obnovo in ureditev posameznih javnih parkiriš� del 
sredstev  namenjenih v letu 2006 je namenjenih dokon�ni ureditvi parkiriš�a za objektom Barka in 
urejevanju ter osvetlitvi v garažni hiši Olmo. V naslednjih letih so predvidene ureditve ostalih 
parkiriša (sanacija obstoje�ih parkiriš�, ureditev parkiriš�a za turisti�ne avtobuse, ureditev 
parkiriš�a za camperje, …), h katerim se bo pristopilo po pridobitvi ustrezne dokumentacije. 
Zaradi ureditve stanja z neprometnimi znaki (reklamnimi napisi), ki so postavljeni v varovalnem 
pasu javnih cest v mestu se bo nadaljevalo s projektom ureditve usmerjevalnih tabel (postavitev 
zbirnih usmerjevalnih tabel). Projekt se izvaja fazno, zaklju�ena je postavitev javne usmerjevalne 
signalizacije, v naslednjem obdobju pa je predvidena postavitev opreme za tržno usmerjevanje z 
enotnim izgledom. Projekt naj bi se zaklju�il v letu 2007. 
Nadaljuje se ureditev in ozna�itev poti invalide (izvedba klan�in in prehodov med voziš�em in 
plo�nikom za potrebe funkcionalno oviranih ljudi). Predvidena je tudi ozna�itev posameznih 
primernih poti do mestnega jedra. 
Parkiriš�a: uredilo se bo parkiriš�e ob Partizanski cesti v Šalari, parkiriš�e ob Cesti na Markovec 
(CNM – križiš�e Klari�eva) ter parkiriš�e ob Pre�ni cesti. 
Izvaja se tudi fazna ureditev prometnih režimov - dopolnitev opozorilne svetlobne (osvetlitev 
prehodov za pešce) in prometne signalizacije in postavitev ukrepov za zmanjševanje hitrosti. 
 
Nabava opreme RO odvoz vozil 
V okviru na�rta razvojnih programov na podro�ju režijskega obrata odvoz vozil se v obdobju 2006 
– 2009 na�rtuje nabava ra�unalniške opreme in druge opreme za delovanje režijskega obrata 
odvoza vozil, ki se izvaja neposredno znotraj ob�inske uprave. Na�rtovane nabave bodo izvedene v 
okviru letnih na�rtov razvojnih programov. 
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13029004   - Cestna razsvetljava  
 
Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih 
Predvidena sredstva po posameznih letih so namenjena širitvi, dopolnitvi in obnovi sistema javne 
razsvetljave na posameznih podro�jih. Na�rtuje se  tudi vgrajevanje opreme, ki u�inkuje na 
zmanjšanje porabe elektri�ne energije in podaljšuje življenjsko dobo svetilnih elementov. 
Posamezne dopolnitve na sistemu javne razsvetljave se usklajujejo s prioritetami posameznih 
Krajevnih skupnosti. 
 
13029006   - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest  
 
V letošnjem letu se zaklju�uje rekonstrukcija državne ceste G1-11, INDE – TOMOS, ki jo izvaja  
DARS v sofinancerstvu z MOK in s tem tudi finan�na obveznost MOK. 
Cestne povezave na obalno cesto – sredstva planirana v obdobju do leta 2009 se bodo izvajala 
so�asno z izgradnjo obalne ceste, katere financer ali sofinancer bo ob�ina. 
Predvidena so tudi sofinancerska sredstva za rekonstrukcijo državne ceste Inde – Luka Koper, ki 
predvideva preureditev semaforiziranih križiš� v krožiš�a. Razgovori in usklajevanja s predstavniki 
pristojnega ministrstva so v teku, v prihodnjih letih, pa bodo na osnovi projektov znani tudi deleži 
sofinanciranj. 
 
Parenzana – kolesarska pot zdravja in prijateljstva  
Projekt je v fazi intenzivne obnove in izgradnje ve� odsekov obenem pa je sofinanciran poleg iz 
lastnih prora�unskih sredstev tudi iz sredstev EU (Interreg program) in sredstev DRSC (Ministrstvo 
za promet). V naslednjem letu bodo ve�ji investicijski stroški obsegali: obnovo in asfaltiranje 
odseka Škofije naselje – mejni prehod, odseka Lama Dekani – Bertoki z izgradnjo manjšega mostu 
in del odseka Bertoki – Koper vštevši nakup zemljiš�.  
 
1305       - Vodni promet in infrastruktura  
 
13059001   - Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 
 
Ureditev marine 
V okviru prora�una za program investicij v pristaniško infrastrukturo bomo v letu 2006 zagotovili 
sredstva za pripravo projektne dokumentacije za izgradnjo komunalnih privezov ob starem 
mandra�u v Kopru in pridobivanje gradbenega dovoljenja v okviru LN »Marina in komunalni 
privezi v Kopru« ter za pripravo aktov za podelitev koncesije za Marino Koper.  
 
Tako bomo v letu 2006 zagotovili sredstva za  projektno dokumentacijo odlaganja sedimenta in  
sanacije starega pomola komunalnih privezov, nadzor in investicijski inženiring in študije ter 
predpise, ki bodo potrebni za izpeljavo projekta (dodatne raziskave , konzervatorski zahtevki,  
odlok o ob�inskih pristaniš�ih in koncesijski akt, priprava razpisne dokumentacije in druge 
nepredvidene študije).  
 
Predvideno je sofinanciranje izgradnje komunalnih privezov javnemu podjetju Komunala kot 
upravljalcu infrastrukture. Na�rtovana so sredstva kot delež Mestne ob�ine Koper pri izgradnji 
celotne investicije, za katero bo investitior poiskal ustrezne dolgoro�ne finan�ne vire v obliki 
dolgoro�nega kredita za izgradnjo infrastrukture. 
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Pomorski potniški terminal 
V zaklju�ni fazi je projekt vzpostavitve pomorskega potniškega terminala in ustanovitev pravne 
osebe za izgradnjo in upravljanje. Z realizacijo Severne obvoznice bodo ustvarjeni pogoji za 
pove�an obisk potniških ladij že v naslednjem letu. 
 
 
14         - GOSPODARSTVO 
  

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  
 

14029001   - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  
 

Tehnološki park Slovenske Istre 
Za hitrejši gospodarski razvoj in pove�anje konkuren�nosti na svetovnem trgu je potreben razvoj 
podjetij, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost. Projekt ima tudi medregionalni pomen, saj je 
za�rtan s smernicami programa Inovacijski preboj Primorske regije (IN-PRIME), ki združuje 
Obalno-kraško, Goriško in Notranjsko-kraško regijo. Eden od ciljev IN-PRIME je uspešno 
ustanoviti in povezati tehnološka vozliš�a na obmo�ju treh regij, kar bo omogo�ilo hitrejši prenos 
znanj in informacij v skladu s spodbujanjem inovativnega okolja. V letu 2006 bomo zagotovili 
sredstva za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije za Tehnološki park Slovenske Istre. 
Po pridobitvi ustrezne dokumentacije se bo vrednost investicijske naloge zajela v letne na�rte 
razvojnih programov. 
 
Regijski razvojni projekti  
V letu 2006 bodo nadaljevane aktivnosti na projektu  IN-PRIME, REGIC in ostalih projekti  v 
okviru delovanja Regionalnega razvojnega programa s podro�ja razvoja podeželja, strokovne 
delavnice, programi LEADER, ustanovitev LAS… 
 
V tem sklopu zajemamo tudi projekt Razvojni program podeželja, ki bo temelj za realizacijo 
razli�nih projektov s podro�ja gospodarstva in negospodarstva na obmo�ju podeželja Slovenske 
Istre s poudarkom na obdobju 2007-2013. Ti izvedbeni projekti se bodo vklju�ili v na�rt razvojnih 
programov po odobritvi oziroma pridobitvi v posameznem letu. 
 

Subvencije v gospodarstvo – državne pomo�i: 
Zagotavljajo se tudi sredstva  za subvencije v gospodarstvo. Namen subvencioniranja je 
spodbujanje podjetnikov in obrtnikov za nastope na razstavah, sejmih doma ali v tujini, 
promoviranje razvoja novih proizvodov in storitev iz ob�ine. Poleg tega  bodo sredstva namenjena 
tudi za spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise in sofinanciranje upravi�enih 
stroškov priprav na projekte.  
Za pospeševanje nastajanja majhnih gospodarskih družb in zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast 
majhnih in srednje velikih gospodarskih družb bomo namenili o okviru investicijskih nalog 
sredstva za sofinanciranje za�etnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih 
produktov in storitev.  
Prav tako kot za razvijanje aktivne politike zaposlovanja se bodo tudi ta sredstva razdelila na 
podlagi javnega razpisa za leto 2006 in Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo 
v Mestni ob�ini Koper. 
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1403       - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  
 
14039002   - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  
 
Sofinanciranje programov turisti�nih društev in akcij  
Ob�ina bo podpirala razvoj nove turisti�ne infrastrukture v sodelovanju z društvi in pravnimi 
osebami, ki delujejo na podro�ju turizma. 

Investicije v turisti�no infrastrukturo 
Tematske poti: 
Stroški na projektu tematskih poti v prora�unskem letu 2006 bodo obsegali predvsem stroške 
vzdrževanja in obnov nekaterih poti (npr. jahalne poti), vzpostavitve katastra oz. izdelave na�rta 
tras in ozna�itve poti, delne izvedbe ozna�itve poti (table) in izgradnje mostu utrdbe (gradu) �rni 
Kal. 
 
Nabava multimedijske opreme je predvidena za objekt Taverna kot tudi za ve�namensko uporabo. 
Za razvoj turisti�nih dejavnosti bodo v naslednjih letih zagotovljena sredstva za pripravo projektov. 
Za potrebe delovanja TOK in TIC se zagotovi sredstva za nabavo in posodabljanje opreme 

 

15         - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE  
 
1502       - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  
 
15029001   - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 
Projekt ravnanja z odpadki - deponija  
Na postavki ravnanje z odpadki so predvidena sredstva za izvedbo potrebne sanacije odlagališ�a v 
Dvorih in izgradnjo objektov na lokaciji ob C�N v Srminu okviru regionalnega koncepta ravnanja 
z odpadki (zbirni center s sortiranjem in zbiralnica) ter ostale investicije v okviru regionalnega 
centra za ravnanje z odpadki. Planirane investicije se financirajo iz sredstev namenskih taks za 
obremenjevanje okolja (letno v višini cca 90.000.000 SIT ) in prora�unskih sredstev namenjenih za 
izdelavo projektov in kot sofinancerski delež posameznim projektom. 
  
15029002   - Ravnanje z odpadno vodo  
 
Sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture z namensko takso – obalni projekt 
Pomembna investicija, ki se bo v naslednjem obdobju financirala iz namenskih taks, sredstev EU in 
prora�unskih sredstev je obalni projekt izgradnje kanalizacije in �istilne naprave v skupni vrednosti 
za MOK in ob�ino Izola v višini 4,7 milijarde SIT. Po terminskem planu izvedbe del naj bi se z 
izvedbo investicije pri�elo do konca leta 2005. Ker bo pogodbo z izbranim izvajalcem podpisala 
Mestna ob�ina Koper so v razvojnem programu zajeta sredstva ob�ine Izola (namenske takse, 
sredstva kohezijskega sklada in prora�unska sredstva). Projekt naj bi bil zaklju�en do leta 2009. 
Viri financiranja so razvidni iz tabele razvojnih programov. 
 
Sofinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture z namensko takso  
V Podgorju je bila kanalizacija že izvedena, planirana sredstva so prevzete pogodbene obveznosti. 
Nadaljuje se z izgradnjo kanalizacije v Šmarjah, Gažonu, Hrvatinih – Fajti, Tomaži�ih Bidov�evi in 
Gradnikovi ulici. V letu 2006 se bo izvedla rekonstrukcija kanalizacije ob bivši osnovni šoli P. 
Tomaži� – odsek II in priklju�ki v Pobegovem naselju, pri�elo pa se bo s fazno izgradnjo 
kanalizacije v Rakitovcu in Zazidu.  
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V naslednjem štiriletnem obdobju se predvideva urediti fekalno kanalizacijo še v Loki, Dekanih, 
Škofijah, Kolombanu,  Barižonih in Škocjanu. 
 
V letih 2006 – 2009 se bodo predvidene takse za obremenjevanje voda uporabljale v kolikor bodo 
ostale neporabljene na »obalnem projektu«, za katerega bo dokon�na vrednost po virih financiranja 
znana po pridobitvi deleža sofinanciranja iz kohezijskega sklada EU in po pridobitvi 
najugodnejšega izvajalca del. Posamezne investicije se poleg taks in prora�unskih sredstev 
financirajo tudi iz sredstev amortizacije Komunale Koper. 
 
1506       - Splošne okoljevarstvene storitve  
 
15069001   - Informacijski sistem varstva okolja in narave  
 
Projekti vezani na varstvo okolja 
 
Projekt IONAS 
Program INTERACT  - V tem projektu sodeluje 24 partnerjev, vodilni partner je ob�ina Benetke,  
projektni partnerji pa so poleg MOK še Gospodarska zbornica Veneto, Mednarodno združenje mest 
na vodi, Urad ob�ine Dunaj za varovanje okolja, Ob�ina Ancona, Ob�ina Bari, Ob�ina Brindesi, 
Ob�ina Pescara, Ob�ina Thessaloniki, Ob�ina Split, Ob�ian Bar, Ob�ina Durres, Luške oblasti 
Benetk, Luške oblasti Bari, Luške oblasti Brindisi, Luške oblasti Gioa Tauro, Luške oblasti 
Thessaloniki, Luške oblasti Krfa, Luške oblasti Dubravnika, Luške oblasti Splita, Luške oblasti 
Bara,  Luške oblasti Dra�a in ZRS Koper. Vrednost projekta je 980.00,00 EUR, od tega je 
420.000,00 EUR nepovratnih sredstev – iz program INTERACT. Projekt je pri�el junija 2004 
zaklju�il pa se bo oktobra 2006 z možnostjo podaljšanja do marca 2007.  
 
Zaklad, ki ga velja odkrivati in ohranjati  - podvodni svet ob�in Caorle, Grada in Kopra   - 
vrednost sprejetega projekta je 27.823.660,00 sit (11. 821.788,00 sit v letu 2006 in 16.001.872,00 
SIT v letu 2007). Od skupne vrednosti projekta je 24.306.903,00 SIT nepovratnih sredstev, ki jih 
bodo sofinancirale regija Friuli Venezia Giulia, regija Veneto, ob�ina Caorle in ob�ina Grado. 
Prispevek MOK bo v tem projektu 3.516.757,00 SIT, kar predstavlja 87,36 %.  
 
Projekt IMAGE  
Vodilni partner pri tem projektu je Provincia di Milano, ki se je prijavil na razpis programa 
INTERREG IIIB/CADSES (Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space). Partnerji 
projekta IMAGE (Integrated Methods for an Available and Green Environment) so Italija, Nem�ija, 
Avstija, Gr�ija, Romunija, Madžarska, Bosna in Hercegovina. Celotna vrednost projekta je 1,770 
mio � , del ki se nanaša na sodelovanje Mestne ob�ine Koper in zajema podro�je energije, turizma 
in izobraževanja znaša 21.600.000,00 SIT, od tega SIT 16.200.000,00  nepovratnih sredstev in  SIT 
2.160.000,00 prispevek MOK. V letu 2006 je predvidena vrednost projekta 11.600.000,00 SIT 
oz.1.160.00,00 SIT iz sredstev MOK.  
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16         - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST  
 
1602       - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  
 
16029003   - Prostorsko na�rtovanje  
 
V preteklih dveh letih smo pospešili postopke za izdelavo novih prostorskih dokumentov, ki jih 
zahteva nov zakon o urejanju prostora. Ob�inski svet je maja 2004 potrdil program izdelave 
prostorske strategije ob�ine (SPRO) in prostorskega reda ob�ine (PRO) s terminskim planom in 
okvirnim finan�nim na�rtom. 
 
V letu 2006 :dokon�anje navedenih nalog, postopek sprejemanja (prostorske konference, javne 
razgrnitve, pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora in MOPE), sprejem dokumentov na OS v 
juliju 2006. 
 
V letu 2007: dopolnitev SPRO z urbanisti�nimi in krajinskim zasnovami, dopolnitev PRO s 
podrobnejšimi merili za posamezna obmo�ja 
 
V letih 2008,2009: izdelava sistema spremljanja stanja v prostoru in priprava poro�ila. 
 
Stroške izdelave SPRO in PRO se praviloma krijejo iz ob�inskega prora�una ob morebitnem 
sofinanciranju države kar je odvisno od vsakoletnih razpisov. 
 
Tudi na podro�ju prostorskih izvedbenih aktov bomo vzporedno pripravljali spremembe obstoje�ih 
dokumentov glede na ugotovljene potrebe investitorjev ali zaradi dolo�enih neskladij v prostoru.  
 
V letu 2006 bomo vodili postopke za izdelavo LN in spremembe obstoje�ih PIN na podlagi pobude 
posameznih investitorjev.  
Dokon�ali bomo izdelavo naslednjih na�rtov : 

- dokon�anje lokacijskega na�rta za ureditev športno – rekreacijske cone v Ankaranu in 
lokacijskega na�rta za obvozno cesto mimo vasi Hrastovlje; 

- dokon�anje lokacijskega na�rta za obrtno – industrijsko cono Sermin, 
- dokon�anje lokacijskega na�rta za rekonstrukcijo Dolinske ceste, 
- dokon�anje lokacijskega na�rta za izvedbo Hrvatinske ceste, 
- državnega lokacijskega na�rta na obmo�ju Žusterne,  
- lokacijskega na�rta za garažno hišo v Kopru in druge lokacijske na�rte potrebne za razvoj 

ob�ine.  
 
V letu 2007 – 2009 bomo na podlagi sprejete SPRO in PRO bomo pripravili program sprememb 
veljavnih ZN oz. izelave novih LN, tako da jih bomo uskladili s sprejetima temeljnima 
dokumentoma. Vodili bomo postopke priprave IPA na podlagi pobude posameznih investitorjev. 
 
Za pripravo prostorsko izvedbenih aktov je predvidena izvedba javnih nate�ajev za pridobivanje 
prostorsko urbanisti�nih variantnih rešitev za posamezne prostorske ureditve. Izvedba javnega 
nate�aja predstavlja u�inkovit mehanizem pridobivanja in izbora najustreznejše variantne idejne 
zasnove za izvedbo prostorskih aktov.  
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1603       - Komunalna dejavnost 
 
16039001   - Oskrba z vodo  
Nadaljuje se z izgradnjo višinskega vodovoda v dolini Olma in Kastelcu – Socerb. Planirana so 
pla�ila pogodbene obveznosti za zgrajen vodovod Podgorju (izveden v letu 2003). V letu 2006 se 
pri�ne z izgradnjo vodovoda v Rakitovcu, Padovanih, Mohore�ih, manjkajo�ega dela vodovoda nad  
Šmarsko cesto, luško vpadnico, vodovoda poselitvenega obmo�ja nad servisom Ford Nova ter 
vodovodom v Zazidu. V naslednjih letih je planiran za�etek gradnje vodovoda v Tinjanu – Urbanci, 
Urbanci – Plavje, Loki in zaselki pod So�ergo.  
 
V naslednjem štiri letnem obdobju so predvidene aktivnosti s katerimi bomo zagotovili, da se 
celotno obmo�je MOK  imelo zagotovljeno vodno preskrbo. Predvideni viri za izvedbo investicij 
na tem podro�ju so sofinanciranje s strani javnega podjetja, prora�unska sredstva ter prijava 
projektov na razpise neposrednih regionalnih spodbud in sredstev EU. 
 
 
16039002   - Urejanje pokopališ� in pogrebna dejavnost  
 
 V letu 2006 je predvideno prioritetno nadaljevanje ali zaklju�evanje investicij,  pri�etih v preteklih 
letih, to je na pokopališ�u v Svetem Antonu za zaklju�na dela,  Hrvatinih za ureditev žarnih niš, v 
Lovranu za ureditve dostopnih poti in sanacijo zidu, v Glemu za dokon�anje širitve, v Dolu za 
dokon�anje mrliške vežice. V tem letu je predviden tudi odkup zemljiš�  in izdelava projektne 
dokumentacije za dva ve�ji nalogi, toje širitev pokopališ� v Gažonu in Stepanih. To so naloge, ki so 
bile zastavljen že v preteklem letu vendar jih zaradi nerešenih lastninskih vprašanj še ni bilo 
mogo�e realizirati.  
 
Poleg tega so v tem štiri-letnem planskem obdobju do 2009 predvidena še  ureditev mrliške vežice 
v Gradinu, kar predstavlja nadaljevanje nalog pri urejanju vasi Gradin, ki je bilo zastavljeno skozi 
programe CRPOV. Ti programi nimajo ve� možnosti pridobivanja dodatnih sredstev iz državnega 
prora�una ampak samo iz prora�una MOK, zato so posamezne razvojne naloge sedaj prestavljene v 
vsebinsko ustrezna poglavja prora�una MOK: muzejska zbirka Lopar  in IRN Koštabona pod 
kulturno dediš�ino, kulturni dom Glem pa pod Zadružne domove, vaške domove in stare šole.         
 
Sofinanciranje mestnih pokopališ� 
V letu 2006 je predvidena tudi ureditev infrastrukture na pokopališ�u v Bertokih – ureditev mrliške 
vežice, spremljevalni objekti, dostopna cesta. 
Predvideno je dokon�anje ureditve in širitve mestnega pokopališ�a v Škocjanu. Z dokon�anjem 
zadnje faze na obstoje�em parkiriš�u se bo zadostilo trenutnemu pomanjkanju pokopnih mest na 
tem pokopališ�u.  
V naslednjih letih je predvidena prostorska širitev pokopališ�a in izdelava dokumentacije za 
dokon�no predvideno širitev mestnega pokopališ�a vklju�no s potrebnimi spremljevalnimi objekti.  
 
16039003   - Objekti za rekreacijo  
 
V na�rtu razvojnih programov zajemamo ureditev javnih površin zajema hortikulturno ureditev 
površin urbanem okolju, dopolnitev in obnovo obstoje�ih zasaditev na javnih zelenih površinah in 
otroških igriš�ih, postavitev zalivalnih sistemov na javnih zelenicah in v mestnih parkih. Ureditev 
se bo izvajala fazno. 
Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture obsega ve�ja popravila posameznih elementov 
mestne opreme, njihovo nadomeš�anje in zamenjavo po poteku življenjske dobe (zamenjava klopi, 
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uli�nih košev za smeti, koli�kov, …). Predvidena nabava in zamenjava mestne opreme je 
predvidena za celotne obdobje razvojnih programov z namenom zagotovitve optimalnega 
vzdrževanja.  
V letu 2006 so predvidena najnujnejša investicijska dela vezana na investicijsko vzdrževanje 
kopališ�a Žusterna . 
V letu 2006 se predvideva hortikulturno ureditev zgrajenih krožiš� na državnih cestah in mestnega 
otroškega igriš�a. 

  
Otroška in športna igriš�a v KS 
Na podro�ju otroških in športnih igriš� se je v preteklih letih zgradilo ali obnovilo ve� objektov v 
krajih, kjer je športna ali rekreacijska dejavnost ter ustrezna društva aktivna.  V okviru te dejavnosti 
se ob�ani sami najve� vklju�ujejo z lastnim delom in sredstvi sponzorjev. 
 
V prora�unu za leto 2006 letu so predvidena  predvsem investicijsko -  vzdrževalna dela na  
obstoje�ih otroških in športnih igriš� na podeželju Mestne ob�ine Koper. V Pobegih se dokon�uje 
podporni zid pod obstoje�im igriš�em, isto�asno pa se pri�nejo aktivnosti za pridobitev novih 
površin za selitev igriš�a na bolj primerno lokacijo, medtem ko bi se na obstoje�em igriš�u uredilo 
druge javne površine. Manjša ureditvena dela se bodo izvedla na igriš�u  Prade, na igriš�u KS 
Škocjan pa je predvidena izpeljava vodovodnega in elektro-priklju�ka ter ureditev manjšega 
prostora za garderobe in sanitarije. 
V letu 2006 se bo pri�ela nova naloga in sicer pokritje baliniš�a v Sv. Antonu, v naslednjih letih pa 
tudi gradnja igriš�a v Hrastovljah, obnova asfaltne površine na �enturju in ureditev objekta ob igriš�u 
v Vanganelu. Potekajo tudi aktivnosti za pridobitev  lastništva za ureditve manjšega igriš�a v Paderni. 
 
16039005   - Druge komunalne dejavnosti  
 
Druga komunalna infrastruktura v KS 
V sklopu teh investicijskih postavk je kot samostojni projekt predvidena ureditev in nadkritje 
prireditvenega prostora v Koštaboni in  opremljanje KS z oglasnimi oz. obvestilnimi tablami.  
Posebej so planirana sredstva za nujne intervencijske ali vzdrževalne posege na komunalni 
infrastrukturi v KS. 
 
Druge naloge vzdrževanja komunalne infrastrukture 
V letu 2006 so predvidena tudi sredstva za izgradnjo javnih sanitarij na obmo�ju severne 
obvoznice. 

Da bi zagotovili poplavno varnost celotnega depresijskega obmo�ja dolo�enih predelov mesta, se 
bo na �rpališ�u na semedelski bonifiki obnovilo še eno dotrajano �rpalko. �rpalke se obnavlja 
postopno, saj se s tem zagotavlja nemoteno delovanje �rpališ�e. 

 
1605       - Spodbujanje stanovanjske gradnje  
 
16059002   - Spodbujanje stanovanjske gradnje  
 
Na osnovi na�rta razvojnega programa stanovanjske gradnje v  Mestni ob�ini Koper za obdobje 
2003-2006 Mestna ob�ina Koper planira investicijski transfer v višini 80 mio SIT za izvajanje 
programa  stanovanjske gradnje opredeljenega za namen sofinanciranja izgradnje varovanih 
stanovanj v zazidavi Olmo. 
 



 17 

1606       - Upravljanje in razpolaganje z zemljiš�i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljiš�a)  
 
16069001   - Urejanje ob�inskih zemljiš�  
 
V okviru programa upravljanja in razpolaganja z zemljiš�i (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljiš�a) ter podprograma urejanje ob�inski zemljiš�a se bodo izvajala aktivnosti ter 
naloge v povezavi z opremljanjem zemljiš� s komunalno infrastrukturo. 
 
Izdelava investicijske ter projektne in tehni�ne dokumentacije se nadaljuje za izgradnjo kanalizacije 
v Škofijah in Dekanih, zaselku Kocijan�i�i ter potrebno dokumentacijo za izgradnjo Severno 
obvoznico in gospodarsko, obrtno cono Sermin ter Dolinska II.faza. 
 
Aktivnosti ter naloge, ki se bodo izvajala za opremljanje zemljiš� s komunalno infrastrukturo se bodo 
izvajale na obmo�jih;  

- ZN Olmo kar vklju�no rekonstrukcijo Dolinske ceste ter preostale primarne infrastrukture na 
tem obmo�ju, kot tudi izgradnjo manjkajo�e komunalne infrastrukture znotraj zazidalnega 
na�rta. V letu od 2007 – 2009 se bo v celoti zaklju�ila rekonstrukcija Olj�ne ulice ter 
Generala Levi�nika ter izgradnja vse predvidene komunalne infrastrukture v skladu z 
izvedbenimi akti ter projektno in tehni�no dokumentacijo. 

- UN Univerze v Kopru kar vklju�uje izgradnjo ter rekonstrukcijo komunalne infrastrukture 
potrebne za opravljanje dejavnosti Univerze v Kopru. Dokon�anje ureditve komunalne 
infrastrukture je v celoti predvideno v letu 2007.  

- ZN Žusterna III s �emer se zaklju�i ureditev komunalne infrastrukture  v letu 2006. 
- ZN nad Dolinsko kjer se nadaljuje z izgradnjo manjkajo�e komunalne infrastrukture 

predvsem z izgradnjo vodovodne napeljave ter postopne ureditev cestiš�. Kon�na izgradnja 
komunalne infrastrukture je predvidena do leta 2009. 

- obmo�je Gospodarsko razvojne cone Sermin na katerem obmo�ju se drugo leto predvideva 
sprejetje lokacijskega na�rta ter izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
izgradnjo komunalne infrastrukture, pridobitev zemljiš� ter pri�etek gradnje infrastrukture na 
tako pridobljenih zemljiš�ih. Celovita izgradnja komunalne infrastrukture je predvidena v letu 
2007 – 2008.   

- aktivnosti in naloge v povezavi z opremljanjem zemljiš� s komunalno infrastrukturo na 
preostalih posameznih manjših obmo�ij. 

 
Dolo�ene investicije v komunalno infrastrukturo se bodo v naslednjih letih izvajale tudi preko 
urbanisti�nih pogodb, katere omogo�ajo aktivnejšo vklju�itev zasebnih vlagateljev in drugih virov v 
proces opremljanja zemljiš� s komunalno infrastrukturo. 
 
Urejanja ob�inskih zemljiš� zajema tudi izvajanje aktivnosti ter nalog v povezavi z izdelavo 
programov opremljanja stavbnih zemljiš�, ki so osnova za na�rtovanje komunalne infrastrukture in 
pa tudi obra�un komunalnega prispevka. Na podlagi novo sprejete uredbe o vsebini programa 
opremljanja se na�rtuje postopno izdelavo programov opremljanja stavbnih zemljiš� za celotno 
ob�ino. Programi bodo pripravljeni na podlagi razvojnih programov posameznih komunalnih 
organizacij in ob�ine. Med naloge programa opremljanja uvrš�amo tudi zasnovo infrastrukturno 
komunalnega informacijskega sistema, znotraj katerega potekajo aktivnosti za pridobivanje 
podatkov o stopnji izkoriš�enosti komunalne infrastrukture, nastavitev programskih aplikacij za 
ra�unalniško obdelavo vlog z ciljem posodobitve delovnih procesov, pridobitvijo potrebnih 
podatkov o nepremi�ninah, za nastavitev evidence stavbnih zemljiš� ter spremljanje trga 
nepremi�nin zaradi na�rtovanja in izvajanja aktivne zemljiške politike. 
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16069002   - Nakup zemljiš�  
 
V okviru programa upravljanja in razpolaganja z zemljiš�i (javno dobro, kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljiš�a) ter podprograma nakupa zemljiš�a se bodo izvajala aktivnosti ter naloge v 
povezavi z zemljiškimi operacijami – zamenjave ter pridobivanje zemljiš� s sklepanjem 
kupoprodajnih pogodb ter uveljavljanjem predkupne pravice. Predvidene so tudi izpla�ila raznih 
odškodnin za omejitev lastninske pravice - služnostna ter stavbna pravica. 
 
Na�rtuje se nadaljevanje odkupov nepremi�nin na obmo�ju Bertoške in Ankaranske bonifike za 
realizacijo projekta Centra za ravnanja s odpadki in Gospodarsko obrtno con Sermin ter kot tudi 
odpla�ilo nepremi�nin na obmo�ju Luke Koper za realizacijo projekta Severna obvoznica. 
Zaklju�itev realizacije pridobivanja nepremi�nin je predvidena v letu 2007. Planirana so tudi sredstva 
za odkup potrebnih zemljiš� za nadaljnjo realizacijo ZN nad Dolinsko ter ZN Olmo in rekonstrukcijo 
dostopnih cest do obmo�ja zazidalnega na�rta.  
V letu 2006 so poleg manjših odkupov zemljiš� za ureditev cest ter preostale komunalne 
infrastrukture, predvidena tudi sredstva za odkup zemljiš�a potrebnega za širitev igriš�a v Pobegih-
�ežarjih, odkup zemljiš�a v Plavjah za ureditev kolektivne komunalne infrastrukture, odkupa objekta 
za delovanje gasilskega doma v Brezovici in gasilskega doma v Babi�ih, odkup objekta za delovanje 
krajevne skupnosti Dekani ter odkup nepremi�nin ki jih uporablja KS Marezige in Mestna ob�ina 
Koper kot kolektivna komunalna infrastruktura v Marezigah.     
 
 
17         - ZDRAVSTVENO VARSTVO  
 
1702       - Primarno zdravstvo  
 
17029001   - Dejavnost zdravstvenih domov  
Sofinanciranje izgradnje ambulante v Pobegih 
 
Ambulanta je v zaklju�ni fazi,  v letu 2005 je bilo predvideno 19 mio SIT, za dokon�anje se 
zagotavlja še 3,3 mio SIT v letu 2006 in s tem bo investicija dokon�ana in objekt predan v uporabo. 
 
Izgradnja zdravstvenega doma v Kopru 
Cilj investicije je izgradnja dodatnih prostorov zdravstvenega doma za potrebe delovanja Javnega 
zavoda Zdravstveni dom Koper, ki bo omogo�il uspešno delovanje vseh zdravstvenih služb, ki 
trenutno delujejo razpršene na raznih lokacijah v neustreznih in premajhnih prostorih in sicer 
Dispanzer za plju�ne bolezni, TBC in RTG, Center za prepre�evanje in zdravljenje odvisnosti od 
prepovedanih drog, Splošna ambulanta, Dežurna zobna ordinacija, Dispanzer medicine dela, prometa 
in 
športa, Patronažno zdravstveno varstvo in nega na domu, Psihohigienski dispanzer ter Društvo 
»SVIT«. V NRP so zajeti obroki leasinga do 2009, vrednost celotne investicije je 1.110.264 (v 000 
SIT) in se bo odpla�evala do leta 2026. 
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1707       - Drugi programi na podro�ju zdravstva  
 
17079001   - Nujno zdravstveno varstvo  
 
Reševalna postaja Izola 
Cilj investicije je izgradnja nove reševalne postaje v Izoli, zagotovitev nadomestnega objekta je 
nujna, ker je sedanji dotrajan, premajhen in neprimeren.Sanacija obstoje�ega objekta bi bila 
ekonomsko neupravi�ena, ker tako njegova lokacija kot površine ne ustrezajo minimalnim zahtevam 
za reševalno postajo. K projektu pristopajo vse 3 obalne ob�ine in delež MOK je 30 mio SIT v letu 
2006. 
 
 
18         - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  
 
1802       - Ohranjanje kulturne dediš�ine  
 
18029001   - Nepremi�na kulturna dediš�ina 
 
Na�rtuje se nadaljevanje sofinanciranja obnove fasad v starem mestnem jedru, kot subvencija 
lastnikom objektov. Višina subvencioniranja obnove z deležem sredstev Mestne ob�ine Koper 
znaša 40 mio SIT tudi v prihodnjih letih. Namen tega ukrepa je v spodbudi prenove mestnega jedra. 

V okviru izvedbe CRPOV je v vasi Lopar je v letu 2006 predvidena urejanje zunanjega trga z 
galerijo za mlatilnico pri Etnološkem muzeju v vasi. 

Predvideno je tu nadaljevanje  postavitve ozna�evalnih tabel oz. nadaljevanje urejanja rekreacijskih 
in pešpoti na obmo�ju vasi Krkav�e, Pu�e, Koštabona. 

Naloge iz CRPOV se bodo v prihodnjih letih izvajale v okviru posameznih podro�ij prora�unske 
porabe. 
 
Prenova 
Izdelava strokovnih osnov za obnovo doma�ije za etnološki muzej in specifi�no kulinari�no 
ponudbo  
V vasi Podgorje je ohranjenih nekaj izjemnih objektov etnološke vrednosti. Z obnovo razvite 
doma�ije, ki ima status kulturnega (etnološkega) spomenika in umestitvijo programa etnološke 
zbirke v kombinaciji s specifi�no kulinari�no ponudbo, kraj in okolica pridobi razvojno možnost. 
Etnološko zbirko si prizadeva  urediti Krajevna skupnost Podgorje in s tem pokriva javni interes 
kraja. Gostinska ponudba temelje�a na pridelkih in produktih kmetov iz soseš�ine pa ravno tako 
predstavlja podporo v razvoju lokalnega kmetijstva. Ministrstvo za kulturo razpisuje sredstva za 
obnovo etnološke dediš�ine. V prvi fazi Zavod RS za varstvo kulturne dediš�ine, Obmo�na enota 
Piran bo prijavila projekt za sofinanciranje izvedbe dokumentacije za PGD, PZI in v drugi fazi pa 
izvedbo prenove.  
 
Ureditev prireditvenega prostora na dvoriš�u glasbene šole v Kopru  
Mesto Koper – poletni festival in Glasbena šola Koper potrebujeta prireditveni prostor za komorne 
glasbene in gledališke prireditve.  S tem ciljem je Mestna ob�ina Koper pristopila k ureditvi 
prireditvenega prostora, ki se nahaja na dvoriš�u pala�e Gravisi – Barbabianca v Kopru. Naloga 
poteka v treh fazah (prvi dve sta že kon�ani):  
      1. faza – sanacija dvoriš�nega vodnjaka in ureditev kamnite prireditvene ploš�adi,  
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     2. faza – sanacija ostenja dvoriš�nega zidu in ureditev osvetlitve,  
3. faza – ureditev talne površine za ob�instvo  
Zadnja faza – ureditev talne površine obsega cca 200 m2 in predstavlja prostor za poslušalce  - 
gledalce.  
 

Vzor�ni projekt 2-3 karakteristi�nih koprskih fasad 
Namen vzor�nega projekta je izboljševanje uli�nega – ambientalnega izgleda, vzpostaviti 
metodologijo izvajanja stati�ne sanacije poškodb, periodi�nih vzdrževalnih del, kot celovite 
prenove fasadnih površin orientiranih na javni, poljavni in zasebni prostor. Projekt mora podati 
odgovore in rešitve za vsako problematiko posebej  (zamenjava dotrajanih ometov, pravi izbor 
fasadnega materiala, tehnika obdelave, kolorit, odstranjevanje in popravljane posledic posegov 
instalacijskih dodatkov, popravilo / zamenjava / odstranitev neustreznih stavbnih elementov in 
detajlov ipd.).  Vzor�ni projekt  je v obliki delavnic namenjen izobraževanju potencialnih 
izvajalcev, ki bodo  v naslednjih letih obnavljali koprske fasade.  

    
Rekonstrukcija kapelice ob mestnih vratih Bošadrage v  kopru 
Z rekonstrukcijo uli�ne kapelice ob mestnih vratih Bošadrage se odstrani nevarnost za mimoido�e 
sedaj razpadajo�e ostanke kulturne dediš�ine sakralnega tipa in uredi zanemarjen uli�ni ambient.   

 
Intervencijska obnova strehe na etnološkem spomeniku – Averjev mlin na Rižani 
Z intervencijsko obnovo razpadajo�e strehe se prepre�i uni�enje zadnjega v celoti ohranjenega 
mlina na reki Rižani. Objekt je predlagan za razglasitev za kulturni (etnološki) spomenik. V tem 
kontekstu se evidentira stanje, izdela arhitekturni posnetek, izdela idejno zasnovo prenove.   
 
V naslednjih letih so predvidena sredstva za sofinanciranje investicijskih nalog, ki bodo 
opredeljene v letnih razvojnih na�rtih. 
  
18029002   - Premi�na kulturna dediš�ina  
 
Investicijsko vzdrževanje  
V okviru sredstev investicijskega vzdrževanja na podro�ju premi�ne kulturne dediš�ine 
zagotavljamo v letu 2006 sredstva za obnovo elektroinstalacije v osrednji stavbi na Kidri�evi 19 ter 
za izdelavo nadkritja dvoriš�a etnološkega oddelka na Gramscijevem trgu.  
 
Tudi v naslednjih letih bomo v prora�unu zagotavljali sredstva za investicijsko vzdrževanje 
objektov Pokrajinskega muzeja.        
 
Nakup opreme 
Za javni zavod Pokrajinski muzej v obdobju 2006 -2009 zagotavljamo sredstva za nabavo opreme. 
V letu 2006 muzej mora na podlagi odlo�be Ministrstva za kulture ustrezno urediti prostor za 
depojakso hrambo umetniških platen (slik). Za tako ureditev potrebuje zavod posebne klimo 
naprave, ki uravnavajo vlago v prostoru, nosilne mreže in železne nosilce. 
 
Tudi v naslednjih letih bomo v prora�unu zagotavljali sredstva za nabavo opreme. 
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1803       - Programi v kulturi  
 
18039001   - Knjižni�arstvo in založništvo 
  
Investicijsko vzdrževanje 
V okviru prora�una zagotavljamo sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, s katerimi 
upravlja Osrednja knjižnica Sre�ka Vilharja Koper. V letu 2006 bomo s  sredstvi iz prora�una 
sanirali dotrajano elektroinstalacijo v osrednji stavbi knjižnice na Trgu Brolo 1. 
V naslednjih letih so predvidena sredstva za nujne posege, ki bodo opredeljeni v letnih razvojnih 
na�rtih. 
 
Nakup opreme 
V naslednjih letih bomo v prora�unu zagotavljali sredstva za sofinanciranje nakupa opreme 
javnemu  zavodu Osrednja knjižnica Sre�ko Vilhar Koper. 
 
18039002   - Umetniški programi  
 
Investicijsko vzdrževanje 
V okviru prora�una v letu 2006 zagotavljamo sredstva za ureditev sanitarijev v Gledališ�u Koper.  
 
Prenova Gledališ�a 
V letu 2007 na�rtujemo celovito sanacijo objekta Gledališ�a Koper, v kolikor bo k temu projektu 
pristopilo tudi Ministrstvo za kulturo in zagotovilo 50% potrebnih sredstev. 
 
1804       - Podpora posebnim skupinam  
 
18049003   - Podpora narodnostnim skupnostim  
 
Investicijski transfer za SSIN 
V prora�unu za leto 2006 zagotavljamo tudi sredstva za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja 
in nakupa opreme za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti. 
 
1805       - Šport in prosto�asne aktivnosti  
 
18059001   - Programi športa 
  
Ve�namenska dvorana Bonifika 
V letu 2006 bomo poleg ve�namenske dvorane uredili prostor za postavitev amfiteatra s tribunami. 
V naslednjih so predvidena sredstva za dokon�anje ureditve prostorov v dvorani Bonifika. 
 
Športni park Bonifika 
V okviru sredstev za investicijske naloge smo v športnem parku Bonifika v letu 2006 predvideli  
sredstva za slede�e naloge: pla�ilo nabavljenega prireditvenega šotora, postavitev reflektorjev na 
novem igriš�u z umetno travo, ureditev BMX proge, postavitev premi�nih tribun ob ve�jem 
nogometnem igriš�u z umetno travo, nabavo balona s katerim bomo prekrili tenis igriš�e, ter 
preplastitev tenis igriš�.  
 
V naslednjih letih so predvidena sredstva za sofinanciranje investicijskih nalog, ki bodo opredeljeni 
v letnih razvojnih na�rtih. 
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Športni park Ankaran 
V Športnem parku Ankaran bomo s sredstvi iz prora�una v letu 2006 sofinancirali ureditev igriš�a. 
V naslednjih letih so predvidena sredstva za sofinanciranje investicijskih nalog, ki bodo opredeljeni 
v letnih razvojnih na�rtih. Ob tem potekajo dogovori z luko koper o sofinanciranju športnega parka 
in infrastrukture v okviru športnega parka Ankaran. 
 
Športni park Dekani  
V letu 2006 so predvidena sredstva za sofinanciranje ureditve nogometnega igriš�a z umetno travo. 
 
Dvorana Burja  
V letu 2006 bomo sofinancirali zamenjavo parketa v Športni dvorani Burja na Škofijah ter 
sofinancirali ureditev objekta, kjer je postavljena plezalna stena.  
 
Investicijsko vzdrževanje v KS 
 
V letih od 2006 do 2009 bomo namenjali tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih 
objektov, s katerimi upravljajo oz. uporabljajo športna društva v Krajevnih skupnostih. Ta sredstva 
bomo vsako leto razdelili na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov v MOK. 
 
18059002   - Programi za mladino 
 
V okviru ureditve mladinskih centrov se v letu 2006 planira sofinanciranje ureditve ve�namenske 
dvorane na Škofijah ter ureditev mladinskega centra v okolici mesta Koper. V naslednjih letih so 
predvidena sredstva za sofinanciranje urejanja drugih prostorov za mladino. 
 
 
19         - IZOBRAŽEVANJE  
 
1902       - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  
 
19029001   - Vrtci 
 
Ureditev vrtca Šalara 
V letu 2005 smo pridobiti projektno dokumentacijo. V letu 2006 so sredstva namenjena za 
rekonstrukcijo in dozidavo vrtca katera bo zaklju�ena v letu 2007. 
Vrtec Koper, enota Šalara je potreben celovite prenove. Investicijo bomo izvedli fazno do leta 
2007. 

 
Nabava opreme in igral vrtcev 
Sredstva so namenjena za nabavo opreme so namenjena vrtcem na osnovi sprejetega plana nabave. 
 
Ureditev igriš�   
V letu 2006 se predvideva fazno ureditev varnih igriš� za najmlajše  v enoti Prisoje, Markovec in 
Slavnik. V naslednjih letih so predvidena sredstva za sofinanciranje investicijskih nalog, ki bodo 
opredeljene v letnih razvojnih na�rtih za potrebe najmlajših. 
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Ureditev vrtca Pobegi 
Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za prenovo kuhinje, skladno zahtevam iz 
Odlo�b Zdravstvenega inšpektorata.Investicijo bomo izvedli fazno. V letu 2006 planiramo pridobiti 
projektno dokumentacijo.  

 
Ureditev vrtca Ankaran 
Ob šoli je predvidena izgradnja nadomestnih prostorov Vrtca Semedela, enota Ankaran, ki sedaj 
deluje v neprimernih prostorih v stanovanjskih blokih. Investicijo bomo izvedli fazno do leta 2008. 
 
Investicijsko vzdrževanje 
Sredstva so namenjena za manjša investicijska in vzdrževalna dela vrtcev. 

 
 
1903       - Primarno in sekundarno izobraževanje  
 
19039001   - Osnovno šolstvo  
 
Najpomembnejša naloga na podro�ju osnovnega izobraževanja je zagotavljanje prostorskih 
pogojev za devetletni program osnovne šole, pri �emer Mestna ob�ina Koper zaostaja za ostalimi 
ob�inami v Sloveniji. Ve�ina šol nima ustreznih in predvsem ne zadostnih prostorskih zmogljivosti 
za izvedbo devetletnega programa, zato je Mestna ob�ina Koper sprejela program investicij za 
prehod na devetletko. 
 
V razvojnem programu ob�ine je vrstni red investicij usklajen z vrstnim redom MŠŠ in je 
strokovno utemeljen. Iz tega programa so bile do leta 2003 obnovljene le tri šole, v zadnjih letih pa 
se vodijo pospešene aktivnosti za �im hitrejšo realizacijo investicij v še vse ostale šole. V teku 
oziroma v pripravi so naslednje investicije: 
 
- Gradnja mestne šole na Bonifiki (s katero bo rešen prostorski problem OŠ P. Tomaži�a, OŠ J.P. 

Vojka in Glasbene šole) poteka skladno s terminskim planom. Planirana sredstva so skladna z 
investicijskim programom in dinamiko sofinanciranja s strani države.  

- V teku je izdelava projektne dokumentacije za dozidavo šole v Ankaranu. Idejna rešitev je 
usklajena z MŠŠ. Za�etek investicije je predviden v drugi polovici leta 2006, zaklju�ek pa v letu 
2007. 

- V izdelavi je DIIP za adaptacijo in dozidavo OŠ D. Bordona, na podlagi katerega bo v letu 2006 
izdelana projektna dokumentacija. Investicija je predvidena v letih 2007 in 2008. V sklopu 
investicije bo izvedena tudi sanacija zunanjih športnih igriš�, ki je bila v dosedanjih razvojnih 
programih prikazana kot lo�ena investicija, vezana na so�asno ureditev spodnjega dela 
Veluš�kove ulice.  

- Z obnovo in dozidavo podružni�ne šole v Sv. Antonu naj bi predvidoma za�eli v letu 2008, z 
obnovo OŠ P.P.Vergerio il Vecchio in OŠ Marezige pa v letu 2009. Investicije v še vse preostale 
šole bodo prišle na vrsto po letu 2009. 

 -V prora�unu se redno vsako leto zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje ter nabavo 
opreme. S planiranimi sredstvi za investicijsko vzdrževanje v obdobju 2006 -2009 bomo izvedli 
dela in nabave ki bodo s programom opredeljena kot prioritetna.  

20         - SOCIALNO VARSTVO  
 
2004       - Izvajanje programov socialnega varstva  
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20049002   - Socialno varstvo invalidov  
 
Bivalna skupnost za slepe in slabovidne osebe  
Medob�insko društvo slepih in slabovidnih Koper je uredilo v objektu na Repi�evi 4 v Kopru 
prostore za bivalno skupnost slepih in slabovidnih dijakov, študentov in oseb, ki potrebujejo delni 
nadzor in se z nastanitvijo v bivalni skupnosti lahko izognejo institucionalnemu varstvu. Za leto 
2006 so predvidena sredstva za sofinanciranje nakupa opreme in dokon�anje zunanje ureditve 
bivalne skupnosti. 

V naslednjih letih so predvidena sredstva za sofinanciranje investicijskih nalog, ki bodo 
opredeljene v letnih razvojnih na�rtih za potrebe invalidov. 
 
20049003   - Socialno varstvo starih  
 
Nabava opreme - Mali princ 
Center za pomo� na domu Mali princ izvaja storitev varovanja na daljavo s pomo�jo posebnih 
telefonskih naprav za priklic pomo�i. Zaradi povpraševanja starejših in invalidnih oseb po tej 
storitvi so v letih 2006 do 2007 predvidena sredstva za nakup dodatnih naprav. V naslednjih letih je 
nujno v ve�jem deležu vklju�iti uporabnike iz drugih ob�in. 

Dom starejših ob�anov – dislocirana enota Obalnega doma upokojencev Koper 
Za zagotovitev dodatnih kapacitet institucionalnega varstva starejših oseb je Mestna ob�ina Koper 
v juniju 2004 posredovala Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve prijavo namere za 
izgradnjo doma za starejše osebe v obdobju od leta 2006 do 2010. Predlagala je gradnjo manjšega 
doma s kapaciteto 60-ih mest, kot dislocirane enote Obalnega doma upokojencev Koper, in sicer na 
lokaciji, ki je v Zazidalnem na�rtu »Stanovanjska soseska Olmo« v Kopru namenjena za gradnjo 
objektov za potrebe socialnega varstva.  

 
Pri gradnji doma za starejše osebe je udeležba ob�ine v zagotovitvi zemljiš�a, komunalne ureditve 
zemljiš�a, 10-ih % ocenjene investicijske vrednosti GOI del za izgradnjo novega objekta ter 
investicijske dokumentacije do ravni investicijskega programa.  
 
Ob�ine so v oktobru 2004 prejele poro�ilo strokovne komisije, ki jo je imenoval minister 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za pripravo predloga vrstnega reda novogradenj 
domov za starejše osebe za obdobje od leta 2006 do 2010. Iz poro�ila izhaja, da je prijava Mestne 
ob�ine Koper uvrš�ena v ožji izbor za dolo�itev prioritetnega seznama gradenj domov oziroma enot 
domov v tem obdobju, vendar pa o dokon�nem predlogu prioritetnih investicij, ki bodo vklju�ene v 
predlog besedila Strategije varstva starejših do leta 2010, ob�ine še niso seznanjene. Za leto 2008 in 
2009 so predvidena sredstva za sofinanciranje izgradnje doma. 
 
20049006   - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin  
 
Obalni projekt »Varna hiša« 
Mestna ob�ina Koper bo skupno z ob�inama Izola in Piran sofinancirala prenovo objekta za potrebe 
»Varne hiše« na obalnem obmo�ju - zato�iš�a za ženske in otroke žrtve nasilja. Za leto 2006 in 
2007 je kot udeležba naše ob�ine predvidena tretjina sredstev za sofinanciranje projekta. 

 
Koper, 30. novembra 2005 
Pripravili:         Župan 
Pristojni uradi             Boris Popovi� 


