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ŽUPAN – IL SINDACO 
 
 
 
 

NA�RT RAZVOJNIH PROGRAMOV  ZA OBDOBJE  2011-2014 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 
 
Na�rt razvojnih programov ob�inskega prora�una je sestavni del prora�una in predstavlja njegov 
tretji del, v katerem so odhodki prora�una prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma 
programov, njihova finan�na konstrukcija pa je prikazana za prihodnja 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 regionalnega razvojnega programa. 
  
Na�rt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter 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 predlagatelj prora�una 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 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 2011-2014 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 s hitrimi preklopniki. 

 
- Postopoma izvajamo zamenjavo 7 in 5 let starega 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 bi 
zagotovili 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 15% delovnih postaj in monitorjev ter jih 
nadomestiti z novimi. 

 
- Izdelava sistemov za integracijo prostorskih podatkov v informacijski sistem ob�ine, 

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

 
- Nadaljevali bomo z izdelavo 3D modela Kopra v razli�nih �asovnih obdobjih z 

možnostjo uporabe v turisti�ne namene.  
 

- Obstoje�o programsko in strojno opremo za posredovanje geolokacij in vzdrževanje 
prostorskega informacijskega sistema bomo nadgrajevali z novimi 
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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 funkcionalnosti 

ter njegovo povezavo z elektronskim arhiviranjem (enoten dokumentacijski sistem) 
in sistemi elektronskega poslovanja.  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 se prilagajajo obstoje�i finan�no-ra�unovodski programi novim 
zakonskim zahtevam in predpisom.  

 
04029002   - Elektronske storitve 
 
V naslednjih letih bomo nadaljevali z izgradnjo celovitega elektronskega poslovanja z uporabo 
digitalnega podpisa in elektronskim pla�evanjem taks za vse postopke na ob�ini tako samostojno 
kot v sodelovanju z državnim portalom. 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 dograditvijo lastnega sistema elektronskih obrazcev na ob�inskem portalu, ki 
bo deloval vzporedno s portalom e-SJU. V okviru možnosti bomo razširili uporabo ob�inskega 
elektronskega poslovanja za ob�ane na mobilne naprave (telefone, dlan�nike).  
 
 
0403- Druge skupne administrativne službe  
 
04039003   - Razpolaganje in upravljanje z ob�inskim premoženjem  
 
Zadružni domovi, vaški domovi in stare šole 
Najzahtevnejši projekt v sklopu urejanja zadružnih in vaških domov  prenove dvorane Zadružnega 
doma Škofije je bil zaklju�en v letu 2010. Dvorana zadružnega doma je primerno preurejena in spet 
namenjena uporabi.   Za to investicijo je MOK pridobila polovico sredstev iz evropskega  Sklada za 
razvoj podeželja. Del sredstev je bilo nakazanih v letošnjem letu. V letu 2011 smo v okviru tega 
sklopa investicijskih nalog  v za�etku leta zaklju�ili gradnjo vaškega doma do III. gradbene faze na 
�enturju. Dela so se pri�ela že v lanskem letu v jeseni vendar so se zaradi izredno neugodnih 
vremenskih razmer zavlekla v letošnje leto. Zaradi zaš�ite objekta je v letošnjem letu predvidena še 
postavitev kritine na betonsko streho. Iz intervencijskih postavk je bila financirano dokon�anje 
napeljave napajanja z elektri�no energijo do vaškega objekt v Prapro�ah, kar so pri�eli krajani sami 
graditi v preteklem letu, rekonstruiran porušen podporni zid ob gasilskem domu v Movražu, 
vgrajena vrata na odru ob zadružnem domu v Borštu ter urejeno odvodnjavanje meteornih vod  
pred vhodom v ZD Marezige. 
 
Fond starih vaških objektov in zadružnih domov je na podeželju zelo obsežen, investicijsko 
vzdrževanje pa finan�no zahtevno. V  prihodnjih letih k temu segmentu želimo pristopamo 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. 
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Upravljanje s poslovnimi prostori 
V okviru sredstev za nakup poslovnih prostorov so zajeta sredstva  za nakup prostorov kjer ob�ina 
uveljavlja predkupne pravice.  
 
V okviru investicijskih vlaganj v poslovne prostore se zagotavljajo sredstva za  adaptacije objektov 
skladno s programi izvedbe in za pridobitev dokumentacije. Na podlagi popisov potrebnih v starem 
mestnem jedru Kopra,  s postavke investicijskih vlaganj v poslovne prostore pristopili  k menjavi 
oken, vrat, popravilu streh, dotrajanih elektri�nih instalacij in drugemu vzdrževanju. Predvidena so 
tudi sredstva za ureditev toplotnega cevovoda v Pretorski pala�i  in  izvedba rušitve objekta ob 
Ljubljanski cesti, za katerega bo v teh dneh pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
 
 
Na osnovi sklenjenih pogodb o sprotnih pobotnih vlaganj se zagotavljajo sredstva za pobote 
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 na�rtu razvojnih programov vklju�ujemo tudi sredstva za vzdrževanje premoženja in ureditve 
evidence nepremi�nin v lasti Mestne ob�ine Koper. Sredstva so namenjena predvsem 
prepre�evanju nastanka škode ter sanaciji v primeru dotrajanih objektov in ruševin, dotrajanih 
zidov oziroma škarp, raznih zemeljskih plazov.  
 
 
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA  

 
06039002   - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob�inske 
uprave  
 
Pridobivanje novih upravnih prostorov 
V prihodnjih letih je predvidena pridobitev cca 3500 m2 novih  upravnih prostorov v zazidavi 
bazenski kompleks, kjer bi zagotovili ob�anom skupne upravne službe ob�ine in upravne enote. 

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. V letu 2011 sredstva pokrivajo le najnujnejše nabave. 
 
 
 
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�. 
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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: 
• 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 leasinga 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.  
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. V letu 2011 
se bo financiral nakup gasilskega vozila za gozdne požare za PGD Osp in PGD Krkav�e. 

•  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. 

 

Ob�ina je pristopila k projektu »Friends for emegencies« – F4E, kjer gre za mednarodno 

sodelovanje med Koprom in Trstom, z namenom vzpostaviti enoten GIS sistem, ki bo primarno 

namenjen gasilcem na obmejnem prostoru z Italijo. 

 
     
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 v prihodnjih letih nadaljevala s spodbujanjem zaposlovanja in samozaposlovanja. Z 
navedenim ukrepom lokalna skupnost želi prispevati k zmanjševanju problema brezposelnosti.  
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11         - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
  
1102       - Program reforme kmetijstva in živilstva  
 
11029001   - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
V letu 2011 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.  
 
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  na 
podro�ju živinorejske proizvodnje. Cilji navedenih pomo�i so predvsem: zmanjšanje proizvodnih 
stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,  izboljšanje kakovosti ter izboljšanje naravnega 
okolja.  
 
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 do sedaj 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 so 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 kljub dosedanjemu  obsegu vlaganj v primarno 
proizvodnjo (obnova vinogradov in olj�nikov) pri�akovati manjši obseg vlaganj v samo predelavo 
kmetijskih proizvodov, zaradi trenutnih kriznih razmer na tem podro�ju. 
 
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. 
 
Na razpis OPERATIVNEGA PROGRAMA IPA SLOVENIJA-HRVAŠKA 2007-2013 
je bilo prijavljeno ve� projektov, sprejeti in v izvajanju v letu 2011 pa so naslednji: 
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1. REVITAS – revitalizacija istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju. Vodilni 
partner je Mestna ob�ina Koper. Skupna vrednost projekta je 1,878 mio EUR, za Mestno 
ob�ino Koper pa 0,628 mio EUR. Projekt bo izveden do leta 2012. 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 še kaj. 

2. PARENZANA II – Ponovna oživitev poti zdravja in prijateljstva. Vodilni partner je Istrska 
županija. 

3. HERITAGE LIVE – Živa, oživljena, doživeta kulturna dediš�ina. Vodilni partner je 
Univerza na Primorskem Fakulteta za humanisti�ne vede. 

 
Na razpis PROGRAMA �EZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA-ITALIJA 2007-
2013 -STRATEŠKI PROJEKTI, je bilo prijavljeno ve� projektov, sprejeti na 1.stopnji razpisa so 
naslednji: 

1. SHARED CULTURE – Strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne     kulturne 
dediš�ine. Vodilni partner je Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središ�e 
Koper. Skupna vrednost projekta je 3.500.000,00 EUR, delež MOK je 5.000,00 EUR. 
Namen projekta je krepiti sodelovanje na podro�ju preu�evanja, ohranjanja, poznavanja in 
dostopnosti skupnih zgodovinskih potez in skupne kulturne dediš�ine. Predvidena je 
rekonstrukcija objekta Borilnice in usposobitev Centra mediteranskih kultur. 

2. INTERBIKE – �ezmejne intermodalne kolesarske povezave. Vodilni partner je Regionalni 
razvojni center Koper.  

3. ADRIA-A – Razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja . Vodilni partner je Srednje 
evropska pobuna- izvršni sekretariat v Trstu.  

 
 
1105       - Ribištvo  
 
11059001   - Program razvoja ribištva 
 
Regresiranje pridelave – ribi�i  
Ve�ji del spodbud za razvoj morskega ribištva je na podlagi novih uredb v pristojnosti Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (nakup motorjev plovil in ribolovnih sredstev višje 
vrednosti). Zato je trenutno sprejemljiv le ukrep subvencioniranja privezov in sicer za ribi�e, 
katerim predstavlja ribištvo edino in glavno dejavnost. 
 
Ureditev ribiškega pristaniš�a 
Ob pripravi Nacionalnega strateškega na�rta za ribištvo v obdobju 2007-2013, ki se bo financiral iz 
sredstev evropskega ribiškega sklada ter nacionalnih sredstev, je bila med glavnimi prioritetami 
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 in ureditev privezov. 
 
V prvi polovici leta 2011 so bila izvedena opravila za pripravo projektne dokumentacije predhodne 
arheološke raziskave in izdelava novelacije IP za  ureditev ribiškega pristaniš�a v Kopru. Na osnovi 
pripravljene dokumentacije smo se prijavili na razpis za sredstva Evropskega sklada za ribištvo, ki 
je bil v avgustu 2011. 
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13         - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  
 
1302       - Cestni promet in infrastruktura  
 
13029002   - Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 
 
Investicije v KS – ceste  
Tu so projekti, ki  vklju�ujejo naslednje  obnove in rekonstrukcije cest: 
 
KS Gra�iš�e: V okviru investicije v cesto Gra�iš�e – Smokvica  so bili v letošnjem letu zaklju�eni 
dodatni uvozi, finan�na vrednost izvedenih del je znašala 36.700 EUR. 
 
KS Marezige: Ureditev ceste  Kavali�i-Lopar je bila v letu 2010 zaklju�ena, v letošnjem letu so 
bila izpla�ana zadržana sredstva v višini 10% pogodbenih del, ki so bila  poravnana po uspešni 
zapisniški primopredaji del in predaji ban�ne garancije za odpravo napak v garancijskem roku 
skladno z dokumentacijo. 

 
KS Sv. Anton: Rekonstrukcija ceste Sv. Anton-Kavali�i  in ureditev ceste do zaselka Kortine sta  
bili v letu 2010 zaklju�eni. V letošnjem letu je bila izvedena finan�na realizacija skladno z 
zapadlostjo prejetih situacij. 

 
KS Gradin: Izvedba prenove poldrugega kilometra odseka med Sir�i in Hrvoji je bila v letu 2010 
zaklju�ena. V letošnjem letu so bila izpla�ana zadržana sredstva v višini 10% pogodbenih del, ki so 
bila  poravnana po uspešni zapisniški primopredaji del in predaji ban�ne garancije za odpravo 
napak v garancijskem roku skladno z dokumentacijo. 

 
KS Bertoki: Za izvedbo preplastitve in ureditev plo�nika na enosmerni cesti med objektom Dar je 
v letošnjem letu prišlo do finan�ne realizacije skladno z zapadlostjo prejetih situacij. 

 
KS Škofije: Za gradnjo plo�nika v Elerjih je v letošnjem letu prišlo do finan�ne realizacije skladno 
z zapadlostjo prejetih situacij. 

 
KS Hrvatini: V prvem polletju 2011 je bila realizirana dokon�na finan�na realizacija za 
asfaltiranje dostopne poti v zaselek Bužarji. Zaklju�ila se je tudi investicija v Hrvatinsko cesto. 
 
KS Škocjan:  
Gradnja plo�nika Kampel Brda – Manžan se je skladno z dinamiko izvedbe del nadaljevala v 
letošnje leto in tudi bila zaklju�ena.  
 
KS Olmo: Sanacija  udora na Stari Šmarski cesti se je skladno z dinamiko izvedbe del nadaljevala 
v letošnje leto in tudi bila zaklju�ena.  
 
Nena�rtovane intervencije na javnih cestah vklju�ujejo sredstva, ki so namenjena izvedbam 
nepredvidenih posegov. 
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Projekti za cestno infrastrukturo  
Zagotavljajo se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev ceste in vse potrebne 
infrastukture od priklju�ka na državno cesto R3, lokalne ceste Škofije Tinjan in izdelava drugih 
manjših projektov za ureditev cest v primestju in podeželju. 
�

Investicije v cestno infrastrukturo  
Vklju�ujejo se 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 
obmo�ju. Nadaljevalo se je z izvedbo posameznih preplastitev ulic v Kopru in sicer 
Boži�eva, Kamnita, Župan�i�eva, Bošedraga. Uredila se je tudi Kolodvorska, Jur�i�eva in 
Levstikova. 

           
- Ureditev javnih pešpoti: v okviru te investicijske naloge predvidena sredstva zajemajo 

izvedbo povezav - pešpoti iz starega mestnega jedra, nadaljujemo z že za�etimi deli in 
najbolj nujnimi prenovami. Že realizirani izdatki se nanašajo na dokon�no ureditev stopnic 
ob Bastionu s plo�nikom do pešpoti, ki vodi do severne obvoznice in mostu �ez Badaševico. 

 
- Ureditev krožiš�: zajema sredstva za  gradnjo krožiš�a v Šalari in na Tomši�evi ulici v 

Semedeli. 
 
- Ljubljanska cesta : v prvem polletju 2011 je bila realizirana  finan�na realizacija skladno z 

dinamiko izvedbe del. 
 

- Jenkova preplastitev: v prvem polletju 2011 je bila realizirana dokon�na finan�na realizacija 
za izvedbo preplastitve Jenkove ulice. 

 
13029003   - Urejanje cestnega prometa  
 
Investicije v urejanje cestne infrastrukture 
Predvidena sredstva so namenjena ureditvi novih parkirnih površin, obnovi in ureditvi posameznih 
javnih parkiriš�. Sredstva so namenjena tudi za ureditev prometnih režimov za dopolnitev 
opozorilne svetlobne in prometne signalizacije ter postavitev ukrepov za zmanjševanje hitrosti. 
S predvidenimi sredstvi se je v prvem polletju že postavilo grbino na Tomši�evi, podporni zid na 
Erjav�evi in uredilo  parkiriš�e v Žusterni. Preostala sredstva so namenjena ureditvi prometnih 
režimov. 
 
 
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.  
 
13029004   - Cestna razsvetljava  
 
Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih 
Med investicijske izdatke na�rtujemo sredstva namenjena širitvam in dopolnitvam obstoje�ega 
sistema javne razsvetljave in investicijskemu vzdrževanju infrastrukture javne razsvetljave.  

Predvidena so tudi sredstva za projekt zamenjava svetil javne razsvetljave. V teku so aktivnosti za 
pridobitev ustrezne dokumentacije in ureditev katastra na tem podro�ju z namenom prijave na 
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razpis za sofinanciranje,  kjer je  možnost pridobitve do 50% nepovratnih sredstev za zamenjavo 
var�nih svetlobnih teles skladno s kriteriji razpisa, ki bo predvidoma v oktobru 2011. 
 
13029006   - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest  
Investicijsko vzdrževanje  državnih cest  
V letu 2011 so predvidena sredstva za nadaljevanje  naslednjih sofinanciranj: 
 

- sofinanciranje ob�ine pri izgradnji državnih cest in krožiš� se izvaja na osnovi pogodb o 
sofinanciranju z državno družbo za ceste. V letu 2011 so že bila izvedena dela na Cesti 
marežganskega upora in  ob Dolinski. 

- sofinanciranje pri izgradnji južne Ankaranske ceste: ob�ina nadaljuje s sofinanciranjem pri 
izgradnji južne Ankaranske ceste.V skladu s sprejetim investicijskim programom je 
predvideno financiranje tudi  v letu 2011.  

 
Parenzana – kolesarska pot zdravja in prijateljstva  
 
Projekt Parenzana II –Vodilni partner je Istrska županija. Skupna vrednost projekta je 612.000,00 
EUR, delež MOK je 118.000,00 EUR. Glavni cilj projekta je nadaljevanje kolesarsko rekreativne 
infrastrukture s stališ�a revitalizacije Parenzane, ki bo realizirana skozi izboljšanje infrastrukture in 
edukacijsko promocijo aktivnosti ter pove�anja turisti�nih destinacij v notranjost (ruralno podro�je) 
z bogato kulturno, zgodovinsko in naravno vrednostjo. V Mestni ob�ini Koper bo izvedena 
postavitev info tabel, ureditev po�ivališ�-kolesarnic ter ureditev dela sedaj nefunkcionalne trase 
Parenzane. 

 
MOK je pristopila k vsem predvidenim aktivnostim v vlogi projektnega partnerja in v prvem 
polletju 2011  izvedla še manjkajo�e aktivnosti. Že lansko leto se je izgradil nov odsek kolesarske 
poti Lama – Dekani, ob katerem so bile v letošnjem letu urejena še po�ivališ�a in vertikalna 
signalizacija. Ob glavni železniški postaji v Kopru je bila postavljena nova kolesarnica, predvidena 
je še ureditev razglediš�. V letošnjem letu se bodo vse aktivnosti projekta predvidoma zaklju�ile z 
organizacijo ve�jega kolesarskega dogodka. Projekt je sofinanciran s sredstvi iz EU. 
 
 
14         - GOSPODARSTVO 
  
 
1403       - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  
 
14039002   - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  
 
Investicije v turisti�no infrastrukturo 
Predvidena so sredstva za nabavo opreme za potrebe izvajanja prireditev in izvajanje naslednjih 
projektov: 
 
Tematske poti po Slovenski Istri 
Projekt Tematske poti po Slovenski Istri – »LAS TEMATSKE POTI IZGRADNJA« je MOK 
skupaj s partnerjem prijavila na Javni poziv za izvajanje lokalne razvojne strategije ob�in Koper, 
Izola in Piran, v okviru programa LEADER 2007-2013 za leto 2009. Celotna vrednost projekta 
znaša 108.135 EUR EUR. Odobrena sredstva za MOK so v višini 45.065 EUR. Za projekt smo 
zaprosili za odobritev spremembe vsebine projekta, ki so nam ga odobrili. V drugem polletju 2011 
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bodo tako izvedene odobrene aktivnosti vezane na projekt, in sicer izdelava tabel, promocijskih 
brošur ter ozna�itev poti.  
 
LAS »SLOVENSKA ISTRA TABLE«, 
V okviru Javnega poziva za izvajanje lokalne razvojne strategije ob�in Koper, Izola in Piran, v 
okviru programa LEADER 2007-2013, za leto 2010, so nam bila za projekt Postavitev 
informativnih tabel in info panojev ob kulturnih znamenitostih v zaledju MOK - »SLOVENSKA 
ISTRA TABLE«, dodeljena sredstva v višini 37.715 EUR, ki jih bomo prejeli povrnjene po uspešni 
realizaciji projekta. 
Vrednost projekta smo ocenili na 90.516 EUR (in kot takega tudi prijavili na omenjeni poziv). 
Predviden zaklju�ek projekta je december 2011. 

 
V okviru projekt »LAS SLOVENSKA ISTRA TABLE« so bile izvedene aktivnosti popisa kulturne 
in naravne dediš�ine. Pripravili smo seznam klju�nih kulturnih znamenitosti zaledja v Mestni 
ob�ini Koper, opise 50 klju�nih znamenitosti v Mestni ob�ini Koper ter zagotovili prevode 50 
opisov v italijanskem, angleškem in nemškem jeziku. Pripravili smo tudi vsebinski koncept 
posamezne informativne table na razli�nih lokacijah (opis znamenitosti, foto material, 
zemljevid…). Preostale aktivnosti vezane na projekt (oblikovanje, izdelava in postavitev tabel in 
info monitorjev ter promocija projekta) bodo izvedene v drugem polletju leta 2011. V prvem 
polletju leta 2011 je bilo za izvedene aktivnosti porabljenih 2.199,01 EUR. 
 
 LAS » SLOVENSKA ISTRA TIT«, 
V okviru Javnega poziva za izvajanje lokalne razvojne strategije ob�in Koper, Izola in Piran, v 
okviru programa LEADER 2007-2013, za leto 2010, so nam bila za projekt Turisti�no 
Informacijske To�ke (TIT) v Slovenski Istri - »LAS SLOVENSKA ISTRA TIT«, dodeljena 
sredstva v višini 22.394 EUR, Projekt smo 31.05.2011 uspešno zaklju�ili. V mesecu juliju je bila 
uspešno opravljena tudi kontrola s strani Ministrstva za kmetijstvo. Predvidoma v drugi polovici 
leta 2011 bomo prejeli povrnjena sredstva v višini 12.525,24 (skupaj s partnerji). Vrednost projekta 
je bila na dan 31.05.2011 (ob koncu projekta) 37.439,85 namesto 66.432,00 EUR. Razlog za takšno 
zmanjšanje vrednosti projekta je v racionalnejši nabavi info turisti�nih monitorjev.    

 
V prvem polletju 2011 smo izvedli preostale aktivnosti projekta »LAS SLOVENSKA ISTRA 
TIT«. Izdelani so bili promocijski plakati, plakete, postavljena in izdelana promocijska stojala-
stolpi in A stojala, oblikovane so bile usmerjevalne table, nabavljeni so bili info monitorji izdelana 
je bila aplikacija. Oglaševali smo v �asopisu Finance, �asniku Žurnal, ob�inskem glasilu KP MOK 
ter na nekaterih turisti�nih spletnih straneh. 
 
Heritage live 
Projekt »HERITAGE LIVE - Živa, oživljena, doživeta kulturna dediš�ina. Projekt usposabljanja na 
podro�ju prepoznavanja, ohranjanja in predstavitve kulturne dediš�ine slovensko-hrvaškega 
�ezmejnega obmo�ja« je nastal v partnerstvu med: Fakulteto za humanisti�ne študije Koper 
Univerze na Primorskem, Mestno ob�ino Koper, Ob�ino Piran, Ob�ino Izola, Arhivskim društvom 
Slovenije, Filozofsko fakulteto Univerze v Zagrebu, Ob�ino Umag, Ob�ino Buje, Ob�ino Laniš�e, 
Hrvaškim arhivskim društvom in Znanstveno-raziskovalnim središ�em Koper Univerze na 
Primorskem. Namen projekta je spodbuditi ohranjanje in oživljanje kulturne dediš�ine in s tem 
krepiti identiteto; okrepiti in razvijati znanja in orodja za ohranjanje, oživljanje in predstavitev 
kulturne dediš�ine; pove�ati sinergijske u�inke s skupno promocijo skupne kulturne dediš�ine; 
okrepiti medkulturne izmenjave, mobilnost strokovnjakov in umetnikov ter �ezmejno sodelovanje; 
podpreti vklju�evanje kulturne dediš�ine med vire za razvoj �ezmejnega obmo�ja.  
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Pri�akovani rezultati projekta so: 

• V praksi preverjene strokovne smernice za identifikacijo tradicionalnih elementov 
prireditev in organizacijo prireditev v skladu z lokalno kulturno dediš�ino (študija); 

• Predlog certificiranja tradicionalnih prireditev na podlagi študije; 
• Oprema, razpoložljiva za organizacijo tradicionalnih prireditev po zaklju�ku projekta 

(montažni oder in stojnice). 
 
Projekt je sofinanciran v okviru �ezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška 2007-2013. 
 
 
 
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 regijskega centra za ravnanje z odpadki predvideva celovito ureditev zbirnega regijskega 
centra. V okviru tega projekta se v letu 2011 so zagotovljena sredstva  za  nabavo kontejnerjev in 
za ureditev zbirnih mest. Tudi v naslednjih letih je predvideno �rpanje namenskih sredstev 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 2011 
zagotovljena sredstva in sicer v višini 90.000 EUR ter postopno urejanje v naslednjih letih. 

Sofinanciranje investicij v ravnanje z odpadno vodo 
 

- Fekalna kanalizacije v naselju Šmarje – v  letu 2011 so predvidena sredstva za dokon�no 
popla�ilo izvedbe odseka fekalne kanalizacije v naselju Šmarje. Gre za izpla�ilo zadržanih 
sredstev v višini 10% pogodbenih del, ki se  poravnajo po uspešni zapisniški primopredaji 
del in predaji ban�ne garancije za odpravo napak v garancijskem roku skladno z 
dokumentacijo. 

- V sklopu navezave kanalizacije na obalno centralno �istilno napravo se je v letu 2010 
pristopilo k  izgradnji kanalizacije Škofije I.  in kanalizacije Dekani I. Izgradnja obeh 
vej kanalizacije je vezana na sofinanciranje iz sredstev prora�una EU. Skladno z dinamiko 
izvedbe posamezne investicije so predvidena sredstva tudi  v prora�unu. 

- S projektom Izgradnja kanalizacije Šmarje – obmo�je 3  se je ob�ina prijavila na �etrti 
javni razpis Službe Vlade RS  za lokalno samoupravo in regionalno politiko za  pridobitev 
sredstev EU. Sredstva so bila pridobljena,  izvedba del pa je v polnem teku. 

- V prora�unu MOK za leto 2011 so predvidena tudi sredstva za izgradnjo vode in 
kanalizacije Loka. S tem projektom se bo ob�ina prijavila na razpis EU sredstva RRA, ki 
naj bi bil septembra meseca. Sredstva vklju�ujejo izdelavo DIIPa v višini in za projektne 
dokumentacije. Gradbeno dovoljenje je v fazi pridobivanja. 

-  V prora�un so vklju�ena tudi sredstva vezana na aktivnosti za  izgradnjo kanalizacije na 
Moletu v Žusterni, s katero smo kandidirali za sofinanciranje iz evropskih sredstev. 
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- V prihodnjih letih so predvidena tudi sredstva za izgradnjo hišnih priklju�kov na 
kanalizacijsko omrežje  

- V naslednjih letih je zastavljeno urejanje nadaljnjih odsekov kanalizacijske infrastrukture v 
nekaterih naseljih ob�ine. 

 
- Iz sredstev najemnin od gospodarske javne infrastrukture se izvaja program obnove 

kanalizacijskega omrežja. Izvajajo se obnove obstoje�e infrastrukture.  
 
Obalni projekt centralne �istilne naprave 
Dela so bila zaklju�ena v letu 2009. Sredstva predvidena v letu 2011 se nanašajo na vra�ilo 
sredstev kohezijskega sklada na osnovi pogodbe o sofinanciranju investicije in storitve sklenjene z 
Ministrstvom za okolje in prostor. 

 
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 v okviru programa �ezmejnega sodelovanja 
Slovenija Italija 2007-2013 in ostale razpise, ki bodo namenjali sredstva za podro�je varovanja 
okolja in naravne dediš�ine.  
V tem sklopu je zajet tudi projekt sofinanciranja alternativnih virov energije, v okviru katerega bo 
ob�ina zagotovila financiranje naložbe v obnovljive vire v izobraževalne namene ter mednarodni 
projekt »Sanacija divjih odlagališ� in ozaveš�anje prebivalstva o njihovi škodljivosti DIVA«. 
 
 
16         - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST  
 
1602       - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  
 
16029003   - Prostorsko na�rtovanje  

Izdelava prostorsko izvedbenih aktov in razvojnih študij zajema sredstva za 
- izdelavo prostorskih izvedbenih aktov, strokovnih podlag in druge dokumentacije, 

urbanisti�nih presoj kot priprava na izdelavo novih izvedbenih prostorskih dokumentov ali 
presoja izvajanja obstoje�ih, izvedba javnih nate�ajev za izbiro najprimernejše rešitve: 

- izdelava strokovnih  podlag za pripravo ob�inskih podrobnih prostorskih na�rtov  in 
strokovne podlage za državne prostorske na�rte 

- izdelava ob�inskih podrobnih prostorskih na�rtov za komunalno infrastrukturo za 
posamezna obmo�ja  in za obmo�ja urejanja javnega interesa 

- izdelava strokovnih  podlag za pripravo ob�inskih podrobnih prostorskih na�rtov  z državno 
ureditvijo za ureditve na morju in priprava prostorskih aktov  

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-
E , maritimna študije , študija variant, okoljsko poro�ilo in sicer za predvidene 
ureditve obalnega obmo�ja, kjer posegi posegajo v morje 
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- izdelava prostorske dokumentacije za umestitev otoka v prostor 
- 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.  

 
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. 
 

Sredstva se zagotavljajo za  naslednje investicijske naloge: 

- Vodovod Padovani – Hliban: investicija je bila v letu 2010 zaklju�ena, v letošnjem letu se 
zagotavljajo sredstva za izpla�ilo zadržanih sredstev v višini 10% pogodbenih del, ki so bila  
poravnana po uspešni zapisniški primopredaji del in predaji ban�ne garancije za odpravo 
napak v garancijskem roku skladno z investicijsko dokumentacijo. 

- Rezervoar Žusterna: Predvidena so sredstva za financiranje zaklju�nih storitev v zvezi z 
izgradnjo rezervoarja v novi zazidavi in se nanašajo na stroške v zvezi s tehni�nim 
pregledom. Investicija je bila izvedena v letu 2010. 

 
- Hidravli�na izboljšava vodovodnega sistema Obale. V letu 2009 je ob�inski svet potrdil 

investicijski program, ki zajema obnovo vodovodnih sistemov v letih 2010-2013. Za 
izvedbo investicije je predvideno sofinanciranje iz sredstev Kohezijekega sklada prora�una 
EU. V letu 2011 predvidena sredstva se zagotavljajo za financiranje aktivnosti pridobitve 
ustreznih dokumentacij za to naložbo. 

- V letu 2011 je predvideno nadaljevanje izgradnje vodovodnega sistema ob Južni ankaranski 
vpadnici  

- Program obnove vodne infrastrukture obstoje�ih vodovodnih sistemov na obmo�ju Mestne 
ob�ine Koper zajema obnove posameznih odsekov, priprava projektne dokumentacije za 
naložbe v vodovodni sistem in posege v skupni vodovodni sistem. 

 
16039002   - Urejanje pokopališ� in pogrebna dejavnost  
 
Investicije v pokopališ�a v KS 
V letu 2011 se nadaljuje ali zaklju�uje investicije,  pri�ete v preteklih letih. Dokon�ali so se   
projekti za širitev pokopališ�a v Rakitovcu.   
 
16039003   - Objekti za rekreacijo  
 
Ureditev objektov za rekreacijo  
Vklju�uje investicijsko vzdrževanje, obnove javne infrastrukture in sredstev novih objektov za 
rekreacijo.   
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- Predvidena so  sredstva za Ureditev športnega igriš�a v Žusterni, ki je bila zaklju�ena v prvi 
polovici letošnjega leta. Izvedba del je sofinancirana s strani MŠŠ DŠ in Fundacije za šport 
za sofinanciranje gradnje športnih objektov. Finan�na realizacija je izvedena skladno z 
dinamiko izvede del. 

- Svojo kon�no podobo je dobilo tudi obzidje ob Severni obvoznici. Za izvedbo del in vseh 
zaklju�itev s tlakovanjem je bilo potrebno zagotoviti  sredstva za finan�no realizacijo 
prejetih situacij skladno z dinamiko izvedbe del v prvi polovici letošnjega leta.  

- Sredstva za ureditev semedelske promenade in sredstva povezana z ureditvijo parkovnih 
površin v mestu ter sredstva za vzpostavitev video nadzora na javnih površinah. 

- V letu 2012 je predvidena ureditev dekorativne osvetlitve Titovega trga. 
- V Ankaranu je v prihodnjih letih predvidena ureditev parka v centru Ankarana in ureditev 

pešpoti v Ankaranu od centra do cerkve ter celovita ureditev plaže v Valdoltri in plaže v 
Lazaretu. 

 
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 
Zajeti so projekti za investicijsko – vzdrževalna dela na igriš�ih na podeželju in za dokon�anje 
nekaterih investicij, pri�etih v preteklih letih.  
V letu 2011 je bila dokon�ana ureditev  parka ob spomeniku v Sv. Antonu ter namestitev igral, 
pri�eto v lanskem letu, intervencijsko urejeno dodatno odvodnjavanje z igriš�a v Paderni, 
dokon�anje ureditve manjšega prostora  z igrali za otroke v Dvorih pri Movražu, zamenjana 
poškodovana športna oprema na igriš�ih v Sv. Antonu in Pobegih ter popravljena razsvetljava 
igriš� v Gra�iš�u in Podgorju. Iz varnostnih razlogov je predvidena  tudi postavitev ograje okrog 
igral v parku v Sv Antonu, ki se nahajajo v neposredni bližini ceste. 
V prvem polletju je bila dokon�ana tudi balinarska dvorana v Žusterni. 
 
16039005   - Druge komunalne dejavnosti  
 
Investicije v drugo komunalno opremo KS  
Predvidena je priprava projektne dokumentacije, popisov del in nadzorov, sredstva za ne planirana 
nujna dela in investicije v drugo komunalno infrastrukturo,   opremljanje KS z oglasnimi oz. 
obvestilnimi tablami ter gradnja oziroma postavitev avtobusnih �akalnic na podeželju.  
Že izvedena so bila  nekatera intervencijska dela na vzdrževanju in urejanju odvodnjavanja  
lokalnih cest v Pobegih, na Škofijah in v Gra�iš�u, ki jih ni bilo možno dokon�ati v lanskem letu. 
Sanirana je bila  elektri�na instalacija na pokopališ�u v Gradinu, Smokvici ter urejeno 
odvodnjavnje in tlak pred vaško hišo na Škofijah. 
Posebej so planirana sredstva za nujne intervencijske ali vzdrževalne posege na komunalni 
infrastrukturi v KS. 

 
Druge naloge vzdrževanja komunalne infrstrukture 
V izvedbi so postopki za pridobitev projektne dokumentacije nadomestnega �rpališ�a na lokaciji ob 
semedelski vpadnici. Potrebna sredstva za novo �rpališ�e so predvidena v ve� letih. 

V letu 2011 so predvidena tudi sredstva za dokon�no obnovo obstoje�ih javnih sanitarij na tržnici. 
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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:  

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

- infrastrukturo na preostalih posameznih obmo�ij (posamezna obmo�ja mesta kot tudi druga 
manjša obmo�ja v Mestni ob�ini Koper), 

- izdelava geodetskih na�rtov in projektov za izgradnjo komunalnih objektov. 
 
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 2011-2014 se skladno s prostorsko politiko opremljanja stavbnih 
zemljiš� zagotavljajo sredstva za odkupe zemljiš�, zamenjave in uveljavljanje predkupne pravice. 
 
V letu 2011 se na�rtuje nadaljevanje odkupov nepremi�nin in sicer: 
odkup nepremi�nin na obmo�ju dostopne poti v Iliriji-Pobegi, odkup nepremi�nin za rekonstrukcijo 
lokalne ceste v Hrvatine in na obmo�ju Oltra, ureditev igriš�a in obmo�ja vaškega doma v Zazidu ter 
za potrebe ureditve kolesarske steze in plo�nika v Vanganelu, odkup nepremi�nin za izgradnjo 
komunalne infrastrukture v Dekanih, izgradnja krožiš�a v Šalari ter odkupe nepremi�nin, kjer 
dejansko že poteka cestna infrastruktura. 
V naslednjih letih se predvideva zagotavljanje sredstev za predkupne pravice, druge odškodnine ter 
odkupi zemljiš�ali stavbnih pravic na obmo�jih predvidenih ob�inskih investicij. 
 
 
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. 
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18         - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  
 
1802       - Ohranjanje kulturne dediš�ine  
 
18029001   - Nepremi�na kulturna dediš�ina 
 
Spomeniško varstvene akcije  
V letu 2011 na�rtujemo sofinanciranje sanacije cerkve sv. Blaža katere lastnik je Škofija Koper, ki 
je sredstva za sanacijo spomenika pridobila tudi na razpisu MK. Sredstva na postavki so predvidena 
v višini 15.000 EUR. 
 
Sanacija sv.Fran�iška 
Objekt ima status spomenika (Odlok o razglasitvi posameznih nepremi�nih kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov v MOK, Uradne objave, št.1/93), zato je za sanacijo bilo potrebno 
izdelati najprej konservatorski program. Na podlagi izdelanega konservatorskega programa bomo 
pristopili k izdelavi investicijske dokumentacije do pridobitve gradbenega dovoljenja za izvedbo 
obnove v naslednjih letih.  V letu 2011 se zagotavljajo sredstva za popla�ilo izdelave naro�ene 
projektne dokumentacije v letu 2010. 
 
Obnova vaških jeder 
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.   
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 ovrednostenje naravne in kulturne dediš�ine tega dela podeželja.  
Zaklju�ena je rekonstrukcija  manjšega porušenega objekta ob trgu med spomenikom in cerkvijo v 
Šmarjah s �imer se je pri�ela obnova vaškega jedra. Objekt je pokrit in zaprt, izvedla so se tudi 
manjša ureditvena dela v notranjosti prostorov. Isto�asno so poteka priprava investicijske in 
izvedbene dokumentacije za obnovo tega trga, za katerega želi MOK pridobiti pretežni del sredstev 
iz razpisov za razvoj podeželja, za kar so opredeljena sredstva v naslednjih letih. 
 
18029002   - Premi�na kulturna dediš�ina  
 
Investicijsko vzdrževanje Pokrajinskega muzeja Koper na�rtovana sredstva so predvidena za 
interventno sanacijo strehe na objektu Pokrajinskega muzeja. 
 
1803       - Programi v kulturi  
 
18039001   - Knjižni�arstvo in založništvo 
 
Investicijsko vzdrževanje: S sredstvi se izvajajo nujna investicijsko vzdrževalna dela.  
  
18039002   - Umetniški programi  
 
Obnova Gledališ�a 
V letu 2008 smo pri�eli z obnovo in sanacijo gledališ�a. Investicijo smo zaklju�ili v septembru 
2009, finan�no pa bo investicija pokrita tudi s sredstvi v letu 2011. Z investicijo smo pridobili 
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sodobnejšo in funkcionalnejšo gledališko dvorano in foaye. Za investicijo smo preko javnih 
razpisov pridobili tudi sredstva iz Norveškega finan�nega mehanizma in Ministrstva za kulturo.  
 
Predvidena so tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje obnovljenega gledališ�a v višini 13.500 
EUR v letu 2011. 
 
.1805       - Šport in prosto�asne aktivnosti  
 
18059001   - Programi športa 
 
Mestni stadion  
Planirana sredstva so namenjena pla�evanju leasing obrokov za izgradnjo nogometnega stadiona in 
atletske steze in se izpla�ujejo iz prora�una  skladno z amortizacijskim na�rtom. 
 

ŠRC Ankaran 

V prihodnjih letih je predvidena  celovita zasnova športnega centra v Ankaranu. Predvideva se 
priprava projektne rešitve in v okviru tega zastavitev izgradnje novih športnih objektov. Z 
navedenimi rešitvami bo v Ankaranu urejen ve�namenski športni center za ob�ane kot za razvoj 
športnega turizma. 
 
Center vodnih športov 

V prihodnjih letih je predvidena  tudi izvedba ureditve novega centra vodnih športov v Ankaranu, 
ki bo zajemal prostorske pogoje za vrsto športnih aktivnosti za razli�ne vodne športe, ki zahtevajo 
specifi�no infrastrukturo. 
 
Ve�namenska dvorana 
V okviru sredstev za urejanje dvorane Bonifika se zagotovlja sredstva za sanacijo transformatorske 
postaje.  
 
Športni park Bonifika 
Investicijska naloga, ki je zajemala celovito ureditev  ŠRC z ureditvijo trim steze, razsvetljave, 
povezovalnih poti, travnatih površin in video nadzora je bila zaklju�ena v letu 2010, v letu 2011 so 
bile popla�ane vse finan�ne obveznosti. 
Sredstva na postavki zajemajo tudi sredstva za pripravo izgradnje ve�namenske športne dvorane in 
sicer za popla�ilo aktivnosti za izbiro strokovno najprimernejše nate�ajne rešitve za 
arhitekturno/krajinsko in arhitekturno/urbanisti�no ureditev Športno rekreacijskega parka Bonifika  
z   ve�namensko športno dvorano  z izbiro izdelovalca projektne dokumentacije.  
 
Namenska sredstva za odpla�ilo finan�nega lizinga Bonifika   
Sredstva za odpla�ilo finan�nega lizinga za dvorano Bonifika  potekajo skladno z zapadlostjo 
pogodbenih obveznosti. 
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19         - IZOBRAŽEVANJE  
 
1902       - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  
 
19029001   - Vrtci 

• Ureditev Vrtca Pobegi - Ob novem objektu vrtca se je v letu 2010 dokon�al podporni zid,  
predvidena je finan�na obveznost, ki je bila realizirana v prvi polovici letošnjega leta. 

• Ureditev Vrtca Ankaran – Predvidena sredstva so namenjena pla�evanju leasing obrokov, 
ki bodo zapadli v pla�ilo v letu 2011 skladno z amortizacijskim na�rtom. 

• Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih – Predvidena sredstva skladno s programom 
investicijskega vzdrževanja v vrtcih v letu 2011 zagotavljajo izvedbo  ve� posegov, ki so se 
nadaljevali iz leta 2010 in se izvajajo tekom leta. V Vrtcu Koper enota Vanganel je potekala 
sanacija zidu. V Vrtcu Koper enota Hrvatini je bilo urejeno odvodnjavanje. V okviru Vrtca 
Semedela  se je izvedla dodatna igralnica, v enoti Markovec popravilo vodovodne instalcije 
in nekaj manjših vzdrževalnih in intervencijskih del. V prihodnjih letih so na�rtovana 
sredstva za potrebno investicijsko vzdrževanje objektov vrtcev. 
V okviru posegov je predvideno v letu 2011 zagotoviti pet novih oddelkov za šolsko leto 
2011/2012. 

• Ureditev enote Delfino Blu - Koper – S 1. septembrom 2010 je bila v tem  vrtcu 
dokon�ana ureditev. Predvidena sredstva vklju�ujejo  zunanjo ureditev igriš�a. 

 
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: 
 

- Podružni�na šola Sveti Anton: V letu 2011 so predvidena sredstva v okviru sprejetega 
investicijskega programa za izgradnjo nadomestne podružni�ne šole OŠ Prade v Sv. Antonu 
skladno z dinamiko izvedbe del; 

 
- OŠ Marezige: V letu 2011 je predvideno pla�ilo idejnega projekta in  dokumentacije za 

investicijo, s katero bomo v naslednjih letih lahko pristopili k temeljiti obnovi objekta. 

- OŠ Škofije: V letu 2011 je predvideno pla�ilo projektne dokumentacije za nadomestno 
gradnjo objekta osnovne šole. Z nadomestno gradnjo se bo  zagotovilo optimalne pogoje za 
šolsko populacijo. 

- OŠ Gra�iš�e: v letu 2011 predvidena sredstva za nujni poseg v elektro instalacijsko 
napeljavo.  

- OŠ Anton Ukmar: Predvidena so sredstva za nujni gradbeni poseg v centralno kuhinjo 
osnove šole.  

- Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih: potrebe po nujnih vzdrževalni delih v osnovnih 
šolah so zelo velike. Tako se  v leto 2011 prenašajo že evidentirane naloge, ki še niso bile 
realizirane v letu 2010, poleg tega pa se zaradi dotrajanosti nekaterih objektov pojavljajo 
nova nujna dela (sanitarije, elektro in vodne instalacije). Na podlagi izkušenj se je v zadnjih 
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letih bistveno pove�ala tudi potreba po zagraditvi okolice šol v smislu zagotavljanja varnosti 
in �isto�e. Postavka vklju�uje tudi sredstva za dokon�anje ureditve igriš�a v OŠ Hrvatini in 
OŠ Koper. Na�rtovano je izvajanje mednarodnega projekta »Obnovljivi viri energije«. 
V prihodnjih letih so na�rtovana sredstva za potrebno investicijsko vzdrževanje objektov šol. 
 

- 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, ki se bo izvajala po potrditvi in  pridobitvi sredstev s strani MŠŠ. 

- OŠ Dušana Bordona: Ureditev šolskih prostorov je predvidena v prihodnjih letih. 
 
 
 
20- SOCIALNO VARSTVO  
 
 
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 dotrajanosti in poškodb nekaterih naprav, potreb po 
dodatnih obeskih z rde�o tipko in mobilnih telefonskih napravah za priklic pomo�i. V naslednjih 
letih so predvidena sredstva za nakup dodatnih naprav. Nakup posebnih telefonskih naprav 
sofinancira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v višini 50 % vrednosti investicije. 
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