
 1 

 
 

��������	
���������

�����������������������������

�

ŽUPAN – IL SINDACO 
 
 
 
 

NA�RT RAZVOJNIH PROGRAMOV  ZA OBDOBJE  2009-2012 
 

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

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

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

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

V na�rt razvojnih programov  vklju�eni programi in projekti so osnova za izvajanje investicijskih 
nalog ob�ine na vseh podro�jih ter osnova za razpis državnih pomo�i na ob�inski ravni. V štiri letni 
razvojni na�rt se vklju�ijo samo projekti, ki so izvedljivi in na�rtovani skladno z metodologijo 
priprave na�rta razvojnih programov. 
 
V nadaljevanju je podana obrazložitev na�rta razvojnih programov MOK za obdobje 2009-2012 po 
prora�unski strukturi   posebnega  dela prora�una. 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE  
 
0402 - Informatizacija uprave  

 
Razvoju informacijske družbe in e- poslovanju posve�a Mestna ob�ina Koper posebno pozornost. 
Ta bo usmerjena predvsem v razvoj elektronskih storitev za ob�ane ter v sisteme z uporabo 
prostorskih podatkov. 
 
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, VMWare, Citrix). 

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

krajevnih skupnosti in novih lokacij ob�inske uprave zajema preto�nost lokalne 
ra�unalniške mreže, ki postaja eno od najbolj obremenjenih ozkih grl 
informacijskega sistema (koli�insko zahtevni prostorski in dokumentacijski 
podatki). Že v letu 2003 za�eta nadgradnja mreže na hitrost 1 Gbps se bo 
nadaljevala tudi v letu 2009.  

 
- Predvidevamo dodatne  nadgradnje centralnega diskovnega sistema (diskovno 

polje), na katerega smo že  preselili vse najpomembnejše podatke, ki so bili do sedaj 
razpršeni po uporabniških delovnih postajah. S tem bomo zagotovili ve�jo varnost, 
dostopnost, hitrost prenosa in lažje vzdrževanje. Z razširitvijo naj bi za�eli realizirati 
centralizirano shranjevanje uporabniških podatkov. 

 
- 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. 

 
- Nadaljevali bomo z izgradnjo e-to�k na podeželju, za�etih v letu 2008, v 

posameznih krajevnih skupnostih z možnostjo povezave v internet preko radijskih 
povezav (e-to�ke KS). 

 
- 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 
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centralnega sistema v dlan�nike preko interneta ter obratno, izredno pohitri zajem in 
dvigne nivo kakovosti centralnih baz podatkov (javni katastri, taksni predmeti, 
dav�ni podatki, podatki o prostorskih planih in pogojih).  

 
- Nadaljevali bomo z akvizicijo podatkov za izdelavo 3D modela Kopra in podeželja 

v razli�nih �asovnih obdobjih z možnostjo prikaza zgodovinskega razvoja ter z 
umestitvijo kulturne dediš�ine v prostor in �as.  

 
- 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. 

 
- Nadaljevali bomo s prenovo pisarniškega poslovanja v smeri ve�je uporabnosti ter 

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

- 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 tako samostojno kot v sodelovanju s 
projektom e-SJU. S tem bomo ob�utno skrajšali postopke in podobno kot banke omogo�ili 
poslovanje z ob�ino neprekinjeno ne glede na delovni �as uprave. 
 
Nadaljevali bomo z dograjevanjem sistema digitalnega podpisovanja dokumentov v skladu s 
slovensko in evropsko zakonodajo o elektronskem podpisu v vseh postopkih, kjer zakon to dopuš�a 
(varna izmenjava elektronsko podpisanih dokumentov v javni upravi, potrjevanje korakov v 
internih postopkih). 
 
Nadaljevali bomo z dograditvijo lastnega sistema elektronskih obrazcev na ob�inskem portalu, ki 
bo deloval vzporedno s portalom e-SJU. V okviru tega bomo pripravili vsaj 10 novih elektronskih 
obrazcev. 
 
Pri razvoju spletnega portala s ciljem približati in olajšati ob�anom delo z ob�insko upravo bomo v 
sodelovanju s TOK in drugimi uradi omogo�ili nadgradnjo obstoje�ega portala v smeri �im 
prijaznejšega in uporabnega orodja za ob�ane in poslovne subjekte. 
 
 
0403- Druge skupne administrativne službe  
 
04039003   - Razpolaganje in upravljanje z ob�inskim premoženjem  
 
Zadružni domovi, vaški domovi in stare šole 
 V letu 2009 so na�rtovani trije ve�ji investicijsko-vzdrževalni posegi. Pri�ela se bo  nadgradnja 
doma KS Gradin na Brezovici, za katerega so bila pridobljena sredstva iz EU skladov za razvoj 
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podeželja. Nadaljevala  in zaklju�ila se bo preureditev dvorane zadružnega doma v Dekanih, ki bo 
sedaj lahko gostila raznovrstne kulturne in druge prireditve.   Po prenovi strehe nad dvorano 
zadružnega doma na Škofijah je za leto 2009  predviden pri�etek adaptacije in posodobitve dvorane 
same  in funkcionalnih prostorov. Adaptacija se bo predvidoma zaklju�ila v dveh letih.  
Ob teh projektih je planiranih ve� investicijsko-vzdrževalnih posegov na drugih objektih. 
Nadaljevalo se bo z ureditvenimi deli vaške hiše na Zgornjih  Škofijah, stare šole in prostorov KS v 
Rakitovcu, vaške hiše v Kastelcu in vaškega doma na Montinjanu. Predvidena so tudi sanacijska-
vzdrževalna dela za dom KS Semedela in Za gradom. 
V pripravi bodo tudi projekti za prenovo zadružnih domov v Šmarjah in v Sv. Antonu ter ureditev 
lastniške strukture za dom KS v Zazidu. Skupaj s krajevno skupnostjo bomo pristopili k 
sofinanciranju dozidave odra in ureditev prireditvenega prostora ob dvorani ZD Boršt. Na�rtujemo 
tudi sredstva za nepredvidene interventne posege. 
 
Vezano na prodajo objektov, ki so v lasti posamezne krajevne skupnosti je predvidena  dozidava 
odra in ureditev prireditvenega prostora ob dvorani ZD Boršt, nakup novih prostorov KS Ankaran 
in obnova prostorov za krajevno skupnost v Hrvatinih. 
 
Fond starih vaških objektov in zadružnih domov je na podeželju zelo obsežen, investicijsko 
vzdrževanje pa finan�no zahtevno. Zato želimo v prihodnjih letih k temu segmentu pristopiti 
celovito in sistemati�no tako, da bi lahko s temi projekti participirali na  sredstvih evropskih 
strukturnih skladov za razvoj podeželja ter omogo�ili funkcionalnejše upravljanje s temi objekti. 
  
Upravljanje s poslovnimi prostori 
V okviru sredstev za nakup poslovnih prostorov so zajeta sredstva  za nakup prostorov kjer ob�ina 
uveljavlja predkupne pravice.Posebej v letu 2009 zagotavljamo sredstva za pla�ilo odškodnine za 
pridobitev 2 stanovanj prodanih po stanovanjskem zakonu. 
 
V okviru investicijskih vlaganj v poslovne prostore se zagotavljajo sredstva za ureditev klimatskih 
naprav v Pretorski pala�i, ureditev fasade na zgradbi italijanskega konzulata, poslovno 
stanovanjskih objektov na Verdijevi 7, 9 in 9a, za pridobitev dokumentacije in za�etek adaptacije 
Loggie ter drugih rekonstrukcij in adaptacij objektov skladno s programi izvedbe. 
 
Na podlagi popisov potrebnih v starem mestnem jedru Kopra,  s postavke investicijskih vlaganj v 
poslovne prostore bomo pristopili  k menjavi oken, vrat, popravilu streh, dotrajanih elektri�nih 
instalacij in drugemu vzdrževanju.  
 
Na osnovi že sklenjenih pogodb o sprotnih pobotnih vlaganj se vsa leta zagotavljajo sredstva za  
pobot najemnin z vloženimi sredstvi najemnikov, ki so sami usposobili oz. adaptirali poslovni 
prostor.  
 
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 bodo sredstva za investicijska vlaganja v  fond poslovnih prostorov, 
razporejala z letnim na�rtom razvojnih programov konkretizirana s posegi v posameznem objektu 
za kar se predvideva pridobitev ustrezne dokumentacije. 
 
V na�rtu razvojnih programov vklju�ujemo tudi sredstva dopolnjevanja informacijskih aplikacij za 
vodenje evidence javnega premoženja skladno z novo zakonodajo na podro�ju stvarnega 
premoženja in sredstev za nepredvidene nujne intervencije na javnem premoženju. 
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06 - LOKALNA SAMOUPRAVA  
 

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

 
Pridobivanje novih upravnih prostorov 
Predvidena je pridobitev cca 3500 m2 novih  upravnih prostorov v zazidavi bazenski kompleks, kjer 
bi zagotovili ob�anom skupne upravne službe ob�ine in upravne enote. Na�rtovana izgradnja je 
predvidena v letu 2010, selitev v nove prostore pa v letu 2011. 

Ureditev poslovne stavbe 
Za podro�je uprave  so v letu 2009 predvidena sredstva za urejanje prostorov upravnih stavb, s 
katerimi bomo  izvedli nujne investicijske posege  za delo organov ob�ine in ob�inske uprave v 
Verdijevi 10 in na Verdijevi  6. 

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

Zamenjava službenih vozil 
V letu 2009 je na�rtovano posodabljanje voznega parka z nakupi novih ali zamenjavo dotrajanih 
vozil. 
 
 
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
0703- Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre�ami 
 
07039001 - Pripravljenost sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 
 
Nabave zaš�itne in reševalne opreme in sredstev za materialno popolnitev enot za zaš�ito in 
reševanje se izvaja skladno z merili iz uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za 
zaš�ito, reševanje in pomo�. 
 
Sredstva se tudi namenijo skladno z (letnim) na�rtom nabav in investicijskih vlaganj za nabavo 
nujno potrebne opreme in sredstev za potrebe izvajanja zaš�itnih ukrepov ter reševanja in pomo�i 
ob nesre�ah, predvsem nujno potrebna zaš�itna in reševalna oprema za gasilce. 
 
Sredstva so namenjena tudi investicijskim posegom v sistemu javnega alarmiranja za njegovo 
u�inkovito in ob�anom prijazno delovanje ter investicijskim posegom v javnih zakloniš�ih. 
 
07039002 - Delovanje sistema za zaš�ito, reševanje in pomo� 
 
Skladno s Programom varstva pred naravnimi in drugimi nesre�ami 2006–2010 (št. K824-6/2005, z 
dne 20.07.2006) in merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki se nahajajo v prilogi 
Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaš�ito, reševanje in pomo� (Ur.l. RS, 
št. 92/07), 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: 
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• Izgradnja gasilskega doma v Kopru: 
V letu 2006 je bil predan v uporabo nov gasilski dom. Na�rt razvojnih programov zajema 
finan�na sredstva za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za odpla�evanje 
finan�nega leasinga najetega s strani Gasilske brigade Koper. 

• Nakup gasilskih vozil: 
V na�rtu razvojnih programov so predvidena sredstva za odpla�ilo lesinga štirih gasilskih vozil 
za potrebe JZ Gasilska brigada Koper. Gasilska vozila so bila dobavljena v drugi polovici leta 
2006 in za�etku leta 2007. Celotno nabavo sofinancirata tudi ob�ini Izola in Piran. Predvidena 
so tudi sredstva za gasilsko avtolestev nabavljeno v letu 2008 in ureditev oldtimerja iz leta 1951 
najstarejšega vozila v voznem parku gasilske brigade ob 60 letnici delovanja gasilske brigade.  
Na enak na�in je izvedena obnova voznega parka za potrebe prostovoljnih gasilskih društev. V 
obdobju 2006-2016 se predvideva odpla�evanje finan�nega leasinga najetega s strani Obalne 
gasilske zveze Koper. Gasilska vozila so bila dobavljena v prvi polovici leta 2006. 

• Nakup druge zaš�itne in reševalne opreme: 
Predvideno je tudi sofinanciranje nabave druge gasilske zaš�itne in reševalne opreme za 
prostovoljne gasilske organizacije in za javni zavod, katera se nabavlja skladno z merili za 
organiziranje in opremljanje gasilskih enot. 
Poleg prora�una je namenski vir za financiranje nabave opreme in vozil za gasilstvo požarna 
taksa, ki je v letu 2009 pri�akovana v višini 213.500 EUR.         

 
     
10         - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI  
 
1003 - Aktivna politika zaposlovanja  
 
10039001   -  Pove�anje zaposljivosti 
 
Z ukrepom sofinanciranja odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja bo Mestna ob�ina 
Koper z pove�animi sredstvi spodbujala zaposlovanje in samozaposlovanje. Z navedenim ukrepom 
lokalna skupnost aktivno prispeva k zmanjševanju števila brezposelnih v sedanjih kriznih 
gospodarskih razmerah. Razdelitev sredstev bo opravljena na podlagi Pravilnika in javnega razpisa.  
 
Z drugim ukrepom  želimo vzpodbuditi usposabljanje in izobraževanje zaposlenih oseb,  s tem da si 
le-ti pridobijo teoreti�na in prakti�na znanja uporabljiva na sedanjem ali bodo�em delovnem mestu 
v podjetju.  
 
 
11         - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
  
1102       - Program reforme kmetijstva in živilstva  
 
11029001   - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
V letu 2009 je slovensko kmetijstvo vklju�eno v novo programsko obdobje skupne  kmetijske 
politike, za katerega so zna�ilne številne spremembe na podro�ju razvoja podeželja ter uvedba 
novih pravil EU za državne pomo�i v kmetijstvu, ki se nenehno dopolnjujejo. Posamezni ukrepi se 
izvajajo na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope, sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih 
pomo�i za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni ob�ini Koper ter potrjenih shem 
državnih pomo�i za ukrepe skupinskih izjem in De minimis, ki se bodo izvajale v Mestni ob�ini 
Koper do leta 2013.  
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Regresiranje pridelave 
V okviru regresiranja pridelave se bodo izvajali posamezni ukrepi oziroma pomo�i za vse 
kmetijske panoge, ki so zna�ilne za naše obmo�je in sicer v obliki pomo�i za spodbujanje 
proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, nakup opreme, varstvo tradicionalne krajine, 
pomo� za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva mladih kmetov, pomo� za zaokrožitev kmetijskih 
zemljiš�, pomo� za ustanovitev skupine proizvajalcev ter pomo� za pla�ilo zavarovalnih premij s 
ciljem spodbujanja zavarovanja kmetijskih pridelkov. Cilji navedenih pomo�i so predvsem: 
zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,  izboljšanje kakovosti 
ter izboljšanje naravnega okolja. Pri samem izvajanju ukrepov na�rtujemo ve�ji intenzivnost 
pomo�i, predvsem na ra�un zmanjševanja izvedenih ukrepov v okviru zemljiških operacij 
(prepoved spodbujanja obnove vinogradov). 
 
 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo�ij 
 
Projekti povezani z razvojem podeželja 
Predvidena je izvedba posameznih projektov, s ciljem dodatnega razvoja dejavnosti na kmetijah in 
sicer na podro�ju razvoja predelovalnih kapacitet, širjenja turisti�ne ponudbe in opravljanju 
storitvenih dejavnosti z namenom oblikovanja kvalitetnejših kmetijskih proizvodov ter 
u�inkovitejšega nastopa na trgu. Tudi tu na�rtujemo pove�anje intenzivnosti pomo�i na ra�un 
zmanjševanja spodbujanja ukrepov v okviru zemljiških operacij ter na podlagi izkušenj dosedaj že 
izvedenih razpisov, ki potrjujejo izjemen interes kmetovalcev, predvsem za izvedbo modernizacije 
predelovalnih kapacitet ter izboljšanje opremljenosti kmetij. 
 
Razvoj dopolnilne dejavnosti 
Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je izjemnega pomena za razvoj našega 
podeželja, zato bomo posamezne pomo�i oziroma pove�anje intenzivnosti pomo�i usmerjali v 
razvoj turisti�nih kmetij ter v razvoj predelovalnih kapacitet na kmetijah predvsem na podro�ju 
vinarstva in živinoreje. V naslednjem obdobju je glede na dosedanji obseg vlaganj v primarno 
proizvodnjo (obnova vinogradov in olj�nikov) pri�akovati tudi ve�ji obseg vlaganj v samo 
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, zato na�rtujemo ve�ji obseg pomo�i in ukrepov za 
spodbujanje zgoraj navedenih aktivnosti. 
 
Priprava in sofinanciranje projektov iz EU 
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 s katerimi se bomo prijavili kot so: 
 

REVITAS –  Revitalizacija istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju. Projekt je 
prijavljen na kandidaturo IPA in v kolikor bo potrjen bo realiziran v treh naslednjih letih (2009, 
2010, 2011). Po vsebini obsega ureditev infocentra Sv.Anton, manjših infoto�k na tematskih 
poteh, ureditev tematskih in rekreacijskih poti v Gradinskem obmo�ju zaledja Slovenske Istre, 
izvedbo aktivnosti za izdelavo metodologije revitalizacije podeželja, obnova trga Topolovec, 
delavnice suhogradnje in ostalo. Prijavitelj projekta je Mestna ob�ina Koper. 
 
BioDiNet- Mreža za varovanje biotske raznovrstnosti in kulturne krajine- nadaljevanje. Projekt 
je bil v letu 2008 prijavljen na razpis Cilj 3 prvi javni razpis v okviru operativnega programa 
IPA Slovenija – Hrvaška 2007-2013.  Prijavitelj projekta je Agencija za ruralni razvoj Istre 
d.o.o. Pazin, na slovenski strani je partner Mestne ob�ine Koper in Društvo Boškarin, 
sodelovale pa bodo krajevne skupnosti na obmo�ju, katerih bo potekal projekt. V okviru 
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projekta se bodo vzpostavila povezovanja za  krepitev medsebojnega sodelovanja na podro�ju 
varovanja  kulturne dediš�ine in biotske raznovrstnosti (doma�ih živali, kulturnih ter divjih 
rastlin in živali) na vseh ravneh: genski, vrstni in ekosistemski ter ekonomske upravi�enosti 
gojitve in vzreje vrst. V okviru projekta se nadaljuje organiziranje Parka avtohtonih živali in 
rastlin v Hrastovljah. Nadaljujejo se aktivnosti za varovanje biotske raznovrstnosti in kulturne 
krajine na obmo�ju Kraškega roba ter ponovno naselitve avtohtonih vrst živali (boškarin,…) in 
rastlin.  

 
AMICITER -  Tematske poti v Istri. Projekt bo pripravljen za prijavo na rapis Cilj 3 Slovenija- 
Italija 2007-2013. Razpis naj bi bil objavljen v 2. polovici leta 2009. Vsebina projekta sloni na 
sodelovanju obalnih ob�in, Ob�ine Kozina in italijanskimi partnerji ob�ino Milje in Dolina. 
Namen projekta je enoten nastop pri na�rtovanju, opremljanju in trženju tematskih poti v regiji, 
obenem pa vzpostaviti sodelovanje z sosednjimi deželami preko meje na tem podro�ju. Skupni 
cilj je spodbujanje trajnostnega razvoja Obalno-kraške regije in tržaške pokrajine in izboljšanje 
vklju�evanja celotnega obmo�ja v spodbujanju in krepitvi turizma s poudarkom na okolju 
prijaznem razvoju obmo�ja, prenovi in okrepitvi turisti�ne infrastrukture, pove�anju števila 
turistov v in izven sezone in spodbujanju sodelovanja med gospodarskimi in institucionalnimi 
subjekti prekomejnega obmo�ja. Uredili bomo vrsto tematskih poti, infocentrov (pomembnejši 
je Hrastovlje), program obnove razglednega stolpa Debeli rti� za turisti�ne in edukativne 
namene. V kolikor bo projekt izbran bo potekal v letih 2009 – 2012. 
 
Socialna integracija (Cilj 3 SLO-IT). S partnerji iz Italije pripravljamo projekt, s katerim  
želimo pove�ati kakovost življenja in koordiniranje zdravstvenih in socialni služb na obmo�ju 
Slovenije in Italije s pove�anim informiranjem in ve�jo dostopnostjo do storitev.  
 
Priprava in sofinanciranje projektov  
V novem programskem obdobju bomo kandidirali na razpise v okviru novo zastavljenih 
operativnih programov Slovenija-Italija, Slovenija-Hrvaška, Jadranska pobuda 2007-2013 ter 
ostali. V okviru sodelovanja obalnih ob�in in RRA bomo sofinancirali pripravo posameznih 
projektov po operativnih programih. 

 
 
1103- Splošne storitve v kmetijstvu  
 
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 
 
V letu 2008 smo postavili biološko �istilno napravo ter uredili dodatne skladiš�ne prostore azila. 
Pri�eli smo tudi z zamenjavo dotrajane ograje, s �emer nameravamo nadaljevati tudi v letu 2009. 
Za naslednje leto prou�ujemo možnost postavitve rezervoarjev – cistern  za ponovno uporabo 
odpadne vode iz �istilne naprave in uporabo le te za �iš�enje boksov, s �emer naj bi privar�evali pri 
porabi vode in uredili prekomerno zamakanje terena. Investicijske posege sofinancirata tudi 
sosednji obalni ob�ini v dogovorjenem obsegu. 
 
1105       - Ribištvo  
 
11059001   - Program razvoja ribištva 
 
Ureditev ribiškega pristaniš�a: 
Ob pripravi Nacionalnega strateškega na�rta za ribištvo v obdobju 2007-2013, ki se bo financiral iz 
sredstev EU Ribiškega sklada ter nacionalnih sredstev, je bila med glavnimi prioritetami 
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ugotovljena možnost in potreba prav po ustrezni minimalni ureditvi ribiških pristaniš� ter mestih 
iztovora ribiških proizvodov. Osnovni pogoj je ureditev ustrezne ribiške infrastrukture za izvajanje 
dejavnosti (veterina, higiena živil..), zagotoviti mesto iztovora (prve prodaje rib) in ureditev 
privezov (urejen privez, oskrba z elektriko in vodo, ekološki otok, hladilni prostor, skladiš�e 
ribiških privezov in opreme). 
 
V letu 2008 smo pri�eli z izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in sanacijska dela 
ribiškega pristaniš�a v Kopru. V za�etku leta 2009 se pri�akuje razpis EU sredstev, na katerega se 
bomo prijavili z našim projektom ribiškega pristaniš�a. 
 
 
13         - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  
 
1302       - Cestni promet in infrastruktura  
 
13029002   - Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 
  
Investicije v KS – ceste 
Izvedle se bodo naslednje investicijske naloge: 

- rekonstrukcija ceste za Hrvatine V letu 2009 je predvidena rekonstrukcija odseka lokalne 
ceste do naselja Hrvatini. Sredstva na tej postavki so namenjena za tehni�no dokumentacijo, 
nadzor ter za izvedbo odseka ceste. Zajeta so tudi sredstva prenosa obveznosti za izvedena 
dela  v višini   45.282 EUR. Nadaljevanje odsekov je na�rtovano tudi v letu 2010. 

- rekonstrukcija ceste Gra�iš�e – Smokvica. Predvidena so sredstva za pridobitev projektne 
dokumentacije (PGD, PZI) in izvedba del na opredeljeni trasi. Investicija se izvaja na 
podlagi investicijskega programa, ki ga je potrdil ob�inski svet. Izvedba se sofinancira s 
pridobljenimi sredstvi   iz državnega prora�una in skladov EU. Obveznosti za pla�ilo te 
investicije se zaklju�ijo v letu 2010. 

- rekonstrukcija ceste Šmarje - križiš�e Pu�e. V letu 2009 je predvidena nadaljnja ureditev 
posameznih odsekov . 

- Marezige – Kavali�i. V letu 2009 je predvidena rekonstrukcija dela ceste. 

- izgradnja plo�nika Kampel - Novaki – Vanganel s krožiš�i Predvidena sredstva zajemajo 
nadaljevanje izvedbe izgradnje krožiš� in  plo�nika na relaciji Kampel – Novaki- Vanganel. 
Investicija se izvaja na podlagi investicijskega programa, ki ga je potrdil Ob�inski svet in se 
finan�no zaklju�i v letu 2010. 

- obnova ceste v naselju Šantoma. Rekonstrukcija lokalne ceste skozi naselje Šantoma 
zajema ureditev odseka te ceste proti Tribanu.  

- Sanacija ceste Kroži� – Hrvoji. V letu 2009 je predvideno fazno nadaljevanje obnove 
ceste. 

- Cesta Sv. Anton- Kavali�i: v letu 2009 se bo nadaljevala ureditev odseka ceste.  

- Ureditev avtobusnih postajališ�a: na�rtujemo postavitev avtobusnih postajališ�  glede na 
potrebe po krajevnih skupnostih. 

- Rekonstrukcija ceste za Šmarje. V letu 2009 je zajeto pla�ilo pogodbene obveznosti 
izvedene rekonstrukcije v letu 2008. 
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- sanacija ceste za Brido. Sanacija ceste na Brido se je v preteklih letih urejala fazno. Za 
nadaljevanje je potrebno predhodno pridobiti projektno dokumentacijo in pristopiti k fazni 
izvedbi sanacije ceste. 

- obnova ceste za Boršt. V letu 2009 je predvideno je nadaljevanje potrebnih sanacijskih del 
na posameznih odsekih. 

- rekonstrukcija slemenske ceste v Hrvatinih. Pridobljena je idejna zasnova poteka ceste. 
Sledi pridobitev projektne dokumentacije PGD in PZI. Po sprejemu IP bodo opredeljene 
vrednosti investicije, na�in izvedbe in financiranje v naslednjih štirih letih.  

- Sanacija Vanganel- �entur : V letu 2009 je predvidena je nujna sanacija dela ceste do 
�enturja. 

- Sanacija podpornega zidu na cesti v Podgorju: Za leto 2009 je v vasi predvidena ureditev 
ograje nad podpornim zidom. 

- ureditev  dela ceste v Osp:   V letu 2009 je predvidena sanacija hudournika na delu ceste v 
Osp. 

- Gabrovica-podporni zid:  na predlog KS  na�rtujemo tudi ureditev podpornega zidu na 
cesti v Gabrovico.  

- Ovinek Socerb:  V letu 2009 vklju�ena je ureditev zadnjega ovinka na cesti proti gradu.  

- Ureditev brežine v Bošamarinu: V letu 2009 je predvidena ureditev odseka ceste  

- Cesta  za Zgornje Škofije: V letih 2009 in 2010 na�rtujemo preplastitev in odvodnjavanje 
ceste na Zgornjih Škofijah. 

- Asfaltiranje ceste v Boninih: V letu 2009 je  predvidena  ureditev odseka ceste.  
 

- Cestne povezave z Miljami: V letu 2009 je predvideno ureditev posameznih cestnih 
povezav z Miljami. 

- Stara Šmarska – odcep Dolinska – potrebno je pristopiti k ureditvi nove cestne povezave 
med novo pozidavo nad Dolinsko in obmo�jem ob stari Šmarski cesti. Gre za dotrajan 
odsek dostopne ceste v betonski izvedbi. 

 
- Cesta Oltra: Ureditev odseka Vinogradniške ceste pod Miloki je na�rtovana  v letih 2009-

2010. 
 

- Sv. Anton – cesta Turki: Predvidena je ureditev dela ceste v letu 2009. 
 

- Cesta Šmarje – Grinjan:  Predvidena je preplastitev  in ureditev  odvodnjavanja ceste v 
letu 2009. 

 
- Cesta Bošamarin – Grinjan:  predvidena je preplastitev  in ureditev  odvodnjavanja v letu 

2009. 
 

- KS Dekani – Zajeta je  preplastitev ceste v vasi v letu 2009. 
 

- KS Marezige – Predvidena je ureditev dela plo�nika v Babi�ih v letu 2009. 
 

- Sv. Anton – cesta do zaselka Kortina: Predvidena je preplastitev  in ureditev  
odvodnjavanja na delu ceste v letu 2009. 
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- KS Bertoki: 

            - preplastitev in ureditev odvodnjavanja na odseku Ceste med vinogradi, 
      - preplastitev in ureditev plo�nika na enosmerni cesti med objektom Dar in   križiš�em. 

 
Projekti za cestno infrastrukturo  
V vsakoletnem prora�unu zagotavljamo posebej sredstva za pripravo projektov za urejanje javne 
infrastrukture. Sredstva v letu 2009 zajemajo obsežen sveženj projektov za ureditev cest v urbanih 
središ�ih. Posebej na�rtujemo izdelavo projektov za Jadransko cesto, ankaransko vpadnico, 
ureditve Titovega trga in trga Brolo. Sledijo projektne dokumentacije za ostale manjše projekte 
nekaterih mestnih ulic. Sredstva za te namene se vsakoletno dopolnjujejo glede na na�rtovane 
priprave novih investicij v ceste. 
 
Investicije v cestno infrastrukturo v urbanih središ�ih zajemajo naslednje posege; 

- preplastitve in sanacije mestnih ulic: vsako leto zagotavljamo sredstva za najbolj nujna 
dela na posameznih dotrajanih odsekih javnih cest in javnih površin v Kopru, Ankaranu ter 
ostalem mestnem obmo�ju. 

- ureditev javnih pešpoti: Predvidena sredstva v letih 2009 in 2010 zajemajo izvedbo 
povezav - pešpoti iz starega mestnega jedra, nadaljujemo z že za�etimi deli in najbolj 
nujnimi prenovami. Predvidena je tudi navezovalna peš in kolesarska pot na novo pasarelo 
(preko HC) 

- Rekonstrukcija Vojkovega nabrežja:  v okviru sprejetega investicijskega programa so 
predvidena sredstva kritje stroškov sanacije te ulice. 

- Izgradnja denivelacije ceste  Zore  Perello Godina Pridobljena je idejna zasnova rešitve 
»vkopa« te ceste in v pripravi je izdelava projektne dokumentacije. Za izvedbo  te 
investicije bo izdelan investicijski program, ki bo opredelil izvedbo in natan�no finan�no 
konstrukcijo izvedbe tega zahtevnega projekta. Za financiranje te naložbe na�rtujemo  
namenski vir od prodaje ob�inskih delnic.   

- Krožiš�e Vena Pilona Markovec:  v okviru sprejetega investicijskega progama so v NRP 
predvidena sredstva izvedbe. 

- Ferrarska cesta z krožiš�em: v letih 2009+2010 so predvidena sredstva za pripravo 
projekta in celovito ureditev te ceste. Za izvedbo celotne trase bo pripravljen IP.   

- Rekonstrukcija Pristaniške ceste od Vojkovega nabrežja do Piranske upadnice: 
predvidena je rekonstrukcija dela ceste, ki še ni urejen in ureditev krožiš� na obeh straneh. 
Izvedba bo potekala po sprejetju IP. 

- Mestna krožiš�a:  v prora�unu za leto 2009 in 2010 so predvidena sredstva za pripravo 
projektov izvedbo posameznih krožiš�.   

- Ljubljanska cesta:  v NRP so predvidena sredstva  za pripravo projekta in izvedbo 
rekonstrukcije, ki se bo izvajala po sprejetju IP. 

- Župan�i�eva: predvidena sredstva zajemajo rekonstrukcijo dela teh ulic v soinvestitorstvu 
javnih podjetij z obnovo infrastrukture v cesti. 

- Kraljeva: Na�rtovana je preplastitev Kraljeve ulice poizvedbi po izvedbi krožiš�a Vena 
Pilona – Kraljeva. 

- Vanganelska ulica: Na�rtujemo pripravo projektov in za�etek ureditve Vanganelske ceste z 
ureditvijo krožiš�a. 
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- Krožna cesta: Predvidena preplastitev dela ceste v letu 2009. 

- Srebrni�eva ulica: V letu 2009 je na�rtovana je preplastitev preostalega dela te ulice (do 
Nove ulice). 

- Tomši�eva ulica: v prora�unu za leto 2009 so predvidena sredstva za pripravo projekta in 
za�etek izvedbe (preplastitev in ureditev plo�nika in kolesarske poti). Dokon�anje je 
predvideno v letu 2010. 

 
13029003   - Urejanje cestnega prometa  
 
Investicije v urejanje cestne infrastrukture 
Predvidena sredstva so namenjena ureditvi parkiriš�, obnovi in ureditvi posameznih javnih 
parkiriš�. Sredstva so namenjena tudi za ureditev prometnih režimov za dopolnitev opozorilne 
svetlobne in prometne signalizacije in postavitev ukrepov za zmanjševanje hitrosti. 
Predvidena so sredstva za dokon�no ureditev parkiriš�a na Vojkovem nabrežju, parkiriš�a v centru 
Ankarana ter parkiriš� v Kopru. 
 
Sredstva za delovanje RO odvoz vozil  
Planirana sredstva za nabavo opreme so namenjena  nakupu opreme za potrebe RO odvoz vozil, ki 
deluje v okviru ob�inske uprave. Predvsem obnovi pajka. 
 
13029004   - Cestna razsvetljava  
 
Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih 
Investicijam v širitve in dopolnitve obstoje�ega sistema javne razsvetljave in investicijskemu 
vzdrževanju infrastrukture javne razsvetljave namenjamo vsako leto sredstva v okviru možnosti. V 
okviru na�rtovanih sredstev so zajete zajete  tudi dopolnitve javne razsvetljave po krajevnih 
skupnostih. 

 
13029006   - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest  
Predvidena sredstva so namenjena sofinanciranju povezav na obalno cesto v sklopu DARS-ove 
investicije HC Koper Izola ter sofinanciranju pri izgradnji krožiš� na državnih cestah. V letu 2009 
je predvideno tudi sofinaciranje Južne ankaranske ceste in Jadranske ceste. 

Predvidena je tudi košnja obcestnih površin ob vpadnicah v mesto (deteljice ob avtocesti pred 
vhodom v Koper, pri »Slav�ku« in v Žusterni), ki so sicer v državni lasti, vendar jih upravljavec po 
cestnih normativih kosi do dvakrat letno, kar pa je za mestni standard in potrebe po urejenosti 
mesta premalo. 

Parenzana - kolesarska pot zdravja in prijateljstva  
Nadaljevali bomo z obnovo in izgradnjo odsekov skozi naselje Škofije in pri Lami Dekani, ki jih 
bomo skupaj z DRSC (ministrstvo za promet) izvedli v letu 2009. Trenutno je v izdelavi projektna 
dokumentacija za odsek Lama Dekani. 

 
- Projekt Parenzana II – Skupaj z ob�inami Izola in Piran kot partnerji in prijaviteljem 

Istrsko županijo smo se prijavili na razpis Cilj 3 v okviru Operativnega programa IPA 
Slovenija - Hrvaška 2007 - 2013. Od investicijske vsebine je za MOK pomembna obnova 
115 m dolgega odseka pri Lama Dekani z navezavo na že zgrajeno traso, ki pelje mimo 
podjetja Kemiplas. 
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- KOLESARSKO REKREACIJSKE POVEZAVE (cilj 3 Slo-Ita - Strateški projekt): v 
omenjenem projektu smo partnerji  z nosilcem RRC, Koper v okviru strateškega projekta v 
široko zastavljenem partnerstvu med regijami zahodne Slovenije in italijansko stranjo. Po 
vsebini gre za na�rtovanje in urejejanje pomembnejših primarnih kolesarskih povezav v tem 
delu Evrope, kjer namerava Metna ob�ina Koper kandidirati z investicijo izgradnje 
primarne povezave Parenzana – Bivje – Dekani in dalje proti Rižani in v notranjost.  
 

- PortTerInfra Projekt katerega nosilec je Luka Koper in se ga prijavlja v okviru programa 
�ezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013. Nanaša se na problematiko Severnega 
Jadrana, povezovanja med pristaniš�i in predvsem na u�inkovite transportne-logisti�ne 
infrastrukture med pristaniš�i in multimodalnimi zalednimi terminali Severnega Jadrana. 
Kot partner projekta  bomo deležni dela EU sredstev za  izboljšanje cestne infrastrukture za 
ve�ji pretok blaga  preko pristaniš� in zaledjem. 

 
 
14         - GOSPODARSTVO 
  
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  

 
14029001   - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  
 
Regionalni tehnološki inkubator Slovenske Istre 
V letu 2008 smo nadaljevali aktivnosti za izdelavo projektne dokumentacije za Tehnološki 
inkubator Slovenske Istre. Izdelana je bila PGD projektna in tehni�na dokumentacija za 
arhitekturno ureditev in ostalo dokumentacijo PGD – SRMIN. V letu 2009 so zagotovljena sredstva 
za kritje prenesenih pogodbenih obveznosti. 
 
Z Regionalnim razvojnim centrom potekajo aktivnosti za dolo�itev organizacijske oblike 
Tehnološkega inkubatorja Slovenske Istre. Z izdelano dokumentacijo bodo preverjene tudi 
možnosti prijave nadaljnjih aktivnosti na razli�na razpisana sredstva EU oziroma ministrstev. 
 
Subvencije v gospodarstvo – državne pomo�i 
Za pospeševanje nastajanja majhnih gospodarskih družb in zagotavljanje pogojev za hitrejšo rast 
majhnih in srednje velikih gospodarskih družb bomo še naprej namenjali sredstva za sofinanciranje 
za�etnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev. Sredstva 
se bodo razdelila na podlagi vsakoletnega prora�una z javnim razpisom na podlagi Pravilnika o 
ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni ob�ini Koper. 
 
1403       - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  
 
14039002   - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  
 
Sofinanciranje programov turisti�nih društev in akcij  
Nadaljujemo z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje turisti�nih društev, ki sodelujejo na 
aktivnostih, ki jih organizira Mestna ob�ina Koper, kot so ob�inski praznik, pustovanje, Sejem 
kmetijstva Slovenske Istre. 
Sredstva za sofinanciranje investicij bomo preoblikovali v poziv društvom, k financiranju to�no 
dolo�ene turisti�ne infrastrukture, katere lastnik je Mestna ob�ina Koper. Na tak na�in se lažje 
koordinira dejansko potrebo in stanje investicijskih vlaganj na obmo�ju Mestne ob�ine Koper.  
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Investicije v turisti�no infrastrukturo 
Vklju�ujejo sredstva za: 

- nabavo opreme za potrebe izvajanja prireditev (prireditveni tepih, mize, prenosno 
ozvo�enje, elektri�ne omarice) 

- nabava dodatnih prodajnih mest na Semedelski cesti (10 kom), vzdrževanje obstoje�ih 
prodajnih mest na Potniškem terminalu in Pristaniški ulici, 

- izdelava in nabava novih turisti�no informativnih tabel v Kopru in zaledju (celostna 
ureditev kulturnih in naravnih znamenitosti), 

- nabava opreme za nove turisti�no informativne to�ke (predvsem v namestitvenih obratih, 
gostilnah itd.). 

V okviru naložb v turisti�no infrastrukturo je na�rtovan tudi nakup kongresno rekreativnih 
prostorov zgrajenih v okviru javnozasebnega partnerstva ob bazenskem kompleksu. 
 
 
15         - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE  
 
1502       - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  
 
15029001   - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 

Projekt ravnanja z odpadki – deponija 
Projekt ureditve regijskega centra in  sanacije odlagališ�a v Dvorih se nadaljuje. Program izvedbe 
regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCRO) zajema izdelavo idejnih projektov, investicijske 
dokumentacije in projektov v fazi PGD za RCRO, komunikacijsko podporo, financiranje 
predsednika projektnega sveta in izgradnjo objekta RCRO, vklju�no s strokovnim nadzorom. 
Vlaganja v odlagališ�e Dvori zajema izvedbo sanacije dela odlagališ�a po programu prilagoditve, 
opremo za odlagališ�e in zbirni center s sortiranjem, odkupe zemljiš� za širitev, vklju�no s 
strokovnim nadzorom. V okviru tega projekta se �rpajo namenska sredstva taks za obremenjevanje 
okolja.  

15029002   - Ravnanje z odpadno vodo  
 
Investicijsko vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije 
Zaradi dotrajanosti meteorne kanalizacije so za investicijsko vzdrževanje sistema v letu 2009 
zagotovljena sredstva in sicer v višini 45.000 EUR. 

Sofinanciranje investicij v ravnanje z odpadno vodo 
- Fekalna kanalizacije v naselju Šmarje – v  letu 2009  nadaljujemo z izvedbo fekalne 

kanalizacije v naselju Šmarje.  

- Gradnja fekalne kanalizacije na obmo�ju Zazida predvideno je nadaljevanje del skladno s 
sprejetim investicijskim programom. Investicija je sofinancirana s stani prora�una EU. 

- Sanacija kanalizacije v Trubarjevi in Opekarski ulici zajema nadaljevanje že pri�etih del 
sanacije kanalizacije na tem obmo�ju. 

- Kanalizacija Vojkovo nabrežje: v sklopu ureditve Vojkovega nabrežja je bila zajeta tudi 
obnova kanalizacije. Sredstva v letu 2009 in 2010 zajemajo kritje pogodbenih obveznosti po 
sprejetem IP. 

- V sklopu navezave kanalizacije na obalno centralno �istilno napravo je predviden za�etek 
izgradnje kanalizacije Škofije I. v fazah. 
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- Kanalizacije  v Podgorju:  V prora�unu so predvidena sredstva za sofinanciranje  
pogodbenih obveznosti že izvedene kanalizacije sofinancirane iz dolgoro�nega kredita. 

V na�rt razvojnih programov je zajet pregled potreb izgradnje kanalizacije za celotno obdobje, za 
kar bo potrebno pridobiti ustrezne vire financiranja. 

Obalni projekt centralne �istilne naprave 

Projekt se financira iz sredstev taks za obremenjevanje voda, sredstev kohezijskega sklada (viri 
EU) in prora�unskih sredstev države ter Mestne ob�ine Koper in ob�ine Izola. Investicija se je 
pri�ela v letu 2005 z razpisi za pridobitev izvajalcev in se nadaljuje v posameznih letih, skladno s 
potrjenim terminskim planom in sprejetim investicijskim programom. V letu 2008 je bila izvedena 
izgradnja predvidenega kanalizacijskega sistema in manjkajo�i del dograditve centralne �istilne 
naprave, ki bo služila za Mestno ob�ino Koper in ob�ino Izola. Glede na to, da je nosilec investicije 
Mestna ob�ina Koper so zajeta tudi potrebna sredstva ob�ine Izola (prora�unska sredstva in takse 
za obremenjevanje voda), ki so potrebna pri celotni investiciji. Investicija se v letu 2009 zaklju�i.  

 
1506       - Splošne okoljevarstvene storitve  
 
15069001   - Informacijski sistem varstva okolja in narave  
V okviru programa zagotavljamo sredstva za informacijski sistem varstva okolja in narave in 
zajema sofinanciranje in sodelovanje v naslednjih projektih:  
 
Projekti vezani na varstvo okolja 
Projekti bodo pripravljeni za kandidiranje na sredstva �ezmejno sodelovanje Slovenija-Italija in 
ostale razpise, ki bodo namenjali sredstva za podro�je varovanja okolja in naravne dediš�ine. V 
sklopu teh aktivnosti bodo potekale tudi nekatere krajinsko razvojne delavnice zlasti v sodelovanju 
z Biotehniško fakulteto in FAAG iz Ljubljane. 
 
Projekt mobilnost  
Vsebinsko bomo nadgrajevali prezentacijske to�ke (tabla) in dograjevali mreže tabel, katerega 
namen je obveš�anje javnosti o kakovosti zraka in drugih okoljskih podatkih. 
Pripravili bomo izhodiš�a za vzpostavitev u�inkovitega in dostopnega transportnega sistema v 
Slovenski Istri s poudarkom na sonaravnih oblikah transporta. 
 
 
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. Nov zakon o prostorskem na�rtovanju je  zamaknil sprejem 
prostorskih dokumentov v leto 2009. Nov program izdelave novih izvedbenih prostorskih 
dokumentov ali presojo izvajanja obstoje�ih ter izvedbe javnih nate�ajev za izbiro najprimernejše 
rešitve zajema: 

- organizacija in izvedba javnega  nate�aja  za izbiro najprimernejše rešitve  za urbanisti�no 
in arhitekturno zasnovo posameznih obmo�ij 
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- izdelava strokovnih  podlag za pripravo ob�inskega podrobnega prostorskega na�rta  z 
državno ureditvijo za komunalne priveze in podaljšanje obstoje�ega valobrana v Kopru 
II.faza in priprava prostorskega akta  

o potrebno je pripraviti vse potrebne strokovne podlage v skladu z izhodiš�i in 
usmeritvami MOP in nosilcev urejanja prostora pri pripravi prostorskega akta: DIIP 
maritimna študija , študija variant, okoljsko poro�ilo ,  itd.. 

- PUP staro mestno jedro Koper   - dokon�anje akta prostorskih ureditvenih pogojev na 
obmo�ju starega mestnega jedra  z izdelanimi strokovnimi podlagami v sodelovanju z 
zavodom za varstvo kulturne dediš�ine  

- idejne zasnove, idejni projekti, strokovne podlage  
o osnovni namen je na podlagi izhodiš� in ciljev za razvoj  preveritev in pridobitev 

idejnih zasnov za pripravo strokovnih podlag  za nadaljnje rešitve in izhodiš�a za 
nadaljnje postopke v prostoru . Izdelane idejne zasnove in idejni projekti kot  
posamezne strokovne podlage so podlage za pripravo posameznih OPPN.  

- ob�inski podrobni prostorski na�rti za komunalno infrastrukturo za posamezna obmo�ja  
 

1603       - Komunalna dejavnost 
 
16039001   - Oskrba z vodo  
V naslednjem štiri letnem obdobju so predvidene aktivnosti s katerimi zagotavljamo pokritje 
celotnega obmo�je MOK  z 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. 
 

Izvedle se bodo naslednje investicijske naloge: 

- Zazid – investicija izgradnje vodovoda se vodi skupaj z izgradnjo kanalizacije. Z deli se je 
pri�elo sredi leta 2008. Investicija bo delno financirana z nepovratnimi sredstvi 3. razpisa 
ESRR (SVRL), operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov, razvojne 
prioritete Razvoj regij. V skladu s sprejetim investicijskim programom je predvideno 
financiranje tudi  v letih 2009 in 2010. Z vodovodnim omrežjem v dolžini 3920 tm bo v 
Zazidu  83 prebivalcev pridobilo vodo iz sistema RVK. 

- Izgradnja vodovoda Padovani – Hliban. V letu 2009 je predvidena nadaljnja izgradnja 
vodovodnega omrežja na tem obmo�ju. 

- Vojkovo nabrežje: ob sanaciji Vojkovega nabrežja se je celovito uredila tudi ostala 
infrastruktura skladno s prejetim investicijskim programom. V NRP je zajeto kritje 
pogodbene obveznosti. 

- vodovod Urbanci – Plavje:V NRP je predvidena nadaljnja izgradnja vodovodnega omrežja 
na tem obmo�ju v skladu sprejetim investicijskim programom.  

- Rezervoar Žusterna: V letu 2009 in 2010 je predvideno sofinanciranje izgradnje 
rezervoarja v novi zazidavi. 

- V letu 2010 se bo nadaljevalo z izgradnjo vodovoda Škofije III, v naslednjih letih pa še 
vodovod  Movraški dvori, Marezige – Rokavci in v Loki. Predvidena so sredstva za delno  
sofinanciranje  potrebnih  del  vodovodnem omrežju ob izgradnji HC Koper – Izola.  

- Hidravli�na izboljšava vodovodnega sistema obale – Podjetje Rižanski vodovod Koper je 
pripravilo kandidaturo za sofinanciranje projekta v okviru Kohezijskega sklada za celovito 
sanacijo vodovodne napeljave na obali. V NRP- ju je vklju�en del projekta v MOK. 
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16039002   - Urejanje pokopališ� in pogrebna dejavnost  
 
Investicije v pokopališ�a v KS 
V letu 2009je  predvideno nadaljevanje ali zaklju�evanje investicij,  pri�etih v preteklih letih in 
pri�etek nekaterih novih. Izvajala se bodo dela za sanacijo pokopaliških zidov, ureditev dostopov in 
parkirnih površin, tlakovanje poti na pokopališ�ih, za sanacijo mrliških vežic in pri�ele se bodo 
investicijske naloge za širitev nekaterih pokopališ�.  
V Hrvatinih na pokopališ�u v Lovranu je predvideno dokon�anje sanacije fasade vhodnega objekta, 
v Kubedu pa nadaljevanje sanacije vežice in ureditve dostopa. V letu 2009 se bo pri�ela izvajati 
investicijska naloga širitve pokopališ�a na Gažonu, kjer že  primanjkuje pokopnih mest. Podobne 
so razmere tudi na pokopališ�u v Stepanih, kjer pa še vedno nismo uspeli pridobiti zemljiš�a za 
širitev, ki je v lasti RS in je bilo odkupljeno za potrebe gradnje avtoceste. Zagotovljena so tudi 
sredstva za ureditve potk na pokopališ�u v Trseku, ureditev vhoda na pokopališ�e v Loparju. 
Odprta je tudi postavka gradnje mrliške vežice v �rnem Kalu, kjer se v sodelovanju s KS iš�e 
ustrezen prostor za gradnjo objekta. V letu 2009 je predviden pri�etek sanacijskih in ureditvenih del 
tudi na pokopališ�ih v Laborju in Predloki. Pri�elo se bo tudi z iskanjem rešitev in pridobivanjem 
dokumentacije za širitev pokopališ�a Plavje.  
 
Sofinanciranje mestnih pokopališ� 
Pokopališ�e Škocjan – Predvideno je nadaljevanje fazne širitve pokopališ�a v Kopru. Prav tako v 
okviru programa 16 zagotavljamo tudi sredstva za odkupe zemljiš� za širitev pokopališ�a. 
 
16039003   - Objekti za rekreacijo  
 
Ureditev objektov za rekreacijo  
Vklju�uje investicijsko vzdrževanje, obnove javne infrastrukture in sredstev novih objektov za 
rekreacijo.   

Ureditev objektov za rekreacijo zajema investicijsko vzdrževanje kopališ�a Žusterna, kjer se bodo 
izvedla najnujnejša investicijska dela na kopališ�u in investicijsko vzdrževanje mestnega kopališ�a 
v Kopru. 
 
V letu 2009 so predvidena tudi sredstva za nadaljnjo ureditev površin na Ukmarjevem trgu z 
namenom  celovite ureditve trga in povezovalnih površin.V letu 2009+2010 je predvidena ureditev 
parka in igriš�a v Žusterni ter parka v Olmu Prisoje, ki je v fazi zaklju�itve. V letu 2009 se bo 
pristopilo k ureditvi parka v centru Ankarana in ureditvi pešpoti v Ankaranu od centra do cerkve. 
Za dosego cilja �im ve�je urejenosti obale je v NRP zajeta celovita ureditev plaže Valdoltra in 
plaže v Lazaretu. V letu 2009 in 2010 se bo pristopilo k nabavi opreme za video nadzor javnih 
površin z namenom zagotovitve varnosti in prepre�itve vandalizma, na�rtujemo postavitev 
avdiovideo naprav na javnih površinah. 
 
Nadaljevali bomo s postavitvijo varovalnih ograj, postavitvijo kovinskih koli�kov kot pomo� pri 
urejevanju prometnih razmer in varnosti pešcev, z zamenjavo igral na otroških igriš�ih, uli�nih 
košev v primestju in mestnem jedru ter z ostalim investicijskim vzdrževanjem javne infrastrukture. 
 
Otroška in športna igriš�a v KS 
Planirana so sredstva namenjena za investicijsko – vzdrževalna dela na igriš�ih na podeželju in za 
dokon�anje nekaterih investicij, pri�etih v preteklih letih.  
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Predvidena je ureditev osvetlitve igriš�a v Hrvatinih. V Pobegih se bodo ureditvena dela zaklju�ila s 
preplastitvijo igriš�a ob zadružnem domu. Novo, ve�namensko igriš�e v Paderni bo v 2009 lahko 
predano svojemu namenu po premestitvi elektrovoda in postavitvi ograje okrog igriš�a. V Gažonu pa 
bomo po ureditvi lastniških razmerij pristopili k ureditvi ve�namenskega igriš�a. V Bošamarinu se 
bodo nadaljevala ureditvena dela za zamenjavo ograje, za namestitev osvetlitve, izboljšanja dostopa 
in preplastitev igralne površine. Na�rtovana so tudi zaklju�na dela baliniš�a v Sv. Antonu in 
dokon�anje balinarske steze v Rakitovcu, ureditve parkirne površine ob igriš�u na Pradah, priprave za 
gradnjo  igriš�a v Hrastovljah ter manjša ureditvena dela v Podgorju in Popetrah.V letni na�rt 
pridobivanja zemljiš� so vklju�ene tudi naloge za ureditev     lastniških razmerij za igriš�a, ki v 
preteklosti niso bila grajena na ob�inskih zemljiš�ih in sicer v Borštu, �enturju, Zazidu in Movražu. 
 
Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture obsega ve�ja popravila posameznih elementov 
mestne opreme, njihovo nadomeš�anje in zamenjavo po poteku življenjske dobe (zamenjava klopi, 
uli�nih košev za smeti, koli�kov, …). Predvidena nabava in zamenjava mestne opreme je 
predvidena za celotne obdobje razvojnih programov z namenom posodabljanja obstoje�e opreme. 
V letu 2008 so predvidena najnujnejša investicijska dela vezana na investicijsko vzdrževanje 
kopališ�a Žusterna  in mestnega kopališ�a Koper. 
Za ureditev površin na Ukmarjevem trgu je predvidena v letu 2008 izvedba projekta celovite 
ureditve trga. Predvidena je tudi ureditev športnega igriš�a in izgradnja balinarske dvorane v 
Žusterni ter dokon�anje parka v Olmu Prisoje. 
 
16039005   - Druge komunalne dejavnosti  
 
Investicije v drugo komunalno opremo KS  
V sklopu teh investicijskih postavk je predvidena priprava projektne dokumentacije, popisov del in 
nadzorov, sredstva za neplanirana nujna dela in investicije v drugo komunalno infrastrukturo,   
opremljanje KS z oglasnimi oz. obvestilnimi tablami. Kot samostojni nalogi sta predvideni ureditve 
ve�namenskega prostora ob stari šoli v Truškah in ureditve platoja ob ZD Marezige.  Posebej so 
planirana sredstva za nujne intervencijske ali vzdrževalne posege na komunalni infrastrukturi v KS. 

 
Druge naloge vzdrževanja komunalne infrstrukture 
Semedelska bonifika je obmo�je v depresiji, ki potrebuje stalno odvodnjo vode, da se v primeru 
ve�jega deževja prepre�i poplavljanje obmo�ja od Olma, Šalare do Kopra. Za to je potreben sistem 
odvajanja vode preko posameznih kanalov do glavnega �rpališ�a ob stari »semedelski« vpadnici, 
kjer so nameš�ene ustrezne �rpalke. Teko�e je potrebno tudi izvajati vzdrževanje odvodnih kanalov 
(košnja, poglabljanje) ter sifonov na na�in, da je zagotovljena njihova funkcija. Izvajalo se bo 
teko�a vzdrževalna dela na �rpališ�u in nujna vzdrževalna dela na odvodnem sistemu v skladu s 
potrjenim programom za to javno službo. Predvidena so tudi sredstva za posodobitev  �rpališ�a.  

Pristopilo se bo k izdelavi projekta za izdelavo nadstreška tržnice. Na osnovi projekta bo v 
naslednjem letu v NRP vklju�ena izvedba. 

Ob�ina bo tako kot v letu 2008 tudi v letu 2009 zagotovila sredstva za nujno sanacijsko 
vzdrževanje priobalnih zemljiš�, ki so sicer v upravljanju države, in s tem prepre�ila  najhujše 
posledice ob eventualnih nalivih in poplavah. Za izvedena dela bomo državi izstavili zahtevek za 
refundacijo sredstev. 

1605       - Spodbujanje stanovanjske gradnje  
 
16059002   - Spodbujanje stanovanjske gradnje  
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Na osnovi programa stanovanjske gradnje v  Mestni ob�ini Koper v letu 2009 in 2010 Mestna 
ob�ina Koper planira investicijski transfer Javnemu stanovanjskemu skladu v višini 10.000.000 
EUR in v višini 8.000.000 EUR za ukrep nakupa neprofitnih stanovanj. K sofinanciranju bomo 
pristopili skupaj z Republiškim stanovanjskim skladom. 
 
1606       - Upravljanje in razpolaganje z zemljiš�i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljiš�a)  
 
16069001   - Urejanje ob�inskih zemljiš�  
 
Aktivnosti ter naloge, ki se bodo izvajale za opremljanje zemljiš� s komunalno infrastrukturo 
zajemajo naslednje projekte:  

- Olma, kar vklju�no kon�no rekonstrukcijo Dolinske ceste ter preostale primarne ter 
sekundarne gospodarske javne infrastrukture na tem obmo�ju, 

- Obmo�je, Gospodarsko obrtne razvojne cone Sermin, kjer se nadaljuje z izgradnjo 
manjkajo�e gospodarske javne infrastrukture, 

- ZN Dolge njive, kjer se nadaljuje z izgradnjo manjkajo�e gospodarske javne infrastrukture,  
- ZN oskrbni center ob Dolinski, kjer se pri�ne z izgradnjo manjkajo�e gospodarske javne 

infrastrukture,  
- ZN OC ob Dolinski,ureditev obmo�ja Oltra in obmo�je olimpijskega bazena,  
- Zajete so tudi aktivnosti in naloge v povezavi z opremljanjem zemljiš� z gospodarsko javno 

infrastrukturo na preostalih posameznih obmo�ij (posamezna obmo�ja mesta Kopra ter 
Ankaranskega polotoka, kot tudi druga manjša obmo�ja v Mestni ob�ini Koper).  

 
Naloge se bodo izvajale fazno in z vklju�evanjem vseh možnih virov. Program opremljanja se 
vsako leto dopolnjuje s temeljitimi ukrepi u�inkovitega komunalnega opremljanja na celotnem 
obmo�ju ob�ine in sprejetimi programi opremljanja. 

 
16069002   - Nakup zemljiš�  
 
V na�rtu razvojnih programov 2009-2012 se skladno s prostorsko politiko opremljanja stavbnih 
zemljiš� zagotavljajo sredstva za odkupe zemljiš�, zamenjave in uveljavljanje predkupne pravice. 
V letu 2009 se na�rtuje nadaljevanje odkupov nepremi�nin na obmo�ju Ankarana, Sermina ter 
Hrvatinov, odkupov nepremi�nin za gradnjo posamezne infrastrukture, na obmo�ju Svetega Antona, 
in sicer zaradi rekonstrukcije odseka Sveti Anton – Kavali�i in vzpostavitve dostopne poti v 
Boškarjih. Nadaljnje se na�rtujejo odkupi zemljiš� za ureditev Slemenske ceste v Hrvatinih, za 
rekonstrukcijo ceste Smokvica-Movraž, za ureditev dostopne poti v zaselku Krivi�i�i, za ureditev 
dostopne poti v zaselku Grubelce v Dekanih ter za izgradnjo posameznih krožiš�. Obenem se v 
navedenem letu na�rtujejo odkupi zemljiš� v okviru ureditve novega stadiona v Kopru, za izgradnjo 
Parenzane v Dekanih, kolesarske steze in plo�nika v Vanganelu ter na relaciji Bošamarin – Kampel. 
V tem sklopu zagotavljamo tudi sredstva za uveljavljanje predkupnih pravic, odkupe vezane na 
izgradnjo posamezne ob�inske infrastrukture in reševanja drugih premoženjsko pravnih zadev. 
 
Na�rtujemo odkupe posameznih nepremi�nin na obmo�ju Bertoške in Ankaranske bonifike, zaradi 
realizacije izgradnje Ankaranske vpadnice in rekonstrukcije Jadranske ceste, odkupe nepremi�nin za 
realizacijo projekta Centra za ravnanja z odpadki in Centralne �istilne naprave, nadaljevanje odkupov 
nepremi�nin zaradi razširitve pokopališ�a v Škocjanu in pokopališ�a v Gažonu, ureditev lastniških 
razmerij okolice  doma  KS Boršt, odkup lastniškega deleža za potrebe KS Zazid ter odkup zemljiš� 
potrebnih za ureditev javnih površin ob ZD Marezige in za ureditev prostora za druženje na prostem 
ter pripadajo�ega parkiriš�a v dolini reke Dragonje. 
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Na�rt odkupov zemljiš� se letno dopolnjuje. 
 
17         - ZDRAVSTVENO VARSTVO  
 
1702       - Primarno zdravstvo  
 
17029001   - Dejavnost zdravstvenih domov  
 
Izgradnja zdravstvenega doma v Kopru 
V letu 2006 je bila dokon�ana izgradnja nadomestnih prostorov novega zdravstvenega doma na 
Ljubljanski cesti. Omogo�a uspešno delovanje vseh zdravstvenih služb in ambulant, ki so delovale 
razpršene na raznih lokacijah v neustreznih in premajhnih prostorih. Tako v novem objektu 
delujejo: Dispanzer za plju�ne bolezni, TBC in RTG, Center za prepre�evanje in zdravljenje 
odvisnosti od prepovedanih drog, Splošna ambulanta, Dežurna zobna ordinacija, Dispanzer 
medicine dela, prometa in športa, Patronažno zdravstveno varstvo in nega na domu ter 
Psihohigienski dispanzer. V novem objektu smo zagotovili tudi prostore za Društvo »SVIT«, 
predvideni so prostori za novo lekarno. 
 
V na�rtu razvojnih programov so predvidena sredstva za odpla�ilo 20 letnega leasinga. 
 
 
18         - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  
 
1802       - Ohranjanje kulturne dediš�ine  
 
18029001   - Nepremi�na kulturna dediš�ina 
 

V letu 2009 nadaljujemo z ukrepom sofinanciranja obnove fasad v starem mestnem jedru, kot delež 
prispevka lastnikom objektov. Višina subvencioniranja obnove z deležem sredstev Mestne ob�ine 
Koper znaša 400.000 EUR. S trikrat višjimi sredstvi subvencij bo ob�ina aktivno podpirala zasebne 
investitorje, ki se odlo�ajo za obnovitvene posege v mestnem jedru. Zaklju�ili bomo tudi  z že 
pri�etimi postopki subvencioniranja obnov fasad in streh ob�anom na razli�nih lokacijah, in sicer: 
Muzejski trg 4, Kosovelov trg 1 in 1a ter Zadružna 1 in 1a, �evljarska 18, Triglavska 2, Nazorjev 
trg 1, Belveder 4b in Pristaniška 21. 
 

Prenova  
Zagotavljajo se sredstva za pripravo projektov z namenom prenove posameznih objektov v 
mestnem jedru. 
 
Sanacija sv.Fran�iška 
V letu 2009 bomo nadaljevali z investicijo sanacije in prezentacije spomenika cerkve Sv. Fran�iška 
na Martin�evem trgu v Kopru. Objekt ima status spomenika zato je bilo za sanacijo najprej 
potrebno izdelati konservatorski program. Potrebno bo izvesti še arheološke raziskave. Na podlagi 
konservatorkskega programa bomo nadaljevali z izdelavo projektne in investicijske dokumentacije 
in pridobili gradbeno dovoljenje za pri�etek sanacije objekta. Investicijo bomo prijavili na razpis na 
Ministrstva za kulturo (ta združuje tudi Evropska sredstva) za sofinanciranje sanacije in obnove 
spomenikov, kjer je možno pridobiti od 50 do najve� 80% sredstev za sofinanciranje izpeljave 
investicije za obnovo spomenika v starem mestnem jedru.  
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Izvedba CRPOV  
Obnova objektov kulturne dediš�ine, pomembne in zna�ilne za dolo�en kraj ali obmo�je 
predstavlja v tem primeru nadaljevanje projektov celostnega razvoja podeželja ali inicialnih 
razvojnih na�rtov, ki so bili v preteklosti sofinancirani iz razpisov posameznih  ministrstev ali 
projektov, ki so se v preteklosti že financirali iz prora�una MOK.  Ti projekti so na državni ravni 
ugasnili, v prora�unu MOK za leto 2009 so zagotovljena sredstva za nadaljevanje projektnih nalog. 
Vezano na pridobitev sredstev iz skladov za razvoj podeželja je na�rtovano tudi dokon�anje obnove 
Bržanove doma�ije v Smokvici, ki je zaš�iten kulturni spomenik in ki bo isto�asno služila kot 
informacijska to�ka in kot prostor, v katerem se bodo  odvijale razli�ne prireditve in dejavnosti, 
vezane na oživljanje in ovrednotenje naravne in kulturne dediš�ine tega dela podeželja.  
V okviru projekta IRN  Koštabona-Pu�e-Krkav�e  bomo nadaljevali s sanacijo lokalnih vodnih 
virov, ki  predstavljajo svojstveno kulturno in materialno dediš�ino podeželja. Predvidena so 
sanacijska dela na objektu v Krkav�ah 
 
18029002   - Premi�na kulturna dediš�ina  
Nabava opreme 
V okviru predvidenih prora�unskih sredstev bo muzej nabavil opremo, ki jo za svojo posodobitev 
nujno potrebuje. 
 
Investicijsko vzdrževanje 
V prora�unu so predvidena sredstva  za nadaljevanje nujnih investicijskih del v objektu muzeja. V 
okviru možnosti bomo tudi pripravili celovito prenovitev pala�e  Belgramoni Tacco v okviru 
prijave na razpis evropskih sredstev za regionalni razvoj. 
 
1803       - Programi v kulturi  
 
18039001   - Knjižni�arstvo in založništvo 
Nabava opreme 
Knjižnica se bo tudi v letu 2009 prijavila na razpise Ministrstva za kulturo glede sofinanciranja 
nabave opreme in sicer nabava knjigomatov s katerimi bodo opremili vsa izposojevališ�a. 
Ministrska sredstva bo knjižnica oplemenitila s sredstvi Mestne ob�ine Koper. 
 
Investicijsko vzdrževanje: 
S sredstvi bomo izvajali nujna investicijsko vzdrževalna dela.  
  
18039002   - Umetniški programi  
 
Obnova Gledališ�a 
V letu 2008 smo pri�eli z obnovo in sanacijo gledališke dvorane, foayea in cafe teatra. Z investicijo 
bomo pridobili sodobnejšo in funkcionalnejšo gledališko dvorano, foaye in gledališko kavarno na 
osnovi sprejetega investicijskega programa. Obnovljeni prostori bodo  nudili ob�anom pestrejšo 
ponudbo in ve� udobnejših trenutkov gledališ�u ter oživitev Verdijeve promenade s tem pa tudi 
mestnega jedra. Za investicijo smo preko javnih razpisov pridobili tudi sredstva iz Norveškega 
finan�nega mehanizma in Ministrstva za kulturo.  
 
1804       - Podpora posebnim skupinam  
 
18049003   - Podpora narodnostnim skupnostim  
 
Investicijski transfer za SSIN 
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Tudi v prora�unu za leto 2009 zagotavljamo sredstva za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja 
in nakupa opreme za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti po predlogu narodnostne 
skupnosti. 
 
1805       - Šport in prosto�asne aktivnosti  
 
18059001   - Programi športa 
 
Transferi za investicijsko vzdrževanje v KS 
V letih od 2009 do 2012 bomo namenjali sredstva za investicijsko vzdrževanje športnih objektov, s 
katerimi upravljajo oz. jih uporabljajo športna društva v krajevnih skupnostih. Ta sredstva se 
razporejajo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov v MOK. 
 

Mestni stadion  
V NRP so predvidena sredstva za izgradnjo stadiona v Kopru. Na osnovi projekta se bo pristopilo k 
izdelavi investicijskega programa. Izgradnja stadiona je na�rtovana v letu 2010. 

Nogometno igriš�e Šmarje 
V letu 2009 so predvidena tudi sredstva za zaklju�itev ureditve nogometnega igriš�a v Šmarjah. 
 

ŠRC Ankaran 
Predvidena je celovita zasnova športnega centra v Ankaranu. Pristopili bomo k pripravi projektne 
rešitve in v okviru tega zastavili izgradnjo novih športnih objektov. Z navedenimi rešitvami bo v 
Ankaranu urejen ve�namenski športni center za ob�ane kot tudi za razvoj športnega turizma. 
 
Center vodnih športov 
V letu 2009 pristopimo k izvedbi ureditve novega centra vodnih športov, ki bo zajemal prostorske 
pogoje za vrsto športnih aktivnosti za razli�ne vodne športe, ki zahtevajo specifi�no infrastrukturo. 
 

Ve�namenska dvorana Bonifika 
V okviru urejanja športne dvorane v Bonifiki bomo pristopili k nujnim interventnim posegom za 
obnovo �rpališ� ter ureditvi prezra�evanja dvorane. 
 

Športni park Bonifika 
V okviru sredstev za investicijske naloge je na športnem parku Bonifika predvidena celovita 
ureditev ŠRC  z ureditvijo trim steze in osvetlitvijo. Izvedba posegov se bo izvajala na osnovi 
projektov, ki bodo opredelili posamezne posege. 
 
Športni park Dekani 
V okviru športnega parka Dekani so predvidena sredstva za ureditev razsvetljave na velikem 
igriš�u z umetno travo. 
 
18059002   - Programi za mladino 
 
V okviru ureditve mladinskih centrov se v letu 2009 planira sredstva za pridobitev projektne 
dokumentacije za urejanje mladinskih centrov, s katero so bomo lahko prijavili na ustrezne razpise. 
 
 
19         - IZOBRAŽEVANJE  
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1902       - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  
 
19029001   - Vrtci 

• Ureditev igriš�-V letu 2009 nadaljujemo intenzivno obnovo ter vzpostavitev varnih ter 
sodobnih otroških igriš� ob vrtcih v MOK. Primarno bomo uredili igriš�e ob enoti Slavnik, 
enotah vrtca za italijanskim u�nim jezikom v Bertokih in Semedeli ter ostalo. 

• Ureditev Vrtca Pobegi- nadaljujemo z nadomestno gradnjo, s katero bomo odpravili vse 
pomanjkljivosti in s tem zagotovili ustrezne pogoje za delovanje vrtca. 

• Ureditev Vrtca Ankaran- je predvidena gradnja nove enote vrtca, ki bo nadomestila 
neprimerne prostore, v katerih sedaj deluje enota v Ankaranu in zagotovila dodatne 
prostorske pogoje za pove�ano število otrok. 

• Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih – vsakoletno se zagotavlja sredstva za 
investicijska in vzdrževalna dela vrtcev 

• Nabava  opreme in igrala – vsakoletno se tudi zagotavlja sredstva za nabavo opreme na 
osnovi sprejetega plana nabave opreme v vrtcih. 

• Obnova enote Vrtca Vanganel - trenutno neuporabno zgornje nadstropje objekta se 
obnovi in pridobi prepotreben igralni prostor za dve skupini predšolske vzgoje. 

 
1903       - Primarno in sekundarno izobraževanje  
 
19039001   - Osnovno šolstvo  
 
Najpomembnejša naloga ob�ine na podro�ju osnovnega izobraževanja je zagotavljanje prostorskih 
pogojev za devetletni program osnovnih šol, pri �emer Mestna ob�ina Koper v zadnjih letih 
pospešeno uresni�uje zastavljeni program investicij po sprejetem prioritetnem vrstnem redu.  
 
V okviru programa so predvidene naslednje investicijske naloge: 

- Ureditev prostorov Glasbene šole: v objektu OŠ Koper je skladno z zmanjševanjem števila 
oddelkov osnovne šole, zajeta postopna predaja prostorov Glasbeni šoli Koper, ki so ji 
namenjeni že po osnovnem projektu. Sredstva krijejo potrebna preureditvena dela glede na 
specifiko dejavnosti. V letu 2009 na�rtujemo dokon�anje ureditve baletne u�ilnice in kabineta 
za instrument. V letu 2010 pa nadaljnjo u�ilnico za instrument. 

 
- Podružni�na šola Sveti Anton: V NRP je skladno s sprejetim investicijskim programom in 

razpisanimi deli za gradnjo predvidena ureditev nadomestne podružni�ne šole OŠ Prade v Sv. 
Antonu. 

-  
- OŠ P.P. Vergerio il Vecchio Koper: Investicijo smo prijavili na razpis MŠŠ za 

sofinanciranje investicij v letu 2009. Dokumentacija predvideva temeljito obnovo objekta z 
nadzidavo, s �imer bomo zagotovili ustrezne prostore in pogoje za izvajanje šolskega 
programa. V teku so tudi dogovarjanja z MŠŠ, da tudi samo pristopi k investiciji za del, kjer 
se izvaja srednješolski program. 

- OŠ Marezige: na zgoraj omenjeni razpis MŠŠ smo prijavili tudi adaptacijo in dozidavo OŠ 
Marezige, s �imer bomo obstoje�i objekt temeljito obnovili ter zagotovili pogoje za izvedbo 
šolske in predšolske dejavnosti. V letu 2009 so zagotovljena sredstva za pripravo projektne 
dokumentacije. V naslednjih letih pa izvedba osnove. 

- OŠ Škofije: v letu 2009 se nameravamo prijaviti na razpis MŠŠ za sofinanciranje investicij v 
letu 2010 in sicer z nadomestno gradnjo objekta, saj obstoje�i objekt tehni�no ni ve� ustrezen. 
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Z nadomestno gradnjo se bo tudi zagotovilo optimalne pogoje za šolsko in predšolsko 
populacijo. 

- OŠ Gra�iš�e: v letu 2009 so planirana sredstva za  projekte za dodatne prostore na podstrešju 
v obstoje�em objektu zaradi pomanjkanja prostorov, ki so posledica ve�jega števila oddelkov 
predšolske vzgoje. 

- OŠ Anton Ukmar: Predvidena so sredstva za nujni gradbeni poseg v tehni�ni u�ilnici 
osnovne šole ter za sofinanciranje ureditve zunanjega športnega igriš�a ob objektu osnove 
šole.  

- Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih: vsakoletno se zagotavljajo sredstva za nujna 
vzdrževalna dela v osnovnih šolah. 

- Oprema: sredstva šole namenjajo za nabavo ra�unalniške opreme, ki jo pridobijo preko 
razpisov MŠŠ s 50 %- nim sofinanciranjem s strani ministrstva;  

 
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
 
20049003 Socialno varstvo starih 
 
Center za pomo� na domu Mali princ  
Center za pomo� na domu Mali princ izvaja storitev varovanja na daljavo s pomo�jo posebnih 
telefonskih naprav za priklic pomo�i. Zaradi potreb starejših in invalidnih oseb po tej storitvi, ter 
potreb po dodatnih obeskih z rde�o tipko, so v letu 2009 predvidena sredstva za nakup cca 15 
dodatnih naprav. Nakup sofinancira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v višini 50 % 
vrednosti investicije. 

Objekt, v katerem deluje Center za pomo� na domu Mali princ Koper, je kljub delnim 
obnavljanjem v preteklih letih, dotrajan. Na to vpliva sama gradnja objekta, velik vpliv pa je imel 
tudi poseg v okolici objekta - gradnja naselja Lanterna. Za leto 2009 so predvidena sredstva za 
nujna adaptacijska in vzdrževalna dela. 
 
Dom starejših ob�anov – dislocirana enota Obalnega doma upokojencev Koper 
Mestna ob�ina Koper je posredovala Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve v letu 2004 
prijavo namere za izgradnjo Doma za starejše osebe z dnevnim centrom v obdobju od leta 2006 do 
2010. Predlagala je gradnjo manjšega doma, kot dislocirane enote Obalnega doma upokojencev 
Koper, s katerim bi v naši ob�ini pridobili dodatnih 60 mest za institucionalno varstvo starejših.  

V letu 2007 je ob�ina nadaljevala aktivnosti za realizacijo projekta, izdelani sta bili dve novi idejni 
zasnovi izgradnje Doma za starejše ob�ane z dnevnim centrom ter dokument identifikacije 
investicijskega projekta. Za leto 2009 so predvidena sredstva za sofinanciranje projektne 
dokumentacije, ki skupaj z zagotovitvijo komunalno opremljenega zemljiš�a predstavlja delež 
ob�ine v tej investiciji. 

 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
 

Obalni projekt »Varna hiša« 
Mestna ob�ina Koper sofinancira skupno z ob�inama Izola in Piran prenovo objekta za potrebe 
varne hiše na obalnem obmo�ju oziroma Zato�iš�a za žrtve nasilja. Investicija se zaklju�uje, 
obenem pa od avgusta 2008 dalje potekajo aktivnosti za uvajanje izvajanja programa, katerega 
izvajalec bo Center za socialno delo Piran. Program bo zagotavljal možnost nujnega/interventnega 
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sprejema 24 ur dnevno, vse dni v letu, namestitev in individualizirano psihosocialno obravnavo 
žrtev nasilja. Poleg tega bo program zagotavljal informiranje in pomo� žrtvam nasilja pri urejanju 
razli�nih vprašanj ter možnost spremljanja in podpore. V okviru programa bo delovala tudi 
brezpla�na svetovalno-informativna linija, ki bo pove�ala dostopnost programa. Program bo 
omogo�al varno namestitev cca 20 osebam (6-7 odraslih in 14 otrok). 

Krizni center za otroke in mladostnike 
Med drugim bomo v sodelovanju s Centrom za socialno delo Koper intenzivno nadaljevali z že 
pri�etim razvojnim projektom vzpostavitve Kriznega centra za otroke in mladostnike v Kopru, na 
naslovu Kolarska 10.     
 

 
V na�rtu razvojnih programov za podro�je krajevnih skupnosti so zajeti na�rtovani  in predvideni 
investicijski programi, skozi katere se uresni�uje izvrševanje javnih služb in zadovoljevanje  potreb 
krajanov in krajevnih skupnosti v razvoju posameznega kraja oziroma obmo�ja.  
 
 
 
 
Št.: 410-169/2008 
 
Koper, 30.september 2009 
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