OBRAZLOŽITEV

NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE KOPER
za obdobje 2022 – 2025
(SPREMEMBA)

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 s
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 in letnim proračunom. Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje. 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 posameznega neposrednega proračunskega uporabnika, 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 načrte razvojnih programov so vključeni projekti, ki
predstavljajo prioritetne cilje občine, so izvedljivi v načrtovani dinamiki in pokriti z viri financiranja.
Načrt razvojnih programov predstavlja osnovo za vključitev projektov, ki se bodo sofinancirali iz
sredstev Evropske unije in razpisov ministrstev. Poleg ostalih projektov so v načrt razvojnih programov
uvrščeni tisti projekti oziroma programi, ki so že del programskih dokumentov finančne perspektive
2014-2020, trajnostne urbane strategije/ CTN ali katerega od regionalnih razvojnih programov ter
projekti za novo finančno perspektivo 2021-2027. Pri tem je potrebno zagotoviti lastno udeležbo za
projekte vključene v načrt razvojnih programov. Vključeni so tudi projekti, ki so jih predlagale krajevne
skupnosti
V nadaljevanju je podana obrazložitev spremembe načrta razvojnih programov MOK za obdobje 20222025 po proračunski strukturi posebnega dela proračuna. Planirana sredstva na projektih, ki so
vključeni v Načrt razvojnih programov so usklajeni glede na ocenjeno realizacijo do konca leta 2021,
zamiki pri izvajanju investicij in predvidenimi prijavami na različne razpise oziroma sofinanciranja
projektov, ki vključujejo tudi nove projekte.
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III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
1.913.648 €
0402 Inf orm atizacija up rave

520.831 €

04029001 Informacijska infrastruktura

520.831 €

OB050-07-0239 Licenciranje programske opreme

105.000 €

Zagotavljajo se sredstva za nakup oziroma najem programske in računalniške opreme z namenom
izboljšanja podpore poslovnim procesom, sledenje napredku na področju IKT in povečanja obsega
storitev, ki jih občina zagotavlja. V okviru digitalizacije poslovanja se dopolnjujejo in uvajajo nove
aplikacije, uvajajo nove informacijske rešitve, posodablja infrastruktura in zagotavlja podporne
storitve za učinkovit prehod na digitalno poslovanje in optimizacijo pisarniškega poslovanja
občinske uprave.
Poleg navedenega je bila v okviru projekta v letu 2021 načrtovana izvedba projekta prenove
informacijskega sistema za spremljanje prometa, za kar je bila z izvajalcem sklenjena pogodba konec
leta 2020, planirane aktivnosti so bile načrtovane v celoti v letu 2021. Projekt zajema večje število
deležnikov (ponudniki mestnih in primestnih avtobusnih prevozov, izdelovalec strojne opreme za
štetje prometa). Zaradi medsebojnega usklajevanja, sploh v času razglašene epidemije, so se
aktivnosti izvajale z upočasnjeno dinamiko in izvajalec ni mogel izpolniti vseh svojih pogodbenih
obveznosti v letu 2021. Dokončanje aktivnost se zato prenese v leto 2022, ko bodo tudi izvedena
plačila. Za ta namen je s spremembo proračuna predlagano povečanje planiranih sredstev na tem
projektu.

OB050-07-0241 Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opreme

90.000 €

Zajeta je nabava in nadgradnja temeljne IKT infrastrukture (data centri, računalniška omrežja,
diskovna polja ipd.). Del opreme na tej kritični infrastrukturi je potrebno nadgraditi oz. zamenjati
(predvsem povečanje kapacitet za shranjevanje podatkov in zamenjava starih naprav). Zaradi
starosti in dotrajanosti opreme je v letu 2022 predvidena zamenjava najstarejših strežnikov in
nadgradnja obstoječih. Povečanje sredstev s spremembo proračuna za leto 2022 na projektu je
posledica zamika dobavnih rokov po pogodbi za nabavo opreme.

OB050-07-0242 Nabava uporabniške strojne opreme

40.000 €

Potrebna je nabava in nadgradnja osebnih računalnikov za zagotavljanje opremljenosti zaposlenih z
IKT orodji. Zamenjuje se staro in dotrajano opremo (ekrane, računalnike, projektorje) in opremlja
zaposlene z opremo za delo. Zagotavlja se minimalna zaloga naprav zaradi zagotavljanja nemotenega
dela in povečanih potreb po opremi.

OB050-07-0243 Prostorske podatkovne baze - GIS

20.000 €

Projekt zajema sredstva za dograjevanje prostorskih baz podatkov in novih podatkovnih slojev, ki
nastajajo tako pri samem delu občinske uprave kakor tudi pri izvajanju projektov in pri zunanjih
virih. Baza prostorskih podatkov je temeljna evidenca, ki se redno dopolnjuje. Glede na predvidene
spremembe na področju dostopnosti prostorskih podatkov na državni ravnih bo treba zagotoviti
tehnične možnosti vključevanja in uporabe podatkov v občinskem GIS sistemu. Načrtovan je prehod
na infrastrukturo, ki temelji na bolje podprtem Geoserver sistemu, za kar bodo izveden prilagoditve
podatkovne baze.
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OB050-07-0244 Nadgradnja programske opreme - GIS

40.000 €

Projekt zajema sredstva nadgradnje programske opreme za pregledovanje GIS podatkov in
prilagoditve GIS sistema za izmenjavo podatkov s sistemi drugih upravljalcev GIS podatkov. V
sredstva je zajeta tudi prenova programske in strojne opreme za potrebe izboljšanja delovanja
sistema, prehoda na nove tehnologije in izboljšanja uporabe aplikacij. V skladu z evropskim
standardom INSPIRE se dograjuje tudi metapodatkovna baza prostorskih podatkov.

OB050-19-0153 Nabava komunikacijske opreme

43.000 €

Zajema sredstva za nabave, nadgradnje in prilagoditve računalniškega komunikacijskega omrežja
(pasivna komunikacijska oprema: vozlišča, omare, kabli ter aktivna oprema: stikala, požarni zidovi,
usmerjevalniki, dostopne točke). Sredstva se namenijo nakupu opreme za oddajanje brezžičnih
omrežij in zagotavljanju povezav na območju občine. Nadaljuje se z dograjevanjem optičnega
omrežja v sklopu večjih gradbenih posegov.

OB050-19-0154 Nadgradnja in razvoj obstoječih aplikacij

50.000 €

V okviru razvoja elektronskega poslovanja so zajeta sredstva za nadgradnjo in prilagajanja aplikacij,
ki so že v uporabi na Mestni občini Koper. Obstoječe aplikacije je potrebno razviti oziroma dograditi
z namenom povezovanja in ustvarjanja bolje integriranega sistema namenskih aplikacij, uskladitvi
delovanja s spremenjenimi zakonskimi zahtevami, prehoda na novejše tehnologije, izboljšanja
računalniške podpore delovnim procesom. Spremembe na področju elektronskih storitev države (evročanje) bodo zahtevale prilagoditve obstoječe programske opreme.

OB050-19-0155 Smart City - eObčan

15.000 €

Projekt zajema sredstva za razvoj aplikacij in storitev z namenom ustvarjanja digitalnega okolja za
občane, ki bo namenjeno lažjemu obveščanju in komunikaciji z občani. V sklopu projekta bodo izvede
tudi aktivnosti za dograditev občinske infrastrukture z namenom zagotavljanja podpore digitalnemu
okolju za eObčane.
Izvedba projekta bo predlagana za sofinanciranje v okviru razpisa za pametna mesta in skupnosti
Ministrstva za javno upravo.

OB050-19-0156 Smart City - eKrajevne skupnosti

40.000 €

Projekt zajema sredstva za izvedbo opremljanja sedežev krajevnih skupnosti z IKT in drugo opremo
za dvig ravni storitev na območjih KS z uporabo digitalnih storitev.
Izvedba projekta bo predlagana za sofinanciranje v okviru razpisa za pametna mesta in skupnosti
Ministrstva za javno upravo.

OB050-19-0157 Smart City - mobilnost

0€

Projekt Mladost je v načrt razvojnih programov in proračun vključen med letom 2021 kot nov
projekt na osnovi sklepa občinskega sveta in je nadomestil Projekt Smart city- mobilnost. Nov projekt
je vsebinsko prilagojen pogojem javnega razpisa za demonstracijske projekte vzpostavljanja
pametnih mest in skupnosti iz katerega se predvideva sofinanciranje.
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OB050-21-0011 Projekt MLADOST

77.831 €

Ministrstvo za javno upravo je 12. februarja 2021 objavilo razpis za sofinanciranje demonstracijskih
projektov vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti. Cilj razpisa je razvoj, vzpostavitev, testiranje
in uvajanje digitalnih rešitev z različnih vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti, ki temeljijo
na tehnologiji interneta stvari in načelih interoperabilnosti podatkov ter odprtih standardih.
Upravičeni do prijave na razpis so izključno konzorciji občin, ki morajo vključevati najmanj štiri
občine iz iste statistične regije, pri čemer ministrstvo spodbuja oblikovanje večjih konzorcijev in
povezovanje med občinami, ki niso nujno v isti statistični regiji.
Mestna občina Koper se je na razpis prijavila s projektom MLADOST (Mobilnost, za Ljudi in Aktivno
življenje; Digitalno, Odprto, Standardizirano in Trajnostno) v okviru konzorcija enajstih občin, v
katerega je vključena skupaj z občinami Izola, Ankaran, Piran, Domžale, Medvode, Brezovica,
Dobrova-Polhov Gradec, Logatec, Idrija in Mestno občino Ljubljana, ki je vodilni partner in nosilec
skupnega projekta.
Ocenjena vrednost projekta MLADOST znaša po tekočih cenah 999.849,26 € (brez DDV) oziroma
1.168.369,26 € (z DDV), pri čemer je za Mestno občino Koper, glede na delitev sredstev razpisa med
člani konzorcija, skupno predvidenih 163.856,02 € (z DDV), ali 14,64% vseh predvidenih sredstev.
Konzorcij je na razpis prijavil projekt, katerega glavni rezultat je oblikovanje in vzpostavitev
inovativne platforme multimodalne mobilnosti, ki bo na enem mestu združila različne storitve
prevozov in jih približala uporabnikom ter jih spodbudila k spremembi dosedanjih potovalnih navad.
Informacijska rešitev bo na voljo vsem občinam konzorcija in bo omogočala povezovanje med
občinami v enoten sistem. Namen projekta oz. ključni dolgoročni cilj projekta je doseganje višje
kakovosti življenja občanov in trajnostni razvoj partnerjev projekta. Posamezniki namreč kljub
tehnološkim rešitvam ostajajo v središču vsakega pametnega mesta in skupnosti. Kot glavne
prednosti digitalnega razvoja in nadgrajevanju rešitev pametnega mesta vidijo partnerji konzorcija
v novih priložnostih za povezovanje vseh deležnikov in njihovih sistemov, izboljšanju in nadgradnji
obstoječega načina življenja, omogočanju optimalnih razmer za rast in razvoj ter ustvarjanju dodane
vrednosti. Sledi se načelom združevanja podatkov za potrebe boljšega upravljanja sistemov in
analitike ter njihove vizualizacije, kar posledično omogoča boljše upravljanje mest in skupnosti.
Poglavitni cilji projekta so:
pospešitev razvoja novih in obstoječih oblik trajnostno bolj sprejemljivih oblik mobilnosti preko
promocije, dostopnosti in povezanosti vseh oblik mobilnosti v enotno načrtovanje potovanja,
razvoj, vzpostavitev, testiranje in uvajanje digitalne rešitve, temelječe na tehnologiji interneta
stvari (IoT) ter na principih interoperabilnosti in odprtih standardih, v realnem okolju z namenom
nadaljnje uporabe in povezovanja rešitev v celovit sistem in z obstoječimi konkurenčnimi rešitvami,
-

zmanjšanje stroškov investicij v fizično infrastrukturo na račun boljšega upravljanja,

odpiranje novih priložnosti, ki izvirajo iz digitalizacije in vzpostavljanja okolja odprtih podatkov
in ponovne uporabe podatkov, ki je prijazno za rast novih podjetij in novih delovnih mest,
zagotovitev standardiziranega in poenotenega načina zbiranja in dostopa do podatkov iz
posameznih projektov ter objava teh podatkov kot odprtih podatkov z namenom ponovne uporabe,
ustvarjanje novih podatkovnih virov, ki bodo pomemben vir za razvoj nadaljnjih inovativnih
rešitev,
omogočiti povezavo in/ali optimizacijo (posodobitev) nekaterih obstoječih storitev in
produktov različnih ponudnikov, jih povezati v celovit sistem, ki v veliki meri rešuje organizacijo
mobilnosti, transporta in logistike pri partnerjih konzorcija ter njihove rešitve nadgraditi z novimi,
-

spodbujanje uporabe javnega prevoza in trajnostnih oblik mobilnosti,

-

zagotoviti celovit in povezan in pameten sistem informiranja o različnih možnostih mobilnosti,

-

izboljšanje javnih storitev za občane in druge uporabnike,

-

izobraževanje, ozaveščanje in vključevanje javnosti.
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0403 D ruge skupne administrativne službe
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
OB050-07-0129 Poslovni prostori - rezervni sklad - namenska sred

1.392.817 €
1.392.817 €
20.000 €

Planirana sredstva so namenjena za sofinanciranje popravila skupnih delov in naprav na naslovih
Gortanov trg 14 "Palača Almerigogni" in Kidričeva ulica 33.
Zaradi nerealiziranih nalog v letu 2021, se v letu 2022 predvideva tudi sofinanciranje obnove strehe
in fasade v poslovno stanovanjskih objektih na naslovih Kidričeva ulica 43 in 46.
V letu 2022 so predvidene nove naloge, ki se financirajo iz namenskega rezervnega sklada, in sicer
obnova skupnih delov in naprav na poslovno stanovanjskem objektu na naslovu Ulica pri velikih
vratih 12, Župančičeva 36 in sanacija površin v mestnem jedru zaradi odstranitve nedovoljenih
grafitov.

OB050-07-0136 Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor

15.000 €

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za projektno dokumentacijo in nadzor nad izvedbo del ob
investicijskih vlaganjih v poslovne prostore.

OB050-07-0137 Poslovni prostori - poboti najemnin za prostore

15.000 €

V letu 2022 predvidevamo pobot za izvedeno investicijo s strani najemnika v poslovnih prostorih na
naslovih Pristaniška ulica 9, Pristaniška ulica 27/29 in Pristaniška ulica 37 ter druge dogovorjene
pobote investicijskih sredstev novih najemnikov občinskih prostorov.

OB050-07-0321 Poslovni prostori - razne adaptacije

200.000 €

Planirana sredstva so predvidena za izvedbo nujnih obnovitvenih del na naslovu Belvedere 2,
Gortanov trg 15, Kidričeva ulica 33.
Zaradi nerealiziranih predvidenih posegov v letu 2021 se v letu 2022 predvideva izvedba nujnih
obnovitvenih del na poslovnih prostorih na naslovih Dimnikarska ulica 10, Kidričeva ulica 12,
Kidričeva ulica 17, Kidričeva ulica 33, Kidričeva ulica 41 in 43, Verdijeva ulica 11, Čevljarska ulica 30.
V letu 2022 so predvidene nove naloge na področju investicijskih vlaganj v poslovne prostore in sicer
za izvedbo nujnih obnovitvenih del na poslovnih prostorih na naslovih Gregorčičeva ulica 6,
Prešernov trg 4 in 6, Pristaniška ulica 37, Titov trg 1, Trg Brolo 3 in 4, Trubarjeva ulica 1, Kidričeva
ulica 46, Čevljarska ulica 16/20, Gortanov trg 4 ter druge nepredvidene potrebne investicije v
poslovne prostore.

OB050-07-0350 KS Zazid - prostori KS

30.000 €

S spremembo proračuna za leto 2022 se iz leta 2021 prenese še nerealiziran projekt odkupa
prostorov. KS Zazid nima ustreznih prostorov za sedež KS. Z odkupom nepremičnine bi bilo možno
urediti dva prostora za potrebe KS. Postopek urejanja lastništva nepremičnine še ni končan zaradi
zapletenosti lastniških odnosov.
Objekt je v slabem stanju in v nevarnosti, da se prične ruš iti. V letu 2018 je bila izvedena prva faza
statične sanacije objekta za zavarovanje pred rušenjem, v letu 2019 pa še druga faza.
Investitor razpolaga z idejno zasnovo. V teku je urejanje lastništva nepremičnine.
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OB050-07-0354 Predkupne pravice - drugi objekti

300.000 €

V okviru sredstev so zajeta sredstva za uveljavljanje predkupnih pravic za odkup prostorov za
izvajanje javne dejavnosti ter morebitni drugi odkupi skladno s postopkom po ZUreP-2 in Odlokom
o določitvi območja predkupne pravice MOK.

OB050-08-0022 Intervencije na področju zadružnih domov

16.000 €

Med letom se pojavi veliko nepredvidenih nujnih posegov na objektih, ki so v uporabi krajevnih
skupnosti. Interventno reševanje zajema pripravo ustrezne dokumentacije, izvedbo interventnih
posegov ter nadzor gradbenih del.

OB050-13-0028 Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče

20.000 €

V proračunu za leto 2022 se zagotavlja finančna sredstva za izdelavo dokumentacije za odpravo
posledic naravnih nesreč, izvajanje monitoringov ter izvedbo najnujnejših ukrepov na plazovih v
Mestni občini Koper. Monitoring se bo izvajal na zemeljskem plazu v Krnici in zemeljskem plazu v
Žusterni.

OB050-15-0047 Sanacija zemeljskega plazu v Krnici

5.000 €

Načrt razvojni programov v letu 2022 predvideva sredstva za izvedbo najnujnejših vzdrževalnih del
na cevovodih in jarkih na zemeljskem plazu v Krnici. Po zaključeni prvi fazi je nujno izvesti
najnujnejša vzdrževalna dela na geotehničnih objektih, da ne bi bili poškodovani.

OB050-17-0009 Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks

10.000 €

Sredstva so namenjena nadaljevanju urejanja dokumentacije oziroma drugim morebitnim posegom
v bazensko poslovni kompleks.

OB050-19-0102 KS Zazid - Zunanja sanacija vaškega doma

30.000 €

Vhod v vaški dom v Zazidu je tik ob državni cesti. Zaradi zagotavljanja prometne varnosti je potrebno
glavni vhod premakniti na drugo stran vaškega doma. Ureditev novega vhoda zahteva izgradnjo nove
dostopne poti in dostopne ploščadi, ki je bila v letu 2021 izvedena. Hkrati, zaradi zaokrožitve
funkcionalne površine vaškega doma, se bo predvidoma v letu 2022, končal tudi postopek odkupa
parcele št. 504/1, ki bo v bodoče zagrajena s panelno ograjo. V letu 2022 se nadaljuje zunanja sanacija
objekta in sicer z obnovo fasade in strehe z izolativnim materialom in izvedbo vseh potrebnih del za
dokončno zunanjo sanacijo objekta ter ureditvijo zaščite objekta od državne ceste.

OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov

200.000 €

Sredstva bodo namenjena odkupu prostorov za namene javnih dejavnosti in morebitnih drugih
odkupov.
Zaradi nerealiziranih odkupov v letu 2021 se v letu 2022 predvideva dokončanje odkupa
solastniškega deleža na objektu za potrebe delovanja KS Zazid, KS Črni kal in KS Škocjan.
V letu 2022 bo realiziran odkup posameznega dela stavbe v objektu Solis za zaokrožitev objekta
športne infrastrukture.
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OB050-20-0015 PP Ureditev "paviljona" v Borštu

5.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V Borštu je lepa dvorana, katera se
oddaja v najem za različne priložnosti. Poleg nje stoji paviljon, v katerem je povsem dotrajana
kuhinjska niša, ki služi kot pomoč pri pripravi različnih prireditev. Paviljon so zgradili krajani sami
na lastne stroške. Po mnogih letih je potreben prenove. Paviljon bi bilo potrebno prepleskati ter
urediti novo kuhinjsko nišo (skupaj s hladilnikom). Ureditev paviljona bi bistveno izboljšala
družabno življenje v Borštu. Vaščani bi se lahko tako večkrat družili in si pripravili kak prigrizek. Prav
tako bi pripomogla pri oddaji dvorane v najem.

OB050-20-0016 PP Ureditev - dokončanje mansardnega prostora v Dolu

20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V gasilskem domu se nahaja mansardni
prostor. Prostovoljno gasilsko društvo Dol ga je pred leti začelo urejati. V prostor je bilo že vloženega
veliko prostovoljnega dela ter opravljenih veliko število prostovoljnih ur. Navedeni prostor je
potrebno dokončati. V prostoru je že pripeljana voda in narejeni odtoki. Dokončati je potrebno del
kopalnice, sanitarije, urediti tla, pobarvati prostor, dokončati instalacije in nabaviti klimatske
naprave za gretje in hlajenje. Za možnost prenočitve bi bilo potrebno nabaviti tudi postelje, pograde
in omare. PGD Dol bo še naprej sodeloval s prostovoljnim delom in pomagal pri dokončanju prostora.
Projekt se bo izvajal v vasi Dol pri Hrastovljah v gasilskem domu, ki je v lasti MOK na parcelni št.
277/1. Dokončan prostor bo namenjen vsem generacijam in prispeval k nadaljnjem razvoju vasi,
podeželja in prepoznavnosti kraja. Namreč zaledje slovenske Obale na zgornjem robu Rižanske
doline v vasi Dol skriva številne zanimive atraktivne stvari.

OB050-20-0062 PP Pomjan- stara šola-Ureditev dela notranjosti propadajoče stare šole
20.000 €
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V Pomjanu je propadajoč objekt
nekdanje šole iz leta 1954, v katerem je bila še do pred 6 leti gostilna. Od takrat zanj in za okolico
skrbimo vaščani. S prostovoljnim delom se ga po najboljših močeh vzdržuje, vendar naglo propada,
potrebna je obnova v celoti, zunanjosti in notranjosti. V okviru projekta se bo prenovilo bivši
stanovanjski del stare šole, ki stoji na parceli 963/1 KO Pomjan, številka stavbe 121 in je v lasti KS
Šmarje. Potrebno je porušiti nekatere vmesne stene s tem bi dobili en večji prostor, narediti novo
električno napeljavo, ometati in prepleskati stene, položiti nove talne obloge, urediti manjšo čajno
kuhinjo, urediti dotrajane sanitarije in nabaviti notranja vrata in pohištvo. V obnovljenih prostorih
bomo uredili medgeneracijski športno – kulturni center, tako kot ga ima že večina vasi v MOK. V
notranjosti bomo urediti stalno etnološko razstavo fotografij in drugih predmetov iz vasi, privabiti
želimo različne vrste turizma, kot na primer razne rekreativne športnike (pohodnike, kolesarje,
kinološka društva...). S tem projektom bi vaščani pridobili urejen Vaški dom, oziroma
medgeneracijski športno – kulturni center, v katerem bi izvajali aktivnosti, ki že leta potekajo v zelo
slabih pogojih; to so balinarski treningi in turnirji, telovadba za ženske, rekreativni ping-pong,
tekmovanja v briškoli in trešete. Vaški dom vaščani uporabljajo skozi celo leto. V njem organizirajo
druženja za vaške praznike, 8. marec, poletni zaključek Oratorija za otroke iz Šmarskega župnišča,
Martinovanje z ocenjevanjem vin, komemoracije za 1. november, Božično praznovanje za otroke,
Novoletno praznovanje za vaščane, po pogrebne zakuske. Vaški dom služi tudi kot volišče, tu so
sestanki za Društvo TKŠD Pomjan in Vaško skupnost, priprave za Koprsko pustno povorko, priprave
na Sladko Istro, zunaj pa se na večjem in manjšem igrišču igrajo otroci. V novem prostoru, bi lahko
izvajali še druge aktivnosti, ki zdaj niso možne.
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OB050-20-0064 PP Nov namen za šolo v Gradinu

20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Objekt stare šole v Gradinu je potrebno
obnoviti in mu dati nov namen. Šola v Gradinu je bila zgrajena v dvajsetih letih prejšnjega stoletja.
Stavba stoji na izjemni lokaciji sredi vasi Gradin, od koder je razgled na zaledje slovenske Istre,
Tržaški zaliv in ob lepem vremenu vse do Triglava. Po zaključku uporabe objekta za šolanje otrok, so
se prostori šole uporabljali za potrebe Krajevne skupnosti Gradin, zdravstvene službe za krajane in
za različne prireditve. V prizidku se je opravljala poslovna dejavnost. Pred dobrimi desetimi leti je bil
objekt dokončno izpraznjen in od takrat vidno propada. V delu objekta se nahaja samo skladišče
(depo) pokrajinskega muzeja Koper. V prvi fazi je potrebno zaustaviti propadanje objekta, ga očistiti
in zaščititi pred vstopom nepoklicanim. Po preučitvi različnih predlogov in razpravi je potrebno
sprejeti ustrezno odločitev za nov namen objekta, kateri naj služi krajanom in širši skupnosti. V
okviru projekta je potrebno popraviti vhodna in vsa ostala vrata in popraviti okna, temeljito očistiti
notranjost in okolico objekta, zamenjati poškodovano ograjo okrog objekta, postaviti nova vrata na
poti do parkirišča ob prizidku objekta in popraviti ali zamenjati poškodovana železna vrata na
zunanji strani objekta. Objekt stare šole v Gradinu se nahaja na naslovu Gradin 19. Na podlagi tega
projekta se bo zaustavilo propadanje objekta stare šole in o odprle nove možnosti namena tega
objekta.

OB050-20-0066 PP Multimedijska dvorana v vaškem domu Gabrovica

5.600 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V celotni KS Črni Kal ni niti ene ustrezne
multimedijske dvorane, kjer bi se lahko odvijala razna predavanja. O nujnosti ureditve takšne
dvorane se je bilo mogoče prepričati na zboru krajanov na temo predstavitve projekta II. tira
železniške povezave med Divačo in Koprom, ki se je odvijala v Gabrovici, in kjer ni bilo mogoče
ustrezno predstaviti slikovnega gradiva. V okviru projekta se bo v zgornjem nadstropju Vaškega
doma Gabrovica uredila multimedijska dvorna, ki bo omogočala razna predavanje, predstavitve ipd.
V okviru projekta bodo izvedene naslednje aktivnosti: nabava in montaža projektorja, nabava in
montaža projekcijskega platna, nabava in montaža zvočne opreme in nabava osebnega računalnika.
S tem projektom bomo pridobili sodobno multimedijsko dvorano, obenem se bo povečala
izkoriščenost zgornjega nadstropja Vaškega doma Gabrovica.

OB050-20-0094 KS Šmarje-Obnova Doma krajanov Šmarje

15.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 predvidena pridobitev projektne dokumentacije. Do sedaj so bila na
objektu izvajana le najbolj nujna vzdrževalna dela (sanacija puščanja strehe, sanacija dela električne
napeljave, sanacija udrtih stropov v nekaterih prostorih,..) Objekt je v propadajočem stanju in
neizkoriščen, predvsem v nadstropju. Stavba je dotrajana ter nujno potrebna obnove in sanacije. Pred
pričetkom del je potrebno v sodelovanju s krajevno skupnostjo določiti namembnost posameznih
delov in pripraviti izvedbene projekte s katerimi bo možno kandidirati za pridobitev EU virov.

OB050-20-0100 KS Boršt-Sanacija ZD Boršt

30.000 €

Dvorana zadružnega doma v Borštu je bila v preteklih letih fazno sanirana. Saniran ni bil le prizidek
s sanitarijami, ki so potrebne temeljite prenove. V okviru projekta je v letu 2022 predvidena sanacija
sanitarij in strehe nad prizidkom.

OB050-20-0103 KS Dekani-Ureditev ZD Dekani

5.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 predvidena izvedba nujnih investicijsko vzdrževalnih del v objektu.
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OB050-20-0108 KS Hrvatini-Obnova objekta KD Božiči

77.617 €

Projekt vključuje sredstva za fazno obnovo kulturnega doma Božiči in sicer obnovo celotne strehe,
izvedbo fasade, nova obloga na stropu objekta, menjava celotnega stavbnega pohištva ter nujno
asfaltiranje z označitvijo parkirnih mest na parkirišču pred KD . Kulturni dom Božiči je bil zgrajen v
80-tih letih prejšnjega stoletja z namenom, da se v Krajevni skupnosti Hrvatini zagotovijo ustrezni
prostorski pogoji za kulturno in družbeno udejstvovanje ter druženje krajanov. Gradnja je potekala
po takratnih standardih. Objekt je bil v teh letih občasno vzdrževan v okviru finančnih možnosti. Na
območju krajevne skupnosti Hrvatini se število prebivalcev povečuje na račun priseljevanja in
novogradenj. Glede na dane prostorske možnosti je realno pričakovati, da se bo ta trend še nadaljeval.
Zato je Kulturni dom v Božičih pomemben dejavnik integracije in povezovanja starih in novih
prebivalcev in v tem smislu predstavlja dragoceno podporo razvoju kraja in hkrati dopolnitev
kulturnega dogajanja v centru občine oziroma v mestu Koper. Namen investicije je ohraniti in
izboljšati njegovo funkcionalnost. Obnovo bo financira tudi krajevna skupnost iz lastnih virov.

OB050-20-0117 KS Marezige-Prekritje strehe doma KS Marezige

40.000 €

Krajevna skupnost je v zadnjih letih z nujnimi interventnimi posegi reševala puščanje strehe oz.
zamakanje objekta, vendar je streha potrebna temeljite prenove. V okviru projekta je v letu 2022 zato
predvidena celovita sanacija strehe zadružnega doma.

OB050-20-0122 KS Sv. Anton-Prenova dvorane in kleti zadružnega doma Sveti Anton 20.000 €
Zadružni dom v Sv. Antonu oziroma dvorana zadružnega doma je potrebna celovite prenove tlakov,
inštalacij, ogrevanja in opreme. V letu 2022 je predvidena pridobitev projektne zasnove za fazno
prenovo dvorane z možnostjo pridobitve sredstev iz EU virov.

OB050-20-0136 KS Bertoki-Prenova kompleksa zadružnega doma Bertoki 1. faza

10.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 predvidena pridobitev projektne dokumentacije, ki vključuje
preliminarni pregled stavbe, programska in funkcionalna izhodišča ter opredelitev variant in možnih
faz prenove nekaterih delov kompleksa zadružnega doma v Bertokih.

OB050-20-0148 KS Gračišče-Bržanova domačija - ureditev kanalizacije

9.000 €

Bržanova domačija v Smokvici je dragocen spomenik podeželske stavbne dediščine in je bil v
preteklosti že temeljito obnovljen. Domačija služi za druženje krajanov in pogosto sprejema na ogled
individualne obiskovalce in tudi vodene skupine. Ob takratni obnovi domačije so bile zgrajene tudi
sanitarije za uporabnike prostorov in greznica, ki pa ni pravilno dimenzionirana in se zelo hitro polni.
Potrebno jo je zamenjati oz. nadgraditi z ustrezno čistilno napravo. V okviru projekta je zato v letu
2022 predvidena ureditev kanalizacije z nabavo črpalke in male čistilne naprave.
OB050-20-0150 KS Gračišče-Ureditev objekta in okolice Gračišče

32.000 €

V letu 2023 je na objektu Gračišče 4 (sedež KS Gračišče) predvidena obnova strehe.

OB050-20-0155 KS Pobegi - Čežarji-Zadružni dom ureditev

25.000 €

V Zadružnem domu Pobegi je nujno potrebno dokončati sanacijo kanalizacije. V letu 2020 je KS z
lastnimi sredstvi izvedla 1. fazo, nujno potrebno je izvesti še 2. fazo, tj. zamenjavo poškodovanih
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betonskih cevi in zidanega kanala fekalne kanalizacije ob objektu in ureditev odvodnjavanja iz kletnih
prostorov ter ločiti sistem na fekalno in meteorno kanalizacijo.

OB050-20-0156 KS Pobegi - Čežarji-Narodni dom ureditev I. nadstropja

25.000 €

Narodni dom v Pobegih je po prenovi, ki je bila izpeljana v preteklih letih, postal stičišče kulturnih
društev in skupin, ki delujejo v krajevni skupnosti Pobegi - Čežarji. Objekt Narodnega doma v Pobegih
je v fazi obnove. V letu 2020 je KS z lastnimi sredstvi uredila in opremila pritličje. Potrebno je
zaključiti še obnovo v prvem nadstropju z izvedbo vseh instalacijskih del in nabaviti opremo. S tem
bo rekonstrukcija objekta zaključena in bo Narodni dom postal pomemben doprinos kraju ter stičišče
društev in organizacij, ki delujejo v okviru krajevne skupnosti Pobegi - Čežarji.

OB050-20-0175 KS Gračišče - Legalizacija vaškega doma v Dvorih - Movraž

5.000 €

Vaški dom je odkupljen, opravljena je etažna delitev, nujno potrebna je legalizacija za dokončno
ureditev doma. Pridobljeno je tudi soglasje solastnika za sofinanciranje legalizacije. S spremembo
proračuna za leto 2022 je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo nadomestila za degradacijo in
uzurpacijo prostora za zaključek postopka legalizacije.

OB050-21-0010 Sanacija zemeljskega plazu v Krnici – 2. faza.

18.000 €

Izvedba druge faze sanacije zemeljskega plazu v Krnici je v letu 2021 zaključena. V letu 2022 je
predvideno izvajanje monitoringa na pilotnih stenah.
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0603 Dejavn ost občinske up rave

376.710 €
122.672 €

06039001 Administracija občinske uprave

62.672 €

OB050-21-0012 Nabava opreme za delovanje MU

62.672 €

Projekt vključuje sredstva za nabavo potrebnega pisarniškega pohištva, računalniške in
telekomunikacijske opreme za potrebe nemotenega delovanja MU Istra.
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
60.000 €
OB050-07-0142 Nakup opreme

25.000 €

Projekt vključuje sredstva za delno zamenjavo dotrajane pisarniške opreme ter nakupa nove opreme
zaradi potreb delovnih procesov. Vključena so tudi sredstva za zagotovitev zamenjave dotrajanih
konvektorjev za hlajenje in ogrevanje pisarn občinske uprave. Zamenjave se izvajajo fazno glede na
ugotovljeno stanje in okvare.

OB050-12-0007 Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi

20.000 €

Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Verdijeva 6 in 10 zajemajo najnujnejše posege za ureditev
upravnih prostorov.
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OB050-12-0029 Nakup prevoznih sredstev

5.000 €

Namen in cilj investicije za zagotovitev motornih vozil za potrebe občinske uprave. Predviden je
nakup motornega kolesa in dveh koles z motorjem.

OB050-19-0144 Prenova objekta Trg Brolo 3 in 4

10.000 €

V objekt Trg brolo 3 in 4 se predvideva selitev občinske uprave. Objekt je potrebno prenoviti skladno
s kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Piran.
Predvideva se izdelavo idejne zasnove po pridobljenih kulturnovarstvenih pogojih, ki so osnova za
določitev nadaljnjega obsega potrebnih preiskav in posegov v objektu. Za objekt Trg Brolo 4 bo
potrebno izdelati tudi konservatorski program ter ustrezno investicijsko dokumentacijo s katero bo
možno kandidirati tudi na EU sredstva.
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo p red naravnimi in d rugimi nesre čami

544.828 €
544.828 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

10.000 €

OB050-07-0144 Nakup opreme CZ

10.000 €

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 ter v okviru razpoložljivih sredstev.
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

534.828 €

OB050-07-0123 Opremljanje JZ GB Koper

254.984 €

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za odplačevanje leasinga za nakup gasilskega tehničnega
vozila z dvigalom (TV), kombiniranega gasilskega vozila (KV) in dveh manjših gasilskih vozil za
gozdne požare (GVGP-1) skladno s programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za
obdobje 2018-2022. Predvidena sredstva v letu 2022 vključujejo tudi sofinanciranje nabave gasilske
zaščitne in reševalne opreme za JZ Gasilska brigada Koper.
Skladno s programom kadrovskih in materialnih potreb JZ Gasilska brigada Koper se bo v letu 2022
sofinanciralo tudi nabavo kombiniranega gasilskega vozila in gasilske avtocisterne.

OB050-07-0124 Nakup opreme PGD

180.000 €

V letu 2022 se bo sofinanciralo nakup gasilskega vozila za prevoz moštva (GVM-1) za PGD Dekani ter
gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov (GVGP-1) za PGD Dekani. Sofinancira se tudi nakup
gasilske zaščitne in reševalne opreme za OGZ Koper.

OB050-07-0125 Izgradnja gasilskega doma v Kopru

0€

V letu 2006 je bil predan v uporabo nov gasilski dom v Kopru. Načrt razvojnih programov je zajemal
finančna sredstva za odplačevanje finančnega leasinga najetega s strani Gasilske brigade Koper do
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konca leta 2026. Po odločitvi o predčasnem odplačilu preostalega leasinga bo do konca leta 2021
poplačan celotni leasing in s tem realizirani prihranki za stroške obresti preostalih let odplačila.

OB050-16-0043 Obnova gasilskega doma v Babičih

49.844 €

V letu 2020 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za obnovo gasilske doma v Babičih ter izdelana
projektna dokumentacija za izvedbo. Gradnja se je skladno s potrjenim terminskim planom začela
začetek leta 2021 ter zaključila konec leta 2021.
Za potrebe gasilskega društva je v sklop dela obstoječega objekta predvidena odstranitev obstoječe
strehe in ostrešja, odstranitev vseh obodnih in notranjih pozidav v pritlični etaži, odstranitev
obstoječe medeetažne betonske plošče med pritličjem in kletjo, odstranitev obstoječih obodnih in
notranjih pozidav v kletni etaži z izjemo obstoječega vzhodnega obodnega zidu kletne teže.
V letu 2022 se s spremembo proračuna predvideva izplačilo zadržanih sredstev v višini 10%
pogodbene vrednosti do pridobitve uporabnega dovoljenja, skladno s sklenjeno pogodbo z
izvajalcem gradbenih del.

OB050-17-0043 KS Hrvatini - dozidava gasilskega doma

30.000 €

Predvideno dogovorjeno sofinanciranje izgradnje prizidka gasilskega doma v Hrvatinih se s
spremembo proračuna prenaša v leto 2022 . Celotna vrednost je ocenjena na 70.000 €. Izvedba
celotnega objekta je predvidena v letu 2022.

OB050-20-0014 PP Sofinanciranje izgradnje prizidka garaže PGD Krkavče

20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V letu 2020 Prostovoljno gasilsko
društvo Krkavče praznuje 40. obletnico obstoja, ki bo obeležena tudi z nakupom novega vozila za
prevoz moštva GVM-1, Ford Tourneo. Vozilo se bo v voznem parku društva pridružilo gasilskemu
vozilu s cisterno GVC 16/25, dvema gasilskima voziloma za gašenje gozdnih požarov GVGP-1 in
dotrajanemu vozilu za prevoz moštva GVM-1. Obstoječa garaža s površino 58 m2 že sedaj ne omogoča
garažiranje vseh vozil, kar predstavlja dodatne stroške društvu pri vzdrževanju vozila in tveganje za
pripravljenost operativne enote ob intervencijah predvsem v zimskem času. S tem projektom se bo
sofinanciralo izgradnjo prizidka obstoječi garaži. Prizidek je zasnovan kot podaljšanje gabaritov
obstoječe garaže v smeri JV. Tlorisne dimenzije prizidka znašajo 10,09 x 6,84 m, s čimer bi se tlorisna
površina garaže povečala za 52,14 m2. Znotraj prizidka bi se uredila še shramba v velikosti 6,07 m2.
Novi del je zasnovan kot enoetažen opečni objekt z betonskimi vezmi, ki je temeljen na pasovnih
temeljih. Znotraj prizidka je predvidena armiranobetonska talna plošča. Enokapna
armiranobetonska streha se bo višinsko navezala na obstoječi objekt. Izbrana je tradicionalna opečna
kritina. Povezava z obstoječo garažo se bo izdelala z rušitvijo JV stene in izdelavo armiranobetonske
preklade. V JZ steni prizidka so predvidena dvižna vrata za vstop in dostop v garažo z druge strani
gasilskega doma. Na zunanji strani se bo izdelala fasada s toplotno izolacijo in tankoslojnim ometom.
Za nameravano gradnjo je izdelana projektna dokumentacija, ki je usklajena z zahtevami vseh
pristojnih mnenjedajalcev, saj so pridobljena vsa pozitivna mnenja o skladnosti s projektnimi pogoji
in zakonodajo s področja graditve objektov v Republiki Sloveniji. Prav tako so pridobljena vsa
soglasja ostalih strank v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. Na Upravni enote Koper je že
vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izgradnja prizidka je predvidena na parceli
številka 883, katastrska občina 2625 Krkavče. Lastnik parcele in obstoječih objektov na njej je
Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče. Z izgradnjo prizidka garaže Prostovoljnega gasilskega
društva Krkavče bi se zagotovilo ustrezno garažiranje gasilskih vozil, kar posledično pomeni
zmanjšanje stroškov za vzdrževanje vozil, boljšo pripravljenost vozil na intervencije, boljšo odzivnost
operativne enote gasilskega društva, večjo varnost članov operativne enote ter navsezadnje večjo
varnost vseh krajank in krajanov Krajevne skupnosti Šmarje.
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11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

217.634 €

1102 Program ref orme kmetijstv a in živilstva

140.000 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

37.000 €

OB050-07-0146 Regresiranje pridelave

37.000 €

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,
izboljšanje naravnega okolja ter tehnološki modernizaciji.
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
OB050-07-0147 Razvoj pridelovalnih kapacitet

61.500 €
8.500 €

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. sredstva so namenjena predvsem za izvedbo
modernizacije predelovalnih kapacitet. V porastu je število olkarjev in vinarjev, ki vse več vlagajo v
modernizacijo proizvodnje, saj le tako lahko sledijo trendom in razvoju.

OB050-07-0148 Razvoj dopolnilne dejavnosti

3.000 €

Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je izjemnega pomena za razvoj našega
podeželja, zato bomo posamezne pomoči oziroma povečanje intenzivnosti teh usmerjali v razvoj
turističnih kmetij, kot dopolnilno dejavnost, ki povečuje konkurenčnost, dvig kvalitete storitev in v
končni fazi ponudbe. Sredstva, ki se dodelijo na osnovi potrjenih shem državnih pomoči za ukrep DE
MINIMIS, so namenjen za nakup opreme in izvajanje promocije, kot ključna pri razvoju dopolnilne
dejavnosti.

OB050-16-0103 KS Gračišče - Obnova obzidja na taboru v Kubedu
Operacija Obnove obzidja na taboru pri Kubedu je v fazi prijave na področje razpisa e kultura in
kulturna dediščina.
Ostanki nekdanjega tabora, ki se nahaja na kraški vzpetini Grad v Kubedu, in pripadajoče obzidje.
Danes so vidni ostanki tabora, ki ga sestavljajo cerkev sv. Florijana, stolp – zvonik ter manjši stavbni
nizi - EŠD - evidenčna številka dediščine: 1318. Celota je obdana z obzidjem s stolpom na vhodu. Ker
se je v obzidje skozi zgodovino večkrat posegalo, je sanacija le tega nujna. Obzidje je namreč za razliko
od ostalih gradbenih struktur (cerkev sv. Florijana, stolp) oz. stavb na Kubedu v izrazito slabem
fizičnem stanju. Obnova obzidja Tabora v Kubedu predstavlja konservatorsko zahteven poseg. Celota
je obdana z obzidjem s stolpom na vhodu. Obstoječe obzidje je sestavljeno iz 200 m obodnega pasu,
5 m porušenega dela ter iz vmesnih zidov skupne dolžine cca. 36 m. Večinoma je prepleteno z
bršljanom in drugim rastlinjem, ki dodatno uničujejo obstoječi kamniti zid.
Predvidena je obnova obstoječega kamnitega zidu z injektiranjem z maso, ki ne vsebuje cementa.
Kapa zidu se uredi tako, da se do višine 40 m obstoječi kamni pazljivo odstranijo, zid se ojača z
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armaturo oz. sidri, ki bo oblikovani kot kapa, ki se obdela z obstoječimi kamni ter zasadi s trajnicami
kot so npr. homulice. Manjkajoče kamne v obstoječem kamnitem zidu se nadomesti z novimi, enake
strukture. Obstoječe okenske odprtine z ertami se zapolni in finalno obdela z ometom. Celotni zid se
nato fugira.
V Načrt razvojnih programov je projekt vključen z namenom, da občina lahko kandidira na javne
razpise za pridobitev nepovratnih sredstev.

OB050-17-0077 OSP Outdoor Sports Park

35.000 €

Projekt zajema pripravo dokumentacije (izdelava strategije nosilnosti prostora, prometne strategije
na območju kraškega roba in izdelavo poslovnega načrta), izdelavo Celostne grafične podobe in
začetek promocijskih aktivnosti. Del sredstev se nameni tudi za druge spremljevalne dejavnosti v
okviru projekta, ki bodo v skladu s potrebami, kot jih bo izkazala pripravljena dokumentacija.
Kraški rob, bo leta 2025 veljal za najbolj organizirano plezališče v svetu, kjer skupaz vsemi naravnimi
danostmi tvori največji OUTDOOR SPOTRS PARK v regiji. Poznan bo po vrsti aktivnosti, ki jih
obiskovalci parka lahko udejanjajo na prostem skozi celo leto, v sozvočju z naravo in trajnostnimi
načeli.
Namen OSP-a je vzpostavitev referenčne točke zelenega podeželja in stičišča narave, turizma in
športa, ki ga dopolnjuje ponudba kulture, gastronomije in drugih prostočasnih aktivnosti. OSP
predstavlja platformo za razvoj podeželja, malega gospodarstva in obrtništva, športnega turizma,
turističnih produktov aktivni mediteranski oddih, odkrivanje kulture in narave ter plezanje na
zelenem podeželju. OSP bo omogočal razvoj novih programov, ustvarjal nove ideje in posledično
omogočal višjo kakovost aktivnega preživljanja časa za občane in obiskovalce MOK. Gre za prostor,
kjer se izmenjajo dobre izkušnje, znanja ter dobre prakse, ki temelji na povezovanju različnih
akterjev ter njihovem aktivnemu sodelovanju.
Cilji: v sožitju z naravo urediti športno rekreativne površine; dvigovanje športno rekreacijske ravni
občanov; trajnostni razvoj programov in območja; povečati privlačnost destinacije in njegovo
oživljanje, predvsem zelenega podeželja; spodbujanje ustvarjanja novih poslovnih priložnosti,
usmerjene v turizem in šport; spodbujanje inovativnega podjetništva; snovanje novih projektov in
produktov; vzpostaviti vključujoče družbeno okolje in povezanost skupnosti (mladi, starejši, različne
interesne skupine); organizacija in promocija kakovostnih vsebin in aktivnosti na zelenem podeželju
(produkti, dogodki in prireditve); izboljšanje kvalitete okolja in bivanja na zelenem podeželju;
- uveljavljanje koncepta »lokalnega izvora in lokalne identitete«; oblikovanje in trženje turistične
znamenitosti in ponudbe »zaledje kot razpršeni muzej, dediščinska vzgoja in osveščanje«;
spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest; zagotovitev ustreznih ukrepov varovanja narave
območja in njihovo izvajanje.
Projekt je v fazi priprave programske naloge, kot podlage potrebne za pripravo ustrezne izvedbene
in investicijske dokumentacije. V okviru projekta LIKE se je že pripravila Analiza rekreacije na
Kraškem robu, še dodatna izdelana dokumentacija se bo na izdelan dokument primerno navezala,
oziroma ga nadgradila, kar bo osnova za izdelavo programske naloge in poslovnega načrta.
OB050-19-0057 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti

15.000 €

Planirana sredstva so namenjena izvedbam sanacij poljskih poti, na katerih zaradi neutrjenosti in
vremenskih nevšečnosti prihaja do poškodb, ki onemogočajo prevoznost in dostop do obdelovalnih
površin. Sredstva se razporedijo po krajevnih skupnostih na osnovi poziva s podporo krajevnih
skupnosti, ki tudi same sofinancirajo te posege.
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11029003 Zemljiške operacije
OB050-07-0156 Program agromelioracij oljke

41.500 €
5.000 €

Ukrep se bo izvajal na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020, katerega veljavnost se
podaljša do leta 2023. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa. Gre za
agromelioracijske ukrepe na oljčnikih, ki zajemajo ureditev zemljišča in nabavo sadik.

OB050-07-0162 Program agromelioracije - sadjarstvo

3.500 €

Ukrep se bo izvajal na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020, katerega veljavnost se
podaljša do leta 2023. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa. Gre za
agromelioracijske ukrepe na sadovnjakih, ki zajemajo ureditev zemljišča in nabavo sadik.

OB050-07-0163 Program agromelioracije - pašniki obnova

3.000 €

Ukrep se bo izvajal na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Koper za obdobje 2014 – 2020, katerega veljavnost se
podaljša do leta 2023. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa. Gre za
agromelioracijske ukrepe, ki zajemajo ureditev pašnega zemljišča, opremljanje in ograditev in
ureditev napajališč za živino.

OB050-20-0179 Namakanje Sermin

10.000 €

Plačilo naročene študije o izvedljivosti namakanja kmetijskih površin ne bo realizirano v letu 2021,
zato se s spremembo proračuna za leto 2022 zagotavljajo sredstva za poplačilo pogodbene
obveznosti v letu 2022.

OB050-20-0180 Namakanje Vanganel

20.000 €

Plačilo naročene študije o izvedljivosti namakanja kmetijskih površin ne bo realizirano v letu 2021,
zato se zagotavljajo sredstva za poplačilo pogodbene obveznosti v letu 2022. S spremembo
proračuna za leto 2022 se zagotavlja tudi dodatnih 10.000 € za začetek priprave projektne
dokumentacije za izvedbo namakalnega sistema. Delni rezultati študije kažejo, da je možno zgraditi
infrastrukturo za namakanje v Vanganelski dolini.
1103 Splošne sto rit ve v kmetijstvu

26.000 €

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

26.000 €

OB050-07-0159 Ureditev azila za živali

26.000 €

V letu 2022 so predvidena nekatera nujna investicijsko vzdrževalna dela z namenom povečanja
bivalnih kapacitet zapuščenim živalim, kakor tudi kakovostnejši oskrbi slednjih. V ta namen bo
potrebno bo nabaviti tudi nekaj opreme. Sredstva za investicijsko vzdrževanje azila se zagotavljajo
v občinskih proračunih Občine Ankaran, Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran.
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1105 Ribištvo

51.634 €

11059001 Program razvoja ribištva

51.634 €

OB050-16-0080 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva

15.000 €

V letu 2022 je predvideno pridobivanje dokumentacije za projekte ribištva, s katerimi bi lahko
pridobili evropska sredstva.

OB050-20-0209 Projekt LAS - Center ribištva

36.634 €

Cilj operacije CENTER RIBIŠTVA je vključiti ribiče, ki bi v projektu sodelovali kot uporabniki uslug in
ciljev operacije. Ribičem bi bila zagotovljena kratka dobavna veriga, shranjevanje ulova pri dosegu
boljše cene ter podpora pri njihovem delu. Ribiči malega priobalnega ribolova, zaradi svoje majhnosti
v sektorju predstavljajo šibek člen, kar pa bo izvedba operacije izravnala in združeni bodo izkazali
večji potencial majhnega priobalnega ribolova. Z vidika ribolova bodo zagotovljena nova in predvsem
ohranila se bodo modra delovna mesta ter razvil se bo skupni produkt. Projekt se v višini 85 %
upravičenih sredstev financira iz Evropskega sklada za razvoj podeželja.
V letu 2021 in 2022 so konkretne aktivnosti MOK na projektu: obveščanje, CGP in blagovna znamka
za povečanje dodane vrednosti ribištva, izdaja ribjega vodnika, obogatitev programov na obstoječih
prireditvah z vsebinami ribištva in ribje kulinarike, promocijski dogodki in delavnice vezane na
povezovanje ribičev in vinarjev, organizacija začetnega in zaključnega projektnega dogodka.
S spremembo proračuna za leto 2022 se zagotavlja dodatna sredstva zaradi zamika dinamike
izvedbenih aktivnosti v letu 2021.
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

285.058 €

1206 Urejanje področja učin kovite rabe in obnov ljivih virov energije285.058 €
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

285.058 €

OB050-21-0016 Projekt SOPOREM

285.058 €

Pri spopadanju s podnebnimi spremembami in okoljskimi izzivi ima proizvodnja električne energije
iz obnovljivih virov pomembno vlogo, ter predvsem zelo velik še neizkoriščen potencial. Poraba
električne energije je v logistiki in pristaniških operacijah velika, izkoriščanje sončne energije pa nam
ponuja priložnost za znižanje stroškov porabe energije in zmanjšanje emisij CO2. Projekt je potreben
za vzpostavitev proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v koprskem pristanišču in Mestni
občini Koper (MOK). S projektom bomo zgradili dve sončni elektrarni in pripomogli k zmanjšanju
ogljičnega odtisa ter prispevali k zmanjšanju emisij in toplogrednih plinov. S pomočjo norveškega
partnerja bomo preučili kar najboljše možne rešitve za izkoriščanje obnovljivih virov energije –
predvsem sončne energije, s pogledi in usmeritvami za naprej. Projekt bo omogočil izjemno (za 14
%) povišanje trenutne kumulativne moči sončnih elektrarn v celotni Obalno-kraški regiji. Poleg
okoljskega vidika oz. pozitivnih vplivov za doseganje svetovnih in evropskih ciljev za zmanjšanje
klimatskih sprememb bomo z izgradnjo sončne elektrarne zagotovili višjo energetsko
samozadostnost edinega slovenskega tovornega pristanišča in manjšo odvisnost od nihanja cen
električne energije na trgu ter izjemno pripomogli k povečanju izkoriščenosti sončne energije v
najbolj s soncem bogati slovenski regiji.
Splošni cilj projekta je povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov. Specifični cilji projekta so
povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov v koprskem pristanišču za cca. 3300 MWh/leto in
povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov v MOK za cca. 297.000 kWh/leto.
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Navedeni projekt se uvršča v NRP s spremembo proračuna za leto 2022 z namenom možnosti
kandidiranja za pridobitev načrtovanih virov sofinanciranja. Izvedba bo potekala le ob predvideni
dinamiki začrtanih virov financiranja.
Razmerje sofinanciranja projekta SOPOREM je v predvideno v okviru Norveškega finančnega
mehanizma za obdobje 2014–2021 v višini 100%. DDV je na projektu upravičen strošek.
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE12.889.381 €
1302 Cestni promet in infrastruktura
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
OB050-07-0065 Dokumentacija - cestne infrastrukture

12.889.381 €
4.162.860 €
50.000 €

Predvidena sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev cest, krožnih
križišč, pločnikov in kolesarskih površin.

OB050-07-0070 Preplastitve in sanacije mestnih ulic

60.000 €

V okviru sredstev na projektu se bo izvajalo nujna dela na posameznih dotrajanih odsekih mestnih
ulic v mestnem jedru Kopra.

OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzd. na cestah

100.000 €

Intervencije in investicijsko vzdrževanje občinskih cest bo usmerjeno predvsem v zagotavljanje
boljših prometnih razmer na občinskih cestah, umirjanju prometa z različnimi prometnimi ukrepi,
sanaciji posedov na cestiščih ter reševanju problematike odvodnjavanj meteornih voda iz javnih cest
v zalednih predelih občine.

OB050-08-0021 Ureditev krožišč

20.000 €

Predvidena je preureditev nekaterih obstoječih krožišč zaradi povečanja pretočnosti krožišč in večje
prometne varnosti.

OB050-16-0062 KS Semedela - preplastitev Vegove ulice

100.000 €

V letu 2022 se nadaljuje z drugo fazo ureditve Vegove ulice v kateri se uredi komunalno
infrastrukturo - ločen sistem kanalizacije in vodovod ter zgornji ustroj ceste. Ureditev bo zaključena
v letu 2023.

OB050-16-0063 Sanacija ulic in parkirišč v Šalari

20.000 €

S spremembo proračuna za leto 2022 se sredstva predvidijo za pripravo dokumentacije za ureditev
poplavnega območja v Šalari, ki je bila začeta že v letu 2021.

OB050-17-0032 Obnova vozišča JP 677340 Bonini - Prade, del

85.000 €

Predvideno je nadaljevanje obnove občinske ceste JP 677340 Bonini - Prade, ki se bo izvajalo v letu
2022 in 2023.
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OB050-17-0083 KS Škocjan - Ureditev odvodnjavanja v Škocjanu

15.000 €

Investicija predstavlja ureditev odvodnje meteornih vod v dolžini cca. 60m ter saniranje vozišča
površine za zagotovitev prevoznosti (tamponska izvedba). Investicija je bila pričeta konec leta 2021,
v leto 2022 se s spremembo proračuna za leto 2022 prenaša poplačilo finančnih obveznosti skladno
s pogodbo z izvajalcem gradbenih del.

OB050-17-0084 KS Črni kal - Sanacija ceste Kastelec-Socerb

346.040 €

V letu 2021 se je pristopilo k celoviti ureditvi lokalne ceste Kastelec-Socerb v dolžini cca. 700m na
osnovi pridobljene projektne dokumentacije. Investicija zajema preplastitev celotnega vozišča
lokalne ceste mimo vasi Kastelec, sanacijo pločnikov, dograditev manjkajoče javne razsvetljave,
izvedbo hitrostne ovire s prehodom za pešce ter ureditev ustreznega avtobusnega postajališča.
Skladno s spremembo časovnega načrta je spremenjena tudi dinamika financiranja. S spremembo
proračuna za leto 2022 se za pokrivanje pogodbenih obveznosti iz leta 2021 poveča načrtovana
višina sredstev za izvedbo projekta, ki bo zaključen v letu 2022.

OB050-17-0088 KS Šmarje - Ureditev ceste Koštabona - Dragonija

10.000 €

S spremembo proračuna za leto 2022 se zagotavlja dodatna sredstva za najnujnejše posege za
zagotovitev prevoznosti makadamske ceste iz Koštabone do doline Dragonije, ki je zastavljena kot
kontinuirana naloga že vrsto let.

OB050-17-0090 KS Škocjan- ureditev ceste na Triban

85.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 predvidena ureditev kritičnega odseka ceste.

OB050-17-0091 KS Škocjan - ureditev ceste Kampel Brda

143.000 €

Investicija izgradnje pločnika, delne razširitve vozišča, postavitve javne razsvetljave, izgradnja
meteorne kanalizacije in sanacija mostička na javni povezovalni cesti Kampel Novaki-Kampel Brda v
dolžini cca. 200m se skladno s terminskim planom izvedbe nadaljuje in zaključi v letu 2023.

OB050-19-0035 KS Črni kal - cesta Hrastovlje Dol

50.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 predvideno nadaljevanje naslednje faze ureditve odseka ceste z
zaključkom del v letu 2023.

OB050-19-0036 KS Sv. Anton - sanacija ceste Potok - Sv. Anton

50.000 €

V letu 2021 se je pričelo urejanje javne ceste Potok - Sv. Anton z zaključkom v letu 2022 skladno s
predvidenimi terminskim planom izvedbe.

OB050-19-0038 KS Olmo - stara Šmarska cesta

81.961 €

V letu 2021 se je pričela izgradnja pločnika v spodnjem delu stare Šmarske ceste, kjer je največja
poselitev. Zaključek investicije je predviden v letu 2022. V letu 2021 je izvajalec gradbenih del izvedel
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manj del (zaradi težav z dobavo materialov) kot je bilo predvideno. Zato so s spremembo proračuna
za leto 2022 v letu 2022 predvidena sredstva v večjem obsegu glede na prevzeto pogodbeno
obveznost.

OB050-19-0040 KS Škocjan - pločnik in peš pot Istrska cesta

40.000 €

V letu 2020 se je izdelalo projektno nalogo za ureditev pločnika in peš poti na Istrski cesti. V letu
2021 je bila predvidena izdelava potrebne projektne dokumentacije. V letih 2023 - 2024 izvedba
investicije skupaj s fekalno kanalizacijo.
Zaradi neuspešno izvedenega razpisa za izbiro izvajalca izdelave projektne dokumentacije (na
povabilo o oddaji ponudbe se ni odzval noben ponudnik) se sredstva za izdelavo projektne
dokumentacije s spremembo proračuna prenese v leto 2022.

OB050-19-0041 KS Vanganel - sanacija ceste Vanganel-Hliban

100.000 €

V letu 2021 je bila predvidena izdelava dokumentacije za ureditev ceste na Hliban. Skladno s
predvidenimi terminskim planom izvedbe se bo pričelo s sanacijo vozišča v letu 2022 in
zaključevanjem le te v letu 2023.

OB050-19-0042 KS Hrvatini - cesta Norbedi

27.246 €

V letu 2021 je bila predvidena ureditev ceste v naselju Norbedi z ustreznim odvodnjavanjem
meteornih vod. Skladno s spremembo časovnega načrta je spremenjena tudi dinamika financiranja.
Za pokrivanje pogodbenih obveznosti iz predhodnega leta, ki se nanašajo na izvedbo projekta, ki bo
zaključen v letu 2022 je s spremembo proračuna predviden prenos sredstev v leto 2022.

OB050-19-0049 KS Črni kal - cesta Krnica - Rižana

103.000 €

V letu 2021 je bil predviden začetek rekonstrukcija odseka ceste med Rižano in Krnico na najbolj
kritičnih delih. Na spremembo časovnega načrta je vplival zamik pri pridobivanju zemljišč in
pridobivanju geotehničnih preiskav in analiz.

OB050-19-0066 KS Pobegi Čežarji ureditev cestišča Frenkova ulica in Novo naselje 102.000 €
V letu 2022 bomo pristopili k celoviti ureditvi ceste za v Novo naselje in dela Frenkove ceste, ki se bo
zaključila v letu 2023.

OB050-19-0068 KS Pobegi-Čežarji - Ureditev ceste v Montinjančevem naselju

15.000 €

V letu 2021 se je saniralo javno dostopno cesto v Montinjančevem naselju v dolžini 140 metrov. V
sklopu investicije se je saniralo celoten zgornji ustroj ceste, obnovilo vodovod, saniralo kanalizacijske
cevi, obojestransko vgradilo robnike ter podaljšalo infrastrukturo javne razsvetljave. Ob sanaciji je
bilo potrebno izvesti na terenu več del, kar je vplivalo na spremembo časovnega načrta izvedbe. Za
pokrivanje pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na izvedbo projekta, se s spremembo proračuna v
letu 2022 zagotavljajo dodatna sredstva.
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OB050-19-0078 KS Bertoki - Celovita ureditev območja ceste I. Starca

300.000 €

V letu 2021 in 2022 se bo pristopilo k celostni ureditvi območja C. Ivana Starca, kar predvideva
ureditev vse potrebne komunalne infrastrukture.

OB050-19-0082 KS Šmarje - Ureditev ceste Grinjan

60.000 €

V letu 2021 se je začelo z ureditvijo ceste, kar je zaradi posledic plazu zahtevalo dodatna dela. S
spremembo proračuna za leto 2022 se bo zagotovilo dodatna sredstva za nujne ukrepe za
preprečevanje udiranja vod iz javne ceste na nižje ležeče parcele in posledično povzročanja škode ter
betoniralo bankine za zaščito ceste in prometa na njej.

OB050-19-0084 KS Šmarje - Sanacija ceste Šmarje – Grintovec

40.000 €

Saniralo se bo odsek, ki je najbolj dotrajan v dolžini cca. 200m. Skladno s predvidenimi terminskim
planom izvedbe bo investicija zaključena v letu 2022.

OB050-19-0090 KS Škofije - Sanacija cest Plavje-Urbanci, zaselek Puberli

0€

Poseg je bil v celoti zaključen v letu 2021 in pokrit s prerazporeditvijo sredstev.

OB050-19-0094 KS Gradin - Sanacija ceste Reparac- Pregara-Brezovica

183.000 €

Predvidena je fazna rekonstrukcija ceste od Reparca do Pregare proti Brezovici.
V prvi fazi je načrtovana izvedba rekonstrukcija ceste po obstoječi trasi od Reparca proti Pregari v
dolžini 1.100 m.
Cestišče je na posameznih odsekih dotrajano in poškodovano. Celotna trasa ceste je spremenljive
širine, bankine so neutrjene, odvodnjavanje ni urejeno.
Cesto se bo ustrezno razširilo na 4.50 m in popravilo dotrajano vozišče, posebna pozornost bo
namenjena ustreznemu načinu odvodnjavanja.
S spremembo proračuna za leto 2022 se zagotavljajo dodatna sredstva za izvedbo enega odseka, ki
ni bil realiziran v letu 2021.

OB050-19-0106 Kolesarska in pešpot - del Istrskega odreda

308.546 €

Zaradi vse večjega števila občanov, ki poleg uporabe koles za rekreacijo, le to uporabljajo tudi za
dnevne migracije in to želijo opraviti na trajnostni in okolju prijazen način, se je pokazala potreba po
ureditvi oziroma dopolnitvi urejanja kolesarskih poti. Predvidena je izgradnja varnega odseka
kolesarske povezave na Ulici Istrskega odreda od krožišča Hofer do krožišča Lekarne Olmo. Z izvedbo
investicije bo dopolnjena in uporabniško izboljšana mreža pešpoti in kolesarskih poti ter povečana
varnost kolesarjev v prometu.
Izvedba celotne investicije je na podlagi dokumentacije ovrednotena v višini 347.412 €.
Mestna občina Koper se je z navedenim projektom že prijavljala na odprte razpise za pridobitev
sredstev sofinanciranja (sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostnih
teritorialnih naložb).
V okviru projekta je v letu 2021 pridobljena projektna dokumentacija. Mestna občina Koper bo
intenzivno izvajala vrsto aktivnosti za uspešne prijave projekta v tekoči finančni perspektivi za
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pridobitev virov sofinanciranja predvsem iz naslova Trajnostne urbane mobilnosti in izvedbe
kolesarskih poti.

OB050-19-0133 PP Asfaltiranje javne poti v Škocjanu

18.648 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Gre za ureditev dela dveh javnih poti v
Škocjanu, ki sta še makadamski. Ob močnejših padavinah ju izperejo meteorne vode, ki odnašajo
gramoz. Problematične so predvsem klančine; poti sta po vsakem deževju razriti in polni jarkov.
Prevoznost poti so v preteklih letih urejali stanovalci na lastne stroške.
Predlaga se trajnejša ureditev in asfaltiranje dela javne poti s parcelno št. 3956 in dela javne poti s
parcelno št. 3951, obe k.o. Bertoki z utrditvijo podlage, asfaltiranjem poti, odvodnjavanjem in
utrditvijo bankin. Projekt se bo izvedel na delu javne poti s parcelno št. 3956 (do vrha klančine, do
parcelne št. 3962) in del javne poti s parcelno št. 3951 (do začetka parcele št. 3956), vse k.o. Bertoki,
s čimer bo izboljšana kvaliteta bivanja in prometna varnost vseh udeležencev v prometu.
Ker predlagana ureditev poteka po parcelah v lasti Republike Slovenije, se je v letu 2021 pristopilo k
pridobitvi parcel in se bo ureditev izvedla v letu 2022.

OB050-19-0183 KS Šmarje - ureditev ceste v dolini Dragonje

154.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 predvideno nadaljevanje naslednje faze ureditve odseka ceste z
zaključkom del v letu 2023.

OB050-20-0008 PP Umiritev prometa na Pobeški cesti pri Cesti borcev

20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. S tem projektom bomo izboljšali
varnost pešcev pri prehodu čez cesto in olajšali zavijanje v levo iz Ceste borcev v smeri Prade. Na
mestu obstoječega prehoda za pešce na Pobeški cesti, pri stičišču s Cesto borcev, ob hiši z naslovom
Cesta borcev 33, bi postavili dvignjen prehod za pešce, s katerim bi poskrbeli za večjo varnost in
hkrati zmanjšali previsoke hitrosti voznikov.

OB050-20-0026 PP Ureditev Ferrarske ulice od sodišča do pristanišča

17.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Predlog rešuje celovito urejenost
mesta. V mestu je bilo v preteklem obdobju urejenih veliko javnih površin in območij (s čimer je
mesto zaživelo, območja so postala varnejša in prijetnejša) in s to prakso bi veljalo nadaljevati, da bi
bila podoba mesta čim bolj uravnotežena, okoljsko skladna in harmonična. Sedanje stanje Ferrarske
ulice, v predelu od krožišča pri Bonifiki do vhoda v pristanišče, ni enako zadovoljivo urejeno. Območje
je razmeroma zanemarjeno posebej med sodiščem in objektom Barka oziroma vhodom v pristanišče,
kjer gre tako za poslovno cono kot stanovanjske soseske, na katerih se dnevno zadržuje veliko število
občanov. Bistvo predloga je, da se ta del mesta hortikulturno uredi. Ob izgradnji novega vhoda v
pristanišče na strani Sermina se je v tem delu mestno jedro v pomembni meri razbremenilo
tovornega prometa, hkrati pa so tu nastali in še nastajajo novi stanovanjski objekti, kjer se bo
zadrževalo čedalje večje število ljudi. Zasadili bomo oleandre po sredini otoka med cestiščema,
sanirali pločnika od objekta Koprskih vrat do objekta Barka ter ozelenili in postavili klopi vzdolž
pločnika, postavili klopi pred objektom Koprska vrata in uredili pločnika od sodišča do objekta
Porton. S tem projektom se bo povečala kakovost bivanja in varnost za vse občane.

22

OB050-20-0027 PP Idejna zasnova postavitve krožišča pred zadružnim domom v Bertokih
8.000 €
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Obstoječe križišče pred zadružnim
domom v Bertokih zahteva kompleksno prometno preureditev za nemoteno pretočnost prometa in
varnost vseh udeležencev. Udeleženci prometa, ki se priključujejo na glavno cesto s strani priključka
zadružni dom-trgovina proti hitri cesti naletijo na težavo varnega vključevanja zaradi nepreglednosti
ovinka s smeri Bivja, prometnosti glavne ceste in neprilagojene hitrosti prometnih udeležencev,
predvsem s smeri Bivja. Cesta je kategorizirana kot državna cesta, zato je potrebno predhodno
soglasje države, ki pa za odločanje potrebuje izdelano študijo in IDZ. V prvi fazi bi projekt obsegal
naročilo in izdelavo idejne zasnove in prometne študije za postavitev krožišča, v drugi fazi pridobitev
soglasja države in v tretji fazi delitev stroškov z državo ter umestitev projekta v občinski proračun.
Predmet tega projekta je izpeljava prve faze projekta. S tem projektom bi zagotovili večjo varnost
udeležencev, lažje vključevanje v promet in boljša pretočnost prometa.

OB050-20-0029 PP Ukrepi za umiritev prometa v Dolu

10.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V vasi Dol je vsak dan več prometa,
predvsem zunanjih, ki prihajajo na pohode, pa v sosednjo vas Zanigrad. Ugotavljamo, da se po vasi
vozi zelo hitro, kar je nevarno. V vasi živi kar nekaj mladih družin z majhnimi otrok, ki se igrajo in
sprehajajo. Zaradi varnosti in omejitve hitrosti je potrebno postaviti več hitrostnih ovir kot ukrep za
umirjanje prometa, znakov z omejitvijo hitrosti, opozorilne table in cestna ogledala. Postavitev
predlagamo na začetku vasi pred vhodom in izhodom iz tunela in po celotni vasi.

OB050-20-0033 PP Asfaltiranje poti v Dekanih

20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. S tem projektom se je uredilo del
makadamske poti v Dekanih, katero uporabljajo stanovalci, pohodniki in drugi. Prej neurejen del poti
z makadamsko podlago na klančini se je uredilo z novo tamponsko podlago in zaključilo v asfaltni
izvedbi.

OB050-20-0035 PP Popravilo dela vaške ceste pred otroškim vrtcem v Rižani

20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. S tem projektom bomo uredili del ceste,
ki iz dneva v dan bolj razpada in s tem je ogrožena varnost voznikov, mimoidočih in otrok, ki prihajajo
v vrtec. Obnovilo se bo cesto od odcepa za Rozar, pa do mostu pred odcepom za Krnico v dolžini cca
38m. Ponekod asfalta ni več, drugje pa je v razpadajočem stanju, luknje, udrtine, določen je bil večkrat
prekopan, zaradi vzdrževanja vodovoda. Cesta je zelo prometna in sicer uporabljajo jo različni
uporabniki, otroški vrtec, lokalni promet, kmetijska mehanizacija in manjša tovorna vozila. Izboljšali
bomo prevoznost in s tem zagotovili večjo varnost na tem delu ceste (predel je delno na ovinku),
predvsem v času, ko v vrtec prihajajo otroci in se starši umikajo luknjam na cesti in s tem ovirajo
ostali promet. Potrebno bo odstraniti staro plast asfalta, položiti novi asfalt in postaviti cestne
označbe BUS in prehod za pešce. Po zaključku projekta se bo izboljšala varnost vseh udeležencev v
prometu, zmanjšal se bo hrup in prah, ki ga povzroča poškodovano cestišče.

OB050-20-0088 KS Vanganel-Razširitev mostička in širitev ovinka na cesti Vanganel-Montinjan
15.000 €
Pristopili bomo k razširitvi ovinka in ceste z namestitvijo zaščitne ograje in preplastitvijo cestišča. V
letu 2022 se bo pripravila projektna dokumentacija.
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OB050-20-0090 KS Vanganel-Sv. Ubald- ureditev odvodnjavanja, propustov, asfaltiranje 80.000
€
Pristopili bomo k II. fazi urejanja odvodnjavanja meteornih vod in asfaltiranja cestišča v Sv.Ubaldu.
V letu 2021 bo izdelan projekt, sledila bo izvedba v letu 2022.

OB050-20-0091 KS Gradin-Sanacija ceste Brezovica-Gradin-Sirči

5.000 €

Pristopili bomo k pridobitvi projektne dokumentacije za ustrezno ureditev odvodnjavanja in sanacijo
vozišča, s čimer bo zagotovljena večja prometna varnost.

OB050-20-0092 KS Gradin-Sanacija ceste /zidu/križišče Žrnjovec

50.000 €

Predvidena je sanacija zidu, ki se ruši, vzdolž katerega poteka javna pot-cesta, ki je tudi šolska pot.
Zaključek predviden v 2023.

OB050-20-0095 KS Šmarje-Namestitev avtobusnega postajališča Grintovec

10.000 €

Pred vhodom v vas Grintovec je prostor za namestitev avtobusnega postajališča za krajane. Potrebno
je zagotoviti primerno označitev in zagotoviti varnost v prometu, kar bo izvedeno v 2022.

OB050-20-0097 KS Boršt-Cesta Baratali Hrpelci

30.000 €

Predvidena je ureditev ceste v dolžini 700m, širine 3m. Predvidena je izvedba v dveh fazah in sicer v
letu 2021 in v letu 2022.

OB050-20-0098 KS Boršt-Sanacija lokalne ceste križišče Boršt - Glem II. faza

5.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 predvidena pridobitev projektne dokumentacije za sanacijo lokalne
ceste križišče Boršt - Glem II.faza.

OB050-20-0101 KS Dekani-Ureditev parkirišča ob Stari garaži

25.000 €

V teku je priprava projektne dokumentacije za ureditev parkirišča in parka ter izgradnjo mostu čez
potok, kar bo omogočilo povezavo parkirišča z centrom vasi. V letu 2022 je predvidena komunalna
ureditev. KS Dekani bo projekt ureditve parkirišča sofinancirala.

OB050-20-0104 KS Dekani-Ureditev pločnika v naselju »Grubelce«

10.000 €

V okviru projekta se bo v letu 2022 pripravila ustrezna investicijska dokumentacija. V letu 2021 je
pridobljena projektna dokumentacija PZI, geodetski posnetek s popisi del.

OB050-20-0107 KS Škocjan-Šalara - Pradisiol povezava

15.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije.
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OB050-20-0110 KS Hrvatini-Cesta mimo gasilskega doma

10.000 €

V letu 2022 je predviden začetek izvedbe pločnika mimo gasilskega doma v Hrvatinih.

OB050-20-0114 KS Semedela-Ureditev Levstikove ulice

80.000 €

V letu 2022 je v okviru projekta predvideno asfaltiranje okolice objektov, postavitev fizične ovire
med objektom 5 in 3, zaris intervencijske poti ter sanacija zidu z izvedbo ustreznega odvodnjavaja
ter izgradnjo podpornega zidu med Levstikovo in Veluščkovo.

OB050-20-0115 KS Marezige-Sanacija ceste Kozloviči-Trsek

203.000 €

V okviru projekta se je v letu 2021 pristopilo k pripravi ustrezne dokumentacije za ureditev ceste, ki
je v zelo slabem stanju z večjimi vdori na cestišču in brez urejenega odvodnjavanja. Načrtovan
začetek sanacije v letu 2021 se je zamaknil, zato se s spremembo proračuna za leto 2022 prenašajo
tudi sredstva iz 2021, za ta predviden poseg.

OB050-20-0120 KS Sv. Anton-Asfaltiranje ceste Šušteti - Kortina

10.000 €

V letu 2022 je v predvideno asfaltiranje vozišča in ureditev izogibališč na cesti Šušteti - Kortina.

OB050-20-0124 KS Črni kal-sanacija vaške ulice v Črnem Kalu

8.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 predvidena sanacija vaške ulice v Črnem Kalu od hišne številke Črni
Kal 32-24.

OB050-20-0128 KS Olmo Prisoje-Cesta na Markovec - tretji pas za vstop v smer CNM 3-17
10.000 €
V letu 2022 je v okviru projekta predvidena priprava ustrezne dokumentacije za izgradnjo tretjega
pasu za vstop v smer Cesta na Markovec 3-17.

OB050-20-0133 KS Škofije-Obvoznica Fortezza

20.000 €

V letu 2022 je v okviru projekta predvidena pridobitev ustrezne projektne dokumentacije za
obvoznico Fortezza, ki je pomembna prometna navezava na novo osnovno šolo.

OB050-20-0135 KS Škofije-Ureditev cest v Škofijah

3.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 predviden začetek ureditve cest v Zgornjih Škofijah po gradnji
kanalizacije z zaključkom v letu 2023.

OB050-20-0145 KS Gračišče-sanacija ceste v Popetrah

20.000 €

V letu 2022 je v okviru projekta predvidena sanacija odseka ceste v vas iz smeri Gračišča v dolžini 90
m in popravilo podpornega zidu pod cesto.
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OB050-20-0146 KS Gračišče-rekonstrukcija ceste Sočerga - Tuljaki- Butari

20.000 €

V letu 2022 in v letu 2023 je v okviru projekta predvidena sanacija dotrajanega vozišča na relaciji
Sočerga-Tuljaki.

OB050-20-0151 KS Gračišče-Gračišče - izgradnja pločnika

20.000 €

V letu 2023 je v okviru projekta predvidena nasproti OMV bencinskega servisa postavitev pločnika.
OB050-20-0153 KS Pobegi - Čežarji-Cesta na Rižano

30.000 €

V letu 2022 in v letu 2023 je v okviru projekta predvidena preplastitev v dolžini cca 1100 m, ureditev
izogibališč, zaključek sanacije podpornega zidu ter ureditev odvodnjavanja in bankin. Previdena je
tudi namestitev dveh hitrostnih ovir.

OB050-20-0167 KS Semedela - ureditev stopnišč

20.000 €

V letu 2021 je v okviru projekta predviden pričetek urejanja stopnišč v Semedeli, ki se bo nadaljevalo
v letu 2022.

OB050-20-0183 Krožišča na Dolinski

40.000 €

Predvidena je pridobitev projektne dokumentacije za krožišče na Dolinski pri Mercatorju.

OB050-20-0185 KS Škofije - Cesta na Tinjan

30.000 €

V letu 2022 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo investicije.

OB050-20-0215 KS Rakitovec - ureditev ceste VLCE

20.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 predvidena ureditev ceste, ki je sestavni del vasi.

OB050-20-0218 KS Olmo Prisoje - cesta J

20.707 €

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega
dovoljenja ter projektne dokumentacije za izvedbo gradnje za t.i. cesto J - nad Šmarsko cesto v Kopru
v sklopu komunalnega opremljanja območja. Za pokrivanje pogodbenih obveznosti iz predhodnega
leta, ki se nanašajo na izvedbo projekta, ki bo zaključen v letu 2022 je s spremembo proračuna
predvideno povečanje sredstev.

OB050-20-0219 KS Rakitovec–asfaltiranje ceste proti Brestu 60.000
V letu 2023 se bo pristopilo k asfaltiranju ceste od igrišča mimo garaže proti Brestu. Cesta je
makadamska in služi kot obvoz.
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OB050-21-0015 Projekt REACT

369.712 €

Namen projekta je uvedba sistema izposoje javnih koles v Mestni občini Koper in s tem zagotovitev
pogojev za udobno in privlačno kolesarjenje ter povečanje deleža kolesarjenja pri opravljanju
vsakodnevnih poti. Investicija dolgoročno vpliva na zmanjšanje emisij nevarnih snovi v zraku in
pozitivno vpliva na zdravje in počutje posameznika ter pripomore k večji pretočnosti mesta.
Glavni cilj projekta je povečati uporabo koles v mestu in zagotavljati dnevno mobilnost kolesarjev pri
opravljanju vsakodnevnih poti. Neposredne koristi sistema izposoje koles, namenjenim dnevni
mobilnosti, se bodo odrazile v zmanjšanju emisij nevarnih snovi v zrak, večji pretočnosti prometa in
pozitivnem vplivu na večjo fizično aktivnost ljudi. Z investicijo bo Mestna občina Koper pripomogla
k reševanju strateških izzivov in ciljev Celostne prometne strategije Mestne občine Koper. Projekt
predvideva uvedbo sistema izposoje javnih koles v naselju Koper, ki bo obsegala postavitev 17
kolesarnic, kjer si bo mogoče izposoditi kolo. Sistem javne izposoje e-koles pomeni tehnološko in
funkcionalno enotno celoto, katere ključna značilnost pa je fleksibilnost v smislu dopolnjevanja in
rasti, sprememb mikrolokacij. Sistem v celoti predvideva uporabo e-koles enotnega modela, in sicer
v začetnem številu skupno 102 kolesi.
V letu 2021 se je MOK prijavila na razpis Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021. Uspešnost
prijave se bo izvedela spomladi leta 2022.
MOK je vodilni partner projekta, v katerem sodelujejo še ostali projektni partnerji: ZRS Koper,
D’agency, d.o.o. ter tri Norveške občine (Vagan municipality, Rost municipality, Varoy municipality).
Skladno z zavezo ob pripravi se navedeni projekt s spremembo proračuna za leto 2022 vključuje v
Načrt razvojnih programov 2022-2025.
13029003 Urejanje cestnega prometa
OB050-07-0078 Ureditev parkirišč, garažnih hiš

6.698.086 €
20.000 €

Predvidena sredstva so namenjena pridobitvi projekta za nadzidavo garažne hiše v Prisojah.

OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimov

67.000 €

Predvidena sredstva so namenjena nabavi in izdelavi opreme za urejanje prometa v občini (gre za
mehanske fizične ovire kot npr. avtomatizirane fizične ovire, vključno z nadomestnimi rezervnimi
deli). Prav tako se iz te postavke nabavljajo radarsko opozorilne table, izvajajo se radarske meritve
in nadomeščajo dotrajana semaforska oprema, talni utripalci na prehodih za pešce, najemnine
radarjev. S spremembo proračuna za leto 2022 se zagotavljajo sredstva za dodatne nove ukrepe.

OB050-07-0256 Ureditev avtobusnih postajališč

20.000 €

V okviru planiranih sredstev je v letu 2022 predvidena nabava štirih avtobusnih čakalnic, ki se bodo
postavile po krajevnih skupnostih, skladno z njihovimi prioritetami in sicer Rakitovec – nadomestna,
Babiči - ob urejanju centra vasi, Dekani – Miši, Dekani – center.

OB050-16-0039 Parkirna hiša pod Muzejskim trgom

204.000 €

V letu 2022 se navedeni projekt zaključi z ureditvijo parka nad garažno hišo.
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OB050-17-0072 Obnova avtobusne postaje

1.718.699 €

V letu 2021 smo pristopili k prenovi obstoječe avtobusne postaje. Na podlagi izvedenega javnega
naročila za projekt Obnova avtobusne postaje v Kopru je bil izbran izvajalec za izvedbo gradnje, ki je
pričel z izvajanjem del v drugi polovici leta 2021. Izgradnja naj bi se zaključila v prvi polovici leta
2022. Skladno s predvidenim časovnim načrtom gradnje se je spremenila dinamika financiranja, za
kar so s spremembo proračuna za leto 2022 zagotovljena potrebna sredstva.
Projekt je prijavljen na 2. fazo povabila ZMOS za črpanje sredstev v okviru PN 4.4 - Ukrepi trajnostne
mobilnosti - CTN - kohezijski sklad. Sredstva sofinanciranja so odobrena.

OB050-17-0073 E- mobilnost

20.000 €

V okviru projekta e-mobilnost so v letu 2021 in 2022 predvidena sredstva za pripravo investicijske
in projektne dokumentacije za projekte, ki bi se sofinancirali s sredstvi EU za ta namen.

OB050-17-0098 KS Semedela- ureditev površin na Erjavčevi ulici

50.000 €

Predvidena sredstva so namenjena odstranitvi montažnih garaž in nadstreškov ter ureditvi in
sanaciji parkirišč in otroškega igrišča. Projekt bo zaključen skladno s predvidenimi terminskim
planom izvedbe.

OB050-19-0029 KS Žusterna - Garažna hiša Krožna c.

210.000 €

Planiran je pričetek obnove garažne hiše na Krožni cesti. Skladno s predvidenimi terminskim planom
izvedbe bo projekt zaključen v letu 2024.
V letu 2020 je pridobljen projekt. V letu 2022 je načrtovana pridobitev gradbenega dovoljenja in
začetek obnove garažne hiše.
OB050-19-0061 Parkirna hiša P+R Sonce

4.121.794 €

Glavni namen predmetne investicije je spodbuditi uporabo javnega potniškega prometa, optimizirati
stroške prevoza ter posledično zmanjšati uporabo in s tem število osebnih avtomobilov v mestnem
središču.
Vrednost investicijskega projekta oz. višina investicijskih stroškov znaša po stalnih cenah
6.466.282,03 € oziroma po tekočih cenah 6.581.609,59 €. V skladu s Smernicami za vzpostavitev
sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih, znaša višina
upravičenih stroškov po stalnih cenah 4.970.174,41 € oziroma po tekočih cenah 4.971.908,34 € ter
višina neupravičenih stroškov po stalnih cenah 1.496.107,62 € oziroma po tekočih cenah
1.609.701,25 €. S pomočjo mehanizma CTN bo možno financirati 80 % upravičenih stroškov
investicije, pri čemer bo v nepovratnih sredstvih 80 % sredstev ESRR in 20 % sredstev RS.
Nepovratna sredstva, za katera bo zaprosila Mestna občina Koper z obravnavanim projektom
(Parkirna hiša P+R Sonce), bodo zaradi skladnosti z alokacijo sredstev in pravili koriščenja sredstev
nižja od maksimalne višine in bodo znašala 3.074.449,00 €.
V letu 2020 je bil izveden javni natečaj ter izdelana projektna dokumentacija.
Na podlagi projektantske predračunske vrednosti je bil IP potrjen na občinskem svetu v novembru
2020.
Na podlagi javnega naročila je bil izbran izvajalec gradbenih del, ki je pričel z deli v letu 2021 in jih
bo skladno s terminskim planom končal predvidoma spomladi 2022.
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Parkirna hiša Sonce v Kopru bo služila kot izhodiščna mobilnostna točka (P+R), kjer bodo obiskovalci
mesta iz avtomobila prestopili na javni prevoz ali kolo. Je del celovitega urejanja mobilnosti v Mestni
občini Koper.
Razpoložljivo zemljišče za umestitev parkirne hiše je na delu parcele št. 1567/33, k.o. Koper.
Del območja izvedbe je tudi Ankaranske cesta, kjer bodo uvozi in dostopi do parkirne hiše.
Načrtovana je parkirna hiša v treh etažah (P+2N), s skupno 464 parkirnimi mesti, v okviru katerih
bodo zagotovljene tudi parkirne površine za funkcionalno ovirane osebe.
Zagotovljene bodo parkirne površine za funkcionalno ovirane osebe.
V okviru projekta so predvideni še naslednji prostori:
•

Sanitarije,

•

Ustrezno število vertikalnih komunikacijskih jeder s stopnišči in dvigali,

•

Prostor za kolesa za najem,

•

Kolesarnica,

•

Polnilnice za električna vozila,

•

Polnilnice za električna kolesa,

•

Avtobusno postajališče.

Mestna občina Koper je projekt »Parkirna hiša P+R Sonce« prijavila na Povabilo ZMOS k predložitvi
vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN v okviru »Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, 4. prednostne osi:
''Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja'', tematskega cilja 4: ''Podpora prehodu
na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih'', prednostne naložbe 4.4: ''Spodbujanje
nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem
trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi''.
Sredstva so odobrena.
Zaradi zamika dinamike izvedbe se s spremembo proračuna za leto 2022 zagotavlja dodatna
sredstva, ki niso bila realizirana v letu 2021.

OB050-19-0104 KS Za gradom - Ureditev parkirišč Benčičeva

241.593 €

V letu 2021 je bila izdelana IDZ in pridobljeni projektni pogoji ter na podlagi tega projektna naloga.
V letu 2022 se bo izdelalo projektno dokumentacijo, ki bo predvidevala ureditev novih površin
parkirišč pod Benčičevo ulico, stopnišče ter ureditev enosmerne ceste. V ta namen so s spremembo
proračuna zagotovljena dodatna sredstva.

OB050-20-0130 KS Škofije-Parkirišče pod pokopališčem Škofije

10.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 predvidena ureditev parkirišča z ureditvijo robnikov, zasaditvijo
rastlin, asfaltiranjem in zarisom parkirnih mest.

OB050-20-0131 KS Škofije-Parkirišče nasproti vrtca nad glavno cesto

15.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 je predvidena ureditev parkirišča, ki je ključno za razbremenitev
jutranjih konic in povečanja kapacitet parkirnih mest za zadružni dom.
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13029004 Cestna razsvetljava

255.500 €

OB050-07-0083 Javna razsvetljava - dopolnitve

180.000 €

Med investicijskimi izdatki načrtujemo sredstva namenjena širitvam in dopolnitvam obstoječega
sistema javne razsvetljave, investicijskemu vzdrževanju infrastrukture javne razsvetljave ter
intervencije na celotnem območju občine. Javna razsvetljava se bo dograjevala v sodelovanju s
krajevnimi skupnostmi na njihovo pobudo in na osnovi prioritet in v okviru razpoložljivih finančnih
sredstev.
Število svetilk v občini je veliko, nujno je izvajati postopno barvanje kovinskih drogov, zamenjati
dotrajane, zamenjati več svetil z varčnejšimi.

OB050-16-0097 Novoletna osvetlitev

50.000 €

V okviru projekta je predvidena vsakoletna dopolnitev novoletne osvetlitve z novimi elementi.

OB050-20-0052 PP Srgaši - ureditev javne razsvetljave

6.800 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V vasi Srgaši je premalo javne
razsvetljave. V okviru projekta predlagamo postavitev štirih drogov javne razsvetljave z betonskimi
temelji in sicer ob glavni cesti na ovinku pred hišo številka 29, ob glavni cesti na ovinku pod hišo
številka 28. na parceli 1318/4, ob cesti nasproti hiše številka 2 in ob cesti proti hiši številka 6. Po
postavitvi javne razsvetljave bi se bistveno izboljšala vidljivost za voznike in tudi pešce oziroma
sprehajalce.

OB050-20-0055 PP Osvetlitev priljubljene sprehajalne poti

18.700 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Želja stanovalcev ulice Sončna pot v
Pradah, pa tudi želja mnogih sprehajalcev, ki to pot zelo pogosto uporabljajo, je, da bi se del ulice (gre
za asfaltirani del občinske javne ceste številka parcele 1403, k.o. Bertoki) opremilo z javno
razsvetljavo. Predlaga se postavitev javne razsvetljave po celotni dolžini asfaltiranega dela parcele
številka 1403, k.o. Bertoki, ki meri cca. 370 m in predstavlja občinsko javno cesto. Potrebno bo urediti
ločeno električno napeljavo (nadzemno po obstoječih el. drogovih) od najbližje transformatorske
postaje (parcele številka 5921/1 k.o. Bertoki) do obstoječega električnega droga na parceli številka
1416 k.o. Bertoki, od slednjega nato nadaljevati s postavljanjem drogov z svetilkami po vnaprej
predvidenih mestih za postavitev posamezne luči vzdolž predlaganega odseka ceste (z upoštevanjem
razdalje med posameznimi lučmi cca. 50 m, zaradi čim manjše svetlobne obremenitve okolice).
Predhodno bo potrebno pridobiti izvajalca del in nabaviti potreben material za izvedbo del. Glede na
to, da je veliko drogov obstoječih bo izvedba električne napeljave olajšana. Projekt se bo izvedel na
parceli številka 1403, k.o. Bertoki, in sicer zgolj na asfaltiranem delu parcele, ki meri okrog 370 m.
Gre za javno občinsko cesto, ki je zelo priljubljena sprehajalna pot, pa tudi drugače precej prometna.
Luči bi se skladno z uveljavljenimi standardi postavile v primernem odmiku od ceste, na parcelah
lastnikov zemljišč, ki neposredno mejijo na cesto. S postavitvijo javne razsvetljave se bo izboljšala
kvaliteta življenja vseh uporabnikov ulice Sončna pot, predvsem v jesenskem in zimskem obdobju bi
bila omogočena uporaba ulice tudi v popoldanskem in večernem času, nasploh pa bi se povečala
varnost javnega prometa na predlaganem odseku ceste, ki je prometno precej obremenjena in kot
taka nevarna za sprehajalce v nočnih urah, še zlasti je nevarna za ranljive skupine prebivalcev, kot so
otroci in ostareli, ki so pogosti uporabniki ulice. Izveden projekt bi vsekakor pomenil velik doprinos
za številne uporabnike ceste.
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13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest

20.000 €

OB050-20-0193 projekti za državne ceste - obvoznica

20.000 €

V letu 2022 je v okviru projekta predvidena pridobitev ustrezne dokumentacije za ureditev
obvoznice Podpeč oziroma Movraž. Gre za državno cesto, ki bi bistveno pripomogla k uravnoteženem
razvoju krajevnih skupnosti na tem območju.
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
OB050-16-0023 Bertoška vpadnica

1.752.935 €
408.558 €

Projektant je v novembru 2020 oddal končni PZI. Po recenziji projekta se pristopi k izdelavi
investicijske dokumentacije. Za projekt so pridobljena vsa zemljišča. Po predaji projektne
dokumentacije na DARS bo le-ta povrnil vložena sredstva za pridobljeno dokumentacijo in pričel z
izvedbo projekta predvidoma še v letu 2021. Občina sofinancira projekt v dogovorjenem deležu, ki
se nanaša na občinsko infrastrukturo.

OB050-16-0092 KS Dekani - krožišče na Vardi

3.000 €

Načrtovana je ureditev krožnega križišča na Vardi, kjer se združuje priključek lokalne ceste za
Dekane. MOK pripravlja izhodiščno dokumentacijo, po potrditvi projekta s strani DRSI se bo
zagotovil ustrezen sofinancerski delež pri tej investiciji.
S spremembo proračuna za leto 2022 se prenaša nerealiziran del sredstev iz leta 2021.

OB050-16-0095 Šmarska cesta projekt

729.509 €

Na osnovi izvedenega javnega naročila za izbor projektanta za 2. in 3. odsek je DRSI sklenila
pogodbe s projektanti v decembru 2020. Po sklenitvi pogodbe za projektiranje 2. in 3. odseka bo
izvedeno javno naročilo za izbor projektanta za 1. odsek. V letu 2021 se predvideva projektiranje 1.,
2. in 3. odseka ter izvedba naročila za izbor izvajalca za 2. in 3. odsek, kar bo omogočilo pristop k
izvedbi projekta. Občina bo sofinancirala projekt v višini 7% -nega dogovorjenega deleža v
sporazumu.

OB050-19-0009 Ureditev krožišč - krožišče Škofije

381.602 €

V juniju 2021 je bil podpisan dodatek k sporazuma o sofinanciranju izgradnje krožnega križišča na
R3-741 v Škofijah, z dne 12.9.2018. Izvedba celotne investicije je na podlagi Novelacije Dokumenta
identifikacije investicijskega projekta ovrednotena v višini 918.995 €. Predvidena je izvedba
projekta od leta 2020 do leta 2022. Delež Mestne Občine Koper znaša 381.601,25 €, v letu 2021
257.705,00 € in 111.977 € v letu 2022. Pridobljena je PZI dokumentacija ter potrebna zemljišča.
Upravljavec ceste - Direkcija RS za infrastrukturo bo pristopila v začetku leta 2022 k postopku
izvedbe javnih naročil. Sledi podpis tripartitne pogodbe in izvedba.
Skladno s spremembo časovnega načrta je spremenjena tudi dinamika financiranja. Celotni delež
sofinanciranja Mestne Občine Koper se tako prenaša v leto 2022 in se zagotavlja s spremembo
proračuna za leto 2022.
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OB050-19-0077 KS Sv. Anton - Ureditev pločnika ob državni cesti

100.000 €

Predvidena je izgradnja manjkajočega pločnika v Sv. Antonu ob državni cesti, ki bo služil vsem
uporabnikom avtobusnega prometa in ki bo bistveno povečal prometno varnost. Z investicijo se bo
pričelo v letu 2022 in zaključilo v letu 2023.
Po uskladitvi pogojev izvedbe s strani države je projekt ovrednoten. Za ta namen se s spremembo
proračuna za leto 2022 zagotavlja dodatna sredstva.

OB050-20-0063 PP Ureditev postajališča za kolesarje na trasi Parenzane za Zadružnim domom
Škofije
5.000 €
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Postajališče za Zadružnim domom je
kljub urbanemu centru v zadnjem času bilo tarča vandalov, je neurejenega zgleda, oprema je
poškodovana. V okviru projekta se bo zamenjalo klopi in mize, obnovilo pitnika, zamenjalo nosilce za
parkiranje koles, postavilo manjšo solarno svetilko, ki v nočnem času osvetljuje prostor in postavilo
turistično informativne table z informacijami o točki, kjer se kolesar nahaja, okoliško ponudbo hrane
in pijače. Počivališče je med drugim lahko tudi družabni kraj za okoliške prebivalce. Še posebej v
poletnih mesecih, ker je tam prijetna senca. S tem projektom bo zgled počivališča lepši, prostor bo
dobil novo funkcionalnost in sicer počivališče za kolesarje in prostor za druženje tam živečih
krajanov.

OB050-20-0171 KS Bertoki - Prehod za pešce in pločnik na Pobeški cesti v stiku s Poljsko potjo
20.000 €
V letu 2021 je v okviru projekta predvidena pridobitev dokumentacije in potrditev projektne naloge
na DRSC, v letu 2022 pa izvedba prehoda za pešce in izgradnja pločnika.

OB050-21-0013 Sofinanciranje sanacije plazov »Kubed« na cesti R1- 208/1059 Aver Gračišče
105.266 €
Skladno s podpisanim sporazumom med MOK in Ministrstvom za infrastrukturo o sofinanciranju
sanacije plazov "Kubed" se s spremembo proračuna zagotavljajo sredstva v višini sofinancerskega
deleža občine za prestavitev fekalnega kolektorja na navedenem območju.
14 GOSPODARSTVO
1402 Pospeševanje i n podpo ra gospodarski dejavnosti

486.760 €
400.000 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

400.000 €

OB050-07-0169 Subvencije v gospodarstvo

400.000 €

V skladu s občinskim pravilnikom se bo po izvedenem javnem razpisu namenilo podjetnikom
finančno pomoč kot podporo podjetništvu. Pravilnik omogoča razpis različnih ukrepov namenjenih
finančni pomoči samostojnim podjetnikom, mikro, makro in srednjim podjetjem.

32

1403 Promo cija Slovenije, razvoj tu riz ma in g ostinstva
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
OB050-07-0173 Turistična infrastruktura - nabava opreme

86.760 €
86.760 €
3.000 €

S spremembo proračuna za leto 2022 se zagotavlja minimalna sredstva za sukcesivno nabavo
oziroma obnovo opreme.

OB050-20-0195 Projekt LAS - OŽIVIMO PODEŽELJE

83.760 €

Namen operacije je dolgoročni trajnostni razvoj rekreacijskega turizma na obali in podeželju obalnih
občin z integracijo kulturne in naravne dediščine in rekreacijske infrastrukture na obali in zaledju in
nadgradnjo le te z namenom koherentnega razvoja podeželja in obale ob sočasnem trajnostnem
odnosu do narave in kulturne dediščine, ponuditi in omogočiti prebivalcem zaledja razvoj dejavnosti,
ki bodo zagotavljala trajna delovna mesta in odpirala nove zaposlitvene možnosti ter pozitivno
vplivala na dvig kvalitete življenja prebivalcev podeželja.
Glavni cilj operacije je v 24 mesecih postaviti pogoje za razvoj trajnostnega rekreacijskega turizma in
razvoj integriranih turističnih produktov v ruralnem delu obalnih občin.
Z inovativnimi pristopi bomo prispevali k preusmerjanju obiskovalcev iz obalnega pasu v zaledje, ter
krepitvi povezav in vzpostavljanju novega partnerskega povezovanja med razvojnimi deležniki in
partnerji urbanega in ruralnega okolja obalnih občin.
Z aktivnostmi bomo omogočili ureditev in nadgradnjo ter trajnostno upravljanje obstoječe
rekreacijske infrastrukture za aktivno doživljanje Istre in zmanjšanje pritiskov na naravo ter
vzpostavili pogoje za dvig konkurenčnosti, prepoznavnosti in dodane vrednosti gospodarstva na
podeželju in urbanih okoljih na območju LAS Istre. Projekt se v višini 85 % upravičenih sredstev
financira iz Evropskega sklada za razvoj podeželja.
V letu 2021 se je izvedla sprememba projektne prijave, iz katere izhaja povečan obseg sredstev v letu
2022.
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1501 O koljevarstve ne pol itike in sp loš ne administrativne zadeve
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike
OB050-19-0165 Projekt ENES-CE

9.328.583 €
195.499 €
195.499 €
73.500 €

Mestna občina Koper bo v okviru transnacionalnega projekta ENES-CE prijavljenega na
transnacionalni program Interreg Central Europe izvedla sledeče: vzpostavitev temeljev delovanja
zadruge malih solarnih/sončnih elektrarn. V letu 2021 smo izvedli Pregled vseh malih proizvajalcev
elektrike na obali, pripravili podlago za povezovanje le teh v zadrugo in preučili možnosti trženja
proizvedene elektrike malih elektrarn. V letu 2022 ima cilj vzpostaviti delovanje prve sončne
energetske zadruge. V letu 2021 smo pričeli in v 2022 bomo dokončno izvedli pametne rešitve za
javno razsvetljavo. Izvedla se bo tudi pilotna investicija zamenjave trenutnih svetil z led svetilkami
in sistemom pametnega nadzora javne razsvetljave. Zmanjšanje stroškov za javno osvetljavo bo
prihranilo sredstva za druge občinske investicije v javno infrastrukturo oziroma pametno javno
infrastrukturo. Sredstva izvedbe aktivnosti projekta v letu 2022 zaradi zamika izvedbe v letu 2021,
znašajo 73.500 €.
Ključni namen projekta je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in svetlobnega onesnaževanja.
Projekt je v ključni izvedbeni fazi in v letu 2022 bo tudi zaključen.
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OB050-21-0014 Projekt MULTI-E

121.999 €

V okviru raziskovalnega projekta IPE BLENDING: MULTI - E je MOK izvedla sledeče: nakup 3 ekavalirjev in 4 miniavtobusov, ki jih je predala v upravljanje Arriva d.o.o.
Nakup 4 minivanov, 4 minibusov (dolžine najmanj 6 metrov in z velikostjo za najmanj 15 potnikov)
za obratovanje v mestu Koper, v mestnih avtobusnih linijah in na novih linijah. Vsa predhodno
kupljena vozila je odobril skrbnik pogodbe v CINEA. Minivani so v lasti Mestne občine Koper predani
v upravljanje koncesionarju za opravljanje javnega mestnega potniškega prometa Arriva d.o.o. Prav
tako je bil pripravljen sistem za časovno načrtovanje optimizacije poti za vozne rede in načina
zaračunavanja, da se omogoči učinkovita uporaba infrastrukture/sistema za polnjenje.
V letu 2022 se bo izvedla večja sprememba projektne prijave, za kar se sredstva zagotavljajo s
spremembo proračuna za leto 2022.
MOK bo s spremembo prijavnice kandidirala za dodatna sredstva. Izvedla se bodo dodatna polnilna
mesta za električna vozila.
Pridobili se bodo PIZ, na osnovi teh se bo ustrezno ažurirala investicijska dokumentacija. Investicije
se bodo izvajale fazno, predvidoma po vrstnem redu navedenem v strokovni podlagi "Mreža javnih
polnilnih postaj za električna vozila v Kopru" in skladno s tekočimi investicijami v MOK.
Projekt se bo podaljšal za obdobje enega leta: predviden zaključek 31.12.2024.
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontro la in nadzor

9.133.084 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

170.600 €

OB050-16-0058 Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov

103.500 €

Vsako leto urejamo in dopolnjujemo izgradnjo ekoloških otokov v skladu s predlogi KS in izvajalcem
gospodarske javne službe. V sklopu projekta je v letu 2022 predvideno nadaljevanje urejanja
ekoloških otokov. Povečana sredstva s spremembo proračuna se nanašajo na izdelavo
dokumentacije, izvedbe gradbenih del ter nadzora v okviru izgradnje podzemnih otokov - Mladinska
ulica.

OB050-16-0065 Sanacija in zaprtje deponije Dvori

67.100 €

V letu 2019 se je zaključilo z gradbenimi deli za zaprtje deponije Dvori. V okviru projekta so v letu
2022 zajeti stroški za tekoče vzdrževanje deponije, meritev emisij (monitoringi), projekti za obnovo
bakle in sanacijo drsine.
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
OB050-07-0272 Inv. vzdrževanje meteorno kanalizacijskega sistema

8.704.484 €
75.000 €

Projekt zajema nujne investicijsko vzdrževalne posege na kanalizacijskem sistemu meteornih vod.
Investicijsko vzdrževanje vključuje sanacije sistema metorne kanalizacije, kar vključuje sanacije
posedov, zamenjavo poškodovanih pokrovov in jaškov, peskolovov, rešetk, cestnih propustov in
koritnic.

OB050-09-0055 Program obnove kanalizacijskega sistema

397.000 €

V sklopu projekta so predvidene obnove in sanacije kanalizacijskega sistema.
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OB050-11-0027 Projekti za kanalizacije

55.000 €

Projekt zajema sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo manjkajočega
kanalizacijskega omrežja. Sredstva so vezana na aktivnosti urejanja dokumentacije za izgradnje
kanalizacijskega omrežja in potrebne novelacije projektov. Povečan obseg sredstev izhaja iz prevzete
pogodbene obveznosti za izdelavo novelacije projektne dokumentacije za kanalizacijska omrežja pod
2000 PE po starih aglomeracijah v fazi PZI in sicer za Dekane - dolžina fekalne in meteorne
kanalizacije 3.493,00 m, Sv. Anton - dolžina fekalne in meteorne kanalizacije z dvemi črpališči
4.155,00 m, Šmarje - dolžina fekalne kanalizacije 609,00 m, Gažon - dolžina fekalne in meteorne
kanalizacije s črpališčem 2.802,00 m.

OB050-17-0066 Program obnove kanal. sistema- skupni objekti

272.000 €

Program obnove zajema obnovo skupnega kanalizacijskega omrežja, ki se financira iz naslova
najemnine v višini 62,23% (MOK) in 37,77% (občina Izola). Gre za obnovo skupne fekalne
infrastrukture, ki zajema črpališče Č1 in Č2, centralno čistilno napravo (CČN) in glavni tlačni kolektor
Koper - Izola. Planirana sredstva se nanašajo na delež sofinanciranja Mestne občine Koper.

OB050-19-0016 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistil

50.000 €

Ukrep zajema sredstva namenjena subvencijam za nakup in vgradnjo malih čistilnih naprav na
območjih izven predvidene gradnje kanalizacije na območju Mestne občine. Sredstva se bodo
zagotavljala upravičencem na podlagi razpisov skladno z veljavnim odlokom.

OB050-19-0021 Čisto za Koper in Ankaran

6.287.674 €

Projekt »Čisto za Koper in Ankaran« (dolg naziv: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju
Mestne občine Koper in Občine Ankaran (aglomeracije Škofije, Hrvatini in Bertoki), skupen projekt z
Občino Ankaran, je bil na podlagi Povabila razvojnim svetom regij (13.11.2017) in prijave obeh občin
uvrščen v Dogovor za razvoj Obalno- Kraške razvojne regije v septembru 2018.
Mestna občina Koper in občina Ankaran sta za projekt izdelali vso potrebno projektno in investicijsko
dokumentacijo ter pridobili vsa gradbena dovoljenja.
V letu 2020 je bila oddana popolna vloga za sofinanciranje projekta na MOP za pridobitev
nepovratnih sredstev kohezijskega sklada iz naslova evropske kohezijske politike v obdobju 20142020. Avgusta 2020 sta občini prejeli Odločitev o podpori za sofinanciranje projekta.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti« prednostne naložbe
»Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po
naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij
v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda«. Projekt
je v postopku odobritve sredstev.
Občini sta pripravili razpise za izbor izvajalcev del, ki so zaključeni. Z izvajalci del so podpisane
pogodbe.
Lokalno prebivalstvo na območjih poselitve nad 2.000 PE v Obalno-kraški regiji nima v celoti
ustrezno urejene kanalizacije, saj ni priključeno na skupni sistem in skupne čistilne naprave.
V Aglomeraciji Škofije so kanalizacijska omrežja dotrajana in puščajo. Morje je zato ob plimi in
obilnejših padavinah obremenjeno s fekalijami, kar je s higienskega vidika za prebivalstvo
nesprejemljivo. Obravnavana območja na Škofijah nimajo v celoti urejenega kanalizacijskega
sistema. Odpadne komunalne vode se zbirajo v pretočnih greznicah in individualnih malih čistilnih
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napravah. Voda iz greznic v glavnem ponikne v zemljo oz. se izteka v grape ali kar na nižje ležeče
zemljišče.
V Aglomeraciji Hrvatini stanovanjske enote in objekti v zaledju urbanih središč nimajo lastnih greznic
in niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. Odpadne komunalne vode se zbirajo v pretočnih
greznicah in individualnih malih čistilnih napravah. Voda iz greznic v glavnem ponikne v zemljo oz.
se izteka v grape ali kar na nižje ležeče zemljišče.
V Aglomeraciji Bertoki obravnavana naselja nimajo urejenega kanalizacijskega sistema. Odpadne
komunalne vode se zbirajo v pretočnih greznicah in individualnih malih čistilnih napravah. Voda iz
greznic v glavnem ponikne v zemljo oz. se izteka v grape ali kar na nižje ležeče zemljišče.
Z izvedbo projekta, ki zajema tri aglomeracije, bo izboljšana okoljska infrastruktura. V Aglomeraciji
Škofije je predvidena izgradnja cca 7.978 m fekalnega kanalizacijskega sistema s 6 črpališči, cca 2.092
m meteorne kanalizacije in cca 325 m nadomestnega vodovoda in zajema območje spodnjih Škofij,
Druge Škofije, Tretje Škofije, Kanala FT 44. V Aglomeraciji Hrvatini je predvidena izgradnja cca
14.139 m fekalnega kanalizacijskega sistema s 6 črpališči, cca 1.225 m meteorne kanalizacije in cca
275 m nadomestnega vodovoda in zajema območje Barižonov, Fajtov, Bragetov in Hrvatinov,
Kolombana – Ankaran, Kolombana, Pod Kolombanom, Božičev, Kolombinov. V Aglomeraciji Bertoki
je predvidena izgradnja 3.476 m fekalnega kanalizacijskega sistema z 2 črpališčema, cca 503 m
meteorne kanalizacije in cca 362 m nadomestnega vodovoda, ki zajema območje Zontov, Prad,
skladišča DAR-u, severne Bertoke.
Projekt bo prispeval k ohranjanju narave, boljši kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva in
obiskovalcev regije.
Projekt izgradnje kanalizacije se izvaja v treh letih in bo zaključen v letu 2023.
Ker je MOK nosilec projekta, je v NRP MOK vključena celotna vrednost projekta (tudi Aglomeracija
Hrvatini, ki sega v Občino Ankaran).
Glede na zamaknjeno dinamiko izvajanja v letu 2021, se s spremembo proračuna za leto 2022
zagotavlja ustrezna višina sredstev, ki ni bila realizirana do konca leta 2021.

OB050-19-0145 Kanalizacija Žusterna, hudournik

100.000 €

Planirana sredstva zagotavljajo izvedbo del in pridobitev projektov za ureditev hudournika,
rekonstrukcijo, sanacijo kanalizacije, podaljšek valobrana ob izlivu hudournika v morje.

OB050-19-0182 Kanalizacija Molet

1.105.000 €

Načrtovana so sredstva vezana na aktivnosti izgradnje kanalizacijskega omrežja na tem območju.
Pričetek izvedbe projekta je predviden v letu 2022. Projekt bomo prijavili na možne vire
sofinanciranja.
S spremembo proračuna za leto 2022 se zagotavlja sredstva za celotno izvedbo projekta.

OB050-20-0184 Kanalizacija ŠKOCJAN (nova aglomeracija 30035 Škocjan)

100.000 €

V sklopu projekta je bila v letu 2021 pridobljena projektna dokumentacija za izgradnjo nove
aglomeracije 30035 Škocjan. Izvedba gradbenih del je predvidena v letih 2022 in 2023. Projekt bomo
prijavili na možne vire sofinanciranja.
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OB050-20-0205 Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov

250.000 €

Predvideno je sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov na območju aglomeracij Hrvatini, Bertoki in
Škofije (projekt Čisto za Koper in Ankaran) skladno z Odlokom o subvencioniranju hišnih priključkov
na javno kanalizacijsko omrežje (Ur. l. RS 70/2019).

OB050-21-0020 KS Gračišče - kanalizacija Poletiči - Beli kamen

12.810 €

S spremembo proračuna za leto 2022 se v Načrt razvojnih programov 2022-2025 zajema nov projekt.
Skupna vrednost projekta po tekočih cenah znaša 693.440 € skladno z investicijsko dokumentacijo.
V okviru projekta se bo zgradilo 935,92 m fekalne kanalizacije in 392 m meteorne kanalizacije.
Projekt bo sofinanciran s sredstvi Načrta za okrevanje in odpornost – javni razpis za dodelitev
spodbud za izgradnjo ustrezne okoljske lokalne gospodarske javne infrastrukture (ukrep 1 –
investicije odvajanja komunalnih odpadnih vod). Javni razpis bo konec decembra 2021 ali v začetku
leta 2022. Terminski plan mora upoštevati, da se investicija zaključi najkasneje do 30.6.2026.
15029003 Izboljšanje stanja okolja

258.000 €

OB050-19-0151 Omilitveni ukrepi

258.000 €

Na podlagi dogovora o izvajanju omilitvenih ukrepov zaradi izvajanja pristaniške dejavnosti, Luka
Koper za obdobje petih let zagotavlja Mestni občini Koper namensko donacijo v letnem znesku
200.000 €. Na podlagi dogovora je OS sprejel Odlok o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje
omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti (Ur. l. RS
70/2019), ki je podlaga za izvedbo javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev lastnikom
stanovanjskih stavb na območju izvajanja ukrepov. V letu 2022 se izvede razpis za dodelitev
nepovratnih sredstev v višini 200.000 €. Sredstva se v letu 2022 poveča za prevzete obveznosti v letu
2021, ki zaradi zamika izvedbe omilitvenih ukrepov pri izbranih upravičencih, niso bila izplačana v
letu 2021.
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
8.970.703 €
1602 Prost orsko in podeželsko planiran je in administracija

340.000 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

10.000 €

OB050-16-0110 Toponomastika

10.000 €

Sredstva so namenjena za oblikovanje, izdelavo in postavitev tabel s starimi odonimi ulic v mestnem
jedru Kopra. Gre za nadaljevanje začetega projekta in sicer so bili v prvem delu označeni trgi, v
nadaljevanju se pripravlja poimenovanje ulic, nabrežij in drevoreda po sklepih, ki jih bo pripravila
komisija.
16029003 Prostorsko načrtovanje

330.000 €

OB050-07-0184 PIA za komunalno infrastrukturo

150.000 €

Program zajema izdelavo študij za prostorske izvedbene akte, strokovne podlage ter priprava
občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju OPPN).
Načrtuje se:
OPPN za trajnostno mobilni koridor Markovec za navezavo Beblerjeva–Kvedrova (načrtuje se
trajnostna mobilna povezava na območju Markovca, in sicer med Beblerjevo ulico in Kvedrovo cesto).
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OPPN ureditev centralne garažne hiše na tržnici - za zagotavljanje ustreznega števila parkirnih mest
in obenem izboljšanje kvalitete bivanja se na območju sedanjih parkirišč za tržnico predvidi
podzemna več etažna garažna hiša, ki zagotavljajo na enaki ali manjši površini več parkirnih
prostorov. Po izdelanih strokovnih podlagah in izbrani prostorski rešitvi, se pristopi k Izdelavi OPPN,
okoljskega poročila in ostalih strokovnih podlag, potrebnih za sprejem.
OPPN Kopališče Žusterna - kopališče je treba preurediti, ga povezati z obalno promenado in mu dati
bolj urbani značaj z neposrednimi prostorskimi povezavami ter s specifičnimi elementi urbane
opreme. Trenutno stanje na območju kopališča ne sledi sprejetim programskim zasnovam, trenutno
veljavi prostorski akt pa ne omogoča smotrne izvedbe predvidenih ureditev, zato je smiselno za
obravnavano območje sprejeti nov občinski podrobni prostorski načrt. Začet postopek v letu 2019,
predviden sprejem v letu 2022.
Sprememba in dopolnitev LN Vena Pilona – ureditev in aktiviranje parcel za gradnjo.
Analiza tveganja za onesnaženje vodovarstvenega območja obstoječe ceste Podpeč in variantnih
predlogov deviacije ceste Podpeč - Strokovna podlaga za spremembo vodovarstvenega območja in
določitev izjeme za ureditev ceste. Predviden zaključek izdelave študije v letu 2022.
OPPN Prade (izdelava OPPN in strokovnih podlag) - izhodiščni cilj priprave OPPN je zagotovitev
razpoložljivih zemljišč za pozidavo. Za njihovo dejansko aktivacijo je ključna vzpostavitev ustrezne
komunalne opreme in zagotovitev ustrezne dostopnosti z upoštevanjem navezave in soodvisnosti v
širšem prostoru. Na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora so bile poleg predvidenih strokovnih
podlag v sklopu priprave OPPN izdelane še dodatne strokovne podlage - geološko-geomehansko
poročilo, hidro-geološko študijo. osnutek OPPN je v fazi presoje vplivov na vode. Izdelan dopolnjen
osnutek OPPN bo javno razgrnjen in sprejet v letu 2022. Postopek začet v letu 2020, predviden
sprejem OPPN v letu 2022.
OPPN Škofije (izdelava OPPN in strokovnih podlag) - predmet načrtovanja je urbanistično
prestrukturiranje in ureditev območja skupaj z ustrezno javno infrastrukturo- komunalno in
prometno zasnovo in zagotovitev ustrezne dostopnosti ter navezave in soodvisnosti v širšem
prostoru. Na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora je bilo potrebno poleg predvidenih strokovnih
podlag v sklopu priprave OPPN, izdelati še geološko-geomehansko poročilo, kapacitetno prometno
analizo celotnega območja, hidro-geološko študijo. Postopek začet v letu 2020, predviden sprejem
OPPN v letu 2022.
OPPN Žusterna – območje A3 in I (izdelava OPPN, okoljskega poročila in strokovnih podlag)) Predmet načrtovanja je urbanistično prestrukturiranje in ureditev območja skupaj z novo prometno
in komunalno zasnovo. Na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora je bilo treba poleg predvidenih
strokovnih podlag v sklopu priprave OPPN, izdelati še geološko-geomehansko poročilo ter hidrogeološko študijo. Na Postopek začet v letu 2020, predviden sprejem OPPN v letu 2022.
S spremembo proračuna za leto 2022 se zagotavlja dodatna sredstva za prevzete obveznosti
naročenih PIA, ki v letu 2021 ne bodo zaključene.

OB050-07-0330 Drugi PIA

150.000 €

Program zajema izdelavo potrebnih strokovnih podlag za pripravo prostorsko izvedbenih aktov ter
pripravo aktov za:
OPPN za novo osnovno šolo OLMO - izdelava OPPN za območja med Olmom in območjem TPC ob
Badaševici. Izdelavi variantnih rešitev, strokovnih podlag in OPPN.
OPPN na območju DPN pristanišče - blagovne rezerve - Ureditve kontaktnih površin med mestom in
Luko Koper - območje se ureja z DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni
promet v Kopru (Luke Koper). Po pridobitvi soglasja Vlade RS se pristopi k pripravi OPPN in vseh
potrebnih strokovnih podlag.
OPPN na območju Eu3-18 za ureditev novega zdravstvenega doma.
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Center za ravnanje z odpadki - prostorska preveritev za določitev lokacije in izdelava OPPN. Na
podlagi določitve primerne lokacije za vzpostavitev centra se izdelajo vse potrebne strokovne
podlage in se pristopi k izdelavi OPPN.
Lokacijske preveritve v drugih PIA za projekte MOK.
Urbanistične preveritve –izvajanje nalog v postopkih lokacijske preveritve - izdelava elaboratov.

OB050-16-0075 Regionalni PN priobalni pas Koper Izola

10.000 €

Regionalni prostorski načrt priobalni pas Koper Izola zajema ureditev obalne promenade, ki
omogoča izkoristek izjemnih razvojnih in naravnih potencialov in predstavlja hrbtenico, na katero se
pripenjajo ostale ureditve. Z ureditvijo priobalnega pasu med Koprom in Izolo se načrtuje ureditev
pešpoti, kolesarske poti na trasi opuščene železnice, ureditev plažnih površin na skalometu in v
akvatoriju, ureditev povezav med pešpotjo in skalometom, določitev ustrezne urbane opreme.
Zaledje obalnega pasu predstavlja območje prepleta komplementarnih dejavnosti, ki se na trajnostni
način povezujejo z obalnim pasom.

OB050-16-0130 Spremembe LN Marina

20.000 €

Program zajema spremembo in dopolnitev akta zaradi boljše funkcionalnosti območja in
uporabnosti, prilagoditev določil prostorskega akta ter preveritev programske zasnove kopenskega
območja za dodatne komunalne priveze. Predviden sprejem v letu 2022.
1603 Komunalna de javnost
16039001 Oskrba z vodo

5.767.123 €
1.006.485 €

OB050-09-0024 Program obnove vodne infrastrukture

440.935 €

Program zajema skupni program investicij obalnih občin po dogovorjenih deležih. Projekt
predvideva dograditev skupnih objektov, program daljinskega nadzora, upravljanja sistema oskrbe
in elektroinstalacije, izdelavo razvojnih nalog in projektov, dograditev in vgradnjo strojnih
elementov in naprav na sistemu, zamenjavo blokov ultrafiltracije in plačilo obveznosti zaključene
obnove vodovoda Bužini, Gabrijeli in Kaldanija.

OB050-11-0030 Projekti za vodovode

10.000 €

Načrtovana so sredstva vezana na aktivnosti urejanja dokumentacije obnov vodovodnega sistema.
Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo skladno z usklajenim programom obnov.

OB050-17-0006 Obnova vodovoda v Frenkovi ulici (Pobegi)

42.000 €

Projekt vključuje obnovo vodovoda na Frenkovi ulici v dolžini 180m

OB050-20-0096 KS Boršt-Hrpelci -vodovodno omrežje
V sklopu projekta so predvidena sredstva za izdelavo projekta za podaljšanje
vodovodnega omrežja in izgradnja novega odseka.

40.000 €
obstoječega
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OB050-20-0199 Obnova vodovoda Pobegi

65.000 €

S planiranimi sredstvi se bo obnovilo 750m vodovodnega omrežja na Sončni poti v Pobegih. Skladno
s predvidenimi terminskim planom izvedbe se projekt zaključi v letu 2022.

OB050-20-0200 Obnova vodovoda v Olmu

83.000 €

Zaradi dotrajanega vodovoda posledica katerega je obilica puščanj, ki povzroča škodo prebivalcem,
se bo obnovilo vodovod v Olmu.
Projekt v višini 300.000 € se izvaja fazno. V letu 2022 se nadaljuje z obnovo vodovoda na Dolinski
cesti v dolžini 400m,
V letu 2021 bomo pričeli s 1. fazo obnove vodovoda Olmu, planiran zaključek je v letu 2023.
OB050-20-0202 Obnova vodovoda v Loparju

96.000 €

S planiranimi sredstvi se bo obnovilo 500m vodovodnega omrežja vasi.

OB050-20-0203 Obnova vodovoda v Marezigah

48.550 €

S planiranimi sredstvi se bo obnovilo približno 200m vodovodnega omrežja, kjer se pojavlja veliko
število puščanj.

OB050-20-0204 Obnova vodovoda Kortine - Mostičje

121.000 €

S predvidenimi sredstvi se bo obnovilo približno 780m dotrajanega vodovodnega omrežja.

OB050-20-0217 Nepredvideni posegi na vodovodnem omrežju

60.000 €

V okviru projekta so predvidena sredstva za intervencijske obnove vodovodnega sistema in obnove
ob ureditvi ostale komunalne infrastrukture.
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
OB050-07-0090 Pokopališče Škocjan

1.196.683 €
370.000 €

Sredstva na projektu so predvidena za zaključitev del na prestavitvi vodovodnega sistema in pričetek
del za razširitev pokopališča, ki se skladno s terminskim planom zaključi v letu 2023.

OB050-17-0039 KS Dekani- širitev pokopališča

227.000 €

Na pokopališču v Dekanih zaradi večanja števila prebivalcev primanjkuje grobnih mest zato je
potrebna širitev pokopališča. V okviru proračuna 2020 je MOK naročila izvedbo načrtov, popisov in
gradbene dokumentacije za potrebe širitve pokopališča. V teku je postopek pridobivanja gradbene
dokumentacije. Investicija se bo izvajala večletno in sicer se bo najprej pristopilo k fazni izvedbi
širitve in ureditve pokopališča. Dokončna izvedba projekta je predvidena v letu 2023.
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OB050-19-0047 KS Šmarje -pokopališče Šmarje

60.000 €

Nujno je potrebno pristopiti k širitvi pokopališča, saj so proste kapacitete grobnih mest minimalne
in ne zadoščajo številu prebivalcev krajevne skupnosti. K investiciji MOK pristopa fazno in sicer
najprej je potrebno urediti makadamski plato pred pokopališčem (ureditev parkirnih površin,
premestitev ekološkega odtoka in izgradnja vhodne aleje v pokopališče) ter naročiti gradbeno
dokumentacijo za pričetek širitve. Površine za širitev pokopališča so v lasti MOK. Skladno s
predvidenimi terminskim planom izvedbe se bo projekt zaključil v letu 2023.

OB050-19-0052 Pokopališče Škocjan - senčenje poslovilne ploščadi

513.383 €

Občinski svet je v oktobru mesecu 2021 potrdil investicijski program za projekt »Ureditev žalne
ploščadi pokopališča Škocjan Koper«. Vrednost investicije znaša 672.022,62 € z vključenim DDV.
Vrednost projekta z nepovračljivim DDV znaša 550.838,21 €, s predvidenim časovnim načrtom od
novembra 2021 do septembra 2022.
V letu 2020 so se začele aktivnosti za pridobitev projektne dokumentacije, v letu 2021 je bila izdelana
sprememba projektne dokumentacije in pridobljeno geološko geomehansko poročilo. Izveden je bil
razpis za izbor izvajalca GOI del. GOI dela se bodo predvidoma začela izvajati konec leta 2021 in bodo
zaključena do septembra leta 2022. Skladno z navedenim se s spremembo proračuna za leto 2022
zagotavlja potrebna sredstva.
16039003 Objekti za rekreacijo
OB050-07-0025 Intervencije na področju igrišč v KS

1.630.440 €
15.000 €

V okviru projekta so predvidena intervencijska sredstva za nujne vzdrževalne posege, ki niso
predvideni v samostojnih projektih oziroma saniranje nujnih problemov na igriščih v krajevnih
skupnostih, ki se pojavijo med letom. Intervencijske posege se izvaja tudi na podlagi prejetih opozoril
uporabnikov igral in letnih varnostnih pregledov igrišč.

OB050-07-0186 Ureditev javnih površin

20.000 €

Projekt vključuje sredstva za popravila in ureditve javnih površin, stopnišč, poti.

OB050-07-0187 Inv. vzd. javne infrastrukture in urbana oprema

30.000 €

Projekt vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture in nabavo razne urbane
opreme (klopi, koši za odpadke, koši za pasje iztrebke, stojala za kolesa).

OB050-09-0019 Urejanje parkovnih površin in zasaditve

40.000 €

V sklopu projekta se v letu 2022 postopoma izvaja zasaditev in urejanje manjših javnih površin (v
parkih, ob javnih poteh in ob stezah za rekreacijo), zamenjava posušenih trajnic ter zamenjava
poškodovanih ter bolnih dreves z novimi.

OB050-14-0002 Ureditev mestnih kopališč

10.000 €

Tudi v letu 2022 so predvideni manjši investicijsko vzdrževali ukrepi na mestnih kopališčih, glede na
izvedeno v prejšnjih letih, vse z namenom vzdrževanja obstoječe infrastrukture.
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OB050-15-0023 Revitalizacija obale med izlivom Badaševice in Žusterno

1.049.940 €

Ureditev dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno predstavlja aktivacijo degradiranega
prostora, in obsega ureditev pešpoti, zelenih rekreacijskih površin, ureditev povezav med pešpotjo
in skalometom, ureditev dostopov do morja. Urejeno področje bo prijaznejše obiskovalcem,
sprehajalcem, turistom in drugim uporabnikom tega področja. V okviru ureditve obalnega območja
je bil izveden nasip v dolžini 600 in širini od 5-25 m ter zbirna meteorna kanala za padavinsko vodo
zazidave Semedela in Markovec. Na konsolidiranem in utrjenem nasipu iz flišnega in apnenčastega
materiala se bodo uredile zelene površine. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje. MOK bo za pridobitev
različnih virov financiranja za izvedbo projekta ali posameznega zaključenega sklopa kandidirala na
neposredne potrditve projektov na razpisih CTN, TUS, čezmejnih razpisih, transnacionalnih razpisih
itd.
V letu 2018 je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca za prvo podetapo 1.faze tega projekta. Izbrani
izvajalec Adriaing d.o.o. je s pripravljalnimi deli pričel oktobra 2018 in jih zaključil v začetku leta
2019. V sklopu prve podetape je bil izgrajen meteorni kanal M1 (ob ustju Badaševice) kot prva
zaključena enota tega projekta. V letu 2019 se je nadaljeval projekt celovite revitalizacije tega
območja z izvedbo 2.podetape, ki obsega utrditev terena in prestavitev skalometa do 30 metrov od
obale ter nasutje do višine 0,5 metra nad morjem. Izbrani izvajalec Adriaing d.o.o. v skupnem nastopu
z Grafist d.o.o. je zaključil z deli na 2. podetapi.
V teku je izgradnja 3. podetape, v okviru katere se bo izvedel zasip terena do končne kote +2,80 m
n.m.v in uredil urbani obmorski park z zelenimi površinami, urbano opremo, urejenimi dostopi do
morja in zasaditvijo. S projektom je občina kandidirala za pridobitev nepovratnih evropskih
sredstev, in sicer iz naslova prednostnih naložb 6.3 (Učinkovita raba prostora na urbanih območjih)
Celostnih teritorialnih naložb. Naložba bo v celoti sklenjena do junija 2022.
S spremembo proračuna za leto 2022 se skladno z dinamiko izvedbe projekta zagotavljajo potrebna
sredstva.
OB050-19-0039 KS Olmo Prisoje - ureditev igrišča

74.000 €

MOK je na pobudo KS Olmo -Prisoje pristopila k ureditvi igrišča že v letu 2019. Vse do sedaj
predlagane lokacije za ureditev igrišča so bile predlagane na površinah, ki niso v lasti MOK. V letu
2020 je bila s strani KS predlagana tretja nova lokacije in sicer - sanacija obstoječega igrišča ob blokih
Cesta na Markovec 17 in 19. Stanje igrišča zahteva večje sanacijske posege hkrati pa dostopna pot
otežuje dostop gradbeni mehanizaciji in bo po končani sanaciji potrebna temeljite obnove. K sanaciji
pristopamo fazno, v letu 2020 se je že naročilo prvotni popis gradbenih del, v letu 2021 pa korekcijo
popisov za izvedbo sanacije, ki bo sledila v letu 2022. Za izvedbo se s spremembo proračuna za leto
2022 zagotavljajo dodatna sredstva.
Za dokončanje sanacije so predvidena tudi sredstva krajevne skupnosti.

OB050-19-0107 Mobilna povezava Markovec

100.000 €

Mestna občina Koper želi vzpostaviti ustrezno vertikalno povezavo znotraj naselja Koper. Glavni
namen vertikalne povezave je vzpostavitev nove in funkcionalno prijaznejše povezave med
Markovim hribom, obalnim območjem in mestnim središčem, ki bo olajšala vsakodnevne migracije
med stanovanjskimi soseskami in mestnim središčem ter pomembno prispevala k trajnostni
mobilnosti v mestu. Ureditev bo predstavljala del regionalne trajnostne kolesarske mreže (Pot
zdravja in prijateljstva Parenzana - Porečanka), na celotnem območju Kopra kot tudi med sosednjimi
občinami.
Poševno dvigalo bo del povezave med obalno kolesarsko stezo in kolesarsko stezo na Markovcu,
hkrati bo omogočala udoben transport pešcem in samostojno rabo gibalno in drugače oviranim
osebam.
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Izvedba celotne investicije je na podlagi investicijske dokumentacije ovrednotena v višini 2.440.530
€.
V okviru projekta je v letu 2022 predviden začetek izvajanja projekta, s katerim bo Mestna občina
Koper kandidirala za pridobitev evropskih sredstev.

OB050-19-0143 Ureditev Muzejskega trga v Kopru

30.000 €

Po dokončanju podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru je načrtovana ureditev
Muzejskega trga. Za ta namen je bila pridobljena projektna dokumentacija in izbrana idejna zasnova
na osnovi katere se izvaja načrt zunanje ureditve. S spremembo proračuna za leto 2022 se zagotavlja
sredstva za izvedbo arheoloških del v višini 30.000 €. Skladno s predvidenimi terminskim planom
izvedbe bo projekt izveden v letu 2023.

OB050-20-0028 PP Varnostna zaščitna ograja v Dolu

15.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Pri gasilskem domu v Dolu je dvorišče,
ki ga je potrebno zaradi varnosti zavarovati z zaščitno ograjo. Na navedenem dvorišču se vedno nekaj
dogaja, od raznih prireditev do iger otrok, zato je potrebno poskrbeti za varnost. Podlaga je že
narejen, zato je potrebno betonirati zaščiti pas v dolžini približno 100 m in širini 0,5 m, na katerega
bi zaradi varnosti postavili zaščitne profile in ograjo v višini 1 m. Bistvo predloga je varnost in dobili
bi varno in urejeno okolje.

OB050-20-0038 PP Obnovitev peš poti z Markovca v Koper

20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. S tem projektom bomo občanom
ponuditi večjo možnost mobilnosti med Markovcem in centrom Kopra z uporabo že obstoječih peš
poti, ki potekajo z Markovca preko Semedele do Semedelske ceste. Te poti so večinoma v senci in
ponujajo krasen sprehod ter najkrajšo možno pot. Žal pa so danes na poti z Markovca po Kraljevi
ulici, mimo bivše picerije Rio, preko Erjavčeve ulice do bivših Slavnikovih garaž dotrajane, stopnišča
nevarna, pločniki poškodovani in preozki, predvsem pa ne omogočajo prehajanje ljudem z omejeno
mobilnostjo (z otroškimi vozički, starejšim, invalidom). Izvedli bomo temeljito gradbeno sanacijo in
izgradnjo klančin, kjer teren to omogoča. V Kraljevi ulici, na delu Erjavčeve ulice med Kraljevo in
Novo ulico bomo razširili pločnik, na delu od bivše picerije Rio, preko Erjavčeve in Nove ulice, do
Stritarjeve ulice bomo obnovili stopnišče, sanirali pot in zgradili klančino, na omenjenih ulica pa
postavili dodatno javno osvetljavo. Izvedba projekta bo omogočila izboljšavo mobilnosti za
prebivalce naselij Markovec, Semedela in Olmo, kot tudi za ostale prebivalce, ki bodo to pot
uporabljali. Izboljšava infrastrukture za pešce primestnega območja bo dodatno spodbujalo
udeležence k hoji, pripomogla k izboljševanju trajnostne mobilnosti, in hkrati ima pozitivne ekološke
posledice.

OB050-20-0040 PP Gnezdišče za labode na Bonifiki

8.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Labod je simbol čistosti, miru, zveste
ljubezni ... V kraju, kjer se naseli, privablja pozornost prebivalcev in obiskovalcev, ob opazovanju
labodov se povezujemo z naravo, se pomirjamo in navdihujemo. V naši občini imamo dobre pogoje
za gnezdenje labodov v Škocjanskem zatoku. Toda že vsaj tretje leto zapored gnezdi labodji par tudi
na koprski Bonifiki. Predlani sta si laboda v obdobju suše naredila gnezdo na jezercu; ob prvem dežju
smo žal videli, kako ga je dotok vode razdejal. Tudi lani se je poskus gnezdenja ob Kanalu Grande ob
prvi narasli vodi izjalovil; uspešen je bil šele drugi poskus pri Renaultu. Letos pa je spontano
organizirana skupina prostovoljcev poskrbela za varno gnezdenje labodov na dovolj visoko
postavljenem gnezdišču ob Kanalu Grande in od začetka maja požrtvovalno skrbi za varnost labodjih
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mladičev pred drugimi živalmi, zlasti vranami in lisico, pa pred nepoučenimi opazovalci,
neprimernim hranjenjem in celo tatovi mladičev. V sodelovanju z veterinarjem za divje živali
skrbimo tudi za njihovo zdravje. Za varno gnezdenje bomo veliko lažje poskrbeli s
postavitvijo plavajoče gnezdilnice v obliki sidranega plavajočega otočka ali splava na enem od jezerc
na Bonifiki (Za več labodjih družin na tem delu žal ni dovolj prostora in naravne hrane). Na
svetovnem spletu smo zasledili nekaj preprostih, uporabnih rešitev za varno gnezdenje na vodi. V
rabi so plavajoči otočki ter splavi iz recikliranega materiala, na primer lesenih palet. Kanali in jezerca
na Bonifiki so med seboj povezani s cevmi širokega profila; ena od njih je videti povsem neprehodna,
za ostale prehodnosti ne moremo oceniti. Preverili bomo, kako je s tem, da bi ugotovili, ali je mogoče
uravnavati gladino jezerc v času suše. V okviru projekta bomo postavili tudi vsebinsko in oblikovno
ustrezne informacijske table. Predlagamo, da se projekt izpelje s sodelovanjem prostovoljcev, ki
skrbimo za labodjo družino, ter strokovnjakov (Zoosofia, DOPPS) in študentov biološko-ekoloških
študijskih smeri, oblikovanja, lesarstva oziroma druge primerne smeri. Oblikovanje gnezdišča in
informacijskih tabel bi bilo potrebno zaupati strokovnjakom s področja oblikovanja in tehnike,
izvedbo pa komu od lokalnih rokodelcev ali obrtnikov. Za preverjanje možnosti uravnavanja gladine
vode pa predvidevamo sodelovanje ustreznega strokovnjaka iz Marjetice. Plavajoče gnezdišče
bomo postavili na eno od jezerc in z informativnimi tablami pa bomo opremili okolico gnezdišča in
Kanala Grande.
Projekt bo prispeval k večji varnosti labodje družine in lažjem preživetju mladičev. Prebivalce in
obiskovalce pa bo razveseljeval pogled na te prelepe ptice ter nas kot primer dobre prakse
navdihoval, da bomo nadaljevali s podobnimi projekti varovanja narave in s tem, seveda, tudi
izboljševali kakovost našega življenja.
V letu 2021 sem pridobila mnenje DOOPS-a, da je investicija s strokovnega stališča popolnoma
nesmiselna, za labode pa celo škodljiva.
OB050-20-0045 PP Park ob Badaševici

20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. S tem projektom bomo uredili
obstoječe zelenice v parku, ki bi tako omogočila novo javno zeleno površino za prebivalce Olma in
Prisoj. Natančna lokacija je v trikotniku med strugama Badaševice in Olmskega potoka in Cesto na
Markovec, na parcelah številke 1846/1, 1847, 1564/3, 4631/25 k.o. Semedela skupne površine
približno 2.000 m2. Lokacija v obstoječem stanju ni izkoriščena, kljub temu, da se nahaja v
neposredni bližini stanovanjskih sosesk, ob pogostih pešpoteh, kolesarski stezi in ob dveh vodotokih
(Badaševici in Olmskem potoku). V okviru tega projekta bomo uredili dostop (vključno z brvjo preko
Olmskega potoka na mestu temeljev nekdanjega mostu) do parka, uredili pešpoti in počivališče s
klopmi in ozelenili, zlasti za senčenje in zamejitev proti cesti. Po izvedbi projekta bo lokalna skupnost
Olmo - Prisoje pridobila novo javno parkovno površino, ki jih v soseski primanjkuje. S tem se bodo
izboljšali bivalni pogoji, omogočeno bo druženje, povečala se bo privlačnost in urejenost soseske.

OB050-20-0057 PP Ureditev betonskega igrišča v ŠP Dekani

5.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. S predlaganim projektom bomo uredili
betonsko igrišče, ki je edino igrišče v območju športnega parka, ki je javno in namenjeno vsem
prebivalcem. Igrišče je bilo septembra 2018 prizorišče večjega koncerta, zaradi katerega je bil
postavljen šotor in odstranjena cca. 1/3 obodne panelne ograje, po dogodku pa se območje ni
povrnilo v prvotno stanje. Ograje, nosilni stebrički in vhodna vrata še danes ležijo v bližini igrišča,
nekateri deli so celo poškodovani in neposredno ogrožajo otroke in druge uporabnike, hkrati pa
zasedajo prostor na že tako premajhnem gramoznem parkirišču. Neurejeno okolje zelo kazi sosesko,
ki jo zaradi športnih dogodkov redno obiskujejo prebivalci drugih občin in celo tujci. Tudi sicer se v
omenjeno igrišče vse od njegovega nastanka ni vlagalo, zato je potrebno sanacije. Potrebno bi bilo
igrišče ponovno popolnoma ograditi (zmontirati obstoječo in na določenih predelih nadomestiti z
novo), na obstoječe gole namestiti mreže, na varovala za goli namestiti mreže za odbite žoge, na novo
zarisati črte igralnega polja in postaviti dodatna dva koša za košarko. Projekt se bo izvajal na
obstoječem betonskem igrišču v športnem parku Dekani, na parceli št.1120, k.o. Dekani. Po sanaciji
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igrišča bo njegova uporaba končno spet varna in primerna za igro, sprostil bi se del parkirišča in
popravljen bi bil trenutno zanemarjen videz območja.

OB050-20-0067 PP Lockersi za mestno plažo in v Žusterni

15.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Ker so kraje vedno bolj pogoste bomo
v okviru tega projekta postavili lockers, to so omarice za shranjevanje stvari. Ravno te so zlasti
koristne in potrebne za mlade starše, ki gredo v vodo z otroki in nimajo kje pustiti osebnih predmetov
ter za mlade (najstnike), ki imajo s seboj telefone, da jih starši lahko pokličejo, ko gredo sami na plažo.
Lockersi bodo omogočili bolj brezskrbno plavanje in vodne aktivnosti, obenem pa bistveno zmanjšali
kraje na plažah. Umestili jih bomo na Mestni plaži Mokra mačka in na plaži v Žusterni.

OB050-20-0079 Servisni objekti Žusterna

40.000 €

Na območju obmorskega urbanega parka med Badaševico in Žusterno se bo zgradilo enega ali dva
objekta za namene zagotavljanja gostinskih in sanitarnih in ostalih primernih storitev. Sredstva so
namenjena za projektno in investicijsko dokumentacijo. Omenjeni objekti bodo služili potrebam
bodočega obmorskega parka v Žusterni.

OB050-20-0127 KS Črni kal-otroško igrišče v Hrastovljah

20.000 €

V Hrastovljah je bila že v preteklosti več krat podana pobuda za ureditev športnih in rekreacijskih
površin. Ker pa ustreznih zemljišč ni na razpolago so vse dosedanje pobude zamrle. V letu 2022 je
predvidena ureditev otroškega igrišča na parceli št. 877/54, k.o. Hrastovlje. Zemljišče je v lasti
občine.

OB050-20-0176 KS Podgorje - ureditev II. faze športnega objekta

20.000 €

Ob športnem in otroškem igrišču v Podgorju namerava KS Podgorje postaviti večnamenski objekt, ki
bi služil tako uporabnikom igrišča kot tudi za druge namene. Po pridobljeni projektni zasnovi je del
objekta že zgradila, nadaljevanje gradnje pa zaradi neustreznih planskih podlag ni možno. Problem
bo saniran s sprejemom OPPN zato je v letu 2022 predvidena pridobitev projektne dokumentacije za
legalizacijo obstoječega objekta in gradbenega dovoljenja za dozidavo.

OB050-20-0182 Ureditev pločnika ob igrišču z mivko (povezava vhod - promenada) 30.000 €
V okviru projekta je predvidena ureditev pločnika ob igrišču, ki vzpostavlja povezavo s promenado.

OB050-20-0186 Ureditev obale med Žusterno in Izolo

20.000 €

V okviru projekta se bo pristopilo k zasnovi celovite ureditve obale med Koprom in Izolo.

OB050-21-0021 KS Šmarje - igrišče Grintovec

20.000 €

S spremembo proračuna so v letu 2022 predvidena sredstva za projekt nabave igral in njihovo
postavitev na igrišču v Grintovcu v višini 20.000 €.
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16039005 Druge komunalne dejavnosti

1.933.515 €

OB050-07-0189 KS dokumentacija ostala infrastruktura

15.000 €

Sredstva se namenjajo za popise, nadzore, geodetske načrte in drugo dokumentacijo za
nenačrtovane nujne posege na lokalni komunalni infrastrukturi in za izdelavo dokumentacije s
katero se opredelijo investicijske naloge, ki bodo predlagane v izvedbo za naslednja proračunska
obdobja.

OB050-07-0190 KS investicije v drugo infrastrukturo

20.000 €

Planirana so intervencijska sredstva za nepredvidene nujne posege, ki se pojavljajo med letom, na
lokalni komunalni infrastrukturi.

OB050-07-0194 Semedelska bonifika - črpališča

90.000 €

Na depresijskem črpališču Semedela se v letu 2022 načrtuje dokončanje oz. ureditev iztočnih kanalov
in postavitev dvigala za servisiranje potopnih črpalk v višini 90.000 €.

OB050-08-0004 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč

25.000 €

V okviru projekta se predvidijo sredstva za najnujnejši obseg izvedbe čiščenja vodotoka Badaševice
(od križišča pri Vinakoper do konca naselja) in Pjažentina z desnim pritokom ter zadrževalnika v
naselju Šalara z namenom zagotavljanja pretočnosti.
OB050-09-0050 KS Rakitovec -sanacija podpornih zidov

15.000 €

Stari del vasi Rakitovec stoji na dokaj strmem pobočju. Vse vaške ulice in poti so podprte s starimi
kamnitimi zidovih, ki jih je potrebno vzdrževati in obnavljati.
Vzdrževanje in obnova podpornih zidov je večletni projekt, ki poteka po fazah in v skladu z
razpoložljivimi sredstvi.

OB050-19-0025 KS Podgorje -ureditev meteornih vod iz Slavnika

5.000 €

Projekt se izvaja fazno, skozi več let, v sodelovanju s krajevno skupnostjo Podgorje. Sredstva so
planirana za urejanje odvodnjavanja meteornih vod, ki ob večji deževjih zalijejo objekte v vasi.

OB050-19-0056 Nadkritje mestne tržnice

1.359.905 €

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za izvedbo nadkritja mestne tržnice. Občinski svet je v
oktobru mesecu 2021 potrdil investicijski program za projekt »Nadkritje mestne tržnice«. Vrednost
investicije znaša 1.700.558 € z vključenim DDV. Vrednost projekta z nepovračljivim DDV znaša
1.393.900 €, s predvidenim časovnim načrtom izvedbe od novembra 2021 do septembra 2022.
Trenutno so stojnice na odprtem tržničnem prostoru izpostavljene hudi poletni vročini in brez
zaščite pred dežjem. Posledično je prostor v popoldanskem, večernem in nočnem času nič ali slabo
izkoriščen. Poleg tega je tržnični prostor tlakovan v kamnu na kateremu se že opaža odstopanje in
pokanje vrhnjega sloja kamna.
S ciljem zagotoviti nemoteno delovanje mestne tržnice tudi v neugodnih vremenskih razmerah ter
možnost izvajanja kulturnih in drugih dejavnosti v popoldanskem in večernem času.
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Izvedena bo zamenjava obstoječega kamnitega tlaka na odprtem delu tržnice z novim kvalitetnim
kamnom v skupni površini 1.145,5 m2, sanacija kamnitega tlaka v treh krakih arkadnih hodnikov
pokritega dela tržnice skupne površine 250 m2 in izdelava samostojne jeklene konstrukcije strehe z
montažo ognjevarne kritine iz trapezne pločevine s toplotno izolacijo ter pokritimi režami na vrhu
vsakega slemena skupaj z razsvetljavo, v skupni površini 1.133,5 m2 višine 8 m.
Skladno z dinamiko izvedbe se s spremembo proračuna za leto 2022 zagotavljajo potrebna sredstva
za izvedbo projekta.
V juliju 2021 je bila izdelana geomehanska raziskava tal in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izveden
je bil razpis za izbor izvajalca GOI del. GOI dela se bodo predvidoma začela izvajati v januarju 2022
in bodo zaključena do septembra leta 2022.
OB050-19-0098 KS Podgorje - Obnovitev vaških kalov

20.000 €

Lokalni vodni viri, kot tudi kali in puči na podeželju brez rednega vzdrževanja propadajo. V Krajevni
skupnosti Podgorje so pristopili k reševanju tega problema. V letu 2017 je bil obnovljen kal ob vstopu
v vas, v 2020 se je pričela obnova kala v Predragi, v letu 2021 pa se je pristopilo k ureditvi kala na
Fontani. V letu 2022 se bo nadaljevalo z urejanjem novega tretjega kala "na vrživniki" in z manjšimi
zaključnimi ureditvami okolice že obnovljenih dveh kalov.

OB050-20-0011 PP Poimenovanje starih domačij, ulic, trgov - table kontrade

15.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Stara hišna imena, domačij, ulic, trgov,
so del naše žive kulturne dediščine, saj so ponavadi odraz zgodovine določenega kraja, z njimi se tudi
ohranja narečni govor ter nenazadnje tudi ponos in pripadnost ljudi določenemu kraju. V našem
primeru vasi Dekani. v okviru projekta bomo izdelali tablice z navedbo starih hišnih imen, domačij,
ulic, trgov ter namestitev na navedenih mestih. Jedro projekta je izdelava čim bolj popolnega,
kakovostnega in strokovno utemeljenega nabora hišnih imen, imen ulic, trgov, v izbranem našem
kraju. Potrebno je sodelovanje in vključitev lokalnega prebivalstva, predvsem starejših naših ljudi.
Projekt se bo izvedel na območju KS Dekani, po ulicah, trgih, pred vhodi v domačijah (hišah). Cilj
projekta je ohranitev hišnih imen kot del žive kulturne (etnološke in jezikovne) dediščine, ohranitev
prepoznavnosti domačij, ulic, trgov, izboljšanje kakovosti življenja s krepitvijo lokalne identitete, in
ponuditi turistično zanimivost in prepoznavnost.

OB050-20-0017 PP Antični K munski vrt v Dekanih

12.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Nad Dekani poteka pot, ki je del športno
turistične kolesarske in peš poti od Trsta-Škofij-Kolombarja in Dekanov. Hkrati je tudi del krožne
poti Dekani-Škofije-Kolombar Dekani, katera ima velik pomen v zgodovinsko antičnem izročilu
kraja. Potrebno je popravilo – sanacija že obstoječe poti in njene okolice ter struge potoka, ki seka
pot. Potrebno je počistiti robidovje, strojna ureditev obstoječe poti, ureditev treh prehodov čez
obstoječi potok, ki seka pot, postavitev mostičkov (kovinskih z lesom), postavitev 5 klopi na poti in
postavitev cevi z namenom preprečitve poplavljanja ceste. Pot se nahaja na parcelah 549/2 in 418
k.o. Dekani in poteka od vaškega trga do slapa. S tem projektom se bo povečalo število kolesarjev,
pohodnikov, povečala bi se tudi povezanost vaščanov s sosednjimi kraji, še posebno pomembna je za
šolarje in mladino za skupne športno rekreativne programe.

OB050-20-0019 PP Učna pot pri šoli Dekani

20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Osnova projekta je ob OŠ Dekani urediti
tematsko učno pot za otroke. Na tematsko učni poti bi otroci lahko imeli naravoslovne dneve v naravi,
ter učilnico na prostem. Možno bi bilo izvajati naravoslovne dni tudi za otroke iz drugih šol, ter
izobraževanja mladih čebelarjev. Potrebno bo očistiti gozd in odvečne rastline, da bo prehoden,
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poravnati teren kjer je potrebno, izdelati gozdne steze, pod starejšimi drevesi postaviti učne table,
ob njih pa mizo in klopi, kjer ostane prostor zaradi sečnje, pa posaditi medovite rastline, del učne poti
ograditi in ob vznožju gozda postaviti nižjo škarpo in zasaditi avtohtone grmičaste trajnice kot je
rožmarin, žajbelj in sivka. Ob vznožju gozda je že postavljen šolski čebelnjak, zato se bi lahko v gozdu
postavil še čmrljak, hotel za žuželke, ptičje gnezdilnice in krmilnice. Vse skupaj bi bilo povezano z
gozdno stezico. Projekt bi se izvajal na parceli KO Dekani št 1736/3 katere lastnica je MOK. S tem
projektom bomo neuporaben razraščen gozdiček spremenili v ljubek dom za divje opraševalce in
ptiče ter učno pot za otroke.

OB050-20-0020 PP Forma viva Popetre

19.550 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt predstavlja predvsem izziv
postaviti vas Popetre na zemljevid umetniških skulptur iz kamna. V okviru projekta bi postavili
kamnite skulpture, ki bi bile po večini delo študentov zaključnih letnikov Akademije za kiparjenje iz
Ljubljane. Umetnije bi postavili na dostopna mesta, vidna javnosti in v predelih vasi, ki so že tako
pomembna za vaščane. Z 10 dnevnim delom na prostem, kjer bi umetniki klesali svoje skulpture bi
popestrili dogajanje v vasi v času nastajanja umetnij. Kasneje bi postavljene skulpture imele pozitiven
vpliv na lokalni razvoj (dodana vrednost vaškemu okolju), dvig istrske identitete, pospeševanje in
povezovanje že obstoječih dejavnosti v vasi in umetniški vidik. Potrebno bo skleniti dokončni
dogovor in potrditev študentov kiparjev pri sodelovanju in ustvarjanju Forma vive Popetre, nabaviti
še nekaj primernih kamnitih blokov, se dogovoriti s ponudniki prenočitev, hrane za 10 dnevno
bivanje 10-ih ljudi in urediti parcele (košnja) in priprava ustreznega mesta za postavitev skulpture,
temeljev z osvetlitvijo (solarne svetilke). Glavnina ustvarjanja bi bila na parceli št. 4341/1 in 4340/1
v Popetrah, kjer bi bil sprva delovni prostor za vse kipe, kasneje pa stalno mesto večine končanih
kipov. Nekaj bi jih razvozili ob vežico, ob puč in na šterno. S tem projektom bi vas Popetre pridobile
dodano vrednost vaškemu okolju, prepoznavnost, podporo že obstoječim dejavnostim in bogato
vsebina iz zaledja za izletnike in turiste.

OB050-20-0021 PP Obnova stare poti Pavliči-Mazurinov mlin v dolini reke Dragonje 20.000 €
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Iz zaselka Pavliči v dolino reke
Dragonje, ki je ena izmed najlepših naravnih znamenitosti slovenske Istre vodi stara pot, ki je
neprevozna. Po tej poti, ki je bila včasih bližnjica iz Istre v Koper in Trst, so domačini iz Pavličev,
Sirčev in okoliških krajev vozili mlet žita v 300 let star, edini ohranjen mlin na reki DragonjiMazurinov mlin. Ker je pot sedaj neprevozna, ni mogoč dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki
so v zaraščanju, onemogočene so komunikacijske poti med naselji, ki jih je ta pot vedno povezovala.
Slikovita pot ima velik potencial postati priljubljena sprehajalna in kolesarska pot, primerna za
družinske izlete do naravnih in kulturnih znamenitosti (reka Dragonja, Mazurinov mlin, skriti izvir
pitne vode "Baruškela" ter redke živalske in rastlinske vrste). V okviru projekta se bo obnovilo pot v
makadamski izvedbi, v dolžini 1000 metrov, v širini 2,5 metra, z ureditvijo najnujnejšega
odvodnjavanja meteornih vod. Bistvo tega predloga je, da se ponovno omogoči dostop do kmetijskih
zemljišč in sosednjih vasi, do reke Dragonje in Mazurinovega mlina. Za obnovo poti je potrebno
izdelati minimalno tehnično dokumentacijo, načrt s popisom del in izbrati izvajalca. Projekt bi se
izvajal na obstoječi trasi poti iz zaselka Pavliči do doline reke Dragonje, na parcelnih številkah K.O.
Gradin 2725 in 2723, ki sta v lasti MOK. Po obnovi poti bo omogočen dostop do doline reke Dragonje
za lastnike kmetijskih in gozdnih zemljišč ter za izletnike do kulturnih in naravnih znamenitosti.
Povezano bo več krajevnih skupnosti: Gradin, Marezige, Gračišče in Boršt in zagotovljena bo
dostopna pot za posredovanje v primeru naravnih in drugih nesreč.

OB050-20-0030 PP Ureditev dostopa do "vaškega kopališča Oblakovec" ob reki Rižani 20.000 €
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Oblakovec je neurejeno kopališče ob
reki Rižani, ki ga krajani Dekanov in okoliških vasi, predvsem mladina, že desetletja obiskujejo v
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poletnem času. Vedno je bilo zbirališče mladine, kjer aktivno preživljajo prosti čas v počitnicah
(družijo se, igrajo družabne igre, plavajo). Veliko je takih, ki drugih možnosti niso imeli in je bil
Oblakovec edini kraj, kjer so se naučili plavati. Nahaja se v prelepem in prijetnem okolju, kjer že sam
kraj omogoča sprostitev in mir, pa tudi prostor za piknik. Ugotavljamo, da vedno več krajanov pa tudi
občanov MOK se zbira in sprošča ob reki Rižani, prebivalci se zatekajo v naravo, zato ureditev takih
površin pozitivno vpliva na vse. Problem predstavlja dostop do reke, ki ga praktično ni oz. ni urejen,
obiskovalci sedaj dostopajo po privat zemljišču. S tem projektom bomo uredili dostop (utrjeno pot)
ob reki do kopališča, da ni potrebno uporabljati privat zemljišča, poleg tega pa uredili manjši
prostora za zbiranje in odlaganje osebnih stvari na bregu. Potrebno bo preveriti možnosti ureditve
dostopne poti na terenu, očistiti teren, utrditi teren oziroma pot s tamponom, počistiti breg, urediti
dostop do vode (manjše betonske stopničke, da ob večjem vodostaju reke jih ne bo odneslo), postaviti
koše za smeti in klopi za posedanje in postaviti znaka (kopanje na lastno odgovornost in v izogib
kupom smeti, še opozorilo "počisti za seboj"). Po ureditvi dostopne poti in dela zemljišča ob reki, bi
kraj pridobil lokacijo za sprostitev in kopanje v poletnem času, kar predstavlja dodatno ponudbo
samega kraja.

OB050-20-0036 PP Foto točka Marezige

8.262 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Marezige slovijo po enem od najlepših
razgledov na koprski zaliv. S postavitvijo foto točke, se marežganski razgledni ploščadi dodeli novo
dodano vrednost, na kateri se bodo obiskovalci slikali, svoje slike nato objavili na družbenih omrežjih
in tako širili promocijo Marezig in Kopra po Sloveniji in spletu. Foto točka bo tako postala dodaten
motiv za obisk podeželja Kopra, popestrila dneve obiskovalcev Kopra in istočasno omogočila
občanom točko srečevanja in druženja. Projekt naslavlja potrebo po vzpostavitvi dodatnih atrakcij
na podeželju Kopra. Postavitev foto točke bi vsebinsko oblikovali predstavniki KS in vaščani Marezig,
s pomočjo krajinskega arhitekta in oblikovalca oz. izdelovalca t.i. foto točke. Oblikovali bomo
konstrukcijo, jo izdelali in jo montirali. Ko je konstrukcija postavljena se lahko izvede mini
otvoritveni dogodek, za promocijo le te. V okviru projekta bomo s pomočjo strokovnjakov določili
tematiko, obliko in vsebino foto točke, izdelali idejno zasnovo, določili materiale posameznih
elementov, pridobili ponudbe za izdelavo, dostavo in montažo fototočke in izvedli promocijo
fototočke. Foto točka se bo nahajala na razgledni ploščadi v Marezigah. Pripomogla bo k večji
prepoznavnosti podeželja MO Koper in Marezig. S spremembo proračuna za leto 2022 se za zaključek
projekta zagotavljajo potrebna sredstva.

OB050-20-0043 PP Ob poteh - senčne klopi za sončne ljudi

15.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Ob peš poteh in vaških ulicah podeželja
v preteklosti, razen nekaj avtobusnih postajališč, ni bilo financiranja in ureditev s klopmi in
senčenjem za namen počitka in postanka ob poti. Prebivalci naselja Prade in Bertoki, vključno z
območji Arjol in Sermin ter pretežno kmetijskih območij ob Cesti med vinogradi in ob Poljski poti,
poleg avtomobilov, za svoje vsakdanje delovne in tudi prostočasne dejavnosti, vse bolj uporabljajo
tudi pešpoti. Uporabljajo pločnike ob cestah ter ulicah in poteh, ki so nastale iz nekdanjih poljskih
poti. Za najmlajše in najstarejše krajane so razdalje predolge in v toplem delu leta tudi prevroče. Od
Arjola do pokopališča, ali od osnovne šole do zadružnega doma, je več kot 1 km. Iz tega razloga je
potrebno na teh razdaljah vzpostaviti »počivalne točke«, klopi s senco. Te predlagamo tudi na
križiščih, na razglediščih in drugih mestih srečevanj, za krajane, šolarje, mame z otroki, prostočasne
aktivnosti in popotnike. Ob predlaganih poteh predlagamo, da se, glede na mikrolokacijo, postavi
trpežno parkovno klop, koš za odpadke in posadi klimi prilagojeno drevo s primerno veliko krošnjo.
Na lokacijah z omejeno površino se drevo lahko nadomesti s pergolo (vrtnico, trto ali drugo
vzpenjavko). Na mestih, kjer je drevo, s krošnjo že prisotno, ali lokacija nudi druge pozitivne
elemente (vodnjak, ulična oprema, zelenje, arhitektura), bi se počivalno točko opremilo v manjšem
obsegu. Na mestih, kjer so pritiski na uporabo ali prostorske danosti zahtevnejše, bi se povečalo
število ali vrste ulične opreme in zasaditve ter povezalo z javnimi programi (vrtec, zadružni dom,
šola, spominsko območje, pokopališče, gostinske / turistične / rekreacijske površine). Tako
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opremljene »počivalne točke« bi krajšale poti, jih povezovale in postajale tudi točke za srečanja in
lepo besedo. Predlagano peš poti v dolžini preko 15 km, ki povezujejo, avtobusna postajališča,
pomembne hiše, dejavnosti in razgledišča v Arjolu, Bertokih, Pradah, na Srminu, po Parenzani, ob
katerih bi postavili počivališča s klopjo, koši za odpadke, drevesi ali pergolo, bi lahko skozi čas po
potrebi dodajali opremo (luč s sončno celico, pitnik, razlagalne table, telovadno napravo ali igralo,
avtobusno čakalnico, ipd). Projekt je lahko večletni, ki bi se nadaljeval in širil vzdolž poti. V prvi fazi,
bi lahko izvedli 6-10 »počivalnih točk«. Potrebna bi bila preveritev zemljišča, skica/načrt, priprava
in naročilo, postavitev klopi, košev za smeti, listopadnega drevja ali pergol z vzpenjavkami. Projekt
bi se izvajal na Srminu, pri fontani ob poti na parc. št. 6024/1, južno ob parc. št. 5806/1, vse k.o. 2604Bertoki, blizu hiše Sermin 32. Nato lokacijo bi postavili eno klop in pergolo. Na Srminu, na stičišču
parcel št. 6018/8 (pot), 6023 in 5808/, blizu hiše Sermin 34, bi postavili eno klop in drevo. Na trikotni
zelenici z lipo pri Zadružnem domu Bertoki, na parc. št. 6339/1 k.o. 2604-Bertoki, bi namestili dve
klopi. Ob Ulici ob spomeniku, na robu parka pri spomeniku NOB, parc. št. 913/2 in robu parcele št.
916, vse k.o. 2604-Bertoki, bi postavili dva krat dve klopi in drevo. Ob Parenzani, na Cesti med
vinogradi, na stičišču parcel št. 6060, 6043, 5941, k.o. 2604-Bertoki, bi namestili klop in drevo. Ob
Cesti bratstva, na vzhodnem ovinku, v podaljšku Sončne poti, na parc. št. 2943/11, bi postavili klop
in drevo. Ob Pobeški cesti, pri križišču s potjo za Škocjan (parc. št. 3153), parc. št. 5542/32 in 805,
k.o. 2604-Bertoki, bi namestili klop in drevo. V Arjolu na avtobusnem postajališču pri nekdanji
pekarni, na parc. št. 6347/1 k.o. 2604-Bertoki, predlagamo postavitev avtobusne čakalnice, klopi in
pergole. V Arjolu, na poti na parc. št. 5552, ob parceli št. 688 k.o. 2604-Bertoki, bi namestili klop in
drevo. Na abstraktni univerzalni lokaciji, ki bi jo potrdil svet KS Bertoki na pobudo krajana ali
društva, in bi se izkazala za primerno, ob poti (peš in kolesarski) in/ali križišču, k.o. 2604-Bertoki, bi
postavili do 2 klopi in drevo ali pergolo. Klopi za počitek bi starejšim občanom omogočile daljše
samostojne sprehode, šolarjem in mamam z vozički pa udobne postanke ob poti. Izvedba projekta bo
dvignila kakovost bivanja v lokalnem okolju, izboljšala medgeneracijske in druge medsebojne
povezave. Je podpora zdravim oblikam gibanja in podpora nadomeščanju avtomobilske vožnje s peš
hojo. Ureditev vsake počivalne točke je tudi ureditev mikroambienta v splošni javni rabi, ki izboljšuje
podobo kraja in povezanost kraja.

OB050-20-0053 PP Ureditev ekološkega otoka v Dekanih

5.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. S predlaganim projektom bomo uredili
ekološki otok po vzoru ostalih ekoloških otokov v mestu Koper (popoln zastor otoka z izjemo vhoda).
Današnja ureditev prostora za zbiranje odpadkov je pomanjkljiva, zato bomo ogradili in ozelenili
obstoječi ekološki otok in pri tem upoštevali specifiko obravnavanega območja (npr. ohranitev
visokih dreves med otokom in parkom). Potrebno bo izdelati in montirati kovinsko konstrukcijo za
razrast plezalk in zasaditi dišeče plezalke (npr. jasmin). Alternativna rešitev bi bila dopolnitev
oziroma dodatna zasaditev oleandrov na način, da se v čim večji možni meri zastre pogled na posode
za odpadke s ceste, z igrišča in iz parka. Projekt bi se izvajal na obstoječem ekološkem otoku na
parcelah št. 1119/1 in 1120, k.o. Dekani. Z zastiranjem pogleda na ekološki otok bi se izboljšal
splošen vtis ob vstopu v športni park Dekani in ožjo sosesko, hkrati pa bi z zasaditvijo dišečih rastlin
ublažili občasen neprijeten vonj po odpadkih.

OB050-20-0056 PP Ureditev parka ob ŠP Dekani

7.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Območje Športnega parka Dekani, ki se
nahaja ob nogometnih igriščih in ožji soseski, bi bilo potrebno reševati in urejati celostno in ne
parcialno s posameznimi intervencijami, ki pogosto niso del širše strategije. Nujno bi bilo potrebno
zasnovati vizijo nadaljnjega razvoja tega dela vasi in temu prilagoditi vse bodoče posege, vendar je v
odsotnosti le-te, urejanje prepuščeno pobudam prebivalcev in samoiniciativnosti uporabnikov ali pa
celo obsojeno na propad. S predlaganim projektom bi dokončali ureditev parka ob betonskem igrišču,
tako estetsko kot funkcionalno. Park je bil leta 2018 delno urejen na manjšem delu parcele med
javnim betonskim igriščem in ekološkim otokom. Izvedena je bila ornamentalna sipina, postavljeni
sta bili dve kamniti skulpturi, zasajena ena oljka. Svoje potencialne funkcije parka ni nikoli doživel,
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prav tako nima nobene estetske funkcije. Edini občasni uporabniki parka so mladi in otroci, ki s kolesi
uničujejo sipino. V novoletnem času sta zaradi postavitve gigantske žoge (iz lučk) na podestu, bila ob
rob premaknjena kamnita kipa. Od odstranitve žoge je bilo vzdrževanje parka skoraj popolnoma
opuščeno, tako da zdaj kazi vstop na območje športnega parka. Potrebno bi bilo ponovno postavitev
kipov na mesto, skladno s prvotnim projektom ureditve, če obstaja, sicer zasnovati novo smiselno
kompozicijo parka, zatraviti celotno območje in brežine proti cesti na severu (na parc. št. 1094),
morebitno vzpostaviti vhod v park z vgradnjo robnikov med območjem parka in javno cesto (na parc.
št. 1119/1), postaviti klopi in druge urbane opreme (npr. košev za smeti), postaviti koša za pasje
iztrebke in zatraviti sipino ali drugače ozeleniti in osmisliti, če to ni v nasprotju s prvotnim projektom
ureditve. Projekt bi se izvajal na območju obstoječega parka na parceli št. 1120, k.o. Dekani. Park bi
z minimalnim vložkom dobil uporabno vrednost, saj v trenutnem stanju ne služi svojemu namenu. V
njem se ne zadržujejo ne otroci, ne odrasli in ne sprehajalci psov. Z estetsko sanacijo bi vzpostavili
vsaj ornamentalno funkcijo parka.

OB050-20-0065 PP Ureditev rekreacijsko-sprehajalne poti s fitnesom na prostem

20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V vasi Dol bi radi uredili sprehajalnorekreacijsko pot med vasema Dol in Hrastovlje. Omenjena pot bi potekala večinoma po parcelah, ki
so javno dobro, manjši del pa preko parcele v lasti AS Hrastovlje. Pot naj bi bila makadamska. Ob poti
bi postavili tudi telovadna orodja za fitnes na prostem. Namenjena bi bila sprehajalcem in
rekreativcem, kateri se trenutno gibajo ob glavni cesti med Dolom in Hrastovljami. Gibanje ob cesti
predstavlja predvsem za starejšo populacijo veliko nevarnost. Pot je večinoma že izdelana, vendar
zapuščena. Traso bi bilo potrebno le očistiti, podlago utrditi s tamponom, ter urediti fitnes na
prostem. Ob poti bi postavili tudi klopi za počitek, mali predor pod železniškim nasipom pa bi
razsvetlili z led lučmi, katere se vključujejo na senzor. Krajši del poti bi pa morali zgraditi povsem, na
novo. V prihodnosti bi se ta pot lahko nadaljevala vse do izvira reke Rižane. Pot bi potekala po
parcelah 2259/2, 2259/3, 2269/2, 542, 1689/2 k.o. Hrastovlje. Na podlagi tega projekta bomo v
Dolu poskrbeli tudi za starejše prebivalce kakor tudi za otroke in omejili gibanje ob glavni cesti, ki je
izjemno nevarno.

OB050-20-0139 KS Zazid-Sanacija zidu ob Lokvi

5.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 predvidena sanacija porušenega zidu v dolžini 35 m ob lokvi blizu
vasi, ki je hkrati tudi izvir.

OB050-20-0142 KS Žusterna-Ureditev sprehajalne učne poti ob hudourniku

10.000 €

V letu 2021 je v okviru projekta predvidena ureditev hudournika in sprehajalne učne poti med
Krožno cesto ter Gozdno potjo. Izdelale se bodo lesene stopnice in uredilo traso hudournika. Projekt
se bo skladno z dokumentacijo izvajal tudi v letu 2022.

OB050-20-0157 KS Za gradom – sanacija kamnitega zidu

35.000 €

V letu 2023 je predvidena pridobitev dokumentacije za izvedbo investicije, rušenje obstoječega zidu,
čiščenje terena, izkop in izvedba del. Zid poteka na spodnjem delu Ulice Za gradom proti mučilnici v
razdalji cca 40 m.

OB050-20-0197 Komunalni privezi Badaševica - obalni zid

117.998 €

Sanacija obalnega zidu v pristanišču Badaševica je nujna saj predstavlja že nekaj časa nevarnost za
uporabnike pristanišča. Nevarnost je bila ponovno evidentirana v Zapisniku o opravljenem pregledu
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s strani Pomorske inšpekcije Uprave RS za pomorstvo, z dne 4.6. 2020, kjer so bile ugotovljene
pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti. Skladno s predvidenim terminskim planom izvedbe bo
projekt zaključen v letu 2022. S spremembo proračuna za leto 2022 se za zaključek projekta
zagotavljajo potrebna sredstva.

OB050-20-0206 Zadrževalnik Semedelska bonifika

20.000 €

Na podlagi ugotovljenih vplivov novih prostorskih posegov in posledično spremenjenih značilnosti
posameznih prispevnih površin je izkazana potreba po zagotovitvi novega zadrževalnega prostora
na območju ob levem bregu struge kanala Grande.
Nov zadrževalni prostor predstavlja tudi nadomestni prostor zadrževanja zaradi ukinitve nekaterih
jarkov na območju Semedelske bonifike. Ocenjena potrebna prostornina zadrževalnega prostora
znaša cca 29.000 m3.
V letu 2021 je predvidena priprava načrta za izvedbo z geološkimi raziskavami. V naslednjih letih naj
bi se izvedel poseg fazno skladno s predvidenim terminskim planom izvedbe.

OB050-20-0216 KS Zazid - ureditev poljske poti "v Brestje"

20.000 €

V okviru projekta je v letu 2022 predvidena ureditev hudournika in sprehajalne učne poti med
Krožno cesto ter Gozdno potjo-potrebna je izdelava lesenih stopnic in vzdrževanje trase hudournika.
1606 Up ravljanje in razpol aganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, g ozdna in
stavbna zemljišča)
2.863.580 €
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
OB050-07-0209 Projektna dokumentacija - manjši kom.objekti

418.580 €
40.000 €

Sredstva se namenjajo za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za
dopolnitev omrežja z manjkajočo javno komunalno infrastrukturo, ki je potrebna za aktiviranje
nezazidanih stavbnih zemljišč ter drugo manjkajočo infrastrukturo.
V okviru projekta se vključujejo tudi sredstva za izdelavo predlogov parcelacij, geodetskih posnetkov
in podobnih del, ki so podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe opremljanja stavbnih
zemljišč. Sredstva na projektu se v letu 2022 povečujejo skladno z že prevzetimi obveznostmi, ki v
letu 2021 niso bila v celoti realizirana.

OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektov

80.000 €

Sredstva se namenjajo za izgradnjo manjših javnih infrastrukturnih objektov, ki služijo dopolnitvi
javnega infrastrukturnega omrežja in tako dopolnjujejo omrežje javne infrastrukture, s čimer se
zagotavlja aktivacija nezazidanih stavbnih zemljišč, ki niso zadostno (minimalno) komunalno
opremljena.

OB050-07-0221 Komunalna infrastruktura - nadzor

10.000 €

Sredstva se namenjajo za gradbeni nadzor nad izgradnjo manjših javnih infrastrukturnih objektov,
ki služijo dopolnitvi javnega infrastrukturnega omrežja in tako dopolnjujejo omrežje javne
infrastrukture, s čimer se zagotavlja aktivacija nezazidanih stavbnih zemljišč, ki niso zadostno
(minimalno) komunalno opremljena.
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Sredstva se namenjajo tudi za izdelavo preveritev izvedbe posameznih projektov in pripravo
potrebne projektne dokumentacije.

OB050-19-0163 Komunalno opremljanje Sv. Anton

228.300 €

Predmet obravnave je izgradnja komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture na
območju zaselka Vrtine v Sv. Antonu. V letu 2022 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije.
Območje opremljanja je komunalno neopremljeno in ga je potrebno opremiti v skladu z veljavnim
prostorskim aktom ter zagotoviti izgradnjo manjkajoče komunalne opreme.
Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe bo projekt zaključen v letu 2022.

OB050-19-0164 Komunalno opremljanje Škofije
€

30.000

Predmet obravnave je izgradnja komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture na
območju Škofij v letu 2023.
Z izgradnjo komunalne opreme na območju opremljanja in ostale gospodarske javne infrastrukture
bo območje neopremljenih zazidljivih zemljišč komunalno opremljeno, kar pomeni, da bodo bodoči
investitorji predvidene objekte lahko priključili na objekte in omrežja gospodarske javne
infrastrukture in bo tako omogočeno njihovo funkcioniranje. Na ta način bo Mestna občina Koper
neizkoriščena stavbna zemljišča aktivirala in ustrezno opremila.
OB050-20-0177 Komunalno opremljanje Prade

30.000 €

Predmet obravnave je izgradnja komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture na
območju Prad v letu 2023.
Z izgradnjo komunalne opreme na območju opremljanja in ostale gospodarske javne infrastrukture
bo območje neopremljenih zazidljivih zemljišč komunalno opremljeno, kar pomeni, da bodo bodoči
investitorji predvidene objekte lahko priključili na objekte in omrežja gospodarske javne
infrastrukture in bo tako omogočeno njihovo funkcioniranje. Na ta način bo Mestna občina Koper
neizkoriščena stavbna zemljišča aktivirala in ustrezno opremila.

OB050-20-0178 Komunalno opremljanje Šmarje

30.000 €

Sredstva so predvidena za namen izvedbe investicije v projektiranje in izgradnjo celotne manjkajoče
komunalne opreme na območju Šmarij. V letu 2022 je predvidena izvedba projektiranja te
komunalne opreme.

OB050-20-0208 Komunalno opremljanje Hrvatini - Sv. Brida

30.280 €

Sredstva so predvidena za namen dokončne izvedbe investicije - izgradnje manjkajoče komunalne
opreme na območju Sv. Bride. Skladno s predvidenim terminskim planom izvedbe se bo nadaljevala
izgradnja manjkajoče komunalne opreme iz leta 2022. Zaradi spremenjene dinamike izvedbe, v letu
2021 je izvajalec gradbenih del izvedel več kot je bilo predvideno, zato so v letu 2022 sredstva
predvidena v manjšem obsegu glede na prevzeto pogodbeno obveznost.
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16069002 Nakup zemljišč

2.445.000 €

OB050-07-0228 Zamenjava zemljišč

1.300.000 €

Za leto 2022 je predvidena zamenjava za dokončno ureditev premoženjskopravnih razmerij v zvezi
z že izvedenimi in predvidenimi investicijami v javno komunalno infrastrukturo in sicer ureditev
premoženjskopravnih razmerij z družbo Vinakoper d.o.o., ureditev premoženjskopravnih razmerij
vezno na lokalno cesto v Hrvatinih, cesto v Borštu, zaokrožitev območja nad nogometnim igriščem v
Dekanih, razdružitev premoženja za oblikovanje gradbenih parcel na območju Bertokov. S
spremembo proračuna za leto 2022 so predvidena tudi sredstva za zamenjavo zemljišč z državo
skladno z načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem.

OB050-07-0229 Odkup zemljišč - manjši odkupi

500.000 €

Pri pridobivanju zemljišč gre za pridobivanje nepremičnin predvsem za potrebe izgradnje
komunalne infrastrukture in pridobivanje zemljišč na območju, kjer je javna infrastruktura že
zgrajena ter je z lastniki nepremičnin treba dokončno urediti premoženjskopravna razmerja.
V letu 2022 je predvideno nadaljevanje postopkov urejanja premoženjskopravnih razmerij za
realizacijo investicij lokalne skupnosti in sicer odkup zemljišč za ureditev novega priključka za Plavje,
dostopne poti do čistilne naprave v Ospu in jame v Ospu, ureditev premoženjskopravnih razmerij
vezano na lastništvo ceste Rižana - Krnica, rekonstrukcijo ceste Kastelec- Socerb, odkup zemljišča za
staro šolo Loka in staro šolo v Hrvojih, pridobivanje zemljišč za ureditev premoženjskopravnih
razmerij na območju naselja Poljane, odkup zemljišč za širitev ceste Ivana Starca v Pradah, odkup
zemljišč za dostopno pot do nekdanje stražnice v Plavjah, ureditev premoženjskopravnih razmerij v
zvezi z že izvedeno rekonstrukcijo obvoznice Smokvica-Movraž in cesto Kortina - Brageti, ter ceste
skozi naselja Dekani in Montinjan, ostali manjši odkupi v zvezi z obstoječo infrastrukturo v Dolanih,
premoženjsko pravna ureditev razmerij zemljišč za potrebe KS Zazid, odkup zemljišč za
rekonstrukcijo Šmarske ceste in povezovalne ceste na območju ZN nad Šmarsko, ureditev igrišča v
Borštu in Movražu, odkup ruševine in zemljišča za ureditev vaškega jedra v Šmarjah ter odkup
zemljišč za dokončno ureditev premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z že realiziranimi investicijami
v drugih naseljih znotraj Mestne občine Koper, odkup zemljišč za potrebe izgradnje kolesarskih stez,
pridobivanje zemljišč za širitev pokopališča v Marezigah, ureditev dostopne poti Kampel - Brda,
rekonstrukcijo ceste Prade- Bonini, ureditev ceste v Poletičih in Pregari, odkup zemljišč za
rekonstrukcijo ceste Vanganel Hliban in Vanganel - Guci, pridobivanje zemljišč za ureditev
premoženjskopravnih razmerij vezano na rekonstrukcijo stare ceste proti Bolnici Izola in ceste skozi
dolino reke Dragonje, pridobivanje zemljišč za ureditev javnih parkirnih površin, ter drugih naseljih
znotraj Mestne občine Koper.

OB050-07-0230 Predkupne pravice na stavbnih zem.

400.000 €

Pri pridobivanju zemljišč gre za pridobivanje nepremičnin na podlagi uveljavljanja predkupne
pravice občine, predvsem za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture ter odkup obstoječe
komunalne infrastrukture na podlagi že uveljavljenih predkupnih pravic.
Proračunska sredstva se bodo v letu 2022 porabila za odkupe skladno s postopkom po ZUreP-2 in
Odlokom o določitvi območja predkupne pravice MOK.

OB050-07-0231 Odkupi zemljišč - druge odškodnine

50.000 €

V letu 2022 je predvidena poraba proračunskih sredstev za izplačilo odškodnin zaradi odstranjenih
in uničenih trajnih nasadov zaradi izvedbe investicij ter plačilo odškodnin za potrebe ustanovitve
služnosti vezanih na zgrajeno komunalno infrastrukturo in izplačila na podlagi zaključenih sodnih
poravnav.
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OB050-07-0233 Odkup zemljišč - poslovna cona Srmin

50.000 €

Planirana je poraba sredstev za odkup zemljišč za dokončno ureditev premoženjskopravnih razmerij
za realizacijo OLN Gorc Sermin.

OB050-07-0234 Odkup za izgradnjo slemenske ceste

90.000 €

S spremembo proračuna so v letu 2022 predvidena še dodatna sredstva za odkupe pri investiciji rekonstrukcija Slemenske ceste, II. del glede na prenos še nedokončanih odkupov začetih v letu 2021.

OB050-07-0380 Odkup zemljišč - za izgradnjo krožišč

30.000 €

Predvidena sredstva v letu 2022 so namenjena odkupom zemljišč za izgradnjo krožišč oziroma
ureditev premoženjskopravnih razmerij za že zgrajena krožišča in sicer v Olmu in Škofijah.

OB050-08-0012 Stavbna pravica

25.000 €

V letu 2022 so predvidena proračunska sredstva za plačilo ustanovljenih stavbnih pravic za potrebe
izgradnje parkirišč na Kvedrovi cesti, kolesarsko stezo v Vanganelu, cestni priključek Krožne ceste,
cesto na Sv. Brido, cesto v Gucih, krožišče v Dekanih, zadrževalnik na Bonififki.
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 Primarno zd ravstvo
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
OB050-07-0198 Zdravstveni dom Koper - nadomestni prostori

165.250 €
157.750 €
157.750 €
0€

V letu 2006 je bil predan v uporabo nov gasilski dom in zdravstveni dom v Kopru. Načrt razvojnih
programov je zajemal finančna sredstva za odplačevanje finančnega leasinga najetega s strani
Gasilske brigade Koper do konca leta 2026. Na osnovi odločitve o predčasnem odplačilu preostalega
leasinga bo do konca leta 2021 poplačan celotni leasing in s tem realizirani prihranki za stroške
obresti preostalih let odplačila.

OB050-20-0081 Ambulanta Škofije

50.000 €

Namen je ureditev ambulante v KS Škofije, kjer se bo izvajal program splošne medicine. Izvajalec
programa bo predvidoma ZD Koper.
(npr. izdelana projektna, investicijska dokumentacija, pridobitev GD....)
V letu 2021 je bil izdelan načrt IZP in projekt za izvedbo za ureditev prostorov za splošno in
referenčno ambulanto. Izbran je bil izvajalec GOI del. Med izvedbo pogodbenih del je prišlo do
nepredvidenih okoliščin, zaradi katerih je bila potrebna prilagoditev projekta v delu, ki se nanaša na
prezračevanje objekta, in sicer zaradi nasprotovanja lastnika sosednjega objekta glede montaže
rešetke izpusta prezračevanja proti njegovi fasadi. Glede na navedeno je bilo potrebno
preprojektirati celotno prezračevanje z rekuperacijo ter ustrezno prilagoditi izvedbo del. Med
rušenjem predelnih sten je bilo ugotovljeno, da strop nad kletno etažo ni izveden kot AB plošča,
ampak je izveden kot obokan strop, temu je bila potrebna prilagoditev inštalacij v tlaku in sama
sestava in izvedba tlaka. Po nasvetu strokovnjaka zdravstvene stroke je potrebno zagotoviti prostor
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za infektivne odpadke izven objekta, zaradi česar je potrebna dodatna ureditev zunanjih površin,
vključno z zasaditvijo. Zaradi ustrezne zaključitve projekta je bilo potrebno zagotoviti dodatna
sredstva in podaljšati rok izvedbe. V letu 2022 sledi le še finančni zaključek gradbenih del in nabava
opreme, ki bo naročena v januarju. Temu ustrezno so s spremembo proračuna za leto 2022
zagotovljena dodatna sredstva za zaključek projekta.

OB050-20-0082 Novi prostori ZD in izgradnja NMP

20.000 €

Cilj je pridobiti projektno dokumentacijo za namen zagotovitve novih, dodatnih in nadomestnih
prostorov za programe, ki se sedaj izvajajo v objektih, ki jih upravlja ZD Koper. Zaradi prostorske
stiske in uvedbe novih odobrenih zdravstvenih programov je pridobitev dodatnih prostorov postala
nujna za izvedbo kvalitetne zdravstvene storitve.

OB050-20-0207 Sofinanciranje nakupa reševalnih vozil

87.750 €

Predvideno je sofinanciranje nakupa reševalnih vozil za potrebe Reševalne službe slovenske Istre, ki
ga izvaja ZD Izola. Nakup bodo sofinancirale tudi ostale istrske občine skladno z dohodninskim
ključem.
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstv a

7.500 €

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

7.500 €

OB050-16-0077 Postavitev defibrilatorjav

7.500 €

Sredstva za leto 2022 so planirana za nakup nove opreme, zamenjavo dotrajane opreme za
vzdrževanje obstoječe mreže AED, druge opreme ter za informacijsko bazo in varnostni sistem za
AED v Mestni občini Koper .
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

3.016.975 €

1802 Oh ranjanje ku lturne ded iščine

440.185 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina

179.000 €

OB050-07-0251 Spomeniško varstvene akcije

40.000 €

Cilj ukrepa je predvsem obnova nepremičnih kulturnih spomenikov, ki načeloma niso v lasti občine
ter s tem spodbujanje zavesti o kulturnih vrednotah dediščine ter izboljšanje dostopnosti do kulturne
dediščine in njenega komunikacijskega potenciala.
Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega poziva.
OB050-16-0031 Ureditev prostorov Bastiona in pešpoti
Urejena bo nova pešpot na obstoječem obrežju, ki bo potekala na severni strani mestnega obzidja ob
že izvedenem panoramskem dvigalu in bo prilagojena za uporabo obiskovalcev, tako mladih kot
starih, obiskovalcev s posebnimi potrebami kot so gibalno ovirane osebe, slepi in slabovidni. Izvedba
bo sodobna in iz materialov, ki bodo pokazali razliko med starim in novim. Pešpot bo utrjena in
stabilna, oblikovana kot nedrseča površina z urejenim sistemom odvodnjavanja ter primerno
osvetljena. Proti morju bo ograjena z ograjo, proti brežini pa bo izveden podporni zid, skladno z
zahtevami terena, ki bo obenem tvoril še dodatno podporo mestnemu obzidju.
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Uredilo se bo prostore pod Bastionom, sanitarije, prezračevanje in osvetlitev.
Izdelana je projektna dokumentacija in prva faza poti ob dvigalu. V Načrt razvojnih programov je
projekt vključen z namenom, da občina lahko kandidira na javne razpise za pridobitev nepovratnih
sredstev.
OB050-16-0032 Ureditev obzidja ob Bastionu
Izvedla se bo rekonstrukcija obstoječega kamnitega mestnega zidu. Kjer še niso bile izvedene se bo
izvedlo arheološke raziskave. Sanacija se bo izvedla tako, da se na notranji strani obstoječega zidu
postavi novi AB zid. Obstoječi zid se bo očistil bršljana ter ostalih zelenih rastlin, zemljine in korenin
ter odstranili se bodo vsi ostanki novejših gradbenih posegov. Vsi poškodovani in manjkajoči kamni
v kamnitem zidu se bodo nadomestili z novimi, enake velikosti, strukture in izgleda. Vse odprtine, ki
niso del obzidja se bodo zaprle. Uredila se bo tudi drenaža celotnega obzidja. Zid se bo po celotni
dolžini injektiral z masami, ki ne vsebujejo cementa.
Načrtovana rekonstrukcija in prezentacija degradiranega ohranjenega dela mestnega obzidja, bo
ustrezno ovrednotila kulturni spomenik lokalnega pomena ter ga približala širši javnosti in obogatila
turistično ponudbo regije.
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje in izdelana projektna dokumentacija. Prvi del zidu ob dvigalu je
že saniran. V Načrt razvojnih programov je projekt vključen z namenom, da občina lahko kandidira
na javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev.

OB050-16-0098 Inv. vzdrž. objektov in opreme kulturne dediščine

35.000 €

V okviru projekta se zagotavlja izvedbo vzdrževalnih del na objektih kulturne dediščine.

OB050-16-0133 Subvencije za urejanje skupnih delov objektov

30.000 €

Sredstva predvidena na tej postavki so namenjena subvencioniranju obnov fasad in streh v Mestni
občini Koper, kot enega od ukrepov varovanja in oživljanja lokalnih spomenikov urbanistične oz.
naselbinske dediščine, z namenom urejene podobe ter usklajene in medsebojno dopolnjujoče rabe
javnih in zasebnih površin ter varovanja in oživljanja lokalnega spomenika naselbinske dediščine kot
celote.
OB050-19-0160 Zvonik

20.000 €

V okviru projekta je predvidena izvedba obnovitvenih v zvoniku v mestnem jedru Kopra. Mestna
občina Koper se bo z navedenim projektom prijavila na povabilo Ministrstva za kulturo k predložitvi
vlog za sofinanciranje. Projekt se bo izvajal po pridobitvi sofinancerskega deleža.
Prenova zajema prenovo recepcije v pritličju, prenovo vseh obstoječih ploščadi, postavitev nove
ploščadi (2. ploščadi) pod urnim mehanizmom, prenovo stopnišča z zamenjavo nastopnih ploskev in
ograje, prenovo obokov (v pritličju in nad 4. ploščadjo), električnega omrežja, postavitev nove
razsvetljave ter vzpostavitev delovanja urnega mehanizma - tudi v navezavi z obstoječimi zvonovi. V
Načrt razvojnih programov je projekt vključen z namenom, da občina lahko kandidira na javne
razpise za pridobitev nepovratnih sredstev. Vrednost investicijskega projekta v tekočih cenah z DDV
znaša 373.061 €.

OB050-20-0037 PP Kip Sv. Elija apostola Kopra

20.000 €

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Zgodba o Sv. Eliji je del antične
zgodovine Kopra, Koštabone, Istre. Ohranja zgodovinski spomin in ponos. Predlagan je odlitek kipa
v bronu po osnutku, ki ga je izdelal Zvest Apolonio in je zadnje njegovo delo. Potrebno bo odliti kip
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in izdelati kamniti podstavek, v livarni ali pri kamnoseku. Postavitev kipa bo povečalo število obiskov
turistov in romarjev, sam kraj pa bo pridobil na prepoznavnosti. Zgodba bo povezovala tudi
čezmejno.

OB050-20-0163 Suhozidna gradnja

10.000 €

Na območju primestnih KS je veliko dotrajanih in nevarnih kamnitih zidov, ki predstavljajo nevarnost
v cestnem prometu ali prebivalcem in zahtevajo nujne sanacije. Predvidena je sanacija drugega dela
zidu Bržanove domačije v Smokvici in sanacija zidu v Tuniših.

OB050-20-0181 Obnova skladišča soli LIBERTAS

20.000 €

V letu 2022 je v okviru projekta predvidena pridobitev ustrezne dokumentacije za obnovo skladišča
soli Libertas.
MOK bo za pridobitev različnih virov financiranja za izvedbo projekta ali posameznega zaključenega
sklopa kandidirala na neposredne potrditve projektov na razpisih za pridobitev izvenproračunskih
virov sredstev.
V letu 2021 se je izdelala idejna zasnova, katera poleg potrebnih vsebin MOK vključuje tudi prostor
za muzej. Pridobljen je izdelovalec projektne dokumentacije. Izdelana je DGD dokumentacija in
podana vloga za gradbeno dovoljenje, ki bo izdano na začetku leta 2022. Trenutno se izdeluje PZI
dokumentacija.
18029002 Premična kulturna dediščina
OB050-06-0022 Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje

261.185 €
25.017 €

S sredstvi za nakup opreme na premični kulturni dediščini zagotavljamo Pokrajinskemu muzeju
sredstva za nabavo potrebne opreme ter za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del.

OB050-21-0017 Obnova Pokrajinskega muzeja Koper

236.168 €

S spremembo proračuna za leto 2022 je predviden nov projekt s katerim se bo občina prijavila na
razpise za sofinanciranje. Izvedla se bodo investicijsko-vzdrževalna dela v Pokrajinskem muzeju
Koper, izključno na objektu novejše zgodovine. Obstoječo streho je potrebno odkriti, vsi dobro
ohranjeni korci se bodo shranili za ponovno uporabo. Obstoječi žlebovi in vertikale se bodo celoti
odstranili. Predvidena dela zajemajo tudi nov zastekljeni vetrolov pri obstoječem vhodu. Vhod v
muzej se opremi z novimi vrati in oknom. Potrebna je izdelava nove mavčnokartonske stene, ki bo
opredeljevala nov vetrolov. Obstoječe ostrešje se ohrani – špirovci in deske, predvidi se nova
podkonstrukcija strehe s toplotno izolacijo debeline 12 cm, sekundarno kritino in primorskimi korci.
Montirajo se novi žlebovi. Na streho se namesti tudi nova klimatska naprava. Uredi se nova
klimatizacija in prezračevanje. Sanirajo se elektroinstalacije. Dobavi se le oprema, nujna za
postavitev same zbirke ter njeno vsebinsko nadgradnjo. Izvedba bo potekala le ob pridobitvi
predvidene dinamike začrtanih virov financiranja.
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1803 Programi v kulturi
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
OB050-06-0023 Investicijsko vzdrževanje - osrednja knjižnica

130.000 €
105.000 €
85.000 €

S sredstvi se bo izvedlo sofinanciranje opreme za novo skladišče Osrednje knjižnice Srečka Vilharja
Koper. S spremembo proračuna za leto 2022 se zagotavlja dodatna sredstva iz naslova prenesenih
obveznosti iz leta 2021 za ureditev opreme.

OB050-16-0100 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa

20.000 €

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, je v letu 2018 nabavila novo vozilo, ki ga bodo sofinancirale
občine uporabnice storitev.
Nov bibliobus je vsem uporabnikom in zaposlenim prinesel moderno knjižnico z dostopom za
gibalno ovirane, bistveno manjši vpliv na okolje (zaradi novejšega, okolju prijaznejšega motorja) ter
svetlejši in večji prostor za opravljanje knjižnične dejavnosti (več gradiva), promocije branja in
druženja.
V letu 2022 bodo Mestna občina Koper in ostale občine, ki se poslužujejo storitve bibliobusa,
nadaljevale sofinanciranje novega vozila za potujočo knjižnico v deležu kritja obrokov leasinga in
sicer do vključno 2023.
18039002 Umetniški programi

25.000 €

OB050-06-0024 Investicijsko vzdrž. in oprema - Gledališče Koper

25.000 €

Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sofinanciranje opreme potrebne za delovanje zavoda ter za
morebitna nujna vzdrževalna dela.
1804 Podpora p ose bnim skup inam

44.340 €

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim

44.340 €

OB050-06-0025 Investicijski transfer za SSIN

44.340 €

V okviru projekta se v letu 2022 in 2023 zagotavljajo sredstva za sofinanciranje investicijskega
posega Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti za projekt zunanje ureditve palače Gravisi, s
katerim bo Samoupravna skupnost italijanske narodnosti kandidirala na državni poziv MGRT za
zagotovitev pretežnega dela sofinanciranja.
1805 Šport in p rost očasne aktivnosti
18059001 Programi športa
OB050-06-0034 Športni park Dekani - sofinanciranje

2.402.450 €
2.382.450 €
140.000 €

V okviru investicije je načrtovana zamenjava umetne trave na velikem nogometnem igrišču v
Športnem parku Dekani. Predviden je transfer na Javni zavoda za šport, ki nastopa kot investitor.
Celotna vrednost investicije je ocenjena na 255.000 €. Od tega je predviden delež sofinanciranja s
strani MOK 140.000 €. Preostali delež sredstev bo Javni zavod za šport pridobil na razpisih Fundacije
za šport in Nogometne zveze Slovenije.
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OB050-06-0035 Mestni stadion

757.000 €

Planirana sredstva so namenjena plačevanju leasing obrokov za izgradnjo nogometnega stadiona in
atletske stadiona Koper. Višina sredstev je planirana na osnovi veljavnega amortizacijskega načrta
za odplačilo leasinga.
OB050-15-0035 Centralno tenis igrišče

20.000 €

Igranje tenisa, tako tekmovalno kot rekreativno, je zelo razvito v Kopru. Tenis center Bonifika sodi v
regiji za enega večjih centrov, saj zajema 9 peščenih in 4 trda igrišča. Kljub veličini centra, pa so
garderobe, klubski prostori in drugi podporni servisi urejeni v začasnih montažnih objektih. Za
normalno delovanje tenis centra je nujno potrebna izgradnja ustreznega objekta, ki bo vključeval
uporabnikom primerne garderobe, klubske prostore, prostor za servis loparjev, skladiščni prostor,
javne sanitarije za potrebe celotne ŠRC Bonifike, manjši gostinski obrat idr. Objekt bi se zgradil ob
centralnem igrišču, tako da bi bila vzhodna stran objekta tribuna, ki bi služila tekmovanjem na
centralnem igrišču. V Načrt razvojnih programov je projekt vključen v letu 2023 z namenom
pridobitve dokumentacije.

OB050-16-0070 Inv. vzdrže. športnih objektov in nabava opreme

160.000 €

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme so kot transfer javnemu zavodu predvidena
za ureditev objektov in igrišč ter nabavo opreme. Povečanje sredstev s spremembo proračuna za leto
2022 se nanaša na predlog upravljalca za nabavo opreme in ostalih investicijsko vzdrževalnih del.

OB050-19-0023 Izgradnja zahodne tribune na stadionu Bonifika

20.000 €

Predvidena sredstva so namenjena za izdelavo dokumentacije za izvedbo nadgradnje oziroma nove
zahodne tribune ob nogometnem stadionu v Kopru.

OB050-19-0150 Ogrevalni bazen - bazenski kompleks

10.000 €

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za ureditev ogrevalnega bazena v
bazenskem kompleksu.

OB050-19-0159 Plezalna stena

756.504 €

Športno plezanje je sestavljeno iz treh kategorij (balvani, težavnost in hitrost), ki bodo na Olimpijskih
igrah sestavljali končni rezultat. V tem trenutku v Sloveniji na enem mestu ni pogojev za trening vseh
treh kategorij, Plezalni center Koper ima vse prostorske, klimatske in logistične pogoje za
vzpostavitev Plezalnega Olimpijskega športnega centra. Z izvedeno investicijo bi Olimpijski športni
center Bonifika Koper razširili status olimpijskega centra še za panogo športnega plezanja. Za
izvedbo projekta bo občina poskušala pridobiti tudi druge možne vire.
Na osnovi novega Dokumenta identifikacije investicijskega programa za projekt »Plezalna stena
Koper«, znaša vrednost investicije po tekočih cenah 722.921,65 €, z začetkom izvedbe v letu 2021
in zaključkom v letu 2022. Izdelana je projektna in investicijska dokumentacija. Izveden je bil izbor
izvajalca GOI del in z izvajalcem podpisna pogodba v višini 737.504 €. Izbran je tudi izvajalec
strokovnega in finančnega nadzora.
Dinamika financiranja je skladna s predvidenim časovnim načrtom. S spremembo proračuna za leto
2022 se zagotavljajo dodatna sredstva skladno z investicijsko dokumentacijo.
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OB050-20-0134 KS Škofije-Dvorana Burja sanacija

12.000 €

Objekt dvorane Burja je potrebno temeljito sanirati za zagotovitev nemotenih pogojev uporabe
dvorane za potrebe izvajanja Letnega programa športa, šolskih dejavnosti in popoldanski
prostočasnih dejavnosti. S spremembo proračuna za leto 2022 se zagotavlja dodatna sredstva iz
naslova prenesenih obveznosti iz leta 2021 za izdelavo projektne dokumentacije.

OB050-20-0162 Športni park Šmarje

480.000 €

V okviru projekta se je v letu 2021 pristopilo k izdelavi Idejne zasnove skupaj s krajevno skupnostjo
in uporabniki. V letu 2022 bo izdelana projektna dokumentacija, ki v naslednjih letih v okviru
Športnega parka Šmarje predvideva ureditev v dveh fazah. Faza 1 predvideva ureditev zunanjih
športnih površin s spremljajočo infrastrukturo, ki vsebinsko zajema obnovo obstoječega
nogometnega igrišča, izgradnjo večnamenskega igrišča, ureditev otroškega igrišča in park, krožno
trim stezo, fitnes na prostem, manjši servisno gostinski objekt z javnimi sanitarijami in parkirišče.
Faza 2 predvideva obnovo klubskega objekta s spremljajočo infrastrukturo, betonske tribune ter
parkirišča ob klubskem objektu. Faza 1 se bo pričela v letu 2022 z zaključkom v 2023, faza 2 pa v
letu 2023.
V letu 2021 je bila pridobljena idejna zasnova.
OB050-20-0187 Urbani športni park Koper

20.000 €

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za ureditev Parka urbanih športov.
OB050-20-0214 Večnamenska športna dvorana

30.000 €

Arena Bonifika in telovadnica osnovne šole Koper že dalj časa ne zadostujejo potrebam dvoranskih
športov. Izvajalci letnega programa športa imajo težave pri zagotavljanju primernih pogojev za
treninge in tekmovanja, saj razpoložljivih terminov je enostavno premalo za vse klube. V teh
dvoranah namreč domujejo klubi, ki igrajo v prvih državnih ligah (košarka moški, rokomet moški in
ženske, odbojka ženske). Dvorani večkrat gostijo večje športne, kulturne in druge prireditve kar
število razpoložljivih terminov bistveno zmanjša. Koper nujno potrebuje večnamensko dvorano, ki
bi bila primarno namenjena treningom in tekmovanjem mlajših selekcij izvajalcev letnega programa
športa, dvorana pa bi občasno lahko gostila tudi kulturne in druge prireditve. Izgradnja večnamenske
dvorane bi morala vključevati poleg igralne površine 40x20 z ustreznimi varnostnimi odmiki tudi
dva manjša vadbena prostora za druge športe (kot npr. prvi specializiran za borilne športe, drugi za
vodene vadbe, plesna dejavnost ipd.). Tovrstne športne panoge imajo najmanj razpoložljive javne
športne infrastrukture, dogaja se celo da imajo treninge v zakloniščih in drugih neprimernih
prostorih. So pa tudi oni izvajalci letnega programa športa, za kar je potrebno zagotoviti ustrezne
prostore.

OB050-21-0022 Dokumentacija - nov športni objekt

15.000 €

S spremembo proračuna za leto 2022 se v Načrt razvojnih programov vključuje nov projekt. V letu
2022 so predvidena sredstva za pripravo dokumentacije za nov objekt na področju športa v višini
15.000 €.

OB050-21-0023 Energetska sanacija in obnova športne dvorane Burja

11.946 €

S spremembo proračuna za leto 2022 je predviden nov projekt s katerim se bo občina prijavila na
razpise za sofinanciranje. Vrednost investicijskega projekta v tekočih cenah brez DDV znaša
1.476.626,49 €, z DDV 1.801.484,32 €. Namen in cilj projekta je v predvidenem obdobju celovito
energetsko sanirati in obnoviti stavbo športne dvorane Burja, s ciljem zmanjšanja porabe energije in
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posledično zmanjšanja tekočih obratovalnih stroškov. Z izvedbo energetske sanacije in obnove se
bodo izboljšali bivalni in delovni pogoji za uporabnike sanirane stavbe, zmanjšali pa se bodo tudi
izpusti toplogrednih plinov, kar bo pozitivno vplivalo na ohranjanje okolja. Specifični cilji
investicijskega projekta vključujejo skupni prihranek končne energije v stavbah po izvedeni sanaciji:
117.510 kWh letno,število energetsko saniranih javnih stavb: 1 javna stavba,skupna neto ogrevana
površina energetsko saniranih javnih stavb: 1.655 m2,zmanjšanje izpustov CO2: 28.000 kg letno.
Terminski plan predvideva začetek operacije v aprilu 2021, izvajanje del od marca do septembra
2023 z zaključkom decembra 2023.
Občina predvideva projekt prijaviti na razpis Ministrstva za infrastrukturo in pridobiti kohezijska
sredstva v višini 482.598,44 € od predvidenih upravičeni stroškov, ki znašajo 984.894,78 €. Lastna
sredstva pa so predvidena v višini 1.318.885,88 €.
18059002 Programi za mladino

20.000 €

OB050-19-0158 Večgeneracijski večnamenski objekt ob dvorani Bonifika

10.000 €

Sredstva so namenjena za pripravo idejne zasnove za ureditev prostorov za mladinske dejavnosti.

OB050-19-0186 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje MKT

10.000 €

Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sofinanciranje nabave opreme ter za nujna vzdrževalna dela.
19 IZOBRAŽEVANJE
1902 Varstvo in vzgoja pred šo lskih otrok
19029001 Vrtci
OB050-06-0006 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih

12.964.737 €
140.000 €
140.000 €
60.000 €

Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v vrtcih se v sklopu investicijskega vzdrževanja v
javnih zavodih izvajajo dela na vrtcih v Mestni občini Koper.

OB050-06-0007 Nabava opreme in igral vrtcev

20.000 €

V letu 2022 nadaljujemo z obnovo ter vzpostavitev varnih ter sodobnih otroških igrišč ob vrtcih v
Mestni občini Koper.
OB050-20-0074 Vrtec Koper – Enota Bertoki- obnova

208.957 €

V letu 2023 je predvidena obnova Vrtca Koper enota Bertoki. Z obnovo se povečajo igralnice, delno
izolira fasadni ovoj, delno zamenja stavbno pohištvo, obnovi ogrevalni sitem in obnovijo
elektroinstalacije. Vrtec Bertoki ima premajhne igralnice in zastarele inštalacije, ovoj stavbe je
energetsko potraten.

OB050-21-0018 Vrtec pri OŠ Dekani – Enota Rižana

30.000 €

S spremembo proračuna so predvidena sredstva v letu 2022 za nov projekt za pripravo
dokumentacija za obnovo objekta vrtca pri OŠ Dekani – enota Rižana v višini 30.000 € .
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OB050-21-0019 Vrtec Delfino blu Koper– enota v Hrvatinih

30.000 €

S spremembo proračuna so predvidena sredstva v letu 2022 za nov projekt za pripravo
dokumentacija za obnovo objekta vrtca Delfini blu Koper– enota Hrvatini v višini 30.000 € .
1903 Primarno in se kundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo
OB050-06-0008 Nabava opreme in računalnikov

12.824.737 €
12.824.737 €
60.000 €

Planirana sredstva so namenjena za nabavo računalnikov in ostale opreme zavodom, ki izvajajo
osnovnošolsko dejavnost s sedežem v Mestni občini Koper.

OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanje

100.000 €

Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v osnovnih šolah se v sklopu investicijskega
vzdrževanja v javnih zavodih zajemajo potrebna dela na vseh osnovnih šolah v Mestno občini Koper.

OB050-07-0382 Sredstva za adaptacijo - Center za usposabljanje

5.000 €

Gre za sofinanciranje v objekt v Strunjanu z namenom pridobitve dveh učilnic zaradi prostorske
stiske ter zamenjavo stenskih oken v telovadnici in nabavo opreme. Projekt sofinancirajo vse štiri
obalne občine po dohodninskem ključu. Vrednost projekta znaša 107.150 €, delež sofinanciranja
občine Koper je 58,5%.

OB050-19-0011 Prizidava Osnovne šole Dušana Bordona-Koper

1.612.228 €

Osnovna šola Dušana Bordona se je zadnja leta soočala s pomanjkanjem prostora. Določene kabinete
in prostore so sicer že pred leti preuredili v učilnice in tako zagotovili nemoten potek učnega procesa,
vendar je bilo potrebno pristopiti k dolgoročni rešitvi. Preveritev programske zasnove OŠ Dušana
Bordona je pokazala, da je potrebno zagotoviti dodatne 3 učilnice, kabinete, sanitarije in knjižnico. V
ta namen je bil že v letu 2020 izdelan in potrjen DIIP in PGD za “Prizidavo OŠ Dušana Bordona
Semedela – Koper” ter pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-73/2020-9 z dne 22. 12. 2021.
Upoštevajoč spremembe pri vložitvi DGD glede razširitve prizidave za zobno ambulanto je bil izdelan
projekt PZI številka 130/2019-PZI, maj 2021. Skupna uporabna površina dozidave šole tako obsega
498,10 m2 in ordinacije 34,3 m2 oz. skupaj bruto 708,40 z upoštevanjem zelenih teras in terase
pritličja.
Občinski svet je potrdil sklep številka: 351-327/2021 z dne 23.6.2021 o potrditvi investicijskega
programa za izvedbo projekta. Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.721,736,41€,
od tega izdelava projektne in investicijske dokumentacije 41.234,02€, izvedba GOI del 1.499,939,47
€, izvedba nadzora in inženiringa 46.2296,73 €, ostali stroški 5.050,12€ ter dobava in montaža
opreme 129.283,07 €. Potrjen investicijski program predvideva pričetek izvedbe del v novembru
2021, zaključek gradnje pa junija 2022.
Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija. Izveden je bil izbor izvajalca GOI del in z
izvajalcem podpisna pogodba v višini 1.169.009 €. Izbran je tudi izvajalec strokovnega in finančnega
nadzora in podpisana pogodba v višini 18.910 €. Dinamika financiranja je skladna s predvidenim
časovnim načrtom. S spremembo proračuna za leto 2022 se zagotavljajo sredstva skladno z
dinamiko izvedbe projekta.
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OB050-19-0014 OŠ Šmarje - izgradnja telovadnice

200.000 €

OŠ Šmarje potrebuje nov vadbeni prostor, saj je obstoječ premajhen in polno zaseden. Zaradi velikega
porasta števila otrok na tem območju, z obstoječimi kapacitetami, ni možno nemoteno zagotavljati
vseh ur športne vzgoje.
Z izbranim izvajalcem projektne dokumentacija je podpisna pogodbena obveznost v višini 53.863 €.
Pri projektiranju je prišlo do zamika časovnega načrta tako, da se del pogodbene obveznosti prenaša
v leto 2022. Pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo nove telovadnice ob OŠ Šmarje. Po pridobitvi
ustrezne dokumentacije sledi izvedba gradbenih del. Skladno s predvidenimi terminskim planom
izvedbe bo projekt zaključen v letu 2023.

OB050-19-0015 OŠ Dekani -obnova kuhinje in povečanje jedilnice

61.876 €

V Osnovni šoli Dekani se je v letu 2021 pristopilo k obnovi dotrajane kuhinje ter zaradi velikega
števila otrok tudi k povečanju jedilnice. S spremembo proračuna se v letu 2022 zagotavlja sredstva
za poplačilo finančnih obveznosti skladno s pogodbo z izvajalcem gradbenih in nabave opreme zaradi
zamika nabave opreme.

OB050-19-0162 Sanacija objekta OŠ in gimnazije z it. učnim jezikom

886.605 €

Obnova objekta na Gimnazijskem trgu 7 v Kopru, v katerem delujeta OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio
Koper (oddelki od 6-9 razreda) in Gimnazija Gian Rinaldo Carli, je predvidena v obdobju 2020-2025.
Investicijo bo financiralo MIZŠ, vodila pa jo bo MOK.
V DIIP je predvideno 5 letno financiranje in fazna izvedba, vendar z opombo, da je dopuščena
možnost izvedbe že prej in v krajšem časovnem obdobju.
V letu 2021 je bil izdelan načrt IZP, geološko - geomehansko poročilo ter projektna dokumentacija za
ureditev oziroma obnovo objekta. Oddana je vloga na UE za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu
2022-2023 je možna izvedba celovite prenove objekta v kolikor se uskladi dinamika zagotavljanja
sredstev v državnem proračunu.
Potrebno je upoštevati tudi zagotovitev primernih nadomestnih prostorov za učence za obdobje
trajanja prenove (ocenjeno trajanje prenove cca 12-14 mesecev).
S spremembo proračuna za leto 2022 se za zagotavlja dodatna sredstva za neizvedeno
dokumentacijo načrtovano v letu 2021.

OB050-19-0168 OŠ Škofije

9.544.069 €

Glavni cilj investicijskega projekta je stvarne narave in sicer v načrtovanem obdobju porušiti
obstoječo stavbo osnovne šole ter zgraditi novo stavbo z vsemi potrebnimi prostori, obnoviti
obstoječo šolsko telovadnico ter na novo urediti vse pripadajoče zunanje površine osnovne šole. V
okviru operacije se bo zagotovilo skupaj 4.745,70 m2 neto tlorisne površine zaprtih površin, od
katerih je 2.103,06 m2 namenjenih pouku, poleg tega pa se energetsko sanira šolska telovadnica s
397,14 m2 neto tlorisne površine.
Splošni cilji izvedbe investicijskega projekta so:
• zagotoviti dodatne prostore za izvajanje osnovnošolske vzgoje skladno z normativi,
• izvedba celovite energetske sanacije in prenove šolske telovadnice,
• omogočiti boljšo kvaliteto vzgojno-izobraževalnega procesa,
• izboljšati delovne in bivalne pogoje za zaposlene, učence in druge uporabnike stavbe,
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• zmanjšati onesnaževanje okolja zardi nižjih izpustov toplogrednih plinov zaradi nove energetsko
varčne stavbe in energetsko sanirane telovadnice,
• zmanjšanje stroškov električne in toplotne energije na m2 ter stroškov tekočega in investicijskega
vzdrževanja,
• pridobiti kvalitetne odprte zunanje površine za druženje učencev in drugih uporabnikov stavbe,
• ustrezno urediti promet v okolici šole in vrtca,
• šolo povezati s krajem,
• izboljšati kvaliteto prostora in infrastrukturno opremljenost kraja,
• prispevati h kakovostnejšemu življenju v primestnih naseljih.
Občinski svet je potrdil sklep o potrditvi investicijskega programa za izvedbo projekta. Skupna
vrednost investicije po tekočih cenah znaša 15.919.639,85 €. Skladno z investicijsko dokumentacijo
je predvidena izvedba del od oktobra 2021 do decembra 2022. Operacijo delno sofinancira
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje investicij
v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024, ki je bil
objavljen v Uradnem listu in na spletišču javne uprave dne, 05.02.2021. Mestna občina Koper je od
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejela sklep o izboru št. 4110-7/2021/11 z dne
30.04.2021. Višina sofinanciranja za investicijski projekt znaša 2.348.677,50 €.
V prvi polovici leta 2021 je MOK pridobila projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za
novogradnjo Osnovne šole Škofije. Sledila je izvedba razpisa za rušitev obstoječega objekta ter za
izvedbo nadomestnih prostorov za čas gradnje šole. Izveden je bil izbor izvajalca GOI del in z
izvajalcem podpisna pogodba v višini 12.168.915 €. Izbran je tudi izvajalec strokovnega in
finančnega nadzora in podpisana pogodba v višini 68.796 €. Dinamika financiranja je skladna s
predvidenim časovnim načrtom. Povečanje sredstev s spremembo proračuna za leto 2022 je skladna
z IP in dinamiko izvedbe.
Skladno s predvidenimi terminskim planom izvedbe bo projekt finančno zaključen v začetku leta
2023.

OB050-20-0068 OŠ Antona Ukmarja - investicijsko vzdrževalna dela

50.000 €

V Osnovni šoli Antona Ukmarja so načrtovana sredstva za investicijsko vzdrževalna dela in za
pripravo dokumentacije za ureditev garderob za športno vadbo.

OB050-20-0069 OŠ Marezige – obnova kuhinje

15.000 €

V letu 2023 se izdela projektna dokumentacija za obnovo kuhinje v OŠ Marezige.

OB050-20-0070 OŠ Prade - izolacija telovadnice

64.900 €

Stavbno pohištvo telovadnice Osnovne šole Prade je bilo zamenjano v letu 2018, sedaj je potrebno
izvesti še izolacijo fasade kar bo bistveno prispevalo k energetski učinkovitosti objekta.

OB050-20-0071 OŠ Koper jedilnica

22.380 €

Jedilnica v OŠ Koper je bila projektirana za kosila cca 100 učencev v več izmenah. S povečanjem
števila otrok na šoli je potrebno zagotoviti tudi večjo jedilnico. Jedilnico je možno razširiti v zunanji
atrij neposredno ob sedanji jedilnici. S tem bi pridobili še cca 100 sedežev. V letu 2019 je bila izdelana
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idejna zasnova. V letu 2022 je predvidena DGD dokumentacija in pridobitev gradbenega dovoljenja
za izvedbo posega v letu 2023.

OB050-20-0072 OŠ Hrvatini - sanacija športnega igrišča

140.543 €

Igrišče trenutno omogoča igro rokometa in malega nogometa. Stopnišči, ki povezujeta šolo oz. šolsko
dvorišče in samo igrišče sta se zaradi posedanja deformirali, betonske nastopne ploskve so
poškodovane, vidna je armatura, kar je nevarno za uporabo in poškodbe. Mreža igrišča je pretežno
dotrajana. Zaradi navedenega se igrišče obnovi v celoti.

OB050-20-0073 OŠ Marezige - sanacija športnega igrišča

77.136 €

V letu 2021 se je pristopilo k obnovi športnega igrišča pri Osnovni šoli Marezige. S spremembo
proračuna za leto 2022 se zagotavlja potrebna sredstva za poplačilo finančnih obveznosti skladno s
pogodbo z izvajalcem gradbenih del.
20 SOCIALNO VARSTVO
2004 I zvajanje programov s oci alnega varstva

1.151.483 €
1.151.483 €

20049002 Socialno varstvo invalidov

2.500 €

OB050-16-0018 Nakup opreme DDTC BARČICA

2.500 €

Sredstva za leto 2022 so predvidena za nakup opreme za izvajanje programa Dnevnega delovno
terapevtskega centra Barčica.
Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za spremembo proračuna za leto 2022 in predloga
finančnega načrta izvajalca programa za leto 2022.
20049003 Socialno varstvo starih
OB050-06-0016 Center za pomoč na domu Mali princ

898.983 €
35.690 €

Sredstva za leto 2022 so predvidena za nakup naprav za priklic pomoči, sodobne opreme za izvajanje
storitve varovanja starejših in invalidnih oseb na daljavo (brezžični senzorji za padec, senzorji za dim,
ipd.) ter druge opreme.
Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za spremembo proračuna za leto 2022 in predloga
finančnega načrta izvajalca programa za leto 2022.
OB050-17-0105 Bivalna enota za osebe z demenco

30.000 €

Demenca postaja vse večji problem sodobne družbe, saj število oseb s to boleznijo zaradi staranja
prebivalstva narašča. V Bivalni enoti za osebe, obolele z demenco, je v ospredju fleksibilno bivalno
okolje, ki se funkcionalno prilagaja stanovalcem in ustvarja podobo družine in družinskega življenja.
V vzpostavitvijo Bivalne enote za osebe z demenco bi povečali kapacitete institucionalnega varstva
za starejše osebe na območju Mestne občine Koper.
S spremembo proračuna za leto 2022 so predvidena sredstva za izdelavo ustrezne dokumentacije
za umestitev take enote.
OB050-20-0161 Dnevni center na podeželju

10.000 €

Mestna občina Koper skrbi za razvoj programov za starejše, med temi tudi za dnevne oblike varstva
starejših, ki so namenjene posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne oskrbe. V vzpostavitvijo
Dnevnega centra za starejše na podeželju bi se zagotovilo dodatne kapacitete dnevnih oblik varstva
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za starejše osebe. S spremembo proračuna za leto 2022 se zagotavljajo sredstva za izdelavo
investicijske dokumentacije umestitve medgeneracijskega centra.

OB050-20-0190 Celovita prenova objekta - Vergerijev trg 3

823.293 €

Mestna občina Koper bo s celovito prenovo objekta na naslovu Vergerijev trg 3, 6000 Koper
zagotovila prostore za Šent - slovensko združenje za duševno zdravje za izvajanje programa "Mreža
dnevnih centrov , Enota Koper", prostore za predavalnice, pisarne, dvorane. Prijava Obalnega doma
upokojencev Koper na Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju
dnevnih oblik varstva /začasnih namestitev za starejše je bila uspešna. Tako se bodo uredili tudi
prostori za izvajanje Dnevnega centra za osebe starejše od 65 let - Enota Obalnega doma upokojencev
Koper.
Mestna občina Koper in ODU Koper sta 15.10.2020 podpisala Pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice
št.: 478-414/2020, na delu nepremičnine s parcelno št. 147/1, k.o. 2605 Koper in sicer v pritličju
stavbe na naslovu Vergerijev trg 3, Koper, v izmeri 204 m2 bruto površine ter skupnih prostorov
vhodna avla in sanitarije v izmeri 75 m2 bruto površine, za obdobje 30 let. Tlorisni gabarit stavbe bo
ostal nespremenjen, 18.09m x 35.86m, merjena strešina stavbe 18.40m x 35.86m. Obstoječa stavba
ima urejene vse priključke na javno komunalno infrastrukturo, zato se vsi priključki ohranjajo.
Občinski svet je potrdil sklep o potrditvi investicijskega programa za izvedbo projekta. Skupna
vrednost investicije po tekočih cenah znaša 1.898.834,65 €. Investitorja prenove objekta sta ODU
Koper in Mestna občina Koper. Investicija je sestavljena iz dveh sklopov. Sklop I se nanaša del ODU
Koper in znaša skupaj znaša 708.490,41 €. Sklop II se nanaša na MOK, vrednost sklopa znaša skupaj
1.190.344,24 €. Investicija je sestavljena iz naslednjih virov financiranja:
- Sklop I – ODU je na Javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo, namenjeno izvajanju
dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše, pridobil nepovratna sredstva v višini
606.157,59 €. Lastna sredstva ODU Koper znašajo 31.334,69 €, sredstva MOK pa 70.998,13 €.
- Sklop II – v celoti se financira iz proračuna Mestne občine Koper. Mestna občina Koper se bo prijavila
z delom projekta Sklop II na povabilo ZMOS za sofinanciranje operacij prednostne naložbe 6.3 z
mehanizmom CTN v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike za obdobje 2014 –
2020.
Vse vrednosti vključujejo davek na dodano vrednost. Skladno z investicijsko dokumentacijo je
predvidena izvedba del od julija 2021 in zaključek projekta vključno z začetkom uporabe v aprilu
2022. Del objekta, ki je namenjen uporabi ODU bo zaradi pogojev financiranja zaključen predhodno,
predvidoma februarja 2022.
Po izdelavi projektne dokumentacije PZI in pridobitvi projektantske ocenjene vrednosti je Mestna
občina Koper pristopila k javnemu naročilu za izbiro najugodnejšega izvajalca del in strokovnega
nadzora. Z izbranim izvajalcem GOI del je podpisna pogodba v višini 1.051.555 €. Izbran je tudi
izvajalec strokovnega in finančnega nadzora in podpisana pogodba v višini 19.061 €. V okviru
prenove objekta so se v letu 2021 izvedla tudi nujna restavratorska dela ter arheološke raziskave. V
sklopu raziskav so nastala tudi nepredvidena gradbena dela. Dinamika financiranja je skladna s
predvidenim časovnim načrtom.
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

65.000 €

OB050-19-0020 Vzdrževanje objekta za brezdomce

15.000 €

Sredstva za leto 2022 so predvidena za investicijsko vzdrževalna dela ter nakup opreme za izvajanje
programov za brezdomne osebe.
Sredstva so planirana na podlagi izhodišč za spremembo proračuna za leto 2022 in predloga
finančnega načrta izvajalca programa za leto 2022.
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OB050-20-0158 Bivalne enote

50.000 €

Bivalne enote so namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb v
Mestni občini Koper in se dodeljujejo v skladu s kriteriji za dodelitev bivalnih enot v Mestni občini
Koper in pogoji za uvrstitev prosilca na listo za dodelitev bivalne enote.
Sredstva v letu 2022 so namenjena za ureditev bivalnih enot, ki jih zagotavlja Javni stanovanjski sklad
MOK.
Sredstva za ureditev bivalnih enot za leto 2022 so planirana na podlagi izhodišč za spremembo
proračuna za leto 2022 in predloga Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper.
20049005 Socialno varstvo zasvojenih

185.000 €

OB050-20-0159 objekt SVIT

185.000 €

Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam SVIT Koper izvaja program »Delo z uporabniki
prepovedanih drog in njihovimi svojci«. Mestna občina Koper je že v letu 2021 zagotovila sredstva
za ureditev nadomestnih prostorov Društvu SVIT Koper za izvajanje programa. Vendar zaradi težav
pri določitvi lokacije, kjer bi se uredili ustrezni prostori je prišlo do spremembe časovnega načrta,
zato se sredstva zagotavljajo v letu 2022.
Potrjena je lokacija umestitve objekta za potrebe SVIT. Pridobljen je izdelovalec projekte
dokumentacije, ki je pripravil prostorsko preveritev in umestitev vsebin. V pridobivanju je potrditev
s strani naročnika in uporabnika. S spremembo proračuna za leto 2022 se zagotavljajo sredstva
zaradi zamika izvedbe projekta v letu 2021.
ŽUPAN
Aleš Bržan
Št.: 410- 114/2020
Koper, december 2021
Pripravili:
Pristojni uradi
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