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Občinski svet – Consiglio comunale

ODGOVORI
NA VPRAŠANJA ČLANIC IN ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Na 27. redni seji, dne 31. marca 2022, so članice in člani Občinskega sveta postavili vprašanja
oziroma predloge in pobude, na katere podajata Župan in Občinska uprava naslednje odgovore:
VIDA GRAČNAR, članica Občinskega sveta:
Pobuda: V Oljki smo že več kot 10 let nazaj podali pobudo, da ob selitvi Luške kapitanije na
potniški terminal, prostori na naslovu Ukmarjev trg 2, dobijo vsebino primerni lokaciji. Že takrat,
kot tudi v tem mandatu občinskega sveta, smo predlagali, da se v in ob objektu izvajajo turistično
gastronomske dejavnosti, s poudarkom na Istro, Koper in njene prebivalce. Žal pristojno
ministrstvo, ki ima v lasti navedeni objekt, ni želelo prisluhniti potrebam lokalnega okolja,
temveč je enostransko, brez predhodnega posvetovanja, umestilo v objekt pisarniško dejavnost.
Ponovno se srečujemo z ignorantskim odnosom državne politike do našega okolja, zato je prišel
čas, da jim jasno povemo: dovolj!
Podajamo pobudo, da se v okviru naslednje seje občinskega sveta glasuje o protestni izjavi, kot
sledi:
»Spoštovani g. Boštjan Koritnik, minister za javno upravo, spoštovani dr. Vasko Simoniti, minister
za kulturo.
Občinski svet Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK) obžaluje in obenem izraža razočaranje
nad nedavno odločitvijo tako Ministrstva za javno upravo kot Ministrstva za kulturo, s katero se je
objekt na naslovu Ukmarjev trg 2, Koper prenesel v upravljanje piranski enoti Zavoda za varstvo
kulturne dediščine. Objekt na tako elitni lokaciji ob morju v koprskem mestnem jedru ne more biti
zaseden s pisarniško dejavnostjo.
Občinski svet MOK si je nadejal, da ob nedavni selitvi Luške kapitanije, ko bo objekt prešel v last ali
upravljanje Mestne občine Koper, ki bi skladno s svojo strategijo razvoja in trženjem turizma ter
skladno s prostorskim, urbanističnim in krajinskim načrtovanjem, v objekt umestila okolju
primerno dejavnost.
Žal ugotavljamo, da sta tako Ministrstvo za javno upravo kot Ministrstvo za kulturo, brez
predhodnega posvetovanja z Mestno občino Koper, enostransko odločili o prostorski vsebini
klasicistično-baročne enonadstropne stavbe nekdanje družine Grimani iz leta 1713. Občinski svet
MOK obsoja takšno politično ravnanje in s to javno protestno izjavo poziva tako ministra za javno
upravo, g. Boštjana Koritnika kakor tudi ministra za kulturo, dr. Vaska Simonitija, da svoje
odločitve prekličejo in stavbo namenijo lokalni skupnosti. Mestna občina Koper bo piranski enoti
Zavoda za varstvo kulturne dediščine priskrbela druge poslovne prostore v koprskem mestnem
središču, kjer po naši oceni je tovrstna dejavnost bistveno bolj dobrodošla.«
Dopuščamo, da se protestna izjava ustrezno dodela in prilagodi v luči iskanju čim širšega
soglasja občinskih svetnikov in njihovih političnih strank in list. Hvala.
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PISNO:
Pobuda 1: Pobuda za sprejem protestne izjave v zvezi z oddajo objekta na naslovu
Ukmarjev trg 2
V Oljki smo že več kot 10 let nazaj podali pobudo, da ob selitvi Luške kapitanije na potniški
terminal, prostori na naslovu Ukmarjev trg 2 dobijo vsebino primerno lokaciji. Že takrat, kot tudi
v tem mandatu občinskega sveta, smo predlagali, da se v in ob objektu izvajajo turistično
gastronomske dejavnosti, s poudarkom na Istro, Koper in njene prebivalce. Žal pristojno
ministrstvo, ki ima v lasti navedeni objekt, ni želelo prisluhniti potrebam lokalnega okolja,
temveč je enostransko (brez predhodnega posvetovanja) umestila v objekt pisarniško dejavnost.
Ponovno se srečujemo z ignorantskim odnosom državne politike do našega okolja, zato je prišel
čas, da jim jasno povemo »DOVOLJ!«
Podajamo pobudo, da se v okviru naslednje seje občinskega sveta glasuje o protestni izjavi, kot
sledi:
»Spoštovani g. Boštjan Koritnik, minister za javno upravo,
Spoštovani dr. Vasko Simoniti, minister za kulturo,
Občinski svet Mestne občine Koper (v nadaljevanju: OS MOK) obžaluje in obenem izraža
razočaranje nad nedavno odločitvijo tako Ministrstva za javno upravo kot Ministrstva za kulturo, s
katero se je objekt na naslovu Ukmarjev trg 2, Koper (nekdanja stavba Luške kapitanije) prenesel v
upravljanje piranski enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Objekt na tako elitni lokaciji ob
morju v koprskem mestnem jedru ne more biti zaseden s pisarniško dejavnostjo.
OS MOK si je nadejal, da ob nedavni selitvi Luške kapitanije, bo objekt prešel v last ali upravljanje
Mestne občine Koper, ki bi skladno s svojo strategijo razvoja in trženja turizma ter skladno s
prostorskim, urbanističnim in krajinskim načrtovanjem, v objekt umestila okolju primerno
dejavnost širšega javnega značaja kot npr. gostinsko ali turistično dejavnost.
Žal ugotavljamo, da sta se tako Ministrstvo za javno upravo kot Ministrstvo za kulturo, brez
predhodnega posvetovanja z Mestno občino Koper, enostransko odločila o prostorski vsebini
klasicistično-baročne enonadstropne stavbe nekdanje družine Grimani iz leta 1713. OS MOK obsoja
takšno politično ravnanje in s to javno protestno izjavo poziva tako ministra za javno upravo, g.
Boštjana Koritnika kakor tudi ministra za kulturo, dr. Vaska Simonitija, da svoje odločitve
prekličejo in stavbo namenijo lokalni skupnosti. Mestna občina Koper bo piranski enoti Zavoda za
varstvo kulturne dediščine priskrbela druge poslovne prostore v koprskem mestnem središču, kjer
po naši oceni je tovrstna dejavnost bistveno bolj dobrodošla.
V pričakovanju vajinega takojšnjega odziva vas v imenu občinskega sveta lepo pozdravljam,
Aleš Bržan, župan«
Dopuščamo, da se protestna izjava ustrezno dodela in prilagodi v luči iskanju čim širšega
soglasja občinskih svetnikov in njihovih političnih strank in list.
ODGOVOR:
Po predstavitvi načrtov Zavoda za varstvo kulturne dediščine Piran in pogovoru na
koordinaciji predstavnikov svetniških skupin ocenjujemo, da pobuda zaenkrat ni primerna
za obravnavo na občinskem svetu.
Pobuda 2: 3D zebre za večjo varnost v prometu
Nekatere občine v Sloveniji, kakor tudi druge po Evropi, že poznajo prehode za pešce z izrisi
tridimenzionalnih oz. 3D zeber, s katerimi se beležijo dobri rezultati na področju umirjanja
prometa in s tem varnosti ranljivih udeležencev v prometu. 3D zebra zaradi svoje vizualne

2/20

podobe pritegne pozornost voznika, kar posledično vpliva na zmanjšanje hitrosti in večjo
pazljivost ob prečkanju takšnega območja. Podajamo pobudo, da se na določenih občinskih
cestah zarišejo prehodi za pešce tridimenzionalnih oblik zeber ter tako sproži dvoletno testno
obdobje skozi katero se monitorizira učinkovitost tovrstne inovativne rešitve v prometu. Kot
možne lokacije vidimo prehode za pešce kot sledi: krožišče na Markovcu Krožna cesta / Ulica
Vena Pilona, prehod za pešce ob vrtcu na Oljčni poti v Prisojah, vaška cesta skozi Šmarje,
prehoda za pešce ob hiši kulture in zadružnim domom Sv. Anton, itd. Tovrstna rešitev bi se znala
za izkazati za bolj ali vsaj enako učinkovita kot hitrostne grbine in radarji, ki so precej neprijazne
rešitve do udeležencev v prometu.
ODGOVOR:
Nekatere občine v Sloveniji so res že pristopile k poskusnemu označevanju tako imenovanih
3D talnih oznak, katerih namen je predvsem večja vidnost prehodov za pešce, z namenom
umirjanja hitrosti vozil. Pred časom smo tudi mi pristopili k pridobivanju informacij glede
teh oznak in iskanju ponudnikov takšnih izvedb. Naša zakonodaja oziroma tehnične
specifikacije in pravilniki s tega področja takšnih označitev še ne določajo. Mestna občina
Koper bo pristopila k takšnim izvedbam talnih oznak, ko bodo za to sprejeti predpisi
oziroma bodo to omogočali tehnični pravilniki, ki veljajo na tem področju.
Vprašanje 1: Razvoj osnovnošolske dejavnosti na območju Mestne občine Koper
Naprošamo, da se do naslednje seje občinskega sveta predložijo določeni podatki za vse vrtce in
osnovne šole v Mestni občini Koper (vključno s tistimi, ki so po odcepitvi Občine Ankaran, prešli
v njihovo upravljanje), in sicer naj se:
Za vsak vrtec in za vsako šolo v Mestni občini Koper zapiše:
 Kdaj oz. katerega leta je bila zgrajena ter kakšna kapaciteto otrok je ob otvoritvi lahko
sprejela;
 Kdaj oz. katerega leta je bil zgrajen prizidek ter koliko se je s tem povečala kapaciteta
sprejema otrok;
 Kdaj oz. katerega leta je bila urejena notranja preureditev prostorov ter koliko se je s tem
povečala kapaciteta sprejema otrok;
 Natančen podatek števila vpisanih otrok za obdobje od šolskega leta 2006/2007 do
vključno 2021/2022, pri čemer naj bo ta številka podana v tabeli kjer bo razvidno število
otrok v vsakem posameznem razredu vsakega šolskega leta.
ODGOVOR:
Na Mestni občini Koper redno spremljamo prostorske potrebe na področju predšolske
vzgoje in šolstva ter skupaj z zavodi usklajujemo rešitve. Osnova za načrtovanje so
demografski podatki, ki nam narekujejo perspektivni vpis, tako v vrtce, kot v šole. Tako vrtci
kakor šole so grajene upoštevajoč analizo obstoječega stanja in predstavljenih
demografskih podatkov, ter ob upoštevanju trenutno veljavnih normativov, ki jih
postavljajo področna zakonodaja in predpisi.
Šole so že v osnovi zgrajene tako, da je ob povečanju potreb možno prilagoditi prostore, zato
moramo že pri izbiri arhitektonske zasnove, konstruktivnega sistema stavbe ter pri
oblikovanju in opremljanju prostorov stremeti po vsestranski možnosti prilagajanja. V ta
namen je potrebno zagotoviti:
- prilagodljivost šolskega kompleksa, ki naj omogoča kasnejše razširitve in dozidave
(etapna gradnja),
- prilagodljivost zgradbe, ki naj omogoči kasnejše čim bolj enostavno prilaganje novim
potrebam in
- fleksibilnost zgradbe, ki naj v prostorih za vzgojno izobraževalno delo omogoča izvajanje
pouka na različnih ravneh, tako da je možno opravljati delo v različnih skupinah, v skladu z
interesi in zmogljivostmi učencev.

3/20

Manjše površine za delo različnih skupin je možno oblikovati v vseh prostorih za vzgojno
izobraževalne dejavnosti (lahko tudi v sklopu komunikacij ali večnamenskega prostora) in
sicer s pomičnimi stenami, pohištvenimi elementi ipd.
Glede na povečanja števila otrok po posameznih letnikih oziroma generacijah, smo na
Mestni občini Koper prostore vrtcev in šol prilagajali trenutnim potrebam ter perspektivni
vključitvi. Tako smo zagotovili dodatne prostore z novogradnjami, dograjevanjem,
adaptiranjem in s prilagajanjem obstoječih prostorov.
Področje predšolske vzgoje
Glede na želje in potrebe staršev po vključitvi otrok v organizirano obliko predšolske vzgoje skupaj
z zavodi usklajujemo rešitve.
Število oddelkov v vrtcih MOK smo vsako leto povečevali in iz 86 oddelkov v letu 2003 dosegli višek
števila oddelkov v letu 2014, to je 130 oddelkov. Razlog za povečan interes po vključitvi je bilo
predvsem večje število prebivalstva, predvsem otrok rojenih od letnika 2007 dalje. Povprečno
število otrok na generacijo s stalnim prebivališčem v MOK v obdobju od leta 2007 do 2015 je bilo v
primerjavi s predhodnim obdobjem višje za slabih 25%.
V obdobju povečanega interesa po vključitvi otrok v vrtec smo usklajevali prostorski program, tako
da smo lahko zagotovili ustrezno število igralnic za večje število oddelkov.
OBDOBJE

Povprečno letno število otrok

2007 DO 2015

519

1998 DO 2006

419

INDEKS
124
Tabela 1: Povprečno letno število otrok s stalnim prebivališčem v MOK v 9-letnem obdobju.

Podrobnejši prikaz petletnega obdobja kaže sledeče podatke:
Povprečno
Indeks
OBDOBJE
število otrok na
spremembe
generacijo
2016 do 2020

502

83,89

2011 do 2015

598

105,84

2006 do 2010

565

120,97

2001 do 2005
467
/
Tabela 2: Povprečno letno število otrok s stalnim prebivališčem v MOK v 5-letnem obdobju.
Iz tabele 2 izhaja, da je bilo število otrok s stalnimi prebivališčem v MOK v obdobju od leta 2016 do leta
2020 na generacijo v povprečju nižje za dobrih 15 odstotkov glede na predhodno petletno obdobje.
V spodnji tabeli so prikazani podatki o številu otrok in oddelkov po letih.
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Leto

Število
otrok v
vrtcih

Število
oddelkov
v vrtcih

2003
1450
86
2004
1496
88
2005
1547
91
2006
1554
94
2007
1648
97
2008
1782
100
2009
1906
107
2010
2088
123
2011
2233
130
2012
2268
129
2013
2280
129
2014
2317
130
2015
2317
129
2016
2170
120
2017
2157
121
2018
2146
123
2019
2093
122
2020
2084
122
2021
2067
121
Tabela 3: Število otrok in oddelkov po letih v vrtcih MOK (stanje per oktober tekočega leta)
Po razdružitvi z Občino Ankaran se je število oddelkov zmanjšalo za 7. Za MO Koper je značilna
visoka stopnja vključenosti otrok v vrtce, ki je več kakor 83 odstotna, kar je slabih 10 odstotnih točk
višje, kakor je slovensko povprečje.
Večje število oddelkov smo zagotavljali z novimi gradnjami in dograjevanji, notranjo
reorganizacijo in racionalizacijo učnega prostora. V spodnji tabeli so predstavljena investicijska
vlaganja v predmetnem obdobju.
OBJEKT IZOBRAŽEVANJA
TIP INVESTICIJE
LETO KONČANE INVESTICIJE Število dodatnih igralnic
VRTEC KOPER - ENOTA ŠALARA
NADOMESTNA GRADNJA IN OPREMA
2007
VRTEC RIŽANA
SANACIJA CELOTNEGA OBJEKTA IN UREDITEV IGRIŠČA
2008
VRTEC KOPER - ENOTA VANGANEL SANACIJA CELOTNEGA OBJEKTA IN UREDITEV IGRIŠČA
2010
DELFINO BLU - ENOTA BERTOKI
SANACIJSKA DELA, OPREMA IN IGRIŠČE
2010
DELFINO BLU - ENOTA KOPER
SANACIJSKA DELA, OPREMA IN IGRIŠČE
2010
VRTEC SEMEDELA - ENOTA SLAVNIK IGRIŠČE IN IGRALA
2010
VRTEC KOPER - ENOTA POBEGI
NADOMESTNA GRADNJA IN OPREMA
2011
VRTEC SEMEDELA - ENOTA ROZMANOVA
ENERGETSKA SANACIJA
2013
VRTEC KOPER - ENOTA KEKEC
ENERGETSKA SANACIJA
2014
VRTEC SEMEDELA - ENOTA MARKOVEC
ENERGETSKA SANACIJA
2014
VRTEC ŠKOFIJE
DOGRADITEV Z OPREMO
2014
VRTEC ŠKOFIJE
ENERGETSKA SANACIJA
2014
VRTEC SEMEDELA - ENOTA ANKARANNADOMESTNA GRADNJA IN OPREMA - ODPLAČAN LEASING
2015
VRTEC SEMEDELA - ENOTA PRISOJE ENERGETSKA SANACIJA
2018
VRTEC DEKANI
NADOMESTNA GRADNJA IN OPREMA
2018
DELFINO BLU - IZOLSKA VRATA
REKONSTRUKCIJA
2018

0
3
3
1
1
1
2
1
2
2
4
0
3
2
0
2

Tabela 4: Pregled večjih investicij v vrtčevske kapacitete
Poleg zgoraj navedenih investicij smo dodatne prostore urejali tudi na drugih lokacijah. Te so:
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OSTALE INVESTICIJE (Pod 150.000,00€):

Število
dodatnih
oddelkov

Ureditev prostorov za predšolsko vzgojo v športni dvorani Bonifika
Ureditev prostorov za predšolsko vzgojo v balinarski dvorani
Ureditev prostorov za predšolsko vzgojo na Vojkovem nabrežju
Ureditev prostorov za predšolsko vzgojo na OŠ Dušan Bordon
Ureditev prostorov za predšolsko vzgojo na OŠ Hrvatini
Ureditev prostorov za predšolsko vzgojo na OŠ Marezige
Ureditev prostorov za predšolsko vzgojo na OŠ Gračišče
Ureditev prostorov za predšolsko vzgojo na OŠ Šmarje
Zagotovitev prostorov za razvojni oddelek vzgojo na CKSG Portorož
Delna sanacija objekta v Kopru vrtca Delfino Blu

4
2
3
1
2
1
2
2
1
1

Tabela 5: Pregled zagotovitve dodatnih igralnic z manjšimi investicijskimi vlaganji.

Osnovne šole
V zadnjih dvajsetih letih se je pospešeno izvajal razvojni program investicij na področju osnovnega
šolstva. Prioritetna naloga na področju osnovnega šolstva je bila zagotovitev ustreznih in zadostnih
prostorov za prehod na devetletko. Večina šol ni izpolnjevala prostorskih pogojev, poleg tega so bili
objekti dotrajani in potrebni večjih sanacijskih del. Med večje investicije sodijo obnova šole v
Gračišču ter v Šmarjah, izgradnja OŠ Koper kot nadomestne gradnje za rešitev prostorskih
problemov dveh mestnih šol ter Glasbene šole Koper, dograditev podružnične šole v Ankaranu,
dograditev telovadnice pri OŠ Dušana Bordona, obnova OŠ Dekani, novogradnja podružnične šole v
Sv. Antonu in dograditev objekta OŠ Škofije. Znatna sredstva so se redno vlagala v investicijsko
vzdrževanje stavb, s pridobitvijo drugih virov pa so se izvedle prenove kurilnic in celovite
energetske sanacije objektov OŠ A. Ukmarja, OŠ Dušana Bordona, OŠ Prade, OŠ Hrvatini,
podružnične šole OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio v Bertokih. Na OŠ Šmarje in OŠ Dekani smo z
dozidavo zagotovili dodatne učne prostore, z ureditvijo dela objekta bivše kovinarske šole v Kopru
pa smo zagotovili dodatne prostore za OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in s tem razbremenili
matično šolo. Obnovili smo podružnično šolo OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio v Semedeli. Občina
Koper je sodelovala tudi pri sofinanciranju ureditve prostorov Centra za usposabljanje Elvira
Vatovec v Strunjanu. Trenutno se izvaja nadomestna gradnja OŠ Škofije, dograditev OŠ Dušana
Bordona, dograjena je bila OŠ Marezige. S pristojnim ministrstvom usklajujem obnovo objekta
Collegio dei Nobili, v katerem domujeta gimnazija ter del osnovne šole z italijanskim učnim
jezikom. Pričetek del je previden konec leta 2022.
Mestna občina Koper se je, podobno kakor na vrtčevskem področju, soočila z izzivom večjega
števila otrok na generacijo, ki je značilen za pretežni del šol v naši občini in ni omejen le na naselje
Koper. Dodatne kapacitete smo torej zagotovili na sledeče načine:
Novo oz. nadomestne gradnje: OŠ Koper
POŠ Sveti Anton
OŠ Pier Paolo Vergerio Il Vecchio (PPV)–Izolska vrata 2
OŠ Škofije
Dograditve IN notranje ureditve:

OŠ Dušan Bordon
OŠ Šmarje
OŠ Škofije
OŠ Dekani
OŠ Ankaran
OŠ Marezige

Večje adaptacije-notranje ureditve:

OŠ Gračišče
OŠ Anton Ukmar
OŠ Koper
OŠ Hrvatini
OŠ Marezige
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OŠ Prade
OŠ PPV – podružnica Semedela
OŠ PPV – podružnica Bertoki
Energetske sanacije - ureditve:

OŠ Anton Ukmar
OŠ Dušan Bordon
OŠ Šmarje - telovadnica
OŠ Dekani
OŠ Prade

Za našo občino je značilno bistveno povečano število otrok, rojenih od leta 2007 dalje. Zaradi tega
se je ustrezno povečevalo število oddelkov v osnovnih šolah, kar je razvidno iz tabele 6.
Število otrok v OŠ MO Koper po šolskih letih:
Šolsko leto

Število
otrok

Število
oddelkov

Povprečno število otrok
na oddelek

2002/2003

3595

182

19,75

2003/2004

3659

194

18,86

2004/2005

3554

192

18,51

2005/2006

3454

186

18,57

2006/2007

3453

183

18,87

2007/2008

3463

180

19,24

2008/2009

3520

181

19,45

2009/2010

3593

185

19,42

2010/2011

3685

186

19,81

2011/2012

3756

188

19,98

2012/2013

3874

189

20,50

2013/2014

3972

192

20,69

2014/2015

4127

200

20,78

2015/2016

4122

200

20,61

2016/2017

4283

210

20,40

2017/2018

4460

218

20,46

2018/2019

4657

229

20,46

2019/2020

4738

235

21,30

2020/2021

4862

240

21,10

2021/2022

4942

240

21,50

Tabela 6: Število otrok in oddelkov v osnovnih šolah MOK po šolskih letih
Opažamo, da se je število oddelkov povečevalo počasneje, kakor se je povečevalo število otrok
po šolskih letih. Ni pa se bistveno povišalo povprečno število otrok na oddelek. Število otrok na
oddelek je sicer od šole do šole različno. Tako dosežemo v šolskem letu 2017/2018 v mestnih šolah
(OŠ Koper, Anton Ukmar in Dušan Bordon) v povprečju 24,7 učenca na oddelek, v OŠ Pier Paolo
Vergerio il Vecchio v povprečju 11,95 učenca na oddelek, ter v primestnih šolah v povprečju 18,17
učenca na oddelek.
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Zaradi povečanega števila otrok smo kapacitete osnovnih šol prilagajali in omogočili vključitev
vseh otrok v obvezno obliko izobraževanja. Izvedene so bile naslednje investicije:

OBJEKT IZOBRAŽEVANJA

TIP INVESTICIJE

LETO
KONČANE
INVESTICIJE

OŠ KOPER
Novogradnja zaradi neustreznosti prostorov
obeh šol, OŠ Pinka Tomažiča in OŠ Janka
Premrla Vojka
POLEG TEGA, SO BILA IZVEDENA SLEDEČA
DELA ZA ZAGOTOVITEV DODATNEGA
ŠOLSKEGA PROSTORA:

NOVOGRADNJA IN OPREMA

2006

OŠ ANKARAN
Dograditev za potrebe izvedbe programa
popolne devetletke (otrokom predmetne
stopnje se ni potrebno voziti na OŠ Hrvatini)

DOZIDAVA, REKONSTRUKCIJA IN OPREMA

2007

DOGRADITEV TELOVADNICE, OPREMA IN ZUNANJA
UREDITEV

2009

OŠ DUŠANA BORDONA

V letu 2013 preureditev zbornice na razredni stopnji v
učilnico
V letu 2015 ureditev dveh dodatnih učilnic na bivšem
hodniku
Selitev dela programa glasbene šole in preureditev
prostorov za pouk - dodatni učilnici
Ureditev dodatnih zunanjih športnih površin v
zunanjem atriju OŠ

Zagotovitev manjkajočega vadbenea prostora
in ureditev zunanjih športnih površin
POLEG TEGA, SO BILA IZVEDENA SLEDEČA
DELA ZA ZAGOTOVITEV DODATNEGA
Ureditev dodatne učilnice v novozgrajenih prostorih
ŠOLSKEGA PROSTORA:
telovadnice
OŠ DEKANI
Celovita sanacija objekta z obnovo
telovadnice in ureditvijo zunanjih športnih
površin
POLEG TEGA, SO BILA IZVEDENA SLEDEČA
DELA ZA ZAGOTOVITEV DODATNEGA
ŠOLSKEGA PROSTORA:

OBNOVA ŠOLE IN ZUNANJA UREDITEV

OŠ GRAČIŠČE
Ureditev dodatnih učilnic na podstrešju šole
(3 učilnice)
POLEG TEGA, SO BILA IZVEDENA SLEDEČA
DELA ZA ZAGOTOVITEV DODATNEGA
ŠOLSKEGA PROSTORA:

UREDITEV DODATNIH PROSTOROV

OŠ PRADE
Celovita sanacija objekta z ureditvijo
kotlovnice
POLEG TEGA, SO BILA IZVEDENA SLEDEČA
DELA ZA ZAGOTOVITEV DODATNEGA
ŠOLSKEGA PROSTORA:

ENERGETSKA SANACIJA

2010

Preurditev garderobe in kabineta v dve dodatni
učilnici
2011

Preureditev prostorov šole za potrebe vrtca (2
igralnici)
2013

Ureditev dodatne učilnice na podstrešju ter dodatne
učilnice iz administrativnih prostorov
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OŠ SVETI ANTON
Novogradnja podružnične šole, omogočena
vključitev otrok do 8. razreda, razbremenitev
OŠ Prade

IZGRADNJA IN OPREMA PODRUŽNICE

2014

OŠ DUŠANA BORDONA
Celovita sanacija objekta, vključno z
zamenjavo klotlovnice

ENERGETSKA SANACIJA

2014

OŠ ANTON UKMAR
Celovita sanacija objekta.
POLEG TEGA, SO BILA IZVEDENA SLEDEČA
DELA ZA ZAGOTOVITEV DODATNEGA
ŠOLSKEGA PROSTORA:

ENERGETSKA SANACIJA

2014

Ureditev dodatne učilnice v prostorih vrtca.
Zagotovitev dodatne učilnice s souporabo prostora za
program glasbene šole

OŠ ŠMARJE
OBNOVA TELOVADNICE IN KOTLOVNICE
2015
Energetska sanacija telovadnice in zamenjava
kotlovnice
POLEG TEGA, SO BILA IZVEDENA SLEDEČA
DELA ZA ZAGOTOVITEV DODATNEGA
Preurditev garderobe, knjižnice in igralnega prostora v
ŠOLSKEGA PROSTORA:
tri dodatne učilnice
OŠ HRVATINI
Sanacija objekta, zamenjava kotlovnice in
energetska sanacija telovadnice
POLEG TEGA, SO BILA IZVEDENA SLEDEČA
DELA ZA ZAGOTOVITEV DODATNEGA
ŠOLSKEGA PROSTORA:

ENERGERSKA SANACIJA IN KOTLOVNICA

2015

Preureditev dveh učilnic v igralnici za potrebe vrtca

OŠ ŠKOFIJE
DOGRADITEV ŠOLE IN OPREMA
Dograditev dveh dodatnih učilnic in knjižnice,
prostor bivše knjižnice preurejen v učni
prostor
POLEG TEGA, SO BILA IZVEDENA SLEDEČA
DELA ZA ZAGOTOVITEV DODATNEGA
ŠOLSKEGA PROSTORA:
Preureditev garderobe in kabineta v manjši učilnici.

2017

OŠ PPV KOPER
Umestitev razredne stopnje OŠ PPV Koper v
nove prostore in zagotovitev dveh dodatnih
igralnic

UREDITEV DODATNIH PROSTOROV

2018

OŠ ŠKOFIJE

PRENOVA ŠOLA in zunanjega igrišča

2018

OŠ ŠMARJE
Dograditev dodatnega šolskega prostora (5
učilnic in ena igralnica vrtca)

DOZIDAVA

2018

OŠ PPV BERTOKI
Sanacija temeljenja in obnova objekta

ENERGETSKA SANACIJA

2018

OŠ PPV SEMEDELLA
Temeljita sanacija objekta (Streha, okna,
notranjost…)

SANACIJA OBJEKTA

2018

OŠ PRADE - TELOVADNICA

SANACIJA OBJEKTA

2018

9/20

Sancacija objekta telovadnice
OŠ MAREZIGE
Dograditev šole za zagotovitev dodatnih
učilnic
POLEG TEGA, SO BILA IZVEDENA SLEDEČA
DELA ZA ZAGOTOVITEV DODATNEGA
ŠOLSKEGA PROSTORA:

DOGRADITEV ŠOLSKIH PROSTOROV

OŠ DUŠAN BORDON
Dograditev šole za zagotovitev dodatnih
učilnic
POLEG TEGA, SO BILA IZVEDENA SLEDEČA
DELA ZA ZAGOTOVITEV DODATNEGA
ŠOLSKEGA PROSTORA:

DOGRADITEV ŠOLSKIH PROSTOROV

OŠ ŠKOFIJE

NADOMESTNA GRADNJA

2019

Preureditev kabineta športne vzgoje v dodatno
učilnico
Zagotovitev dodatne učilnice s souporabo prostora za
program glasbene šole
2022

Preureditev učilnice v manša učna prostora, selitev
administrativnega osebja.
2022

Tabela 7: Pregled večjih investicij v šolske prostore.
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Podatki o številu vpisanih otrok za obdobje od šolskega leta 2006/2007 do vključno
2021/2022

11/20

12/20

13/20

14/20

15/20

16/20

17/20

18/20

19/20

ONDINA GREGORICH DIABATÉ, članica Občinskega sveta:
PISNO:
Dal progetto di rimodernamento del Collegio dei Nobili risulta che i due tigli situati nel cortile
interno verranno rimossi per essere sostituiti dagli ulivi.
Vorrei averne conferma e sapere la motivazione, nonché se è fatto uno studio approfondito per
mantenerli in vita.
RISPOSTA:
Sì, gli alberi verranno eliminati e sostituiti con nuovi alberi di minori dimensioni. La specie
di albero non è stata ancora selezionata in via definitiva.
Ai sensi del piano di conservazione e delle condizioni dell’Ente per la tutela del patrimonio
culturale della Slovenia gli alberi possono essere eliminati e sostituiti (visto che sono troppo
grandi e danneggiano lo stabile e le fondamenta con le loro radici).
ODGOVOR:
Da, drevesi bosta ostranjeni in zamenjani z novimi, manjše rasti. Vrsta še ni dokončno
izbrana.
Osnova, da se drevesi lahko odstranita in nadomestita (ker sta preveliki in s koreninskim
sistemom škodita objektu in temeljem) pa je zapisana v konservatorskem načrtu in pogojih
Zavoda za varstvo kulturne dediščine - ZVKDS.

Koper, 13. aprila 2022

SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET IN
KRAJEVNE SKUPNOSTI
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