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

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019
OBRAZLOŽITEV
Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov
tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma
programov z celotno finančno konstrukcijo. Sestavljajo ga letni načrti oziroma plani razvojnih
programov neposrednih uporabnikov občinskega proračuna, ki slonijo na odločitvah občinskih
organov, občinskih dokumentih dolgoročnega razvojnega načrtovanja, določbah posebnih zakonov
ali drugih predpisov ter projekti, ki izhajajo iz regionalnega razvojnega programa.
Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne
pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:
-

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

Letni načrt razvojnih programov mora biti usklajen s finančnim načrtom neposrednega
proračunskega uporabnika. Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje. Vsi neposredni
uporabniki občinskega proračuna uskladijo svoje načrte razvojnih programov s sprejetim
proračunom. V proračun tekočega leta se vključuje in sprejema načrt razvojnih programov za leto,
na katerega se nanaša proračun. Če predlog načrta razvojnih programov ni usklajen s proračunom,
ga mora predlagatelj proračuna uskladiti s proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
V načrt razvojnih programov vključeni programi in projekti so osnova za izvajanje investicijskih
nalog občine na vseh področjih ter osnova za razpis državnih pomoči na občinski ravni. V letne
razvojne načrte se vključijo projekti, ki so izvedljivi in načrtovani skladno z metodologijo priprave
načrta razvojnih programov.
Pri pripravi predloga proračuna za leto 2016 so bile v teku intenzivne aktivnosti za dopolnitev
letnih načrtov razvojnih programov, ki predvsem zajemajo nove projekte, ki se bodo financirali z
viri EU. Pri pripravi projektov je bilo potrebno upoštevati usmeritve, ki izhajajo iz programskih
dokumentov finančne perspektive 2014-2020.
V nadaljevanju je podana obrazložitev načrta razvojnih programov MOK za obdobje 2016-2019 po
proračunski strukturi posebnega dela proračuna.
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE
0402 - Informatizacija uprave
Razvoju informacijske podpore poslovanju in e-dostopnosti do podatkov ter poenostavitvi
poslovanja z občani posveča Mestna občina Koper posebno pozornost. Ta je predvsem usmerjena v
poenostavitve postopkov za občane ter z razvijanjem elektronskih storitev in e-dostopnostjo do
prostorskih podatkov ponuditi občanom ustrezne informacije pri načrtovanju svojih aktivnosti.
04029001 - Informacijska infrastruktura in 04029002 - Elektronske storitve
Sredstva v okviru teh dveh programov pokrivajo stroške za nujne funkcionalne izboljšave ter
izdatke za kritje nabave opreme za organe občine, občinsko upravo ter posodabljanje sistemskih
licenc.
Planirana so sredstva za licence, opremo za shranjevanje podatkov in centralizirano tiskanje.
Nadalje se zagotavljajo sredstva za nadgradnjo omrežja, sistema za upravljanje z brezžičnimi
komunikacijami in dograjuje zmogljivosti z vlaganjem v strežniški sistem. Na aplikativnem
področju se nadaljuje projekt Open-Data in nove rešitve finančnega paketa.
Za vzpostavitev geoinformacijskega sistema - GIS so predvidene nabave in izdelave aplikacij za
podatkovne sloje, ažuriranje slojev, vzpostavitev registra podatkovnih slojev, prilagoditve s sistemi
v javnih podjetjih, predvsem pa zajemanje podatkovnih baz za zajemanje NUSZ za nepozidana
stavbna zemljišča.
V okviru razvoja elektronskega poslovanja so zajeta sredstva za investicijsko vzdrževanje
obstoječih aplikacij in prilagajanja konsolidacijo programske opreme za podporo finančnemu
poslovanju.
0403- Druge skupne administrativne službe
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
Investicije v zadružne domove, vaške domove in stare šole
Zagotavljajo se sredstva sofinanciranje obsežnega fonda zadružnih in vaških domov. V letu 2016 so
v okviru postavke vključujejo poleg nujnih intervencijskih oziroma vzdrževalnih posegov tudi
naslednje naloge:
- Z obnovo Narodnega doma v Čežarjih, ki poteka po fazah smo pričeli že v letu 2010 s
ciljem, da bi pridobili ustrezen večnamenski prostor za delo društev za vaje in manjše
nastope. V letu 2016 bo MOK financirala obnovo fasade, krajevna skupnost pa bo z
lastnimi sredstvi nadaljevala z ureditvenimi deli v notranjosti objekta.
- Sanacijo objekta Gračišče 4, kjer je sedež KS Gračišče smo pričeli že v preteklih letih.
Potrebno je še sanirati zadnjo fasado, ki ob deževju zamaka.
- Predvidena je tudi pridobitev projektnih pogojev za legalizacijo vaškega doma v Poletičih,
ki so ga pred leti zgradili krajani sami s prostovoljnim delom.
- V letu 2016 je predvidena tudi ureditev ogrevanja oziroma zamenjava dotrajanih klimatov
na sedežu KS Žusterna.
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Upravljanje s poslovnimi prostori in drugimi objekti v lasti MOK:
V okviru sredstev za nakup poslovnih prostorov so zajeta sredstva za uveljavljanje predkupne
pravice ter drugih dogovorjenih odkupov in menjav. V okviru projekta predkupne pravice – drugi
objekti so letu 2015 predvidena sredstva za odkup karavle na Plavjah, odkup stavbe in pripadajočih
delov hotela Koper in odkup dotrajane stanovanjske stavbe v Šmarjah na območju, na katerem je
predvidena širitev OŠ Šmarje.
V okviru tega podprograma se zagotavljajo investicijska vlaganja v poslovne prostore, ki zajemajo
sredstva za najnujnejše adaptacije in projektno dokumentacijo. Pretežni del planiranih sredstev je
predviden za izvedbo centralnega ogrevanja v objektu na naslovu Cankarjeva 1, prostori GURS,
ureditev ogrevanja v obnovljenih prostorih Centra mladih Koper, sanacijo zamakanja prostorov na
Bonifiki, kjer deluje center dnevnih aktivnosti starejših občanov.
Na osnovi sklenjenih pogodb se izvajajo poboti 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 več stanovanjskih stavb, oblikujemo rezervni sklad za investicijsko vzdrževanje.
V načrtu razvojnih programov vključujemo tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje javnega
premoženja v lasti Mestne občine Koper. Sredstva so namenjena predvsem preprečevanju nastanka
škode ter sanaciji v primeru dotrajanih objektov in ruševin, dotrajanih zidov oziroma škarp, raznih
zemeljskih plazov.
V letu 2016 se zagotavlja finančna sredstva za izdelavo dokumentacije za odpravo posledic
naravnih nesreč, izvajanje monitoringov ter izvedbo najnujnejših ukrepov. Monitoring se izvaja na
zemeljskem plazu v Krnici, na skalnem podoru v Podpeči, na skalnem podoru in zemeljskem plazu
v Bezovici ter na nevarnem zidu ob lokalni cesti v Gucih.
Predvidena je izvedba 1. faze sanacije zemeljskega plazu v Krnici, ki zajema cevovode in jarke,
drenaže in deloma meteorno kanalizacijo, vendar, ki je vezana na sofinanciranje iz državnega
proračuna (program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav med 16.
in 20. septembrom 2010). Ravno tako se v letu 2016 predvideva začetek sanacije sklanih podorov v
Podpeči in Bezovici, ki bo sofinancirano iz sredstev za vzdrževanje in gradnjo državnih cest
Direkcije RS za infrastrukturo in nadaljevalo v letu 2017.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA
06039002
uprave

- Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske

Nabava opreme
Zamenjava dotrajane pisarniške in telekomunikacijske opreme za delo uprave in organov občine
se izvaja postopno v okviru razpoložljivih sredstev. Z nabavo zagotavljamo tehnične pogoje za
učinkovito delo uprave in organov občine. Načrtovana so tudi sredstva za nabavo grelnikov za
Pretorsko palačo.
Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi
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Zagotavljajo se sredstva za investicijsko vzdrževalna dela na objektu Verdijeva 6 in 10, ki zajemajo
najnujnejše posege za ureditev upravnih prostorov.
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703- Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
07039001 - Pripravljenost sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih
Nabave zaščitne in reševalne opreme in sredstev za materialno popolnitev enot za zaščito in
reševanje se izvaja skladno z merili iz uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za
zaščito, reševanje in pomoč.
Sredstva se tudi namenijo skladno z (letnim) načrtom nabav in investicijskih vlaganj za nabavo
nujno potrebne opreme in sredstev za potrebe izvajanja zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči
ob nesrečah, predvsem nujno potrebna zaščitna in reševalna oprema za gasilce.
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
Skladno s programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in merili za organiziranje in
opremljanje gasilskih enot, ki se nahajajo v prilogi Uredbe o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11), so tu zajeta
sredstva za gasilsko zaščitno in reševalno opremo, sredstva za opazovanje, obveščanje in
alarmiranje ter sredstva za gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva:
• Izgradnja gasilskega doma v Kopru:
V letu 2006 je bil predan v uporabo nov gasilski dom v Kopru. Načrt razvojnih programov
zajema finančna sredstva za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za odplačevanje
finančnega leasinga najetega s strani Gasilske brigade Koper. Odplačevanje leasing obrokov
sofinancira tudi Občina Ankaran.
• Nakup gasilskih vozil:
V načrtu razvojnih programov so predvidena sredstva za odplačilo leasinga nabave štirih
gasilskih vozil za potrebe JZ Gasilska brigada Koper. Gasilska vozila so bila dobavljena v drugi
polovici leta 2006 in začetku leta 2007. Celotno nabavo sofinancirajo tudi občine Izola, Piran in
Ankaran. V načrtu razvojnih programov se predvidena tudi sredstva za nabavo gasilskega
tehničnega vozila z dvigalom (nabavljeno v letu 2015), katerega sofinanciranjo tudi občine
Izola, Piran in Ankaran. V letu 2016 se zaključi odplačevanje finančnega leasinga najetega s
strani Obalne gasilske zveze Koper za nakup petih gasilskih vozil s cisterno GVC16/25 za
potrebe prostovoljnih gasilskih društev (nabavljeno v letu 2006). V letu 2016 se bo
sofinanciralo nakup gasilskih vozil GVGP-2 za PGD Babiči, GVGP-1 za PGD Gradin in
GVGP-1 za PGD Hrvatini.
• Načrt razvojni programov zajema tudi sredstva za ureditev prostorov gasilskega doma v
Rakitovcu.
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11
1102

- KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
Od leta 2015 je slovensko kmetijstvo vključeno v novo programsko obdobje skupne kmetijske
politike 2014 - 2020, ki bo pomenilo nadaljevanje izvajanja ukrepov iz predhodnega obdobja.
Posamezni ukrepi se bodo izvajali na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope, sprejetega Pravilnika o
dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini
Koper za obdobje 2014 – 2020, ter potrjenih shem državnih pomoči za ukrepe SKUPINSKIH
IZJEM in DE MINIMIS.
Regresiranje pridelave
V okviru regresiranja pridelave se bodo izvajali posamezni ukrepi oziroma pomoči za vse
kmetijske panoge, ki so značilne za naše območje in sicer v obliki pomoči za spodbujanje
proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, nakup opreme, pomoč za vzpostavitev
kmetijskega gospodarstva mladih kmetov, pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč, pomoč za
ustanovitev skupine proizvajalcev ter pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Cilji navedenih
pomoči so predvsem: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
izboljšanje kakovosti ter izboljšanje naravnega okolja.
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
Razvoj pridelovalnih kapacitet
Predvidena je izvedba posameznih projektov, s ciljem dodatnega razvoja dejavnosti na kmetijah in
sicer na področju razvoja predelovalnih kapacitet, širjenja turistične ponudbe in opravljanju
storitvenih dejavnosti z namenom oblikovanja kvalitetnejše kmetijske proizvodnje kmetijskih
proizvodov ter učinkovitejšega nastopa na trgu. Načrtujemo povečanje intenzivnosti pomoči
predvsem za izvedbo modernizacije predelovalnih kapacitet.
Programi agromelioracij
Naloge s področja zemljiških operacij oziroma izvedba posameznih ukrepov se tudi v letu 2016
bistveno ne spreminja. Upoštevajoč navedeno ostaja v ospredju izvajanje posameznih ukrepov
izključno na področju oljkarstva, sadjarstva in obnove pašnikov.
Vzorčna kmetija
V letu 2016 je predvideno, da se pristopi k ureditvi pogojev za delovanje vzorčne kmetije, za kar so
namenjena sredstva v višini 100.000 EUR.
Ureditev karavle
V letu 2016 je predvideno, da se odkupljen objekt karavla in okolica preuredi v večnamensko rabo
v cilju podpore razvoja podeželja. V ta namen bo občina poskušala projekt zastaviti tako, da vo
občina skušala pridobiti tudi druge vire sofinanciranja.
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
Adaptacija in vzdrževanje azila
V letu 2016 so predvidena nujna investicijska vzdrževalna dela v zavetišču, ki jih bomo ob
pridobitvi sofinancerskih sredstev drugih obalnih občin lahko razširili.
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1105

- Ribištvo

11059001 - Program razvoja ribištva
Sofinanciranje ribiške dejavnosti
Izdatki se nanašajo na subvencioniranje ribiških privezov.
13
- PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302

- Cestni promet in infrastruktura

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
Investicije v cestno omrežje na območju krajevnih skupnosti na podeželju vključujejo naslednje
posege:
KS Hrvatini:
V proračunu 2016 je predvidena začasna ureditev krožišča v Kolombanu in postavitev hitrostnih
ovir. Predvidena je tudi ureditev krožišča v Lovranu.
KS Vanganel: Predvidena je rekonstrukcija lokalne ceste Čentur – Mali Čentur. Sanacijo ceste bo
sofinancirala Krajevna skupnost Vanganel, ki je pridobila popise del in informativne ponudbe.
KS Sv. Anton: Predvidena so sredstva za sanacijo plazu na lokalni cesti Potok – Sv. Anton.
KS Boršt: Predvidena je ureditev poškodovane ceste za Boršt. V letu 2014 smo izvedli sanacijo
ceste v spodnjem delu Babiči –Boršt in sicer takoj čez most nad Rokavo. Med tem odsekom in
prvim ovinkom, je še ostal manjši odsek v dolžini cca. 250 m. Po sanaciji tega odseka bi bila cela
trasa ceste od mosta do odcepa za Glem v celoti urejena.
V okviru nenačrtovanih intervencij in investicijskega vzdrževanja na javnih cestah so vključena
sredstva namenjena izvedbam nepredvidenih posegov za ureditev cest po krajevnih skupnostih.
Sredstva za investicijsko vzdrževalna dela bodo v letu 2016 usmerjeno predvsem v izgradnjo novih
bankin na naslednjih odsekih: Tribanska cesta, Babiči-Pomjan, Gradin-Sirči, Boršt, Manžan center,
Tuljaki, ipd..velik poudarek bo tudi na sanaciji cestnih posedov (cesta Marezige-Vanganel,
Popetre-Zabavlje,ipd.) in reševanju problematike odvodnjavanja meteornih voda (Premančan,
Lovran, Bošamarin, ipd.).
Dokumentacija za cestno infrastrukturo
Zagotavljajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev občinskih cest ter izdelava
drugih manjših projektov za ureditev cest na podeželju in priprave projektov ostale cestne
infrastrukture. Predvidena sredstva vključujejo projektno dokumentacijo za odsek ceste po Šmarjah
in sicer odsek Zadružni dom do pokopališča, za novo krožišče Vena Pilona- Cesta na MarkovecKvedrova v KS Za Gradom ter poplačilo prevzete obveznosti za krožišče K3 na Ankaranski cesti.
Investicije v cestno infrastrukturo
V okviru preplastitev in sanacij mestnih ulic in cest so predvidena sredstva za naslednje obnove in
rekonstrukcije cestne infrastrukture:
- Razne manjše preplastitve mestnih ulic: v okviru te investicijske naloge se izvajajo najbolj
nujna dela na posameznih dotrajanih odsekih javnih cest v Kopru ter ostalem mestnem
območju.
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-

Olmo –Prisoje ureditev ceste med bloki na osnovi izdelane projekte dokumentacije.

-

Ureditev oz. preasfaltiranje Ceste na Markovec in sicer v odseku od priključka II.
Prekomorske Brigade do semaforiziranega križišča.

-

Ureditev interventne ceste Prisoje - Cesta na Markovec ureditev požarne ceste med bloki.
Pridobljeno je soglasje stečajnega upravitelja Primorja. Izdelana je projekta dokumentacija
za pridobitev gradbenega dovoljenja.

-

Piranska cesta predstavlja danes eno od najpomembnejših mestnih vpadnic, vpeto v regijsko
prometno mrežo. Območje ob Piranski vpadnici pa centralno lokacijo, s katero je možen
hiter peš dostop do historičnega mestnega jedra, obale in športno rekreacijskih površin.
Denivelacija Piranske ceste predstavlja enega večjih "zelenih ukrepov" in zajema cilje
trajnostne mobilnosti. Vkop Piranske ceste bo povezal športno rekreacijsko cono z obalnim
pasom in omogočil razširitev zelenih rekreacijskih površin. Na podlagi idejne zasnove, ki
bo izdelana 2016, bo pripravljena ostala dokumentacija za izgradnjo.

-

Izvedla se bo postopna prenova prehodov za pešce v mestnem jedru in ureditev mestnih
krožišč.

-

Izgradnja pločnika ob Luškem domu v Olmu in ureditev parkirišč z namenom ureditve
problematike parkiranja in peš prehodov.

13029003 Urejanje cestnega prometa
Predvidena sredstva so namenjena ureditvi parkirnih površin, obnovi in ureditvi posameznih
garažnih hiš. V letu 2016 se nadaljuje z ureditvijo in usposobitvijo parkirišč v Olmu in ostalimi
ureditvami mirujočega prometa.
V okviru postavke so zajeta tudi sredstva za urejanje prometnih režimov. Načrtuje se sprememba
prometnega režima v Ulici OF z avtomatskimi fizičnimi ovirami, ter ukrepi za umirjanje prometa v
mestnih krajevnih skupnostih.
V letu 2016 se načrtuje ureditev parkirišča Za gradom za potrebe tamkajšnjih stanovalcev po
dodatnih parkiriščih.
Ob parkirišču na Kolodvorski cesti je predvidena širitev parkirišča za avtodome. Investicijo smo
zaključili preko projekta »Parkiraj in se pelji«. Glede na veliko zasedenost avtodomov se v letu
2016 načrtuje sredstva za širitev le tega.
Predvidena je tudi ureditev parkirišča na območju ŠRC Bonifika.

13029004 - Cestna razsvetljava
Javna razsvetljava dopolnitve
Med investicijskimi izdatki načrtujemo sredstva namenjena širitvam in dopolnitvam obstoječega
sistema javne razsvetljave, investicijskemu vzdrževanju infrastrukture javne razsvetljave ter
intervencije na celotnem območju občine. V letu 2016 je predvidena tudi ureditev javne
razsvetljave v Olmu in dopolnitev novoletne razsvetljave.
13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
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Sofinanciranje pri izgradnji državnih cest in krožišč
- V letu 2016 so predvidena sredstva za nadaljevanje sofinanciranja občine pri izgradnji
državnih cest in krožišč. Zagotavljajo se sredstva za izgradnjo krožišča na Ankaranski
vpadnici (pri zaporih), ki je državna cesta, pri čemer pa bo občina po pristopu k izvedbi
ceste sofinancirala izgradnjo pločnikov, javne razsvetljave in druge potrebne ureditve.

14
1403

- GOSPODARSTVO
- Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
Investicije v turistično infrastrukturo
Predvidena so sredstva za nabavo dotrajane prireditvene opreme za potrebe izvajanja prireditev in
investicijsko vzdrževanje obstoječe opreme.
V letu 2016 je načrtovano tudi nujno investicijsko vzdrževanje na objektu Taverna.

15
1501

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

Program vključuje sredstva za oblikovanje politike varstva okolja in ohranjanja narave na lokalni
ravni.
15019001 - Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike
Okoljevarstvene študije - projekti
Namen projektov je z aktivnim ukrepanjem in sodelovanjem zagotoviti kakovostno življenjsko
okolje za prebivalce občine. Predvidena sredstva se nanašajo na sledeče projekte:
Projekt PUT-UP ISTRE - Prostorska ureditev območja - notranjost in primorje Istre. Vključuje
specifične čezmejne cilje operacije:
• Z evidentiranjem in vrednotenjem dosedanjih razvojnih in prostorskih načrtov se bo predstavila
skupna razvojna vizija in koncept Istre kot celote z obkroženimi področji prometa, turizma,
kmetijstva, gospodarskih con in narave.
• Postavljene bodo prostorske usmeritve in izhodišča za definiranje ključnih razvojnih vsebin za
celo Istro in posebej za obkrožene prostorske celote: obala, obmejno območje in razvojni centri:
Buzet, Pula in Koper.
• Podprto bo skupno načrtovanje planiranje skozi promocijo skupnega načrtovanja na lokalni ravni
in med razvojnimi partnerji.
Projekt SMART CITY
SmartCity je s sprejetjem strategije leta 2015 dobil zagon in smer, v katero se mora Koper
razvijati na področju tehnologije. Namen je doseči SmartCity ISO standard, kot prva občina v
Sloveniji. Uporabiti je potrebno nove tehnologije za zbiranje podatkov (z podatkovno bazo
Open Data) ki bodo osnova za zagon novih projektov za delovanja »smart« mesta. Na ta način
se zmanjša število potrebnih aplikacij in posredno stroškov. V naslednjih dveh letih je cilj
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postaviti osnovno infrastrukturo in zbrati prve obdelane podatke za ta namen.
Projekt zajema tudi nadgradnjo Koper Card - pametna kartica.
Širitev WI-Fi omrežja po Kopru in SmartCity senzoristika sta osnovna projekta pametnega
mesta in osnovna infrastruktura za zagon sprejete strategije.
Celostna prometna strategija
V letu 2015 je bila oddana prijava na Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne
strategije«. Vrednost operacije znaša 129.176,47 EUR.
Operacija se prijavlja na Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« v
okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020,
prednostna os št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna
naložba št. 4.4: Spodbujanje nizko ogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana
območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi
omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje
kakovosti zraka v mestih.
Izvedba bo potekala le ob predvideni dinamiki začrtanih virov financiranja. MOK bo za pridobitev
virov financiranja za izvedbo projekta poleg zagotovitve lastnih sredstev kandidirala na neposredne
potrditve projektov ESRR, na razpisih CTN, TUS, neposrednih razpisih, čezmejnih razpisih,
transnacionalnih razpisih itd.
1502

- Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki
Projekt ravnanja z odpadki – deponija
Vezano na zaprtje deponije v Dvorih je potrebno izdelati dokumentacijo (projektno,
okoljevarstveno, investicijsko,...) in pristopiti k izvedbi sanacijskih del in/ali zaprtja deponije.
Vlogo za zaprtje deponije Dvori smo oddali na ARSO konec leta 2014, v letu 2015 smo jo
dopolnili in sedaj čakamo na izdajo odločbe o zaprtju ali pa poziv o dopolnitvi. Po izdaji odločbe o
zaprtju imamo 3 leta za izvedbo dokončnega zaprtja deponije.
Sanacijska dela zajemajo ureditev brežin, sanacijo sistema za odvajanje padavinskih in izcednih
vod, vzdrževanje črpališča izcednih vod, sanacijo plinskega sistema in plinske bakle.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo
-

-

Investicijsko vzdrževanje meteorno kanalizacijskega sistema zajemajo sredstva za nujne
posege v sistemu v letu 2016.
Kanalizacija Dekani II.faza. Po pridobitvi gradbenega dovoljena se bo nadaljevalo z
izgradnjo kanalizacije v Dekanih. Vrednost investicije je ocenjena v višini 1.134.000 EUR.
Kanalizacija Zgornje Škofije. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za kanalizacijo, meteorno
in vodovod. Investicija je po projektantski oceni v višini 3.800.000 EUR. Gradnjo bo
potrebno prilagoditi v več letih. V letu 2016 se bo pristopilo k izgradnji dela odseka.
V NRP MOK 2016 -2019 so predvidena tudi sredstva za izgradnjo kanalizacije in vodovoda
Loka. Investicija je izredno pomembna, saj gre za III varnostni pas izvira reke Rižane.
Vrednost investicije je po sprejetem IP 1.354.955 EUR. S tem projektom se bo občina
prijavila na razpis EU sredstva za razvoj regij.

9

-

Iz sredstev najemnin od gospodarske javne infrastrukture je v načrt razvojnih programov
zajet program obnove kanalizacijskega omrežja. Izvajajo se obnove obstoječe infrastrukture
po vsakoletnem programu obnov. Večji del sredstev v letu 2016 se načrtuje za obnovo
kanalizacijskega sistem navezava Izolska vrata – potniški terminal.

-

V letu 2016 so načrtovana tudi sredstva vezana na aktivnosti pridobivanja projektov za
izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v Rakitovcu, izdelati je potrebno
projektno dokumentacijo za vodovod in kanalizacijo za Movraške dvore in ostale projekte
skladno z usklajenim programom.

-

V letu 2016 so predvidena sredstva za nadaljnjo odpravo pomanjkljivosti na projektu
izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za občino Koper in občino Izola.
Dela se krijejo iz sredstev unovčenih bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih del
skladno s pogodbenimi pogoji med Mestno občino Koper in izvajalcem investicije na
predlog Komunale Koper, ki je vodila investicijski inženiring.

16

- PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

- Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 - Prostorsko načrtovanje
Prostorski izvedbeni akti
Izdelava prostorsko izvedbenih aktov in razvojnih študij v letu 2016 zajema sredstva za izdelavo
prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge dokumentacije, urbanističnih presoj kot
priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov, izdelavo strokovnih podlag za
pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov in strokovne podlage za državne prostorske
načrte.
Program zajema izdelavo študij za prostorske izvedbene akte in določitev omilitvenih ukrepov,
strokovnih podlag prometnih povezav in druge komunalne infrastrukture, izdelavo presoje vplivov
na okolje za izvedbo ureditve obalnega ter priobalnega pasu, maritimne študije za posege v
obalnem in priobalnem pasu Koprskega zaliva, popisi habitatov na območjih predvidenih posegov
v morje, strokovnih podlag in preveritve izhodišč za kontaktna območja prostorsko izvedbenih
aktov, poplavnih študij za prostorske izvedbene akte in določitev omilitvenih ukrepov za območja
poplavne nevarnosti, strokovne podlage za zaščitena območja kulture, narave ter njihovih
kontaktnih območij ter strokovnih podlag in študije prometnih povezav in druge komunalne
infrastrukture.
1603

- Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo
Predvidene so naslednje investicijske naloge:
-

V letu 2016 je predvideno nadaljevanje sofinanciranja projekta Oskrba s pitno vodo
Obale in Krasa, ki je prav tako vezan na sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada
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proračuna EU, za katerega so v letu 2016 zagotovljena sredstva za sofinanciranje odkupov
zemljišč na predvideni trasi.
-

V proračun 2016 so vključena tudi sredstva vezana na aktivnosti pridobivanja projektov za
izgradnjo vodovodnih sistemov (Movraški dvori).

-

Program obnove vodne infrastrukture zajema obnove posameznih odsekov vodovodnih
sistemov na območju Mestne občine Koper in posege v skupni vodovodni sistem obale.

-

V letu 2016 so vključena tudi sredstva za urejanje napeljave vode v Loki, kjer je v

prihodnjih letih predvidena celovita ureditev kanalizacije in vodovoda po sprejetem IP.
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
Predvidene so naslednje investicijske naloge:
-

V letu 2016 so predvidena sredstva za ureditev žarnih grobov na vaškem pokopališču v
Podgorju.

-

Predvidena je tudi širitev pokopališča v Škocjanu za pridobitev novih grobnih polj.

16039003 - Objekti za rekreacijo
Program vključuje investicijsko vzdrževanje, obnove javne infrastrukture in sredstva novih
objektov za rekreacijo:
-

-

Za nujne posege investicijskega vzdrževanja javne infrastrukture se vsako leto zagotavljajo
sredstva v okviru proračunskih možnosti.
Sredstva povezana z ureditvijo parkovnih površin v mestu in zasaditvijo avtohtonih vrst
rastlin (hrastov).
Predvidena so sredstva za ureditev parka ob semedelski promenadi.
Sredstva za impregnacijo položenega tiskanega betona po mestu zaradi ohranitve
funkcionalnosti, saj bi v nasprotnem primeru nastala škoda.
Sredstva za ureditev mestnih kopališč, ki vključujejo ureditev sprehajalne poti.
Projekt širitev pomola na Ukmarjevem trgu. Razširitev bo namenjena peš promenadi, kot
tudi pomolu za pristajanje in dnevni privez manjših potniških ladij. Z načrtovano ureditvijo
bo ustvarjen nov javni prostor druženja, ki bo dodal prepoznavno identiteto obmorskega
prostora. Širitev pomola v dolžini 132,4 m in širine do 10,9 m se navezuje na obstoječi
rekonstruirani ribiški pomol. MOK bo za pridobitev različnih virov financiranja za izvedbo
projekta ali posameznega zaključenega sklopa poleg lastnih virov kandidirala na neposredne
potrditve projektov, na razpisih CTN, TUS, neposrednih razpisih, čezmejnih razpisih,
transnacionalnih razpisih itd. V letu 2016 so predvidena sredstva za investicijsko in
projektno dokumentacijo.
Projekt revitalizacije dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno. Investicija predstavlja
aktivacijo degradiranega prostora obalne ceste, ki je na ozkem delu obale onemogočila
razvoj drugih ureditev. Načrtuje se ureditev pešpoti in kolesarske poti ob trasi opuščene
železnice, ureditev zelenih rekreacijskih površin, ureditev povezav med pešpotjo in
skalometom, ureditev dostopov do morja, določitev ustrezne urbane opreme, določitev
ukrepov varovanja naravne dediščine. MOK bo za pridobitev različnih virov financiranja za
izvedbo projekta ali posameznega zaključenega sklopa poleg lastnih virov kandidirala na
neposredne potrditve projektov, na razpisih CTN, TUS, neposrednih razpisih, čezmejnih
razpisih, transnacionalnih razpisih itd. V letu 2016 so predvidena sredstva za investicijsko
in projektno dokumentacijo ter začetek izvedbe del.
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-

-

-

Projekt ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin. Z investicijo se ustvari privlačen
mestni ambient s programom, ki bo doprinesel kakovostno in vsebinsko popestritev ter
dopolnitev mestnemu središču, turističnim območjem ter širši regiji. To so vsebine in
ureditve za preživljanje prostega časa, športnih aktivnosti in rekreacijo z umestitvijo zelenih
in peščenih površin. Gre predvsem za izvedbo peščenih igrišč za igranje odbojke na mivki,
izvedbo spremljevalnega objekta, naravne tribune, razsvetljave, trim stezo, povezovalne
poti, opremo za vadbo starejših in otrok, ipd. MOK se bo potegovala za pridobitev različnih
virov financiranja. V letu 2016 so predvidena sredstva za investicijsko in projektno
dokumentacijo ter delna izvedba gradbenih del.
Projekt vertikalne povezave obalnega območja z Markovim hribom. Dvigalo - oziroma
vertikalna povezava bo vzpostavila nove in funkcionalno prijaznejše povezave med
Markovim hribom, obalnim območjem in mestnim središčem in bo pomembno olajšala
vsakodnevne migracije med stanovanjskimi soseskami in mestnim središčem ter pomembno
prispevala k trajnostni mobilnosti v mestu. Z realizacijo načrtovane ureditve se bodo
spodbudile intenzivnejše notranje povezave v mestu, izboljšala se bo dostopnost
funkcionalno oviranim osebam in zmanjšal se bo delež motornega prometa. Projekt je v fazi
izdelave OPPN. V letu 2016 so predvidena sredstva za strokovne podlage. V letu 2017 je
predvidena izdelava DIP in pridobitev projektne dokumentacije. MOK bo za pridobitev
dodatnih virov financiranja za izvedbo posameznega zaključenega sklopa poleg lastnih
virov kandidirala na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev.
Projekt ureditve trga Brolo. Načrtovana je rekonstrukcija, prenova in ureditev trga Brolo, ki
bo ustrezno ovrednotila historično mestno jedro. Projekt je v začetni fazi. Izdelana je idejna
zasnova. V letu 2016 so predvidena sredstva za investicijsko in projektno dokumentacijo.
MOK bo za pridobitev dodatnih virov financiranja za izvedbo posameznega zaključenega
sklopa poleg lastnih virov kandidirala na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev.

V letu 2016 so planirana sredstva namenjena za investicijsko vzdrževalna dela na igriščih na
podeželju in nepredvidene intervencijske naloge.
Zagotavljajo se tudi sredstva za ureditev igral na igrišču Za Gradom, ureditev igrišča v Prisojah,
Pahorjevi ulici in igrišča v Šalari. Za zagotovitev varne uporabe igrišča je na večnamenskem igrišču
v Zazidu predvidena postavitev varnostne ograje. Na večnamenskem igrišču v zgornjem Črnem Kalu
je predvidena ureditev brežine in travnate površine.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti
V letu 2016 je predvidena priprava projektne dokumentacije, popisov del in nadzorov, sredstva za
ne planirana nujna dela in investicije v drugo komunalno infrastrukturo. Posebej so planirana
sredstva za sanacijo meteorne kanalizacije v Rakitovcu zato, da se zagotovi pretočnost sistema
meteorne kanalizacije za varno odvodnjavanje naselja. Predvidena je tudi ureditev tržnice v KS
Črni Kal.
Zagotavljajo se sredstva za posodobitev črpališča semedelski bonifiki.
V letu 2016 so predvidena tudi sredstva za najnujnejši obseg izvedbe čiščenja državnih vodotokov
in priobalnih zemljišč z namenom preprečitve poplav.
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1606
- Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna
zemljišča)
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč
Aktivnosti ter naloge, ki se bodo izvajale za opremljanje zemljišč s komunalno infrastrukturo
zajemajo naslednje projekte:
- izvedba komunalnega opremljanja na področju bazenskega in poslovnega kompleksa na
Bonifiki,
- infrastrukturo na preostalih posameznih območij (posamezna območja mesta kot tudi druga
manjša območja v Mestni občini Koper),
- izdelava geodetskih načrtov in projektov za izgradnjo komunalnih objektov in sredstev za
nadzor,
- izdelava investicijske in projektne dokumentacije za pripravo manjših projektov za gradnjo
komunalnih objektov in naprav.
- V letu 2016 so predvidena tudi sredstva, ki se nanašajo na dokončanje izgradnje sekundarne
infrastrukture na tem območju v okviru večletnega projekta, ki je bil sofinanciran tudi s strani
EU. Dokončati je potrebno fini asfalt na conah A,B in D in urediti krožišča.
16069002 - Nakup zemljišč
V načrtu razvojnih programov 2016-2019 se skladno s prostorsko politiko opremljanja stavbnih
zemljišč zagotavljajo sredstva za odkupe zemljišč, zamenjave in uveljavljanje predkupne pravice.
V letu 2016 so predvidene zamenjave zemljišč za dokončno ureditev premoženjskopravnih
razmerij v zvezi z že izvedenimi investicijami in sicer Parkirišče za avtodome v Kopru, krožišče
pri Cimosu, širitev območja vrtca Dekani, ureditev območja Nogometnega igrišča v Gažonu.
V letu 2016 se načrtuje nadaljevanje odkupov nepremičnin na naslednjih območjih oziroma v okviru
izvedbe investicij kot sledi:
- ureditev igrišča v Borštu,
- dokončno ureditev premoženjskopravnih razmerij v zvezi z že izvedeno rekonstrukcijo
obvoznice Smokvica-Movraž ter Slemenske ceste v Hrvatinih
- kolesarske steze Parenzana v Dekanih,
- ureditev dostopnih poti v Tomažičih,
- ureditev parkirišča v Tinjanu,
- ureditev premoženjskopravnih razmerij s Škofijo Koper,
- odkup zemljišč za realizacijo OLN Gorc Sermin,
- ter ureditev premoženjskopravnih razmerij za nepremičnine v zasebni lasti, na katerih se
nahaja gospodarska javna infrastruktura v lasti lokalne skupnosti, v postopkih uveljavljanja
predkupne pravice lokalne skupnosti ter pridobitev stavbnih pravic za realizacijo investicij
lokalne skupnosti ter izgradnjo krožišč.
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17
1702

- ZDRAVSTVENO VARSTVO
- Primarno zdravstvo

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

18
1802

- KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
- Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina
Spomeniško varstvene akcije
V letu 2016 načrtujemo sofinanciranja sanacij posameznih sakralnih in drugih objektov, ki imajo
status spomenikov oziroma so pomembni za ohranitev naše identitete.
Projekt »Ohranitev kulturne dediščine - Bastion včasih in danes«
Vključena so sredstva za projekt Ohranitev kulturne dediščine Bastion, ki vključuje ureditev
Bastiona in severnega obzidja. Načrtovana rekonstrukcija in prezentacija ohranjenega dela
mestnega obzidja bo ustrezno ovrednotila kulturni spomenik lokalnega pomena ter ga približala
širši javnosti in obogatila turistično ponudbo regije. Urejena pešpot pod obzidjem bo omogočila
predstavitev obzidja obiskovalcem kot ostalino srednjeveškega obrambnega sistema mesta,
arheoloških ostalin in kulturne dediščine mesta. Na območju potniškega terminala je že
zagotovljena povezava z mestnim jedrom preko dvigala, ureditev pešpoti pa bo to povezavo še
nadgradila. Predvidena ureditev bo revitalizirala degradirano kontaktno obalno območje med
pristaniščem Luko Koper in historičnim mestnim jedrom. Z novimi vsebinami v Bastionu in
njegovi okolici se bo ustvarilo pogoje za nove zaposlitvene možnosti, vezane predvsem na
turistično ponudbo. Za izvedbo je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Za izvedbo del je potrebno še
izvesti arheološka izkopavanja. Ocenjena vrednost investicije je cca. 1.533.000,00 EUR. MOK bo
za pridobitev različnih virov financiranja za izvedbo projekta ali posameznega zaključenega sklopa
poleg lastnih virov kandidirala na neposredne potrditve projektov, na razpisih CTN, TUS,
neposrednih razpisih, čezmejnih razpisih, transnacionalnih razpisih itd.
V letu 2016 so predvidena sredstva za investicijsko in projektno dokumentacijo ter delna izvedba
gradbenih del za ureditev vmesne razgledne ploščadi na obzidju.
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Agora Koper
Namen Agore Koper je vzpostavitev referenčne točke mestnega središča in stičišča, kot je slednje
veljalo že pri starih Grkih, kjer je Agora že od nekdaj sinonim za središče javnega življenja, za
mesto razprav, druženje. V stari Grčiji je bil to slavnostni, politični, družbeni, kulturni, sejemski in
trgovski osrednji prostor mesta, središče javnega, političnega in cerkvenega življenja, ki je bilo že
samo po sebi družbena in družabna institucija.
Agora Koper tako predstavlja platformo za komunikacijo med deležniki, ki bo prinesla nove
produkte, ustvarjala nove ideje in posledično omogočala višjo kakovost bivanja občanov. Gre za
prostor, kjer se izmenjajo dobre izkušnje, znanja ter dobre prakse na višji ravni.
Cilji:
-

povezovanje kulturnih in drugih društev, zvez, organizacij, posameznikov;
snovanje novih projektov in produktov;
participacija posameznikov z idejami, zamislimi in rešitvami,
ustvarjanje stičišča izmenjave mnenj, idej, prostora konstruktivnih debat, ki prinašajo novo
kakovost v odnosih med ljudmi.

V letu 2016 načrtujemo sredstva za obnovo prostorov bivšega Koloseja z namenom ureditve
centra.
Obnova zapuščenih in nevzdrževanih objektov- po odloku
V letu 2016 bo občina pristopila tudi k obnovi zapuščenih in nevzdrževanih objektov na
Kidričevi ulici, določenih z Odlokom o določitvi območij za izvedbo vzdrževalnih del, meril za
njihovo določitev, objektov ter vzdrževalna dela in oceno njihovih stroškov v Mestni občini Koper
- UL 26/2011. Sredstva na postavki so predvidena za izvršitev odločbe gradbenega inšpektorja za
zavarovanje nevarnosti na objektu na naslovu Kidričeva 33, katerega solastnica je tudi lokalna
skupnost in sanacijo zapuščenega objekta starega vrtca Kidričeva 22 B.
1803

- Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo
Investicijsko vzdrževanje Osrednja knjižnica
Predvidena so sredstva za nujna investicijsko vzdrževalna dela v knjižnici: popravilo strehe ter
menjava stavbnega pohištva.

1804

- Podpora posebnim skupinam

18049003 - Podpora narodnostnim skupnostim
Investicijski transfer za SSIN
Tudi v proračunu za leto 2016 zagotavljamo sredstva za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja
prostorov in nakupa opreme za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti po predlogu
narodnostne skupnosti.
1805

- Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa
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ŠRC Bonifika- oprema
V okviru sredstev za ureditev Športnega parka Bonifika se zagotavlja sredstva za nabavo oziroma
zamenjavo dotrajane opreme v okviru športnih površin na športnem parku.
Mestni stadion
Planirana sredstva so namenjena plačevanju leasing obrokov za izgradnjo nogometnega stadiona in
atletske steze in se izplačujejo iz proračuna skladno z amortizacijskim načrtom.
Namenska sredstva za odplačilo finančnega lizinga Bonifika
Sredstva za odplačilo finančnega lizinga za dvorano Bonifika se zagotavljajo skladno z zapadlostjo
pogodbenih obveznosti.
Olimpijski center Koper – bazen Koper
V letu 2016 se zajemajo sredstva za pripravo dokumentacije za olimpijski bazen in pričetek
gradnje. MOK bo za pridobitev dodatnih virov financiranja za izvedbo izgradnje iskala tudi
možnost javnega zasebnega partnerstva.
Ureditev dodatnih športnih površin na Bonifiki
V okviru sredstev za ureditev Športnega parka Bonifika se zagotavlja sredstva za financiranje
dograditve obstoječega montažnega objekta.
Stadion Šmarje
V letu 2016 so predvidena potrebna sredstva za poplačilo pogodbene obveznosti izvedbe
projektne dokumentacije za ureditev športnega parka v Šmarjah.
ŠRC Koper – investicijsko vzdrževanje objektov
S sredstvi zagotavljamo sofinaciranje nujno vzdrževalnih del na športnih objektih.
ŠRC Koper – malo nogometno igrišče
Na obstoječi večnamenski ploščadi se bo izvedlo manjše nogometno igrišče z umetno travo.
Centralno tenis igrišče
V letu 2016 se zagotavljajo sredstva za pripravo dokumentacije za ureditev novega centralnega
tenis igrišča na Bonifiki.
Obnova spremljajočih objektov v Žusterni
V letu 2016 se zajemajo sredstva za ureditev sanitarijev in klubskih prostorov ob bazenu v
Žusterni.

19
1902

- IZOBRAŽEVANJE
- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci
Na področju vrtcev so predvidene naslednje investicijske naloge:
- Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih – Skladno s programom investicijskega
vzdrževanja v vrtcih zagotavljajo izvedbo več nujnih posegov, tudi sredstva za plačilo
dokumentacije za energetsko sanacijo enote Slavnik. V vrtcu v Šmarjah je predvidena
obnova vodovodnih instalacij, v vrtcu v Bertokih pa ureditev dveh blokov sanitarij.
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-

1903

Nabava opreme in igrala – predvidena sredstva so namenjena za sofinanciranje nabave
opreme in didaktičnega materiala vrtcem.
Novogradnja Vrtec Dekani – za leto 2016 so predvidena sredstva za izdelavo
dokumentacije za izgradnjo nadomestnega objekta vrtca v Dekanih.
- Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo
V okviru programa so predvidene naslednje investicijske naloge:
- Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih: sredstva so namenjena za nujna
investicijsko vzdrževalna dela, predvsem na objektih zaradi dotrajanosti le teh.
- V letu 2016 so predvidena sredstva za vzpostavitev novih, dodatnih učilnic na OŠ Dekani in
OŠ Marezige zaradi večjega števila oddelkov v šolskem letu 2016/2017. Sredstva so
namenjena tudi plačilu priprave dokumentacija za energetsko sanacijo OŠ Škofije in OŠ
Marezige.
- Projektna dokumentacija za osnove šole: sredstva so namenjena za izvedbo projektiranja
ureditve objekta podružnične šole in vrtca z italijanskim učnim jezikom v Semedeli, za
dokumentacijo za rekonstrukcijo in nadzidavo OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper ter
projektov za OŠ Škofije.
- Nadomestna mestna šola: sredstva so namenjena za poravnavo zadržanih plačil v zvezi
gradnjo osnovne šole po pravnomočni sodbi.
- V letu 2016 se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje nabave računalnikov in opreme
osnovnih šol skladno s programom.

20- SOCIALNO VARSTVO
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva
20049003
Socialno varstvo starih
Center za pomoč na domu Mali princ
Center za pomoč na domu Mali princ izvaja varovanje na daljavo starejših oseb. Zaradi ukinitve
analogne telefonske linije v letu 2017, center načrtuje zagotoviti izvajanje storitve z najemom nove
programske opreme in naprav za priklic pomoči za obdobje 3 let.

Št.: 410-145/2015
Koper, 7. januar 2016
Pripravili:
Pristojni uradi

Župan:
Boris Popovič
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