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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, Sklada NOO 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 načrta razvojnih programov MOK za obdobje 2023-2026 po 
proračunski strukturi   posebnega  dela proračuna.  
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I I I .  N A Č R T  R A Z V O J N I H  P R O G R A M O V  

0 4  S K U P N E  A D M I N I S T R A T I V N E  S L U Ž B E  I N  S P L O Š N E  J A V N E  S T O R I T V E
 1 . 7 3 3 . 4 5 1  €  

0402 Informatizacija uprav e 398.500 €  

04029001 Informacijska infrastruktura 398.500 € 

OB050-07-0239 Licenciranje programske opreme 60.000 € 

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 v okviru projekta načrtovana izvedba  vzpostavitve in vzdrževanje informacijske 
rešitve za dovolilnice ter prenova informacijskega sistema za spremljanje prometa. Projekt zajema 
večje število deležnikov (ponudniki mestnih in primestnih avtobusnih prevozov, izdelovalec strojne 
opreme za štetje prometa). 

 

OB050-07-0241 Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opreme 75.000 € 

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 2023 predvidena zamenjava najstarejših strežnikov in 
nadgradnja obstoječih. 

 

OB050-07-0242 Nabava uporabniške strojne opreme 45.000 € 

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. Zaradi lanskih neuspešnih javnih naročil, kot posledica razmer 
na svetovnem trgu IT naprav, računalnikov nismo mogli nabaviti. Zato so lani sredstva na tej postavki 
ostala neizkoriščena, letos pa planiramo več zamenjav amortiziranih računalnikov. 

 

OB050-07-0243 Prostorske podatkovne baze - GIS 35.000 € 

Projekt zajema sredstva za dograjevanje prostorskih baz podatkov in novih podatkovnih slojev, ki 
nastajajo tako pri samem delu občinske uprave in so za delovanje občinske uprave pomembni, kakor 
tudi pri izvajanju projektov in pri zunanjih nosilcih. Baza prostorskih podatkov je temeljna evidenca, 
ki se redno dopolnjuje. Glede na vedno večjo količino prostorskih podatkov, ki jih pri delu uporablja 
občinska uprava, bo potrebno podatkovno bazo prilagoditi za učinkovitejši pregled nad stanjem 
podatkov. Glede na predvidene spremembe na področju dostopnosti prostorskih podatkov na 
državni ravni, bo treba zagotoviti tehnične možnosti vključevanja in uporabe podatkov v občinskem 
GIS sistemu preko protokolov WFS, WMS, ipd. Omenjeni protokoli omogočajo prenos vedno ažurnih 
podatkov v GIS sistem na zahtevo. Načrtovan je prehod na infrastrukturo, ki temelji na bolje 
podprtem Geoserver sistemu, za kar bodo izvedene prilagoditve podatkovne baze in ostalih 
povezovalnih baz. 
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OB050-07-0244 Nadgradnja programske opreme - GIS 40.000 € 

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

 

OB050-19-0153 Nabava komunikacijske opreme 50.500 € 

Zajema sredstva za nabave, nadgradnje in prilagoditve IKT 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 občinskega optičnega omrežja v sklopu 
večjih gradbenih posegov. 

 

OB050-19-0154 Nadgradnja in razvoj obstoječih aplikacij 40.000 € 

V okviru razvoja elektronskega poslovanja so zajeta sredstva za nadgradnje in prilagajanja aplikacij, 
ki so že v uporabi na Mestni občini Koper. Obstoječe aplikacije je potrebno razvijati oziroma 
dograjevati z namenom povezovanja in ustvarjanja bolje integriranega sistema namenskih aplikacij, 
uskladitve delovanja s spremenjenimi zakonskimi zahtevami, prehoda na novejše tehnologije in 
izboljšanja računalniške podpore delovnim procesom. 

 

OB050-19-0155 Smart City - eObčan 43.000 € 

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. 

 

OB050-19-0157 Smart City - mobilnost 10.000 € 

Projekt mobilnost bo namenjen pripravi projektov vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti za 
katere se predvideva sofinanciranje. 

 

0403 Druge skupne administrativne službe  1.334.951 €  

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 1.334.951 € 

OB050-07-0129 Poslovni prostori - rezervni sklad - namenska sred 50.000 € 

Sredstva namenskega rezervnega sklada se namenjajo za redna ali interventna vzdrževalna dela na 
večstanovanjskih ali poslovnih stavbah, na katerih je MOK solastnica oziroma ima v lasti posamezni 
etažni del (poslovni prostor). Skladno z veljavno zakonodajo MOK ne vplačuje v namenske rezervne 
sklade, temveč ima oblikovana namenska sredstva proračuna. Sredstva se namenijo za izvedbo 
vzdrževalnih del na skupnih prostorih, skupnih gradbenih elementih in skupnih inštalacijah, kjer je 
MOK solastnica ali etažna lastnica posameznega dela stavbe.   

Finančna sredstva se v letu 2023 namenijo za izvedbo vzdrževalni del na skupnih prostorih oziroma 
skupnih gradbenih elementih na poslovno stanovanjskih objektih na naslovih Gasilska ulica 
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17/Gramscijev trg 1, Gortanov trg 13 in 14 , Gramscijev trg 8, Hrastovlje 53, Istrska cesta 13, 
Kidričeva ulica 46, Pristaniška ulica 39, Trubarjeva ulica 2, Ulica pri vodnjaku 2 in Vergerijev trg 2. 

 

OB050-07-0136 Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor 25.000 € 

V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za pripravo projektne dokumentacije in nadzor nad 
izvedbo del ob investicijskih vlaganjih v poslovne prostore MOK. Sredstva bodo koriščena za kritje 
stroškov izdelave projektne dokumentacije po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine in 
izvedbo nadzora ob menjavi stavbnega pohištva na Gortanovem trgu 15, pripravi dokumentacije za 
ureditev poslovnih prostorov na Vergerijevem trgu 2 in drugih lokacijah, za katere bo s strani občine 
med proračunskim letom ugotovljeno, da jih je gospodarno prenoviti in vanje umestiti kulturne, 
športne ali druge programe oz. vsebine. 

 

OB050-07-0137 Poslovni prostori - poboti najemnin za prostore 5.000 € 

V letu 2023 predvidevamo pobot za izvedeno investicijo s strani najemnikov v poslovnih prostorih 
na naslovu Pristaniška ulica 9 in Pristaniška ulica 37 ter druge pobote morebitnih nepredvidenih 
investicij s strani najemnikov občinskih prostorov. 

 

OB050-07-0321 Poslovni prostori - razne adaptacije 180.000 € 

Sredstva se namenijo za izvedbo manjših rekonstrukcij in vzdrževalnih del v poslovnih prostorih, ki 
so last MOK. V letu 2023 so tako predvidene manjše rekonstrukcije oziroma izvedba investicijskih 
vlaganj v poslovne prostore na naslovih: Belveder 2, Cankarjeva ulica 3, Čevljarska ulica 19, 
Gramscijev trg 1, Gortanov trg 15, Kidričeva ulica 4, Kidričeva ulica 12, Pristaniška ulica 5, Titov trg 
1, Župančičeva ulica 28, Župančičeva ulica 32, Župančičeva ulica 33, Župančičeva ulica 41, Trubarjeva 
ulica 1. Poleg navedenih se sredstva namenijo tudi za izvedbo nepredvidenih nujnih vzdrževalnih 
del, ki jih je potrebno izvesti med letom. 

 

OB050-07-0350 KS Zazid - prostori KS 25.000 € 

Iz leta 2022 se prenese še nerealiziran projekt odkupa prostorov kamnite hiše na parceli parc. št. 
4033 k.o. Zazid.  

KS Zazid nima ustreznih prostorov za sedež KS, zato bi z odkupom te nepremičnine uredili dva 
prostora za potrebe KS Zazid.  Postopek urejanja lastništva nepremičnine še ni končan, vendar je v 
zaključni fazi.   

Objekt je dotrajan, je brez strehe, notranje grede so podrte. Objekt, ki je tudi nevaren za okolico, se je 
v decembru 2022 delno porušil. Najnujnejša sanacijska dela na porušenem zidu so bila zaključena 
31.12.2022. Na objektu se je s cementno malto popravilo in ojačalo venec ter steni zidu. Preventivno 
se je venec tudi podprlo z dvema gredama in odprtino v višini 150cm tudi zagradilo z deskami. Gre 
za začasno rešitev predvsem iz varnostnega vidika.   

Za zaščito objekta je potrebno narediti vsaj prvo ploščo, oziroma po pridobitvi DGD dokumentacije v 
nadaljevanju pristopiti k celoviti sanaciji objekta. V letu 2023 se tako predvidi sredstva za odkup 
objekta in izdelavo projektne dokumentacije. 

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 postavke se predvidijo sredstva za plačilo kupnin za nepremičnine, na katerih občina 
uveljavlja zakonito predkupno pravico kot predkupni upravičenec skladno z Zakonom o urejanju 
prostora (ZUreP-3) in Odlokom o določitvi območja predkupne pravice MOK ter so potrebne za 
izvrševanje nalog lokalne skupnosti. 

 

OB050-08-0022 Intervencije na področju zadružnih domov 30.000 € 

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 ali nabav opreme ter nadzor nad gradbenimi deli. 

 

OB050-09-0027 KS Črni Kal Gabrovica - vaški dom 15.000 € 

V okviru projekta je v letu 2023 predvidena pridobitev projektne dokumentacije za obnovo Vaškega 
doma Gabrovica. 

 

OB050-13-0028 Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče 40.000 € 

S projektom 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, Bezovici in Žusterni. Izvajale se bodo tudi 
meritve na skalni pečini na Kraškim robom nad naseljem Črni Kal ter razpoke na poškodovanem 
objektu v Krnici. Sredstva v letu 2023 predvidevajo tudi naročilo izdelave ocene ogroženosti pred 
poplavami zaradi plimovanja morja v Kopru in geomehanske raziskave ter projekt za sanacijo plazu 
v Črnem Kalu. 

 

OB050-15-0006 KS Žusterna ureditev doma 17.000 € 

V letu 2023 je predvidena  izdelava fasada na objektu v lasti KS Žusterna. 

 

OB050-17-0009 Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks 10.000 € 

Sredstva so namenjena urejanju  dokumentacije oziroma pripravi drugih morebitnih posegov v 
bazensko poslovni kompleks. 

 

OB050-17-0054 KS Šmarje - dom v Gažonu 15.000 € 

V letu 2023 so predvidena  sredstva za ureditev doma Jadran z nabavo stavbnega pohištva. 

 

OB050-19-0096 KS Gradin - Obnova šole v Hrvojih 36.500 € 

V okviru projekta je v letu 2023 predvidena sanacija strehe šole v Hrvojih. Objekt je bil več let 
zapuščen in nevzdrževan. Streha, ki jo je potrebno sanirati se je delno porušila in se nahaja 
neposredno ob že obnovljenem delu šole. 
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OB050-19-0102 KS Zazid - Zunanja sanacija vaškega doma 32.000 € 

V okviru projekta je v letu 2023 predvidena funkcionalna ureditev vhoda v vaški dom v Zazidu. 
Površina v okolici vaškega doma, se bo zagradila s panelno ograjo. 

 

OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov 200.000 € 

Sredstva se namenijo za pridobivanje stavb oziroma delov stavb (poslovnih prostorov) za namen 
izvrševanja nalog lokalne skupnosti in morebitni drugi odkupi. V letu 2023 se predvidi sredstva tudi 
za odkup objektov za potrebe KS Črni Kal in KS Škocjan. 

 

OB050-20-0015 PP Ureditev "paviljona" v Borštu 810 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna in uvrščen za izvedbo v letu 2022. 
Paviljon, ki so ga zgradili krajani sami na lastne stroške, stoji poleg zadružnega doma v  Borštu.  

Dvorana zadružnega doma se oddaja v najem za različne priložnosti oziroma v njej se organizirajo 
krajevne prireditve. V paviljonu pa je bila povsem dotrajana kuhinjska niša, ki je služila kot pomoč 
pri pripravi hrane ali pogostitve na prireditvah oziroma dogodkih. Po mnogih letih je bila potrebna 
prenove. Ureditev paviljona bo 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.  

V okviru predvidenih sredstev se je paviljon prepleskal, postavila keramika in uredila kuhinjska niša 
(skupaj s hladilnikom).  Predvidena sredstva so namenjena plačilu prevzetih obveznosti v letu 2022. 

 

OB050-20-0094 KS Šmarje-Obnova Doma krajanov Šmarje 30.000 € 

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. Pridobljena je bila idejna zasnova ureditve. 

V okviru projekta je v letu 2023 predvidena pridobitev projektne dokumentacije in sredstva za nujna 
vzdrževalna dela najbolj kritičnih prostorov v objektu. 

 

OB050-20-0108 KS Hrvatini-Obnova objekta KD Božiči 25.000 € 

Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo obnove objekta. 

 

OB050-20-0122 KS Sv. Anton-Prenova zadružnega doma 25.000 € 

Zadružni dom v Sv. Antonu oziroma dvorana zadružnega doma je potrebna celovite prenove tlakov, 
inštalacij, ogrevanja in opreme. V letu 2023 je predvidena pridobitev projektne zasnove za fazno 
prenovo dvorane z možnostjo pridobitve sredstev iz EU virov. 
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OB050-20-0136 KS Bertoki-Prenova kompleksa  zadružnega doma 65.000 € 

V okviru projekta je v letu 2023 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 ter nujna vzdrževalna dela. 

 

OB050-20-0150 KS Gračišče-Ureditev objekta in okolice Gračišče 4 32.000 € 

V okviru ureditve zadružnega doma v Gračišču, na naslovu Gračišče 4, kjer je tudi sedež KS Gračišče, 
je predvidena obnova strehe ter sanacija odvodnjavanja objekta. 

Investicijsko vzdrževanje se bo izvedlo v sodelovanju s KS Gračišče. 

 

OB050-20-0156 KS Pobegi - Čežarji-Narodni dom ureditev I. nadstr 40.000 € 

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. V letu 2022 je občina obnovila ter 
izolirala strop, fugirali smo kamniti zid, ometali stene, sanirali in zazidali stopnišče, zazidali 
sanitarije. 

V letu 2023 in 2024 se nadaljuje z ureditvijo prostorov (2. fazo), ki zajema elektroinštalacijska dela, 
izvedbo tlakov, ureditev sanitarij ter opremo prostorov. 

 

OB050-20-0175 KS Gračišče - Legalizacija vaškega doma v Dvorih 2.500 € 

Vaški dom je odkupljen, opravljena je etažna delitev, nujno potrebna je legalizacija za dokončno 
ureditev doma. Pridobljeno je tudi soglasje solastnika za sofinanciranje legalizacije. Dokumentacija 
je bila pridobljena leta 2021 in istega leta tudi podana vloga na UE Koper.  

V proračunu za leto 2022 smo zagotovili sredstva za plačilo dokumentacije ter za nadomestila za 
degradacijo in uzurpacijo prostora. Decembra 2022 je bila izdana odločba za obračun komunalnega 
prispevka, ki je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja na UE Koper. 

Za zaključek postopka legalizacije je potrebno zagotoviti še dodatna sredstva v letu 2023, ko se bo 
postopek legalizacije zaključil. 

 

OB050-21-0010 Sanacija zemeljskega plazu v Krnici – 2. faza. 4.141 € 

Izvedba druge faze sanacije zemeljskega plazu v Krnici je bila v letu 2021 zaključena. Izvajanje 
monitoringa na pilotnih stenah je potrebno izvajati še vsaj v letu 2023, za naprej pa se monitoring 
izvaja po potrebi glede na rezultate monitoringov v obdobju 2022-2023. 

 

OB050-23-0010 PP Koštabona - sanacija bivše osnovne šole 40.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. 

Padajoči omet predstavlja v prvi vrsti nevarnost za uporabnike platoja (igrišča) pred šolo, kazi 
veduto objekta, ki nam krajanom ni v ponos, tako kot ne razpadajoča ograja na dvorišču šole. 

Projekt vključuje sanacijo oz. izdelavo nove fasade na bivši osnovni šoli v Koštaboni ter zamenjavo 
oken in ograje na dvorišču. 
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OB050-23-0024 PP Dom krajanov Brezovica pri Gradinu - oprema 40.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. 

Prostovoljno gasilsko društvo Gradin in Krajevna skupnost Gradin razpolagata s skupnimi prostori, 
ki so namenjeni uporabi krajanom. 

Gasilsko društvo ima za krajane vedno na razpolago manjše bivalne prostore, ki so že pred leti služili 
za nastanitev družine, ki se je soočala z izrednimi razmerami. V letu 2021 pa smo že izvedli 
zasteklitev terase objekta, ki je namenjena krajanom za kulturne in ostale prireditve.  

Potrebno je še opremiti oba prostora, tako da bi najbolje koristila krajanom in ostalim uporabnikom. 
V okviru proračunskih sredstev se bo uredilo bivalne prostore s priročno kuhinjo in zmogljivejšim 
hladilnikom, klimami za ogrevanje in hlajenje, nabavilo dva sobna televizorja ter zamenjalo dotrajano 
posteljnino ter vzmetnice. Na zastekljeni terasi bi uredili ogrevanje oz. hlajenje, nabavili 
zatemnitvene zavese (zunanje žaluzije), projektor, platno ter uredili ozvočenje. nabavili bi 15 
kompletov miz in stolov ter hladilnik. 

Krajanom ter ostalim potencialnim uporabnikom, bi bila tako zagotovljena kakovostnejša uporaba 
prostorov. Izboljšali bi pogoje za kulturne prireditve, družabna srečanja ter imeli možnost nastanitve 
ob izrednih razmerah. 

 

OB050-23-0042 KS Boršt-sanacija strehe hram Labor 35.000 € 

V okviru projekta so predvidena sredstva za sanacijo strehe na hramu Labor. 

 

OB050-23-0075 KS Šmarje - Pomjan - dom krajanov 15.000 € 

V letu 2023 so predvidena  sredstva za ureditev doma krajanov z nabavo stavbnega pohištva. 

 

0 6  L O K A L N A  S A M O U P R A V A  4 4 . 0 0 0  €  

0603 Dejavnost občinske uprave  44.000 €  

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 
uprave 44.000 € 

OB050-07-0142 Nakup opreme 27.000 € 

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 17.000 € 

Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Verdijeva 6 in 10 zajemajo najnujnejše posege za ureditev 
upravnih prostorov. 
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0 7  O B R A M B A  I N  U K R E P I  O B  I Z R E D N I H  D O G O D K I H  5 5 1 . 1 5 0  €  

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  551.150 €  

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 15.150 € 

OB050-07-0144 Nakup opreme CZ 15.150 € 

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 536.000 € 

OB050-07-0123 Opremljanje  JZ GB Koper 106.000 € 

V okviru projekta se namenja sredstva požarne takse za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter 
gasilske zaščitne in reševalne opreme v JZ Gasilska brigada Koper. 

V letu 2023 se  sredstva požarne takse zagotavljajo za nakup gasilske avtocisterne (leasing) ter 
sredstva za sofinanciranje nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme za JZ Gasilska brigada Koper. 

 

OB050-07-0124 Nakup opreme PGD 320.000 € 

V okviru projekta se namenja sredstva požarne takse za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter 
gasilske zaščitne in reševalne opreme v prostovoljnih gasilskih enotah. 

V letu 2023 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. Zaradi zapletov pri postopkih 
javnega naročanja se je zamik slednjih zamaknil v letu 2023. V letu 2023 se bo tudi sofinanciralo 
gasilskega vozila GVZ-1 za Obalno gasilsko zvezo Koper ter gasilskega vozila za gašenje gozdnih 
požarov (GVGP-1) za PGD Osp. Sofinancira se tudi nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za 
prostovoljne gasilske organizacije. 

 

OB050-17-0043 KS Hrvatini - dozidava gasilskega doma 30.000 € 

Predvideno dogovorjeno sofinanciranje izgradnje prizidka gasilskega doma v Hrvatinih se zaradi 
sprememb gradbene zakonodaje v preteklih letih ni uspelo izvesti. V letu 2023 se sredstva 
zagotavljajo za sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka gasilskega 
doma. 

 

OB050-23-0017 PP Zgodovinska soba PGD Hrvatini 40.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. 

PGD Hrvatini se že nekaj let ukvarja z idejo o prizidku gasilskega doma, v katerem so predvideli tudi 
prostor za zgodovinsko sobo. Birokratske ovire in zadnja sprememba gradbenega zakona ter izredno 
povišanje cen gradbenih materialov in dela, so projektno idejo pripeljale do te mere, da v 
zastavljenem okviru finančno in smiselno investicija v načrtovanem obsegu ni upravičena. 
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Objekt »Zgodovinska soba« bi bil zasnovan kot samostojni enostavni objekt dimenzij 5x10 m. Objekt 
bi bil zasnovan kot enoetažen opečni ali modularni objekt z betonskimi vezmi (finančno ugodnejša 
rešitev), ki je temeljen na pasovnih temeljih. Skrajni rob brežine bi bil urejen z podpornim zidom 
povprečne višine 1,5 m. Streha bi bila enokapna. Na SZ delu objekta bila izdelana drsna zasteklitev, 
ki bi obiskovalcem omogočala stalni vpogled v notranjost. Razsvetljava bi bila urejena z led svetili in 
s senzorjem vklopa. Osebni vstop bi bil urejen na Z delu objekta. PGD Hrvatini je pripravljen za 
projekt nameniti do 15.000,00 € lastnih sredstev (glej priponko »Izjava investitorja o financiranju 
projekta«). 

Izgradnja objekta »Zgodovinska soba« je predvidena na parceli številka 928, k.o. 2590 Hribi. 

 

OB050-23-0018 PP PGD Pobegi - Čežarji - ureditev sanitarij 40.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. 

Sanitarije gasilskega doma prostovoljnega Gasilskega društva Pobegi - Čežarji so bili v osemdesetih 
letih urejeni izključno za potrebe gasilskega društva. Skozi čas se je izkazalo, da tako gasilski dom kot 
omenjene sanitarije služijo tudi za potrebe širše skupnosti - vaška društva ter ostali uporabniki 
doma, tako iz krajevne skupnosti Pobegi – Čežarji, kot širše javnosti (občni zbori društev KS Pobegi 
– Čežarji, usposabljanja – izobraževanja na nivoju Obalne Gasilke Zveze Koper, zbiranje humanitarne 
opreme za potrebe Rdečega Križa Koper, druženja krajanov, dopustovanje pobratenih društev. Celo 
za čas gradnje novega vrtca Zajček v Pobegih, se je tako prostore gasilskega društva kot sanitarije 
uporabljalo tudi za vzgojno izobraževalne namene). Sanitarije so zato dotrajane in neprimerne za 
higiensko oz. splošno uporabo. 

Z izvedbo sanacije se bi zagotovilo izpolnjevanje standardov oziroma sanitarno tehničnih pogojev za 
sanitarije. Prostori bi bili urejeni in v sinergiji z ostalimi prostori, ki so jih uredili v lastni režiji člani 
društva s pomočjo donacij.  

Predlagana sanacijo sanitarij gasilskega doma PGD Pobegi - Čežarji bo predvidoma zajemala 
"gradbeno - vzdrževalna dela", kot so : odstranitev obstoječe dotrajane opreme, keramike, vrata, 
izdelali se bi vertikalni in horizontalni premazi, zamenjala dotrajane instalacija (vodovodna, elektro, 
ogrevanje), izvedla hidroizolacija, sanirali tlaki, umestilo novo keramiko, uredilo razsvetljavo, 
namestilo novo kopalniško opremo. 

Z izvedbo projekta - sanacije sanitarije, se bi vsekakor zagotovilo boljše – uveljavljene standarde ter 
sanitarno tehnične pogoje, ki jih morajo imeti tovrstni prostori. 

 

1 1  K M E T I J S T V O ,  G O Z D A R S T V O  I N  R I B I Š T V O  4 1 7 . 8 2 0  €  

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva  363.820 €  

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. 
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11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 275.320 € 

OB050-07-0147 Razvoj pridelovalnih kapacitet 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 40.000 € 

Operacija Obnove obzidja na taboru pri Kubedu trenuto ni v fazi prijave. Pričakujejo se razpisi s 
področja kulture in kulturne dediščine. 

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 
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. 

Potrebno je pridobiti še gradbeno dovoljenje za sanacijo obzidja. 

Predvidena vrednost celotne investicije po popisu znaša: 289.988,22 €. Občina bo v primeru prijave 
lahko pridobila iz razpisa 144.994,11 € nepovratnih sredstev. Trajanje operacije je predvideno od 
01.03.2023 do 31.12.2024. 

Projekt je v fazi pričakovanja objave ustreznega razpisa. 

 

OB050-17-0077 OSP Outdoor Sports Park 30.000 € 

Kraški rob, bo leta 2025 veljal za najbolj organizirano plezališče v svetu, kjer skupaj z 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.  
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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. 

V okviru projekta je bila izdelana programska naloga in Poslovni načrt, ki so podlaga za pripravo 
ustrezne izvedbene in investicijske dokumentacije.  

Sredstva v letu 2023 so predvidena za pripravo dokumentacije. 

 

OB050-19-0057 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti 16.000 € 

Planirana sredstva so namenjena izvedbam sanacij poljskih poti, na katerih zaradi neutrjenosti teh 
in vremenskih neprilik  prihaja do poškodb, ki otežujejo prevoznost in dostop do njihovih 
obdelovalnih površin. 

 

OB050-23-0074 Urbani vrtovi 20.000 € 

Projekt predvideva vzpostavitev območja namenjenega za urbano vrtnarje na kmetijskem zemljišču 
v Olmski dolini. Namenjen bo lokalnemu prebivalstvu, ki nima možnosti pridelave vrtnin na lastnih 
pridelovalnih površinah, sočasno pa bo nudil uporaben prostor v urbanem okolju, spodbujal 
medgeneracijsko povezovanje ter socialno vključenost vseh skupin lokalnega prebivalstva. Sredstva 
se bodo v letošnjem letu namenila za izdelavo idejnega načrta in pripravo prve faze vzpostavitve 
kmetijskega zemljišča za ureditev urbanih vrtov. 

 

OB050-23-0076 Info točka Črni Kal 157.820 € 

Prvotni namen investicijskega projekta je seznanjanje splošne javnosti z informacijami o projektu 
drugega tira na lokaciji. Izgrajeni objekt bo po zaključku projekta gradnje drugega tira služil kot 
referenčna točka zelenega podeželja in stičišča narave, turizma in športa. 

Glavni cilj predvidene investicije je izgradnja ter vzpostavitev informacijske točke Črni Kal, ki bo po 
izgradnji drugega tira služila kot izhodiščna točka vsem športnikom, turistom in ostalim 
obiskovalcem tega območja. 

Informacijska točka, bo z njeno arhitekturo, umestitvijo v prostor, označitvijo (usmerjevalne table), 
atraktivnostjo pogleda na gradnjo Drugega tira  pripomogla k obiskanosti, informiranosti in 
pozitivnemu odnosu do projekta v prvi fazi, ter k vzpostavitvi osrednjega centra za obiskovalce OSP-
a v drugi fazi uporabe objekta. Izvedbo projekta bo sofinancirala tudi družba 2TDK. 
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11029003 Zemljiške operacije 51.500 € 

OB050-07-0156 Program agromelioracij oljke 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 30.6.2023. 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 30.6.2023. 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 30.6.2023. 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. 

 

OB050-20-0180 Namakanje Vanganel 40.000 € 

Za namen namakanja kmetijskih površin je možno pridobiti sredstva s strani države, sofinancerski 
delež je 100% upravičenih sredstev. Za območje Vanganelske doline je določena namenska raba kot 
najboljša kmetijska zemljišča, torej zemljišča, ki so primerna za kmetijsko pridelavo. Na tem območju 
je dopustna izgradnja namakalnega sistema. S projektom želimo izboljšati pogoje za kmetijsko 
pridelavo. Cilji projekta so pridobitev ustrezne dokumentacije (idejne zasnove, projekta za gradnjo) 
in izgradnja ustreznega namakalnega sistema. Na podlagi projektne dokumentacije bo izdelan DIP in 
IP. Investicija se predvideva v letih 2024 in 2025 ob pridobitvi virov sofinanciranja. 

 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu  24.000 €  

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 24.000 € 

OB050-07-0159 Ureditev azila za živali 24.000 € 

V letu 2023 so, namenom zagotovitve boljših pogojev in kakovostnejše oskrbe živali, predvidena 
nekatera nujna nabava opreme oz. izvedba spodaj navedenih investicijsko vzdrževalnih del: 

- povečanje priklopne moči zaradi povečanega števila porabnikov (klime...) 
- nujna je zamenjava dotrajanih petih vrat v poslovni stavbi, ki je le v lasti Mestne občine Koper.  
- zamenjava uničene ograje v pasjih izpustih 
- vzpostavitev tehničnega varovanja zavetišča s postavitvijo kamer 
- ureditev dotrajanih težko uporabnih predelov pasjih izpustov 
- nadkritje pasjega izpusta 
- zamenjava dotrajanih rešetk odtokov 
- ureditev zunanjega izpusta za pasje mladiče 
- ureditev mačjih zunanjih boksov. 



 

 15 

Sredstva za investicijsko vzdrževanje azila se zagotavljajo v občinskih proračunih Občine Ankaran, 
Občine Izola, Mestne občine Koper in Občine Piran. 

 

1105 Ribištvo  30.000 €  

11059001 Program razvoja ribištva 30.000 € 

OB050-16-0080 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva 30.000 € 

V letu 2023 je predvideno pridobivanje dokumentacije za projekte ribištva, s katerimi bi lahko 
pridobili evropska sredstva. 

 

1 2  P R I D O B I V A N J E  I N  D I S T R I B U C I J A  E N E R G E T S K I H  S U R O V I N  7 1 6 . 1 5 4  €  

1206 Urejanje področj a učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 716.154 €  

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 716.154 € 

OB050-21-0016 Projekt SOPOREM 557.202 € 

Projekt SOPOREM (Sončna energija za zmanjšanje emisij) združuje tri projektne partnerje: Luko 
Koper, Mestno občino Koper (MOK) in norveško podjetje Greenstat. 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. MOK in Luka Koper bosta v okviru 
projekta zgradili dve sončni elektrarni in s tem pripomogli k zmanjšanju ogljičnega odtisa ter 
prispevali k zmanjšanju emisij in toplogrednih plinov. S pomočjo norveškega partnerja bodo 
preučene 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 
bo z izgradnjo sončnih elektrarn zagotovljena višja energetska samozadostnost MOK in Luke Koper, 
ter manjša odvisnost od nihanja cen električne energije na trgu.  

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.  

Projekt je sofinanciran s sredstvi Programa Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega 
prostora (EGP), v višini 100 %. Projekt bo trajal od maja 2022 do aprila 2024. V pripravi je javno 
naročilo za pridobitev projektne dokumentacije PZI za postavitev sončne elektrarne na parkirni hiši 
P+R Sonce. 

 

OB050-22-0008 Sončna elektrarna na Osnovni šoli Koper 123.952 € 

Projekt je potreben za vzpostavitev proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v Mestni 
občini Koper (MOK). S projektom bomo zgradili sončno elektrarno in pripomogli k zmanjšanju 
ogljičnega odtisa ter prispevali k zmanjšanju emisij in toplogrednih plinov. Projekt bo omogočil 
povišanje trenutne kumulativne moči sončnih elektrarn v mestni občini in prispeval k večji 
samooskrbi javnih ustanov. 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 in pripomogli k povečanju izkoriščenosti sončne energije v najbolj 
s soncem bogati slovenski regiji.  
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Splošni cilj projekta je povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov. Specifični cilj projekta je 
povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov v MOK za cca. 616 MWh/leto. 

Vrednost projekta znaša 630.729 €. Predvideno je financiranje z lastnimi sredstvi, vendar bo občina 
iskala tudi druge potencialne možnosti sofinanciranja. V pripravi je javno naročilo za PZI in izvedbo 
javnega naročila za gradnjo, ki naj bi se zaključila v letu 2024. 

 

OB050-22-0009 Projekti postavitev sončnih elektrarn v MOK 35.000 € 

Sredstva v letu 2023 so namenjena identifikaciji prioritetnih projektov izgradnje sončnih elektrarn 
in izdelavi potrebne dokumentacije na javnih objektih za izvedbo javnih naročil. Realizacija projektov 
bo predvidena v prihodnjih letih in bo za posamezni projekt ocenjena na podlagi DIIP in po potrebi 
IP, skladno z metodologijo.  

Splošni cilj projekta je povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov in samooskrbe objektov v 
upravljanju Mestne občine Koper z električno energijo. 

 

1 3  P R O M E T ,  P R O M E T N A  I N F R A S T R U K T U R A  I N  K O M U N I K A C I J E  6 . 5 5 2 . 4 1 0  €  

1302 Cestni promet in infrastruktura  6.552.410 €  

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 4.112.046 € 

OB050-07-0065 Dokumentacija - cestne infrastrukture 100.000 € 

Predvidena sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije, geodetskih načrtov  za 
ureditev cest,  križišč, pločnikov in kolesarskih površin. Izdelava projektov  za pričetek asfaltiranja 
ceste Gradin-Abitanti in ureditve Ulice II. Prekomorske brigade. 

 

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. V letu 2023 je predvidena tudi izdelava dokumentacije za ureditev Ulice 
agrarne reforme. 

 

OB050-07-0255 Nenačrtovane intervencije in inv. vzdr. na cestah 160.000 € 

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 15.000 € 

Sredstva so predvidena za preureditev obstoječih krožišč zaradi povečanja pretočnosti krožišč in 
večje prometne varnosti. 

 

OB050-16-0022 Ureditev odseka ceste Šmarje Puče 10.000 € 

V okviru projekta so predvidena sredstva za nadaljevanje obnove lokalne ceste LC 177230 Šmarje - 
Puče. 
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Osnovni namen investicije je zagotovitev prometne varnosti na najbolj kritičnem odseku lokalne 
ceste Šmarje - Puče, ki predstavlja edino prometno povezavo, po kateri se odvija dnevni promet med 
mestom in pomembnim delom zaledja Kopra. Cestišče je dotrajano z mnogimi deformacijami in 
poškodbami, brez varnostne ograje na kritičnih točkah kar pomeni zelo slaba varnost na posameznih 
odsekih. Zato je potrebno rekonstruirati cestišče, urediti odvodnjavanje ter obnoviti in sanirati 
posedke podpornih zidov. Cestiče je potrebno razširiti na 4,5 m širine ter postaviti varnostno ograjo 
na posameznih odsekih. Sanacija ceste bo prispevala k večji pretočnosti motoriziranega prometa in 
s tem ohranjanju varovanja okolja, kar bo omogočalo dolgoročne pogoje za zdravje, počutje in 
kakovost življenja prebivalcev v tem podeželskem zaledju Mestne občine Koper.  

V letu 2023 je predvidena izdelava PZI projektne dokumentacije za 1. odsek ceste od Šmarij proti 
Pučam v dolžini 200m . V letu 2024 pa izvedba obnove vozišča in odvodnjavanja ter sanacija 
posedkov. 

 

OB050-16-0062 KS Semedela - preplastitev Vegove ulice 56.500 € 

V okviru projekta je v letu 2023 predvideno nadaljevanje s tretjo fazo ureditve Vegove ulice v kateri 
se uredi komunalno infrastrukturo - ločen sistem kanalizacije in vodovod ter zgornji ustroj ceste. 
Potrebna je priprava projektne dokumentacije za 3. fazo. Predviden pričetek z deli je v zaključku leta 
2023 in zaključkom gradbenih del v letu 2024. 

 

OB050-16-0063 Sanacija ulic in parkirišč v Šalari 30.000 € 

Sredstva na projektu se predvidijo za pripravo dokumentacije za obnovo komunalne infrastrukture 
za ureditev poplavnega območja  v Šalari. V letu 2022 je bil izdelan geodetski načrt komunalne 
infrastrukture, v letu 2023 se nadaljuje s projektom za načrtovanju potrebnih ukrepov za izboljšanje 
stanja in zagotovitev ustreznih odvodnih razmer oz. ustrezne poplavne varnosti območja Šalare. 

 

OB050-17-0032 Obnova vozišča JP 677340 Bonini - Prade, del 156.661 € 

Predvideno je nadaljevanje obnove občinske ceste JP 677340  Bonini - Prade, ki se bo izvajalo v letu 
2023 in 2024. 

 

OB050-17-0084 KS Črni Kal - Sanacija ceste Kastelec-Socerb 20.000 € 

V okviru projekta je v letu 2023 predvideno nadaljevanje sanacije ceste LC 177360 Kastelec - mejni 
prehod Socerb. Sredstva so predvidena za pridobitev potrebne dokumentacije. 

 

OB050-17-0088 KS Šmarje - Ureditev ceste Koštabona - Dragonija 11.004 € 

V sklopu projekta se bo v letu 2023 nadaljevalo z izvedbo najnujnejših posegov za zagotovitev 
prevoznosti makadamske ceste iz Koštabone do doline Dragonije (betoniranje ceste), ki je 
zastavljena kot kontinuirana naloga že vrsto let. 

 

OB050-17-0090 KS Škocjan- ureditev ceste  na Triban 20.000 € 

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ceste. 
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OB050-17-0091 KS Škocjan - ureditev ceste Kampel Brda 15.000 € 

V okviru projekta je v letu 2023 predvidena izdelava dokumentacije za ureditev odseka na javni 
povezovalni cesti Kampel Novaki-Kampel Brda. 

 

OB050-19-0035 KS Črni Kal - cesta Hrastovlje Dol 97.000 € 

V okviru projekta je v letu 2023 predvidena priprava popisa del in faza ureditve odseka ceste 
Hrastovlje-Dol v obsegu cca 800 m, z zaključkom del v letu 2024. 

 

OB050-19-0040 KS Škocjan - pločnik in kol. pot Istrska cesta 81.231 € 

V letu 2022 se je pričelo z izdelavo projektne dokumentacije za ureditev pločnika in kolesarke poti 
na Istrski cesti. V letu 2023 se bo pričelo z izvedbo, najprej fekalne kanalizacije, nato še pločnika in 
pešpoti. Investicija se bo zaključila v letu 2024. 

Z ureditvijo enostranske dvosmerne kolesarske steze ter pločnika (kolesarske steze širine 2,50 m ter 
pločnika širine 0,80 m) ob regionalni cesti Bertoki – Koper (Škocjan) v skupni dolžini 1,6 km bo 
izboljšana infrastruktura za kolesarje in pešce, kar pomeni neposredno spodbudo in omogočanje 
trajnostnih oblik mobilnosti. 

 

OB050-19-0041 KS Vanganel - sanacija ceste Vanganel-Hliban 118.645 € 

Navedeni projekt vsebinsko obsega  dva ločena projekta (dve ločeni projektni dokumentaciji) in sicer 
rekonstrukcija dotrajane lokalne ceste skozi naselje GUCI, vključno z ostalo infrastrukturo ter 
ureditev odvodnjavanja meteornih vod na območju Hliban -Stari Guci (GLG d.o.o.) v zgornjem delu. 

Predvidena je rekonstrukcija lokalne ceste JP 677 170 skozi naselje Guci v Vanganelu v dolžini 582 
m. Predvidena rekonstrukcija bo potekala po obstoječi trasi od km 0.000 na obstoječi lokalni cesti LC 
177 141 za Vanganel do km 0+582 v bližini vodnega zbiralnika.  

Predvidena je izgradnja pločnika na desni strani navzgor do km 0+100. Drugod terenske okoliščine 
ne dopuščajo umestitve pločnika v prečni profil ceste.  

Niveleta ceste ostaja praktično nespremenjena, ker spremembe niso mogoče zaradi obstoječih 
priključkov in vhodov v objekte. Vzdolžni nagib je predviden od 10-20%. Prečni nagib je predviden 
minimalno 2,5%, dosega pa tudi 5%. 

Izvedba del je predvidena v letu 2023 in 2024. 

 

OB050-19-0045 KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške 95.000 € 

V okviru projekta je v letu 2023 predvidena ureditev dela cestišča na relaciji Marezige - Truške. 

 

OB050-19-0049 KS Črni Kal - cesta Krnica - Rižana 20.000 € 

V letu 2022 je bila izdelana PZI projektna dokumentacija za izvedbo sanacije plazu in rekonstrukcijo 
ceste. Izvedene geomehanske raziskave so pokazale, da poteka trasa cestišča po izredno plazovitem 
terenu, kar vpliva na podražitev izvedbe projekta. Zato so v okviru projekta v letu 2023 predvidena 
sredstva za proučitev alternativne izvedbe trase. 
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OB050-19-0066 KS Pobegi Čežarji ureditev cestišča Frenkova ulica 349.603 € 

V letu 2023 bomo pristopili k celoviti ureditvi ceste za v Novo naselje v dolžini 145 metrov in dela 
Frenkove ceste v dolžini 130 m. Obnovilo se bo celotno voziščno konstrukcijo in zgradilo manjkajočo 
meteorno kanalizacijo ter vodovodno napeljavo. Frenkova cesta se bo razširila na 5,50 m. Na 
Frenkovi cesti bo zgrajen nov ekološki otok, in sicer po novi tehnologiji za pol-podzemni zbiralnik 
ECOdip. Predviden je tudi ukrep za umirjanje hitrosti, in sicer izgradnja trapezne hitrostne ovire na 
Frenkovi cesti. 

 

OB050-19-0078 KS Bertoki -  ureditev območja ceste I. Starca 148.000 € 

V okviru projekta se je pristopilo k celostni ureditvi 2 faze območja C. Ivana Starca, ki vključuje 
ureditev potrebne dokumentacije za ureditev komunalne infrastrukture, odkupe določenih zemljišč 
za razširitev dovozne ceste, ureditev javne razsvetljave, odvodnjavanja... Projekt za izvedbo 
predvideva razširitev obstoječe okoli 3 m široke makadamske poti v asfaltirano 5,5 m široko 
dvosmerno vozišče z dodano 0,5 m široko asfaltirano koritnico ob desnem robu ter ureditvijo 
pločnika ravno tako na desni oz severni strani.  Zaključitev izvedbe del je predvidena v letu 2024. 

 

OB050-19-0082 KS Šmarje - Ureditev ceste Grinjan 66.000 € 

V sklopu projekta se v letu 2023 zagotavlja sredstva za nadaljevanje sanacije dotrajane ceste in za 
nujne ukrepe za preprečevanje udiranja vod iz javne ceste na nižje ležeče parcele. 

 

OB050-19-0084 KS Šmarje - Sanacija ceste Šmarje – Grintovec 66.000 € 

V sklopu projekta se bo v letu 2023 nadaljevalo saniranje dotrajane ceste v smeri Šmarje - Grintovec. 

 

OB050-19-0086 KS Črni Kal -Sanacija ceste in podporni zid Gabrovica 23.000 € 

V sklopu projekta je predvidena izgradnja dveh hitrostnih ovir na cesti Gabrovica - Osp. 

 

OB050-19-0094 KS Gradin - Sanacija ceste Reparac - Pregara-Brezovica 162.000 € 

Predvidena je rekonstrukcija ceste od Reparca do Pregare proti Brezovici v dolžini 440m. 

Obravnavani odsek poteka od km 2.610 pa do km 3,050 (odsek ceste med Reparcem in Pregaro). 
Cesta je trenutno v dokaj slabem stanju in ima zelo slabe horizontalne in vertikalne elemente ter nima 
urejenega odvodnjavanja. Na nekaterih mestih so izvedene bankine, ki pa so v zelo slabem stanju. 
Vzdolž ceste poteka vodovod in telekomunkacijsko ter elektro omrežje. Projektna rešitev predvideva 
ureditev vozišča širine 4,50 m z voznima pasovoma širine 2,25 m in obojestranskimi bankinami oz 
asfaltnimi muldami širine 0,50 m. Razširitev v krivinah se izvede za srečanje dveh osebnih vozil. V 
tem odseku je predvidena izdelava avtobusnega postajališča, vzpostavljenega na vozišču. Ob zidu je 
predvidena postavitev pokrite čakalnice za potnike. Zaključitev izvedbe del je predvidena v letu 
2024. 

 

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 
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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 346.734 €. 

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 
pridobitev virov sofinanciranja predvsem iz naslova Trajnostne urbane mobilnosti in izvedbe 
kolesarskih poti. 

 

OB050-19-0183 KS Šmarje - ureditev ceste v dolini Dragonje 155.000 € 

V okviru projekta je bil v letu 2022 uspešno izveden in zaključen 1. pododsek II. faze ureditve lokalne 
ceste LC 177240 Župančiči - Dolina Dragonje v dolžini 1020 metrov. Nadaljevanje projekta bo 
izvedeno v letih 2023 in 2024. Predvidena je obnova vozišča in odvodnjavanja ter sanacija poškodb 
vozišča in objektov lokalne ceste LC 177240 Župančiči - Dolina Dragonje na odseku II. faze, 2. 
pododsek, v dolžini 1330 metrov, ki vodi iz smeri odcepa za posestvo Brič do odcepa za Župančiče. Z 
izvedbo investicije na predvidenem delu lokalne ceste LC 177240 Župančiči - Dolina Dragoje se bo 
povečala prometna varnost cestnega odseka, saj bo prometna infrastruktura sodobnejša, skladna s 
cestnoprometnimi predpisi, hkrati bo zagotovljena večja varnost vsem udeležencem v prometu, tako 
pešcem in kolesarjem kot voznikom. V prihodnje se bo lahko nadaljevalo z urejanjem še preostalih 
odsekov iste lokalne ceste. 

 

OB050-20-0027 PP Idejna zasnova postavitve krožišča pred ZD 20.000 € 

Projekt je bil v letu 2022 izglasovan v okviru participativnega proračuna. Obstoječe križišče pred 
zadružnim domom v Bertokih zahteva 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. V 
prvi fazi je bila izdelana idejna zasnova za postavitev krožišča. Predmet tega projekta je nadaljevanje 
s projektno dokumentacijo, izdelavo projekta PZI. Cesta je kategorizirana kot državna cesta, zato je 
potrebno predhodno soglasje države. 

 

OB050-20-0086 KS Vanganel-Guci-sanacija ceste 50.000 € 

V sklopu projekta je v letu 2023 predvidena sanacija ceste do Gucev. 

 

OB050-20-0088 KS Vanganel-Razširitev mostička in širitev ovinka 15.000 € 

Na podlagi prioritet KS Vanganel je bilo v sklopu projekta v letu 2022 izvedena in uspešno zaključena 
razširitev in sanacija dela vozišča skozi nevaren ovinek na cesti Vanganel-Montinjan. V letu 2023 je 
predvidena še pridobitev projektne dokumentacije za razširitev mostu. 
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OB050-20-0091 KS Gradin-Sanacija ceste Brezovica-Gradin-Sirči 102.500 € 

V sklopu projekta je bila v letu 2022 pridobljena projektna dokumentacije za obnovo vozišča na 
lokalni cesti Sirči-Gradin v dolžini 1,1 km. Začetek izvedbe je predviden v letu 2023 z zaključkom v 
letu 2024. 

 

OB050-20-0092 KS Gradin-Sanacija ceste /zidu/križišče Žrnjovec 42.252 € 

V letu 2022 se je pristopilo k izvedbi rekonstrukcije dotrajanega podpornega kamnitega zidu. V letu 
2023 se nadaljuje s sanacijo zidu in ureditvijo ceste. 

 

OB050-20-0093 KS Šmarje- Ureditev ceste od Krožere do centra 25.000 € 

Na zelo tranzitni cesti, ki povezuje občini Koper in Izola ni zagotovljeno ugodno stanje prometa in 
varnosti v prometu za krajane. Potrebna je izvedba projektne dokumentacije  za širitev, ureditev 
celotne trase in ureditev pločnika na delu od Krožere do cerkve. 

 

OB050-20-0098 KS Boršt-Sanacija LC križišče Boršt - Glem 100.000 € 

V okviru projekta je bila v letu 2022 pridobljena ocena vrednosti investicije in ostala projektna 
dokumentacija za sanacijo lokalne ceste križišče Boršt - Glem II. faza, ki se bo pričela v letu 2023 in 
zaključila v letu 2024. 

 

OB050-20-0101 KS Dekani-Ureditev parkirišča ob Stari garaži 17.753 € 

V okviru projekta je predvidena ureditev parkirišča in parka ter izgradnja mostu čez potok, kar bo 
omogočilo povezavo parkirišča z centrom vasi. V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja, sledi 
komunalna ureditev. KS Dekani bo projekt ureditve parkirišča sofinancirala. 

 

OB050-20-0114 KS Semedela-Ureditev Levstikove ulice 2.135 € 

V letu 2022 je bila pridobljen načrt za izvedbo del ureditve parkirišča med Levstikovo in Veluščkovo 
ulico v Kopru. Stanovalci Veluščkove ulice so vložili predlog za določitev pripadajočega zemljišča po 
ZVETL, zato se do pravnomočnega zaključka postopka ne sme posegati na predmetnem zemljišču.  

V okviru projekta so v letu 2023 predvidena sredstva za poplačilo pogodbenih obveznosti. 

 

OB050-20-0115 KS Marezige-Sanacija ceste Kozloviči-Trsek 20.000 € 

V okviru projekta se je v letu 2022 obnovilo najbolj kritične odseke ceste v Trseku. V letu 2023 se bo 
pristopilo k pripravi ustrezne dokumentacije za sanacijo mostu na cesti za Trsek, saj je ta dotrajan, 
ozek in potreben obnove. Obnova se bo izvedla v letu 2024. 

 

OB050-20-0116 KS Marezige-Sanacija ceste Marezige-Kavaliči 23.000 € 

Z namenom povečanja prometne varnosti se bo v letu 2023 pristopilo k pripravi dokumentacije za 
ureditev ceste. 
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OB050-20-0120 KS Sv. Anton-Asfaltiranje ceste Šušteti - Kortina 102.000 € 

V letu 2022 je bila pridobljena projektna dokumentacija za asfaltiranje vozišča in ureditev izogibališč 
na cesti Šušteti - Kortina. Izvedba investicije je predvidena v letu 2023 in v letu 2024. 

 

OB050-20-0121 KS Sv. Anton-Asfaltiranje ceste v Kocjančiče 137.000 € 

V letu 2023 je v okviru projekta predvideno asfaltiranje ceste v dolžini 200 m. 

 

OB050-20-0135 KS Škofije-Ureditev cest v Škofijah 65.000 € 

V okviru projekta je v letu 2023 predviden začetek ureditve cest v  Zgornjih Škofijah, ki se po gradnji 
kanalizacije nadaljuje v letu 2024. 

 

OB050-20-0146 KS Gračišče-rekonstrukcija ceste Sočerga - Tuljaki 20.000 € 

V letu 2022 in v letu 2023 je v okviru projekta predvidena sanacija dotrajanega vozišča na relaciji 
Sočerga-Tuljaki. Pretežni del sanacije je bil izveden v letu 2022, ob zaključku investicije je pa se je 
pojavila še potreba po ureditvi dela ceste, ki vodi do zaselka Tuljaki, kar se bo izvedlo v letu 2023. 

 

OB050-20-0151 KS Gračišče-Gračišče - izgradnja pločnika 20.000 € 

Predvidena je izgradnja pločnika ob državni cesti v Gračišču nasproti bencinske črpalke, za kar je 
potrebno pridobiti soglasje DRSI. 

 

OB050-20-0153 KS Pobegi - Čežarji-Cesta na Rižano 76.756 € 

V letu 2022 se je v okviru projekta izvedla ureditev odvodnjavanja meteornih vod, asfaltiranje 
zgornjega odseka ceste ter lokalno saniranje asfalta. V letu 2023 je predvideno nadaljevanje 
naslednje faze ureditve spodnjega odseka ceste z izvedbo nove asfaltne prevleke. 

 

OB050-20-0154 KS Pobegi - Čežarji-Ureditev cestišča Poljane  20.000 € 

V okviru projekta je v letu 2023 in 2024 predvidena ureditev cestišča z odvodnjavanjem. 

 

OB050-20-0166 KS Škocjan-odvodnjavanje padavinskih voda Manžan 15.000 € 

V letu 2023 je predvidena  izdelava dokumentacije za obnovo in sanacijo ceste v Manžanu, vključno 
z odvodnjavanjem v dolžini 1000 m, parc. št. 4622/14 k.o. Semedela. 

 

OB050-20-0170 KS Črni Kal - Kortine asfaltiranje in ureditev ceste 40.000 € 

V letu 2023 je v okviru projekta predvidena ureditev  ceste skozi vas Kortine in ureditev 
odvodnjavanja meteornih vod z zaključkom v letu 2024. 
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OB050-20-0173 KS Za gradom-Varno. ograja ob pločniku Vena Pilona 20.000 € 

V okviru projekta so v letu 2023 predvidena sredstva za nadaljevanje postavitve varnostne ograje na 
spodjem delu ulice Vena Pilona, ki vodi proti Kopru v razdalji 90m. 

 

OB050-20-0183 Krožišča na Dolinski 90.000 € 

Na Dolinski cesti se bo zgradilo dve krožišči. Za prvo - pri bencinskem servisu je v letošnjem 
proračunskem letu predvidena izdelava PZI in v jeseni pričetek izgradnje, ki se bo nadaljevala še v 
začetek leta 2024. Za drugo - pri Mercatorju je v letu 2023 predvideno naročilo projektne 
dokumentacije in izdelava  PZI. 

 

OB050-20-0185 KS Škofije - Cesta na Tinjan 165.835 € 

V letu 2022 je bila naročena novelacija že izdelanega projekta rekonstrukcije lokalne ceste LC 177061 
Škofije - Tinjan od km 0,000 do km 0,500, ki zapade v plačilo v letu 2023. V letu 2023 se bo izvedla 
prva faza rekonstrukcije ceste, in sicer od novega krožišča na državni cesti do gostilne Maja nad 
pokopališčem z zaključitvijo v letu 2024. 

 

OB050-20-0211 KS Šmarje-Sanacija ceste Pomjan–Šmarje 105.000 € 

Cestni odsek predstavlja glavno povezavo med vasmi Šmarje in Pomjan. Cesta je v slabem stanju in 
na zagotavlja varne vožnje. Potrebna je sanacija kritičnih odsekov cestišča z izvedbo podpornega zidu 
in razširitvijo vozišča. Zaključitev izvedbe del je predvidena v letu 2024. 

 

OB050-20-0218 KS Olmo Prisoje - cesta J 110.000 € 

Sredstva so namenjena za pridobitev gradbenega dovoljenja (postopek je v teku) ter izvedbo gradnje 
za t.i. cesto J - na območju Zazidalnega načrta nad Šmarsko cesto v Kopru, v sklopu komunalnega 
opremljanja območja. V proračunu za leto 2023 je predvideno pokrivanje pogodbenih obveznosti iz 
predhodnega leta, ki se nanašajo na pridobitev gradbenega dovoljenja ter sredstva za začetek gradnje 
komunalne opreme, ki je predvidena v dveh sklopih. 

 

OB050-20-0219 KS Rakitovec - asfaltiranje ceste proti Brestu 60.000 € 

Potrebno je asfaltirati še preostali del javne ceste od vasi proti državni meji s Hrvaško, in sicer do 
''mosta'', ki je še v makadamski izvedbi. 

OB050-23-0002 PP Preplastitev in ureditev cestišča v Novi ulici št. 4 in 6 10.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2024. 

Cestišče Nove ulice 4 in 6 (slepa ulica) v Semedeli je v zelo slabem stanju. Ulica je bila zgrajena v letu 
1959 in je bila nekajkrat prekopana zaradi različnih potreb, nazadnje pred več leti zaradi polaganja 
optičnega kabla. Pri tem se je nove plasti asfalta samo nanašalo na prejšnje, tako da so robniki 
cestišča, postavljeni ob izgradnji, praktično poravnani z nivojem cestišča. Zaradi dotrajanosti cestišča 
(posedanje, razpoke, udrtine, izbokline…) je ulica tudi nevarna za pešce. Po njej namreč poteka peš 
pot do višje ležečih ulic in naprej na Markovec. 

Predlagam obnovo cestišča v Novi ulici 4 in 6 na način kot je to bilo že izvedeno v večini sosednjih 
ulic, pred nekaj leti tudi na nasprotni Jenkovi ulici. Ker je ulica ponoči izredno temna, in je zato hoja 
po njej še toliko bolj nevarna, bi bilo treba urediti tudi ustrezno javno razsvetljavo. Predlagam okolju 
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in ljudem prijazno minimalistično razsvetljavo, zgolj za omogočanje varne hoje, kot je bila na primer 
nameščena po ulicah v naselju Olmo. 

Projekt naj bi se izvedel na naslovu Nova ulica 4 in 6. Dolžina ulice je cca 80 m, širina cca 1,5 m. 

OB050-23-0003 PP Varna pot v šolo Anton Ukmar - odprava nevarnosti plazu 20.500€ 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2024. 

Nosilni zid ulice Pot v gaj pri Ukmarčku, ki je v lasti občine, je na več mestih počen in se razpoke 
vztrajno širijo in poglabljajo. S tem je ogrožen del ceste pri Ukmarčku, kamor dnevno hodijo otroci in 
kjer parkirajo starši in zaposleni Osnovne šole Anton Ukmar. Obstaja nevarnost zemeljskega plazu, 
kot se je zgodil v Semedelskih razgledih. Zid je bil narejen v sedemdesetih letih, hkrati z asfaltiranjem 
ulice, in ni bil nikoli obnovljen. 

Po nasvetu strokovnjakov se bo pokanje zidu ustavilo s sidranjem v brežino. S tem posegom se ustavi 
nevarnost udora ceste, hkrati se uredi brežina pod Ukmarčkom, ki je že dolgo zanemarjena. 

Na terenu ulice Pot v gaj, ki je ogrožen. 

OB050-23-0009 PP Koštabona - betoniranje poti Koštabona - dolina reke Dragonje 17.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2024. 

Z betoniranjem poti bi se izenačili s sosednjimi vasmi, ki imajo asfaltirano (ali betonirano) pot v 
dolino reke Dragonje (Rokave) oz. v uvalo. 

Ker sredstva ne bi zadostovala za betoniranje celotne trase, bi v prvem planu betonirali vsaj ovinke. 
Z namenskimi sredstvi, ki nam jih je pred leti namenila občina smo uspeli betonirati celotno traso 
ceste v dolžini cca 350 m, ter dva ovinka v skupni dolžini cca 70 m, povprečne širine 3,2 m. 

Koštabona - dolina reke Dragonje oz. Koštabona Supot. 

 

OB050-23-0020 PP Asfaltiranje dela javne  poti v naselju Arjol 12.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt naslavlja neurejenost 
severnega kraka javne poti s parcelno številko 2604 5553/1, ki postaja zaradi povečanja števila 
prebivalcev tega območja vedno bolj prevozna in posledično se ob prehodu vozil izdatno praši, kar 
vpliva na kvaliteto življenja stanovalcev, ki živijo v neposredni bližini. Predlaga se asfaltiranje cca. 
50m javne poti s parcelno številko 2604 5553/1. Izvedba projekta obsega tamponiranje in 
asfaltiranje ceste. 

 

OB050-23-0043 KS Boršt-Sanacija mostu čez reko Rokavo 20.000 € 

Zaradi varnosti v cestnem prometu bi bilo potrebno razširiti  oziroma sanirati most čez reko Rokavo. 
V letu 2023 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije. 

 

 

OB050-23-0046 KS Marezige- preplastitev ceste vas Bernetiči 40.000 € 

V letu 2023 je predvidena preplastitev ceste v vas Bernetiči. Projekt bo sofinancirala tudi krajevna 
skupnost. 
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OB050-23-0047 KS Sv. Anton-Asfaltiranje ceste v vas Kavaliči 15.000 € 

V letu 2023 je predvidena pridobitev dokumentacije za ureditev spodnjega dela ceste v vas Kavaliči 
s podpornimi zidovi. 

 

OB050-23-0049 KS Gračišče - cesta Smokvica - Movraž 15.000 € 

V okviru projekta  je v letu 2023 je predvidena pridobitev dokumentacije za rekonstrukcijo ceste 
Smokvica-Movraž. 

 

OB050-23-0055 Kolesarska steza Bertoki-Pobegi 11.625 € 

Predmet projekta je dograditev kolesarskih poti v Mestni občini Koper na odseku Bertoki-Pobegi. 
Kolesarska pot bo potekala od nadvoza preko hitre ceste v Bertokih po levi strani državne ceste R3 
625, odsek 1061 Bertoki – Gračišče, do zaselka Pobegi. Projektna dokumentacija je pridobljena. Za 
izvedbo kolesarske steze bi šli v pridobivanje državnih in evropskih sredstev. V 2023 so predvidena 
sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije in aktivnosti pridobivanja soglasja za odkup 
zemljišč. 

 

OB050-23-0056 Kolesarska steza cesta na Markovec 10.000 € 

Projekt vključuje sredstva za izdelavo kolesarskih površin ob Cesti na Markovec v Mestni občini 
Koper, v dolžini cca. 950 m. Kolesarska povezava ob lokalni cesti LC 177111 (Cesta na Markovec), na 
odseku od krožišča s cesto Istrskega odreda do križišča z Ulico II. Prekomorske brigade ni urejena. 
Cestna na Markovec je ena bolj obremenjenih cest z lokalnim prometom. Sedanja cesta ima večinoma 
enostranski hodnik za pešce levo in desno, širine 1,5 m. Površine za pešce so na več mestih 
obremenjene z avtomobili prebivalcev okoliških blokov, saj na tem območju primanjkuje parkirnih 
površin. Vožnja kolesarjev po cestišču z vzdolžnim nagibom 10 % je za kolesarje nevarna, zato bi z 
urejeno kolesarsko povezavo zagotovili varnejše pogoje za kolesarjenje ob trenutno zelo prometni 
cesti. 

Za izvedbo kolesarske steze bi šli v pridobivanje državnih in evropskih sredstev. V 2023 so 
predvidena sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije in aktivnosti pridobivanja soglasja za 
odkup zemljišč. 

OB050-23-0059 KS Rakitovec - razširitev ceste od vrha Stazin do Lokve 15.000 € 

V let 2024 so predvidena sredstva za pridobitev dokumentacije za razširitev in preplastitev poti od 
vrha Stazin do Lokve. 

OB050-23-0061 KS Škocjan - Obnova in sanacija ceste Manžan 30.000 € 

V letu 2024 je predvidena  obnova in sanacija ceste Zgornji Manžan pri avtobusnem postajališču v 
dolžini 50 m, parc. št. 4146, 4622/14 k.o. Semedela. 

 

OB050-23-0062 KS Vanganel-ureditev ceste Vanganel Triban 15.000 € 

V letu 2023 je predvidena  izdelava dokumentacije za ureditev odseka ceste v smeri Vanganel - 
Triban. 
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OB050-23-0064 KS Za gradom- razširitev uvoza- izvoza na parkirišče 25.000 € 

V letu 2023 je predvidena razširitev uvoza/izvoza na parkirišče in sicer za Kraljevo ulico 17 in 19. 
Vhodi so preozki in ne ustrezajo današnjim standardom, s tem bi pridobili še nekaj prepotrebnih 
parkirišč, izboljšali varnost stavb in omogočili hitrejši dostop intervencijskih vozil. 

 

OB050-23-0067 KS Bertoki - ureditev Sončne poti 35.000 € 

V letu 2023 je predvideno asfaltiranje makadamskega  kraka Sončne poti. 

 

OB050-23-0068 KS Bertoki - sanacija ceste Sermin 15.000 € 

V letu 2023 je predvidena  izdelava dokumentacije za geomehansko preveritev posedanja in sanacijo 
ceste s podpornim zidom na Serminu. 

 

OB050-23-0070 KS Gračišče - Šeki obračališče avtobusa 15.000 € 

V letu 2023 je predvidena sanacija obstoječega obračališča, ki je dotrajano. Potrebno je temeljito 
sanirati 200 m2 vozišča 

 

OB050-23-0072 KS Hrvatini- ureditev odsekov cest 75.000 € 

V okviru projekta je v letu 2023 predviden začetek ureditve cest v  Hrvatinih na kritičnih odsekih, 
kjer je prišlo do posedanja terena in krušenja podpornih zidov ter izdelava dokumentacije za 
nadaljnje posege na odsekih cest. 

 

13029003 Urejanje cestnega prometa 1.165.851 € 

OB050-07-0078 Ureditev parkirišč, garažnih hiš 10.000 € 

Predvidena sredstva so namenjena pridobitvi dokumentacije za ureditev parkirišč. 

 

OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimov 160.000 € 

Sredstva so namenjena nabavi opreme za urejanje prometa v občini. Projekt vključuje mehanske 
ovire kot npr. avtomatizirane zapornice in potopne zapornice z vso pripadajočo elektronsko opremo, 
nabavo radarsko opozorilnih tabel, najem radarske opreme ter nadomeščanje dotrajane opreme 
svetlobno prometne signalizacije. V okviru projekta bodo zajeti tudi ukrepi za umik prometa iz 
mestnega jedra na osnovi prometne študije. 

 

OB050-16-0132 Ureditev garažne hiše Prisoje 35.000 € 

Predvideno je nadaljevanje sanacije garažne hiše v Prisojah. V prvi fazi je predvidena statična 
preveritev objekta z možnostjo nadgraditve oziroma nadkritja, sanacija zgornje etaže z ureditvijo 
odvodnjavanja ter sanacija in barvanje fasade objekta. 
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OB050-17-0010 Parkirišče nad Kvedrovo ulico na Markovec 18.056 € 

V letu 2023 so zajeta sredstva,  s katerimi se bo pristopilo k spremembi projekta za izvedbo ter 
pridobitvijo gradbenega dovoljenja, saj s trenutnim projektom ne pridobimo soglasja lastnikov 
sosednjih parcel. 

 

OB050-17-0073 E- mobilnost 20.000 € 

V okviru projekta E-mobilnost so v letu 2023 predvidena sredstva  za pripravo investicijske in 
projektne dokumentacije za projekte, ki bi se sofinancirali s sredstvi EU za ta namen. 

 

OB050-19-0029 KS Žusterna - Garažna hiša Krožna c. 105.000 € 

Za obnovo garažne hiše na Krožni cesti je pridobljeno gradbeno dovoljenje. V začetku leta 2023 bo 
izdelana projektna dokumentacija za izvedbo (PZI). Izvedba investicije bo sledila v drugi polovici leta 
2023 ter se zaključila v letu 2024. 

Za projekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje. 

OB050-19-0104 KS Za gradom - Ureditev parkirišč Benčičeva 244.295 € 

V letu 2022 se je pričelo z izdelavo projektne dokumentacije, ki predvideva ureditev novih površin 
parkirišč pod Benčičevo ulico. V letu 2023 so zagotovljena sredstva za zaključitev projektov ter 
pričetek gradnje dodatnih parkirišč, investicija se bo zaključila v letu 2024. 

 

OB050-22-0001 Nakup e-vozil za izvajanje mestnega avtobusnega prometa 548.500 € 

Občinski svet je po sprejemu proračuna potrdil sklep o potrditvi dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) za projekt»Nakup e-vozil za izvajanje mestnega avtobusnega 
prometa«, številka: 371-30/2022 z dne 27.1.2022 in je vključen v spremembo Načrta razvojnih 
programov Mestne občine Koper 2022-2025. Projekt vključuje nakup novih vozil za izvajanje javnega 
mestnega potniškega prometa in sicer dveh električnih vozil  za prevoz 28 potnikov, z baterijo 
zmogljivosti 75 KWH ter enega mini električnega vozila za prevoz 6 potnikov. Celotna investicijska 
vrednost projekta je bila ocenjena na 620.858 € z vključenim DDV.  

Dne 17. 12.2021 je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad objavil javni poziv št. 88SUB-PPŠ21 
Nepovratne finančne spodbude občinam za nakup novih vozil za prevoz potnikov in šolarjev, ki znaša 
do 80 % priznanih stroškov za posamezno vozilo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot 350.000 € 
za posamezno novo vozilo na električni pogon, brez emisij CO2. 

Mestna občina Koper je z namenom obogatitve mestnega prometa kandidirala na javni poziv za 
nakup treh električnih vozil in bila pri tem uspešna saj  je bilo v skladu z Odločbo Eko sklada št. 
36001-5/2022-2 z dne 17.2.2022 odločeno, da je upravičena do nepovratne finančne spodbude v 
višini do  405.520,00 €. Del sredstev za nakup vozil je EU sredstev namenjenih mobilnosti. 

Na podlagi javnega naročila za nakup e-vozil za izvajanje mestnega avtobusnega prometa z dne 
12.7.2022 je  Mestna občina Koper novembra 2022 sklenila pogodbi z dvema ponudnikoma in sicer 
K-bus d.o.o. za nakup dveh e-busov v skupni vrednosti 470.000,00 € (brez DDV) ter Exprum d.o.o. za 
nakup e-minibusa v vrednosti 78.500,00 € (brez DDV), ki bodo izdobavljena v letu 2023. 
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OB050-23-0048 KS Sv. Anton-zasnova ureditve vaškega centra 15.000 € 

V okviru projekta je v letu 2023 je predvidena tudi pridobitev arhitekturne zasnove za ureditev 
vaškega jedra v Sv. Antona, ki naj bi vključevala funkcionalno zasnovo in ureditev parka okrog 
spomenika NOB z odpravo problematike parkiranja. Predvidena zaključitev projekta je v letu 2024. 

 

OB050-23-0050 KS Pobegi - Čežarji- Pobegovo naselje ureditev 10.000 € 

V okviru projekta je v letu 2023 predvidena ureditev nevarne ruševine v Pobegovem naselju - parc.št. 
1830 k.o. Bertoki. 

 

13029004 Cestna razsvetljava 335.000 € 

OB050-07-0083 Javna razsvetljava - dopolnitve 200.000 € 

Med investicijskimi  izdatki načrtujemo sredstva namenjena širitvam in dopolnitvam obstoječega 
sistema javne razsvetljave, investicijskemu vzdrževanju infrastrukture javne razsvetljave ter 
intervencijskemu vzdrževanju celotnega omrežja. Javna razsvetljava se dograjuje v sodelovanju s 
krajevnimi skupnostmi na njihovo pobudo na osnovi prioritet in v okviru razpoložljivih finančnih 
sredstev. Med ostalim, so letos nujne večje posodobitve in nadomestila javne razsvetljave v Kopru na 
Ukmarjevem trgu in bastionu, nadomestiti dotrajane drogove v okolici OŠ Škofije, prebarvati drogove 
na Cesti na Markovec 

 

OB050-16-0097 Novoletna osvetlitev 50.000 € 

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

OB050-23-0012 PP Hliban (Vanganel) - javna razsvetljava 17.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2024. 

Na Hlibanu je glavna ulica ponoči pod temo, ni nobene razsvetljave v enem pomembnem delu ulice. 
Tu otroci ko so krajši sončni dnevi hodijo domov po šoli ali popoldanskimi aktivnostmi v temi. Cesta 
je ovinkasta v klancu in slabo pregledna, ob temi pa še toliko bolj nevarna predvsem za otroke 
oziroma pešce. 

Potrebna je nabava ustrezne javne razsvetljave LED s integriranimi sončnimi celicami in baterijami. 
Postavitev stebrov in montaža luči na stebre. 

Na Hlibanu od transformatorske postaje gor po glavni ulici. 

OB050-23-0015 PP Zgornje Škofije - postavitev javne razsvetljave 38.400 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2024. 

Predlagamo še nekaj svetil javne razsvetljave na območju 3. Škofije (Zgornje Škofije). Projekt zajema 
postavitev kandelabrov za osvetlitev javnih površin. Predlog je povezava na javno infrastrukturo, v 
kolikor pa le-ta ni mogoča predlagamo postavitev solarnih svetil, ki delujejo na senzor - neodvisno 
od javne infrastrukture. 

OB050-23-0028 PP Postavitev javne razsvetljave v Movražu 15.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2024. 

Pot od vasi do igrišča je trenutno brez razsvetljave. Otroci, ki se vračajo iz igrišča so v temi neopazni 
in izpostavljeni prometu. Z vzpostavitvijo javne razsvetljave bi se neznatno izboljšala vidljivost ter 
posledično prometna varnost otrok. Predlagamo postavitev javne razsvetljave ob cesti od zadnje 
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javne luči v vasi do igrišča pod vasjo. Tako se bo izboljšala vidljivost v temi ter izboljšala prometna 
varnost na temu delu vasi. 

Del javne poti s parcelno št. 7211/1, k.o. Movraž od konca vasi proti vasi Dvori do igrišča pod vasjo, 
v skupni dolžini cca 200m. 

 

OB050-23-0071 Javna razsvetljava obmorskega parka Žusterna 85.000 € 

V okviru projekta je predvidena ureditev oziroma opremljanje obmorskega urbanega parka z javno 
razsvetljavo. Predmet projekta je razsvetljava sestavljena iz kandelabrov javne razsvetljave, 
dekorativne točkovne in linijske osvetlitve v varčni LED tehnologiji ter kablovna elektro napeljava 
ter pripadajoča manjša gradbena dela (temelji za kandelabre). Cevna kanalizacija je že izvedena. 

 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 939.513 € 

OB050-16-0023 Bertoška vpadnica 156.966 € 

Izvedena je recenzija projektne dokumentacije, v izdelavi je investicijski program in sofinancerski 
sporazum, na podlagi katerega bo naročnik DARS izvedel javno naročilo gradnje. MOK bo 
sofinancirala izvedbo dodatne kanalizacije, pločnika in kolesarske poti v naselju Bertoki v 
predvidenem deležu cca 4% investicijske vrednosti projekta. Po terminskem planu DARS se bo z 
izvedbo pričelo v letu 2023 in končalo v letu 2024. 

 

OB050-16-0095 Šmarska cesta projekt 46.724 € 

Na osnovi izvedenega javnega naročila  za izbor projektanta za 2. in 3. odsek je  DRSI  sklenila 
pogodbe s projektanti  v decembru 2020. Občina  sofinancira  projekt v višini  7% -nega 
dogovorjenega deleža v sporazumu. V letu 2023 se planirajo sredstva za dokončanje projektne 
dokumentacije za 2. in 3. odsek. 

 

OB050-19-0009 Ureditev krožišč - krožišče Škofije 433.246 € 

Na regionalni  cesti se ureja "Ureditev prehoda za pešce pri zadružnem domu v Škofijah na cesti R3-
741/0235 v km 1,30" in "Ureditev krožnega križišča na križišču R3-741/0235 z lokalno cesto 
LC177061". V juniju 2021 je bil podpisan dodatek k  sporazumu o sofinanciranju izgradnje krožnega 
križišča na R3-741 v Škofijah, z dne 12.9.2018.  V letu 2023 je predvidena je izvedba projekta v višini 
848.936,06 €.  Delež sofinanciranja Mestne Občine Koper  znaša 433.245,30 €. Izvajalec del je CPK. 

 

OB050-19-0077 KS Sv. Anton - Ureditev pločnika ob državni cesti 70.000 € 

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 2023 po pridobitvi soglasja DRSI na projektno dokumentacijo in zaključilo v letu 2024. 

 

OB050-20-0168 KS Sv. Anton-prehod za pešce na cesti v Boškarjih 45.000 € 

V letu 2022 je bila potrjena projektna naloga, v letu 2023 je v okviru projekta predvidena izdelava 
projekta PZI in ureditev prehoda za pešce. 
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OB050-20-0171 KS Bertoki-prehod za pešce in pločnik na  Pobeški 57.500 € 

Izdelan je bil PZI, ki je v usklajevanju in potrditvi na DRI. V letošnjem letu je predvidena izvedba 
prehoda za pešce in izgradnja dela pločnika. 

 

OB050-20-0193 projekti za državne ceste - obvoznica 20.000 € 

Sredstva se namenijo za pripravo dokumentacije za posamezne odseke sicer državnih cest, ki bi jih 
bilo potrebno prometno-tehnično prilagoditi ali drugače navezati na celotno prometno omrežje MOK. 
Za potrebe umeščanja obvoznice Podpeč se predvidi tudi sredstva za izdelavo strokovnih podlag 
glede vpliva načrtovane ceste na podzemne vode. 

 

OB050-21-0013 Sofinanciranje sanacije plazov »Kubed« na cesti R1 80.077 € 

Skladno s podpisanim sporazumom med MOK in Ministrstvom za infrastrukturo o sofinanciranju 
sanacije plazov "Kubed"  se zagotavljajo sredstva v višini sofinancerskega deleža občine za 
prestavitev fekalnega kolektorja na navedenem območju. 

OB050-23-0044 KS Podgorje -pločnik ob državni cesti 15.000 € 

Predvidena je izgradnja pločnika in prometna ureditev od gostilne do otroškega igrišča, ki bo služil 
vsem uporabnikom in ki bo bistveno povečal prometno varnost. V letu 2023 je predvidena pridobitev 
projektne dokumentacije. 

 

OB050-23-0063 KS Zazid - hitrostna ovira Zazid 15.000 € 

V letu 2023 je predvidena  izdelava dokumentacije za ureditev  ceste na odseku 3721 Loka-Podpeč-
Rakitovec, km 7600.  Z namenom  umiritve prometa je potrebna postavitev grbine in merilnika 
hitrosti. 

 

1 4  G O S P O D A R S T V O  2 6 . 2 3 4  €  

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  26.234 €  

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 26.234 € 

OB050-07-0173 Turistična infrastruktura - nabava opreme 10.000 € 

V proračunu za leto 2023 se zagotavlja sredstva za sukcesivno nabavo oziroma obnovo opreme. 

 

OB050-20-0195 Projekt LAS - OŽIVIMO PODEŽELJE 16.234 € 

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 času trajanja projekta postaviti pogoje za razvoj trajnostnega rekreacijskega 
turizma in razvoj integriranih turističnih produktov v ruralnem delu obalnih občin.  
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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. Prvotno je bil planiran zaključek projekta 31. 1. 2023, trajanje projekta smo podaljšali do 30. 
4. 2023, posledično bomo imeli stroške povezane s projektom tudi v letu 2023.  

V sklopu projektnih aktivnosti smo v Mestni občini Koper izvedli v letu 2021: 

- Mestna občina Koper je vodilni partner projekta, posledično je njena naloga vodenje projekta, 
priprava poročil in koordinacija dela s projektnimi partnerji ter skrb za medijske objave in promocijo.  

- Izdelana je bil konkretna idejna zasnova kolesarskega parka na območju med Tinjanom in Ospom. 

- Obnovljenih je bilo 5 tematskih poti, očiščeno je bilo rastje in obnovljene markacije, zamenjane so 
bile grafike na informativnih tablah. Obnovljenih je bilo 80 plezalnih smeri. 

- Izvedena je bila nadgradnja Istrskega kolesarskega maratona. Financirali smo izvedbo Istrske 
tržnice na kateri so se predstavili lokalni turistični ponudniki, organizirali smo kulturni program ter 
pogostitev udeležencev. Prireditev smo popestrili s kolesarskim izletom in nagradno igro. 

- Kupili smo 50 promocijskih fotografij posnetih na Kraškem Robu, izdelali 5 promocijskih videov, 
izvedli promocijsko kampanjo na 16 jumbo plakatih ter na družabnih omrežjih.  

- Izdelali in natisnili smo zemljevid tematskih poti po Istri. 

V letu 2022: 

- Vodenje projekta, priprava poročil in koordinacija dela s projektnimi partnerji ter skrb za medijske 
objave in promocijo.  

- Izdelan je bil Poslovni načrt Vzpostavitev in upravljanje športno-rekreacijskega parka "Outdoor 
sports park-OSP", v izdelavi je idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), ki 
zajema kolesarske enoslednice in spremljajočo infrastrukturo ter projektna dokumentacija za 
pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) vključno s pridobivanjem mnenj inštitucij. 

- Obnovljenih je bilo 5 tematskih poti, očiščeno je bilo rastje in obnovljene markacije, zamenjane so 
bile grafike na informativnih tablah. Obnovljenih je bilo 70 plezalnih smeri. 

- Izvedena je bila nadgradnja Istrskega kolesarskega maratona. Financirali smo izvedbo Istrske 
tržnice na kateri so se predstavili lokalni turistični ponudniki, organizirali smo kulturni program ter 
pogostitev udeležencev. Prireditev smo popestrili s kolesarskim izletom in nagradno igro. 

- Izvedli smo promocijsko kampanjo na 16 jumbo plakatnih mestih ter na družabnih omrežjih.  

V letu 2023 bomo: 

- Izvedli vodenje projekta, priprava poročil in koordinacija dela s projektnimi partnerji ter skrb za 
medijske objave in promocijo.  

- Izdelali bomo idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), ki zajema kolesarske 
enoslednice in spremljajočo infrastrukturo ter projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in 
gradbenega dovoljenja (DGD) vključno s pridobivanjem mnenj inštitucij. 
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1 5  V A R O V A N J E  O K O L J A  I N  N A R A V N E  D E D I Š Č I N E  1 3 . 1 4 3 . 3 9 4  €  

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve  775.876 €  

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike 775.876 € 

OB050-21-0014 Projekt MULTI-E 775.876 € 

V okviru raziskovalnega projekta IPE BLENDING: MULTI - E je MOK izvedla sledeče: nakup 4 e-
kavalirjev (kurjerc) in 4 mini avtobusov (kurjer), ki jih je predala v upravljanje Arriva d.o.o. 

Nakup vseh električnih vozil je namenjenih 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. Z nadgradnjo voznega parka Mestna občina Koper prispeva k 
zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in h kakovosti zraka te izpolnjuje dolgoročno zadane cilje 
iz Lokalnega energetskega koncepta. 

V letu 2023 bo MOK bo s spremenjenim prijavnim obrazcem kandidirala na že odobrena dodatna 
sredstva. MOK je s spremembo prijavnice pridobila dodatna sredstva. Izvedla se bodo dodatna 
polnilna mesta za električna vozila. Pridobili se bodo PZI, 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 je podaljšal za obdobje enega leta: predviden zaključek 31. 12. 2024. 

 

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  12.367.518 €  

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 211.000 € 

OB050-07-0089 Projekt ravnanja z odpadki 41.000 € 

Sredstva so namenjena ureditvi Zbirnega centra na Serminu in sicer izdelava PZI in pridobitev 
gradbenega dovoljenja za zajem požarne vode in  izgradnjo bazena za požarno vodo v skladu z 
zahtevo zakonodaje. 

 

OB050-16-0058 Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov 100.000 € 

Vsako leto urejamo in dopolnjujemo izgradnjo ekoloških otokov v skladu s predlogi KS in izvajalcem 
gospodarske javne službe. 

 

OB050-16-0065 Sanacija in zaprtje deponije Dvori 70.000 € 

V letu 2019 se je zaključilo z gradbenimi deli za zaprtje deponije Dvori.   V okviru projekta so v letu 
2023 zajeti stroški  za tekoče  vzdrževanje deponije, meritev emisij (monitoringi), izdelava projektov 
za sanacijo plinske instalacije. 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 11.856.518 € 

OB050-07-0272 Inv. vzdrževanje meteorno kanalizacijskega sistema 75.000 € 

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

 

OB050-09-0055 Program obnove kanalizacijskega sistema 305.500 € 

V sklopu projekta so predvideni manjši projekti,  obnove in sanacije kanalizacijskega sistema in 
predvidena sanacija kanalizacijskega sistema na Pristaniški ulici 12 v Kopru. 

 

OB050-11-0027 Projekti za kanalizacije 95.000 € 

Projekt zajema sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo manjkajočega 
kanalizacijskega omrežja predvsem v aglomeracijah nad 2000 pe. Sredstva  so  vezana na aktivnosti 
urejanja dokumentacije za  izgradnje kanalizacijskega omrežja in potrebne novelacije projektov. 

 

OB050-13-0014 Kanalizacija Kampel kapelica 108.500 € 

Namen projekta je  zgraditi sekundarno fekalno kanalizacijo v dolžini 758,66m in  meteorno 
kanalizacijo v dolžini 408,80m na območju Kampel kapelica (v aglomeraciji Vanganelska dolina). 
Izgradnja predvideva priključitev 10 objektov (27 PE). Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, ki je 
postalo pravnomočno 28.9.2018. V letošnjem letu poteče veljavnost gradbenega dovoljenja, zato je 
nujno pričeti z izgradnjo. Izvedba del je predvidena v letu 2023 in 2024. 

 

OB050-17-0066 Program obnove kanal. sistema- skupni objekti 224.000 € 

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. 

Zaradi dotrajanosti, predvsem elektro opreme, zastarelosti krmilne opreme na centralnem 
nadzornem sistemu, starosti postrojenja tehnološke vode, nezadostnega delovanja sistema čiščenja 
odpadne vode ter potrebe po novem prekladališču za odpadke, bo MOK, skupaj z občino Izola 
pristopila k reševanju navedenih problemov z izvedbo investicije v petih sklopih, v letih 2023 – 2026, 
kar bo zagotovilo nadaljnje nemoteno, varno in učinkovito delovanje CČN Koper v skladu s cilji na 
področju čiščenja komunalnih odpadnih voda, ki izhajajo iz številnih zakonodajnih in nacionalnih 
operativnih programov. 

 

OB050-19-0016 Subvencioniranje izgradnje MKČN 30.000 € 

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 9.819.027 € 

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. 
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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 2014-
2020. 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. 

Gradnja začeta leta 2022 se nadaljuje v letu 2023 in 2024.  

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 
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. 

Izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija. Izveden je bil izbor izvajalca GOI del in z 
izvajalcem  podpisana pogodba v višini 10.812.614,94 €. Ker v je času od sklenitve pogodbe do 
izvedbe  del prišlo do bistvene spremembe oziroma povišanja nabavnih cen materialov je  z 
izvajalcem GOI podpisan tudi aneks št. 1 v višini 1.670.637,69 € na osnovi predložitve zahtevka za 
spremembo cene na podlagi 656. člena Obligacijskega zakonika (zakonska valorizacija), ter skladno 
s tem aneksom tudi aneks št. 3 v višini 136.828,81 €.Izbran je tudi izvajalec strokovnega in 
finančnega nadzora in podpisana pogodba v višini 278.160 €.  Z novelacijo investicijskega programa 
v juniju 2022 se je projekt finančno in terminsko uskladil. Dinamika financiranja je skladna s 
predvidenim časovnim načrtom, ki vključuje tudi podaljšanje izvedbe oziroma zaključek v letu 2024. 

Ker je MOK nosilec projekta, je v NRP MOK vključena celotna vrednost projekta (tudi Aglomeracija 
Hrvatini, ki sega v Občino Ankaran). 
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Projekt je v izvajanju in v postopku potrditve pridobivanja EU sredstev. 

 

OB050-19-0145 Kanalizacija Žusterna, hudournik 60.000 € 

Planirana sredstva zagotavljajo pridobitev projektov in izvedbo  del za ureditev in sanacijo zidov v 
hudourniku ter sanacijo kanalizacije, ki gravitira na "hudournik Žusterna". 

 

OB050-19-0182 Kanalizacija Molet 561.906 € 

Načrtovana so sredstva za dokončanje  izgradnje kanalizacijskega omrežja na tem območju. Pričetek 
izvedbe projekta se je zamaknil zaradi poletne sezone. Z izvajalcem GOI del je  podpisna pogodba v 
višini 698.237 €.  Z izvajalcem strokovnega in finančnega nadzora je podpisana pogodba v višini 
23.424 €. S proračunom za leto 2023 se zagotavlja sredstva za dokončanje izvedbe projekta. 

 

OB050-20-0184 Kanalizacija ŠKOCJAN (nova aglomeracija 30035) 272.953 € 

V sklopu projekta je bila v letu 2022 pridobljena projektna dokumentacija za izgradnjo nove 
aglomeracije 30035 Škocjan. Izvedba gradbenih del prvega sklopa je predvidena v letih 2023 in 2024. 
Projekt bomo prijavili na možne vire sofinanciranja. 

 

OB050-20-0205 Sofinanciranje izvedbe hišnih priključkov 150.000 € 

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). 

 

OB050-22-0002 Kanalizacija Poletiči - Beli kamen in Gažon 912 € 

Občinski svet je potrdil sklep o potrditvi investicijskega programa za projekt “Kanalizacija Poletiči – 
Beli Kamen in Gažon”, številka: 351-724/2021 z dne 17.2.2022. 

Projekt »Opremljanje aglomeracij manjših od 2.000 PE s kanalizacijskim omrežjem (Beli Kamen, 
Gažon)« zajema izgradnjo kanalizacije na območju Mestne občine Koper v aglomeracijah ID 20039 
Poletiči in ID 20289 Gažon s ciljem večje priključenosti tamkajšnjih prebivalcev na odvajanje in 
čiščenje odpadne vode, na način, da bo z izgradnjo novega sistema ali dela sistema odvajanja in 
čiščenja odpadne vode v posamezni aglomeraciji, dosežena energijska nevtralnost sistema oziroma 
ne bo dodatne porabe energije. Z izgradnjo novega sistema ali dela sistema odvajanja in čiščenja 
odpadne vode v posamezni aglomeraciji, bo dosežena energijska nevtralnost sistema oziroma bo 
zmanjšana poraba energije v primerjavi z obstoječim stanjem, ko se gošče iz greznic in MKČN vozi na 
čiščenje na CČN Koper. 

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode med cilji navaja opremljanje 
aglomeracij manjših od 2.000 PE in objavlja seznam aglomeracij, ki jih je potrebno opremiti s 
kanalizacijo in ustreznim čiščenjem odpadnih voda ter roke za opremljanje. V ta seznam sta uvrščeni 
tudi aglomeraciji ID 20039 Poletiči in ID 20289 Gažon. V skladu z Uredbo o spremembah Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 194/21) sta bila roka podaljšana 
do 31.12.2027. Aglomeraciji ID 20039 Poletiči in ID 20289 Gažon je tako potrebno do 31.12.2027 
opremiti z javno kanalizacijo, ki se zaključuje na ČN s primernim čiščenjem. 

V okviru projekta se bo sledilo k doseganju naslednjih ciljev Načrta za okrevanje in odpornost (v 
nadaljevanju NOO): 
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• Prispevati k cilju zagotavljanja dobrega stanja vodnih teles do leta 2027 z učinkovitim sistemom 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.  

• Zagotoviti stroškovno učinkovito storitev odvajanja in čiščenja za uporabnike: Dokončati 
investicijski cikel naložb v okoljsko infrastrukturo za doseganje uresničevanja Vodne direktive in 
Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. Zagotoviti stroškovno učinkovito storitev odvajanja 
in čiščenja za uporabnike, pri čemer so prednostno usmerjene na območja z večjim vplivom na 
območja NATURA 2000 in vodovarstvena območja in hkrati v energetsko učinkovitost sistemov. 

S projektom je predvidena izgradnja skupaj cca 3.157,92 m kanalizacijskega sistema z 1 črpališčem. 
V sklopu projekta bo zgrajeno tudi cca 1.030 m meteorne kanalizacije. 

Celotna investicijska vrednost projekta po tekočih cenah je bila ocenjena na 3.185.449,28 € (od tega 
znaša povračljiv DDV 403.334,43 € in si ga bo občina lahko povrnila), od tega je upravičenih stroškov 
1.839.046,46 €, neupravičenih stroškov (DDV, ostali stroški vezani na gradnjo meteorne 
kanalizacije) pa 1.346.402,82 €.  

Skupni predvideni stroški projekta v tekočih cenah z DDV znašajo po prvotnem dokumentu 
3.185.449,28 €, ki naj bi v primeru uspešne prijave, predvidoma bili sofinancirani: 

• S strani sredstev sklada NOO v višini 963.618,21 € oz. 30,25%; 

• S strani Mestne občine Koper v višini 2.221.831,07 € oz. 69,75% 

Iz sklada NOO se projekti sofinancirajo v višini 50%, razen sistemi odvajanja in čiščenja odpadne 
vode, ki ležijo v območju Natura 2000 ali na vodovarstvenem območju so deležni 10% dodatka pri 
sofinanciranju. Ostanek stroškov na projektu bo financiran s strani Mestne občine Koper. 

Davek na dodano vrednost, ki je vezan na investiranje v fekalno kanalizacijo, ne predstavlja stroška 
investicije saj si ga bo Mestna občina Koper povrnila v celoti v skladu z Zakonom o davku na dodano 
vrednost. Davek na dodano vrednost, ki je vezan na izgradnjo meteorne kanalizacije, pa predstavlja 
strošek investicije, saj si ga občin ne more povrniti. 

Območje gradnje v aglomeraciji ID 20039 Poletiči se nahaja na vodovarstvenem območju izvira reke 
Rižane, zato bodo upravičeni stroški dela projekta s strani sklada NOO sofinancirani v višini 60%. 

Občina se je s projektom prijavila na razpis za dodelitev sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – 
Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in 
okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: “Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, 
ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2000 PE”.  

Za projekt je že izdelan del investicijske dokumentacije. Dokument identifikacije investicijskega 
projekta je bil izdelan v decembru 2021, Predinvesticijska zasnova pa v februarju 2022.  

Glede na izdelan DIIP, je v vmesnem času prišlo do povečanja obsega projekta, saj projekt sedaj, poleg 
aglomeracije ID 20039 Poletiči, zajema še aglomeracijo ID 20289 Gažon, prav tako je spremenjen 
naziv projekta.  

Potrjena je bila Novelacija Investicijskega programa za projekt »Opremljanje kanalizacij manjših od 
2000 PE s kanalizacijskim omrežjem (Beli Kamen, Gažon)«, ki jo je izdelalo podjetje SL CONSULT, 
d.o.o., Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana, januarja 2023. 

Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 3.507.715,94 € (od tega znaša povračljiv DDV 438.156,97 
€ in si ga bo občina lahko povrnila), neupravičeni stroški projekta so vezani na DDV in ostale stroške 
vezane na gradnjo meteorne kanalizacije.  

Vrednost projekta z nepovračljivim DDV znaša 3.069.558,97 €. S strani sredstev sklada NOO je 
predvideno sofinanciranje projekta v višini 1.000.000 € oz. 32,58%. S strani Mestne občine Koper se 
zagotovi sredstva v višini 2.069.558,97 € oz. 67,42%. 
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OB050-22-0012 Izgradnja meteorne kanalizacije v Pradah 153.720 € 

V okviru projekta so predvidena sredstva za izgradnjo meteorne kanalizacije v Pradah v dolžini 280 
m in ocenjeno vrednostjo 153.720 €. Z izvedbo projekta se rešuje problematika zamakanja ob večjem 
deževju. Projekt je potrebno izvesti sočasno z izgradnjo fekalne kanalizacije v okviru projekta Čisto 
za Koper in Ankaran. 

 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 300.000 € 

OB050-19-0151 Omilitveni ukrepi 300.000 € 

Na podlagi dogovora o izvajanju omilitvenih ukrepov zaradi izvajanja pristaniške dejavnosti, 
zagotavlja Luka Koper d.d. Mestni občini Koper namensko donacijo v letnem znesku 200.000 € za 
obdobje petih let.  

Občinski svet Mestne občine Koper je sprejel Odlok o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje 
omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti, ki je podlaga za 
izvedbo javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev lastnikom stanovanjskih stavb na 
območju izvajanja ukrepov. V skladu z odlokom so dodeljena sredstva namenska in se lahko porabijo 
samo za namene, določene z odlokom.  

V letu 2023 bo Luka Koper v skladu z dogovorom MOK donirala sredstva v višini 200.000 € za 
izvedbo razpisa o dodeljevanju nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov.  

V lanskem letu poraba namenskih sredstev ni bila realizirana v celoti predvsem iz razloga časovnega 
zamika pri izvajanju, ki je nastal zaradi aktualnih  razmer na trgu. Vsa neporabljena namenska 
sredstva se prenašajo v naslednje leto in se bodo razporedila z izvedbo razpisa za dodeljevanje  
nepovratnih sredstev za izvajanje omilitvenih ukrepov z namenom zmanjšanja vplivov emisij iz 
pristaniške dejavnosti. 

 

1 6  P R O S T O R S K O  P L A N I R A N J E  I N  S T A N O V A N J S K O  K O M U N A L N A  D E J A V N O S T
 6 . 7 8 6 . 9 2 0  €  

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  228.377 €  

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 4.000 € 

OB050-16-0110 Toponomastika 4.000 € 

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, stranske 
in zaprte ulice Čevljarske ulice ter nabrežij po sklepih, ki jih pripravlja komisija za toponomastiko. V 
nadaljevanju se pripravlja še izdelava in postavitev tabel s starimi odonimi glavnih koprskih ulic. 

 

16029003 Prostorsko načrtovanje 224.377 € 

OB050-07-0184 PIA za komunalno infrastrukturo 124.000 € 

Program zajema izdelavo študij za prostorske izvedbene akte, strokovne podlage ter priprava 
občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju OPPN). 

Načrtuje se izdelava naslednjih aktov: 

- OPPN za nadzidavo garažne hiše v Prisojah (predvidi se nadzidava in povečanje kapacitete 
obstoječe GH) 

- OPPN za trajnostno mobilni koridor Markovec za navezavo Beblerjeva – Kvedrova (preveritev 
možnosti umestitve peš in kolesarskega koridorja)  
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- OPPN ureditev centralne garažne hiše na tržnici (povečanje števila parkirnih mest, povečanje deleža 
zelenih površin, nov urbani mestni prostor)   

- Analiza tveganja za onesnaženje vodovarstvenega območja obstoječe ceste Podpeč 

V zaključni fazi:  

- 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. Izdelan dopolnjen osnutek OPPN bo javno razgrnjen v prvi polovici leta 2023. 
Postopek začet v letu 2020, predviden sprejem OPPN v letu 2023. 

- 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. Izdelan dopolnjen osnutek OPPN je bil razgrnjen v letu 2022. Postopek začet v letu 2020, 
predviden sprejem OPPN v letu 2023. Urbanistična zasnova Škofije Na podlagi pobud krajanov KS 
Škofije se je pristopilo k izdelavi urbanistične zasnove, ki bo podlaga za pripravo pripomb na 
razgrnjen OPPN Škofije. Naloga bo zaključena v prvi polovici leta 2023.   

- 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. Dodatne strokovne podlage za ugotovitev vpliva območja na dovodno 
ureditev komunalne infrastrukture. Izdelan dopolnjen osnutek OPPN bo javno razgrnjen v prvi 
polovici leta 2023. Postopek začet v letu 2020, predviden sprejem OPPN v letu 2023. 

- OPPN ŠRC Bonifika Postopek začet v letu 2020, predviden sprejem OPPN v letu 2023. 

 

OB050-07-0330 Drugi PIA 90.000 € 

Program zajema izdelavo potrebnih strokovnih podlag za pripravo prostorsko izvedbenih aktov ter 
pripravo potrebnih strokovnih podlag:   

- Strokovna podlaga za zeleno javno infrastrukturo mesta Koper s primestjem – načrtovanje zelenih 
površin  

- Idejne zasnove komunalne infrastrukture na večjih nezazidanih stavbnih območjih  

- OPPN na območju DPN pristanišče (kontaktno območje med Luko Koper in historičnim mestnim 
jedrom). Po pridobitvi soglasja Vlade RS se pristopi k pripravi OPPN in vseh potrebnih strokovnih 
podlag.  

- 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. 

- Urbanistične preveritve 

- OPPN na območju Eu3-18 na območju funkcionalne celote Fc3 (obrobje mestnega jedra) 

- OPPN kare med Dolinsko cesto in Ulico Istrskega odreda (večstanovanjski kare in rezervat za OŠ), 
ki vključuje tudi izdelavo variantnih rešitev in drugih strokovnih podlag 

- OPPN ŠRC Bonifika in ob pasareli, zaključek v letu 2023. 

 

OB050-23-0073 RPP - Regionalni prostorski plan 10.377 € 

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) je določil, da je potrebno na ravni razvojne regije do konca leta 
2026 sprejeti regionalne prostorske plane (RPP), ki so predvideni kot prostorski strateški akti na 
ravni posamezne razvojne regije. Z RPP se država in občine na podlagi Strategije prostorskega 
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razvoja Slovenije, njenih akcijskih programov, drugih razvojnih aktov države in razvojnih ciljev EU 
dogovorijo in uskladijo o prostorskem razvoju posamezne razvojne regije in določijo bistvene 
razvojne priložnosti in usmeritve za občinske prostorske akte. S pripravo RPP se uresničuje načelo 
usklajevanja interesov in sodelovanja državne in občinske ravni na območju posamezne razvojne 
regije. Z RPP se bodo določile usmeritve za prostorski razvoj regije, predvsem usmeritve za razvoj 
poselitve, razvoj gospodarske javne infrastrukture in urejanje krajine s poudarkom na ohranjanju 
krajinske identitete. ZUreP-3 določa, da se sredstva za pripravo RPP zagotavljajo v občinskih in v 
državnem proračunu, pri čemer državni proračun zagotovi 60% stroškov, 40% stroškov pa 
prevzamejo občine posamezne razvojne regije.  

Projekt vključuje sredstva predvidena za pripravo RPP, skupaj z okoljskim poročilom, ki jih mora 
zagotoviti MOK, na podlagi razdelitve stroškov MOP-a na posamezne občine Obalno-Kraške razvojne 
regije. Skladno z izračuni Ministrstva za naravne vire in prostor (prej MOP) je celotni strošek 
priprave RPP, ki ga mora zagotoviti MOK v štiriletnem obdobju 43.700 €, v letu 2023 znaša strošek 
10.377 €. 

 

1603 Komunalna dejavnost  4.019.043 €  

16039001 Oskrba z vodo 1.211.895 € 

OB050-09-0024 Program obnove vodne infrastrukture 440.935 € 

Program zajema skupni program vlaganj v obnove vodne infrastrukture 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. V letu 2023 
je predvidena tudi pridobitev dokumentacije za zaselka Šeki in Maršiči iz vodnega jaška na odcepu 
glavne ceste za Pisare. 

 

OB050-17-0006 Obnova vodovoda v Frenkovi ulici (Pobegi) 84.000 € 

Projekt vključuje  obnovo vodovoda na Frenkovi ulici v dolžini 280m, ki se izvaja skupaj z obnovo 
ceste. Gradbena dela so zajeta v investiciji obnove Frenkove ulice. 

OB050-20-0198 Obnova vodovoda v Dekanih 101.000 € 

S planiranimi sredstvi se nadaljuje z obnovo vodovoda v Dekanih in sicer ob hiš. št. 103-108 v dolžini 
110m in ob hiš. št. 284 v dolžini 200m v letu 2024. 

 

OB050-20-0200 Obnova vodovoda v Olmu 130.000 € 

Zaradi dotrajanega vodovoda posledica katerega je obilica puščanj, ki povzroča škodo prebivalcem, 
se obnavlja vodovod v Olmu. 

Projekt v višini 300.000 € se izvaja fazno. V letu 2023 se nadaljuje z obnovo  vodovoda  v dolžini 
900m. 
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OB050-20-0203 Obnova vodovoda v Marezigah 31.776 € 

V proračunskem letu 2023 so predvidena sredstva za poplačilo pogodbene obveznosti za izvedbo 
obnove vodovoda v Marezigah, ki je bila začeta v letu 2022. 

OB050-20-0204 Obnova vodovoda Kortine - Mostičje 265.000 € 

S predvidenimi sredstvi se bo obnovilo  1200m dotrajanega vodovodnega omrežja  na območju 
Mostičje - Žgani (Kortine) v letu 2024. 

OB050-20-0217 Nepredvideni  posegi na vodovodnem omrežju 73.000 € 

V okviru projekta so predvidena sredstva za  intervencijske obnove vodovodnega sistema in obnove 
ob ureditvi ostale komunalne infrastrukture. 

 

OB050-23-0045 KS Podgorje -ureditev vodnega zajetja na Fontani 15.000 € 

Predvidena je razširitev in ureditev vodnega zbirališča na Fontani. V letu 2023 je predvidena 
pridobitev dokumentacije. 

 

OB050-23-0057 KS Rakitovec -izgradnja vodovoda  113.000 € 

Namen projekta je zagotovitev vodne oskrbe v Rakitovcu na območju želežniške postaje. Projekt in 
gradbeno dovoljenje je bilo že pridobljeno, v letu 2023 in 2024 bo zgrajeno 750 m vodovoda. 

 

OB050-23-0058 Obnova vodovoda - Ulica 15. maja 150.000 € 

Zaradi pogostih puščanj se obnovi del vodovoda na Ulici 15. maja, v dolžini 400m. V letu 2023 bo 
izvedena sanacija. 

 

OB050-23-0060 KS Rakitovec - obnova želežniškega vodovoda 15.000 € 

Predvidena je izdelava projekta za obnovo železniškega vodovoda-rezervoar do meje s Hrvaško. 

 

OB050-23-0065 Izgradnja vodovoda - Dilici 112.500 € 

Namen projekta je zagotovitev vodne oskrbe v Dilicih. Projekt in gradbeno dovoljenje je bilo že 
pridobljeno, v letu 2023 in 2024 bo zgrajeno 1000 m vodovoda. 

 

OB050-23-0069 Zmanjšanje ogroženosti zagotavljanja oskrbe s pitno vodo 36.684 € 

V okviru projekta so zagotovljena sredstva za pripravo in izvedbo investicijskih del na vodovodnem 
omrežju za zmanjšanje ogroženosti zagotavljanja oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Vključujejo 
pripravo in izvedbo investicijskih del na povezovalnem vodovodu Brestovica - Rodik - Cepki z 
navezavo na tržaški vodovod preko Sv. Barbare in Istrski vodovod v Brezovici pri Gradinu. 

Sredstva za investicije navedene v izdelanem dokumentu identifikacije investicijskega projekta, ki 
bodo presegala sredstva zagotovljena iz proračuna RS, kar znaša 1.493.615 € z vključenim DDV 
zagotavljajo občine Koper, Piran in Izola po ključu poslovnega deleža v Rižanskemu vodovodu. 
Mestna občina Koper je dolžna zagotavljati  51,87% od vrednosti  oziroma 34.684 € v letu 2023 in 
740.053 € v letu 2024. 
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16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 503.225 € 

OB050-07-0090 Pokopališče Škocjan 115.750 € 

Sredstva na projektu so predvidena za pričetek del za razširitev pokopališča in sanacijo tlaka na 
južnem vhodu pokopališča. 

 

OB050-09-0056 KS Rakitovec - pokopališče 15.000 € 

Sredstva so planirana za ureditev vaškega pokopališča in sicer s postavitvijo neprepustne folije in 
ograje na zid pokopališča. 

 

OB050-17-0039 KS Dekani- širitev pokopališča 38.475 € 

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 2024. 

 

OB050-19-0047 KS Šmarje -pokopališče Šmarje 16.000 € 

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 se je 
v letu 2022 uredilo makadamski plato pred pokopališčem. V letu 2023 se bo pristopilo k pripravi 
gradbene dokumentacijo za pričetek širitve. Površine za širitev pokopališča so v lasti MOK.  Skladno 
s predvidenimi terminskim planom izvedbe se bo projekt zaključil v letu 2024. 

 

OB050-19-0052 Pokopališče Škocjan - senčenje poslovilne ploščadi 250.500 € 

Ureditev senčenja poslovilne ploščadi se je zaključila v decembru 2022. Planirana sredstva v letu 
2023 zajemajo pogodbeno obveznost, dodatna dela in podražitve. 

OB050-19-0074 KS Črni Kal - Pokopališče Stepani 15.000 € 

V letu 2020 je bila izvedena gradnja žarnih niš, ki bo pripomogla k rešitvi problema pomanjkanja 
grobnih mest na tem pokopališču. Na predlog KS Črni Kal je potrebno pristopiti k širitvi pokopališča. 
V postopku je odkup parcele za širitev, ki je v lasti DARS-a. 

V letu 2023 bomo pridobili idejni projekt z ocenjeno vrednostjo investicije. 

OB050-23-0051 KS Gradin-razširitev pokopališča Sv. Simon  40.000 € 

V okviru projekta je v letu 2024 predvidena razširitev pokopališča Sv. Simon, ker primanjkuje 
grobnih polj. Izdelan je geodetski posnetek, v zaključni fazi je izdelava idejnega projekta. 

 

OB050-23-0066 KS Šmarje - pokopališče Puče 15.000 € 

V letu 2023 je predvidena  izdelava dokumentacije za postavitev mrliške vežice in žarnega zidu na 
pokopališču. 
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16039003 Objekti za rekreacijo 1.336.814 € 

OB050-07-0025 Intervencije na področju igrišč v KS 25.500 € 

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 79.105 € 

Projekt vključuje sredstva za popravila in ureditve javnih površin, stopnišč, poti. Predvidena so tudi 
sredstva za pridobitev idejnih zasnov ureditve določenih javnih površin v mestu in za projekte 
tehničnih rešitev za sanacije. V okviru projekta se bodo v letošnjem letu izvajale aktivnosti za 
odpravljanje ovir za gibalno ovirane osebe na podlagi akcijskega načrta izboljševanje enakih 
možnosti invalidov v MOK ter odpravljanje kolesarskih črnih točk na osnovi popisa stanja ovir za 
kolesarje. 

 

OB050-07-0187 Inv. vzd. javne infrastrukture in urbana oprema 40.000 € 

Projekt vključuje sredstva za investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture in nabavo razne urbane 
opreme (klopi, koši za odpadke, koši za pasje iztrebke, stojala za kolesa). Letos se bo v sklopu projekta 
izdelalo in postavilo tudi kotiček za dojenje. 

 

OB050-09-0019 Urejanje parkovnih površin in zasaditve 60.000 € 

V sklopu projekta se v letu 2023  postopoma izvaja zasaditev in ureditev zelenih javnih površin (v 
parkih, manjših mestnih zelenicah, ob javnih poteh in ob stezah za rekreacijo), zamenjava uničenih 
in poškodovanih trajnic, obnova zelenic tudi zaradi vplivov plime v decembru 2022 (slana voda) ter 
nadomestitev bolnih  dreves z novimi. 

 

OB050-14-0002 Ureditev mestnih kopališč 20.000 € 

V letu 2023 so predvideni manjši investicijsko vzdrževalni ukrepi na mestnih kopališčih (Koper in 
Žusterna),  vse z namenom tekočega vzdrževanja obstoječe infrastrukture. 

 

OB050-19-0039 KS Olmo Prisoje - ureditev igrišča 19.116 € 

V letu 2022 smo pristopili k sanaciji obstoječega igrišča med bloki Cesta na Markovec 17 in 19, ki 
vključuje zamenjavo spodnjega ustroja igrišča, asfaltiranje igrišča, postavitev nove zaščitne ograje in 
košev, izris črt ter ureditev dostopne poti. 

Zaključek sanacije se je zamaknil, zato se s proračunom za leto 2023 prenaša nerealiziran del 
obveznosti iz leta 2022. 

 

OB050-19-0107 Mobilna povezava Markovec 70.000 € 

Mestna občina Koper želi vzpostaviti ustrezno vertikalno povezavo znotraj naselja Koper. Glavni 
namen vertikalne povezave je vzpostavitev nove in funkcionalno prijaznejše povezave med 



 

 43 

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. 

Izvedba celotne investicije je na podlagi investicijske dokumentacije ovrednotena v višini 2.440.530 
€. 

V okviru projekta je v letu 2023 predvideno pridobivanje projektne dokumentacije, s katero bo  
Mestna občina Koper kandidirala za pridobitev evropskih sredstev. 

 

OB050-19-0143 Ureditev Muzejskega trga v Kopru 14.201 € 

Po dokončanju podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru je načrtovana ureditev 
Muzejskega trga. Za ta namen je bila   izbrana idejna zasnova, na osnovi katere se izvaja načrt zunanje 
ureditve. S proračunom za leto 2023 se zagotavlja sredstva  za dokončanje projektiranja. Skladno s 
predvidenimi terminskim planom izvedbe bo projekt izveden v letu 2024. 

 

OB050-20-0079 Servisni objekti Žusterna 70.000 € 

V sklopu projekta Revitalizacija dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno se je zgradil in uredil 
novi obmorski urbani park z dostopi do vode, urbano opremo in zatravitvijo ter zasaditvijo dreves in 
grmovnic. Potrebno bi bilo urediti in park opremiti še z določeno urbano opremo kot na primer tuše, 
pitnike, lockerse, lične preoblačilnice in mesta za reševalce iz vode ter ostalo pripadajočo urbano 
opremo (stojala za kolesa, skiroje, WIFI točko). Na skrajno vzhodnem delu parka bi se uredilo manjšo 
plažo za pse z prilagojenim dostopom do morja, tuš, pitnik itd. 

 

OB050-20-0127 KS Črni Kal-otroško igrišče v Hrastovljah 464 € 

V Hrastovljah je bila že v preteklosti več krat podana pobuda za ureditev športnih in rekreacijskih 
površin. Ker pa ustreznih zemljišč ni bilo na razpolago, so vse dosedanje pobude zamrle. Po pridobitvi 
zemljišča, parcele št. 877/54, k.o. Hrastovlje, je bila v letu 2022 izvedena ureditev otroškega igrišča. 
Izvedba je obsegala ureditev podlage, nabavo dveh večjih igral, postavitev ograje proti vozišču. 

V okviru investicije je bilo v sodelovanju s KS Črni Kal urejeno tudi odvodnjavanje območja.  

Investicija je zaključena.  Sredstva so predvidena za plačilo izvedenih obveznosti. 

OB050-20-0182 Ureditev pločnika ob igrišču z mivko 115.000 € 

V okviru projekta je predvidena izgradnja pločnika ob igrišču z mivko, ki vzpostavlja povezavo s 
promenado v letu 2024. 

 

OB050-20-0186 Ureditev obale med Žusterno in Izolo 50.000 € 

V okviru projekta se je pristopilo k zasnovi celovite ureditve obale med Koprom in Izolo.V teku je 
»Kartiranje habitatov in popis morske biodiverzitete v priobalnem območju«. 
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OB050-20-0189 Celovita obnova  javnih površin na trgu Brolo 15.000 € 

Projekt vključuje sredstva za pridobitev idejne zasnove celovite obnove javnih površin na trgu Brolo. 

 

OB050-23-0001 PP Učilnici na prostem - Osnovna šola Koper 40.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. 

Predlog naslavlja potrebo Osnovne šole Koper po dodatnih prostorih, namenjenim inovativnim 
izobraževalnim pristopom. Učilnice na prostem niso v Sloveniji nikakršna novost, veliko šol je s 
pomočjo lokalnih skupnosti že postavilo tovrstno infrastrukturo, ki znatno izboljša učno izkušnjo 
učencev. Učilnice na prostem zagotavljajo inovativen učni prostor, kjer se učenci učijo in ob tem 
zabavajo ter spoznavajo bolj interaktivne učne metode. 

Predlagamo postavitev dveh učilnic na prostem na travniku poleg Osnovne šole Koper. 

 

OB050-23-0004 PP Amfiteater Bonifika-zasenčitev prostora 30.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. 

Zasenčenje, pokritje, (nadstrešek, jadra, tenda,...)... prostora amfiteatra na Bonifiki. S tem bo 
omogočeno koriščenje prostora za dejavnosti na prostem za uporabnike programov, ki se izvajajo na 
lokaciji ob amfiteatru v kletnih prostorih, kot so starejši, otroci, ki obiskujejo vrtec,... s tem bi pridobili 
dodaten prostor za izvajanje telesne vadbe na proste in se izognili, posebej ob ugodnih vremenskih 
pogojih, izvajanju aktivnosti v zaprtih prostorih. Pridobili bi tudi dodatno površino za izvajanje 
aktivnosti v katere se vključuje večje število oseb in za katere so obstoječi prostori premajhni. 

Projekt bi se izvajal v Amfiteatru za Areno Bonifika na naslovu Cesta Zore Perello Godina 3, Koper. 

 

OB050-23-0005 PP Listopadno drevo, kamor le lahko 20.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna 23 24. Dreves ni nikoli dovolj. Ko pade 
eno odraslo drevo, njegovih učinkov ne more nadomestiti tisoč mladik! V Kopru še zelo dolgo ne 
bomo hodili po strnjeni naravni senci. A brez sajenja številnih novih, ne bo to sploh nikoli. 

Izbiro drevesnih vrst, določitev najpotrebnejših lokacij in vse ostalo naj opravijo strokovnjaki. 

 

V letu 2023 bomo pristopili k realizaciji navedenega projekta, najprej pregledali želje predlagatelja, 
pripravili predloge možnih zasaditev z vsebino, vse uskladili z vsebinskimi in finančnimi možnostmi, 
izvedli razpis ter v jesenskih mesecih izpeljali zasaditve. 

OB050-23-0006 PP Šport na Bonifiki, v senci listopadnih dreves 30.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2024. 

Športni park Bonifika postaja iz leta v leto bolj popularna točka vseh generaciji, ki si želijo s športom, 
druženjem na svežem zraku in drugimi aktivnosti izboljšat kakovost bivanja. Problem nastaja v pozni 
pomladi, poleti ter v začetku jeseni, ko se površine zaradi močnega sonca in pomanjkanja naravne 
sence tako pregrejejo, da je športanje na trim stezi, fitnesu na prostem ter vmesnih površinah 
praktično nemogoče. Predlagamo zasaditev listopadnih dreves vrste Platana (ali drugih primernih 
dreves ki dobro prenašajo sonce, sušo in relativno pusta tla) ob vseh tlakovanih površinah na 
Bonifiki. Z nastalim drevoredom bi obdali celotno trim stezo, fitnes na prostem ter vmesne poti 
tlakovane s tartanom. 

V Športnem parku Bonifika, ob trim stezi, fitnesu na prostem, otroškem igrišču. poteh znotraj trim 
steze. 
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OB050-23-0007 PP Klop na vsakih 50 metrov 15.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2024. 

Predlagamo postavitev več klopi na prava mesta. Bistvo je, da lahko na klopi utrujen človek počiva. 
Ali pa se usede kar tako, da je na soncu, na svežem zraku, da se podruži. Dejstvo je, da če v mestu 
klopi niso dovolj na gosto, gibalno manj zmožni in ovirani tistih predelov ne uporabljajo. Sploh ne 
samostojno. 

Na različnih delih mesta in primestja, kjer je postavitev klopi smiselna in primerna. Najbolje v malce 
bolj kakovostnem okolju (npr. na mikro zelenicah, ob drevesu ipd). 

 

OB050-23-0011 PP Obnova balinišča Modri val 40.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. 

Preplastitev uničenih igralnih stez, obnova zunanjega zidu, zamenjava mrež okli celotnega igrišča 
nabava omar in uredite prostora za shranjevanje krogel... 

Preplastitev uničenih igralnih stez, obnova zunanjega zidu, obnova mrež okoli igrišča. Tako bi lahko 
v mnogo čem izboljšali počutje in dvignili kakovost bivanja članov. Spremenilo izgled objekta, ki brez 
boljšega vzdrževanja ne bo moglo več kljubovati času in uničenju. Po izgubi balinišča Luke Koper je 
to še edino balinišče v središču mesta in si zasluži našo pozornost in urejenost. 

 

OB050-23-0013 PP Športni poligon na Škofijah 40.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. 

Škofije trenutno nimajo primernega športnega poligona, kjer bi se aktivno, tako mladi kot mladi po 
srcu udejstvovali s kolesi, rolkami, rolerji, skiroji in ostalimi vozili na lastni pogon. Trenutno so 
tovrstni poligoni zelo obiskani po vsej Sloveniji. Trajen objekt, ki potrebuje minimalno vzdrževanje. 

Objekt bi bil nad obstoječim igriščem Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije Predlagamo na parcelah 
763/1, 763/2, 767/1, 767/6, ki so v lasti Mestne občine Koper. 

OB050-23-0014 PP Plavje - rekonstrukcija igrišča 40.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2024. 

Uredili bi igrišče, ki bi ga lahko uporabljali za več namenov, s tem bi se povečala uporaba v skladu s 
časom, ki prihaja. Umakniti brežino, narediti podporni zid, - in na njem postaviti nadstrešnico, - 
premakniti igralo, da se zopet zagotovi prosta igralna površina - zasaditi drevesa, - preučiti možnost 
umestitve balinarskih stez ali dodatnih igral (usklajeno s potrebami KS) -namestitev elektro 
priključka. 

Igrišče Plavje - parcela 656/40 ko. Plavje. 

 

OB050-23-0019 PP Nadgradnja in sanacija igrišča v Pradah 33.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. 

Predlog se primarno vlaga z namenom popestritve nabora športnih aktivnosti na igrišču, zajema pa 
poleg tega tudi sanacijo obstoječega neprimernega jarka za odvodnjo meteornih vod ob nogometnem 
igrišču, ki ogroža zdravje uporabnikov igrišča ter namestitev pitnika in stojal za kolesa. 

Predlaga se postavitev plezalne stene na obstoječi betonski zid vzdolž igrišča (razdalja 30 m, najvišja 
višina 1,6 m) ter poslikava stene z interaktivnim grafitom. 
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Projekt bi se izvedel na obstoječem otroškem igrišču, ki se nahaja ob cesti Ivana Starca pod Osnovno 
šolo Elvire Vatovec Prade. 

OB050-23-0027 PP Košarkarsko igrišče Movraž 35.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2024. 

V Movražu imamo že dotrajano in ne več funkcionalno košarkarsko igrišče na obrobju vasi. Podlaga 
je zaradi starosti in vremenskih vplivov razpokala in je zdaj že nevarna za uporabnike igrišča, ki so v 
veliki meri predvsem otroci različnih starosti. S predlogom želimo preplastiti igrišče, na novo zarisati 
talne označbe in postaviti nova koša. Zaradi dotrajane in razpokane površine igrišča, želimo igrišče 
na novo utrditi, preplastiti z asfaltno prevleko, na novo zarisati talne označbe in postaviti dva nova 
koša. 

Projekt se bo izvajal na že obstoječem košarkarskem igrišču na obrobju vasi Movraž, konkretneje na 
parceli št.126 k.o. Movraž. 

OB050-23-0030 PP Ureditev igrišča ob vrtcu Rižana 40.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2024. 

Igrišče ob vrtcu Rižana je že nekaj let zanemarjeno in nevarno za uporabo. Predlagamo ureditev 
igrišča in sicer: zamenjava obstoječe ograje s panelno ograjo, ureditev podpornega zidu in brežine 
nad zidom, zaščita vhoda na igrišče, z igrišča vrtca Rižana odpreti vhod na igrišče in tako omogočiti 
igro (npr. vožnjo s kolesi ali poganjavčki) otrokom, rekonstruirati obstoječe objekte, namestiti koše 
za košarko in gole za nogomet, zarisati igrišča, tekaško stezo, zarisati pot za vožnjo manjših otrok. 

Projekt bi se izvedel kot rekonstrukcija obstoječega stanja. Potrebna je zamenjava ograje, obnovitev 
zidu, po potrebi tudi zvišanje zidu, sanacija in predvsem zaščita brežine nad zidom, namestiti drsna 
ali podobna vrata kot povezavo z igriščem vrtca, namestiti vhodna vrata na igrišče, obstoječe objekte 
obnoviti in jih nameniti skupni uporabi. 

 

OB050-23-0031 PP Večnamenski prostor ob igrišču v sp. Črnem Kalu 28.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. 

Turistično društvo, otroci in krajani zaselka Katinara (sp. Črni Kal) se ob pripravah na pustovanje in 
razne občinske prireditve ter ob piknikih zbirajo pri posameznikih doma. Z večnamenskim objektom 
ob otroškem igrišču bi končno pridobili prostor za preživljanje kvalitetnega prostega časa, ne glede 
na vreme. 

Izgradnja skupnega družabnega prostora ob otroškem igrišču v sp. Črnem Kalu. 

Izgradnja enostavnega ali montažnega objekta na že narejeni betonski plošči ob igrišču. V novem 
lokacijskem načrtu naj bi bil ta del parcele zazidljiv (ČRK-6). 

 

OB050-23-0037 Ureditev kopališča v Žusterni 327.318 € 

V letu 2022 je bila izdelana idejna zasnova IZP ter podana ocenjena vrednost za ureditev plaže v 
Žusterni. 

Idejna zasnova predvideva sledeče spremembe: 

- preureditev otroškega bazena, da bo funkcioniral ne glede na plimovanje.  

- otroška igrala se posodobi v skladu s trenutnimi standardi, delno zasenči in premakne lokacijo 
postavitve.  

- ustrezno se uredi površine za sončenje in pohodne površine, tako da se izravnajo neravnine in se 
omogoči dostope do tušev in ostale infrastrukture tudi za  gibalno ovirane osebe, 
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- uredi se varne vstope v morje,  

- predvidi se prostor za spremljajočo ponudbo; ležalnike in senčnike, 

- ustrezno se uredi se bar. 

V letu 2023 bo pridobljena projektna dokumentacija za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del. 

V drugi polovici leta se bo izvedlo javno naročilo in predvidoma oktobra 2023 pričelo z izvedbo del, 
ki se bodo zaključila spomladi 2024. 

 

OB050-23-0039 Ureditev območja Garibaldijeve ul.-"Il Giardinett" 90.110 € 

Namen projekta je urediti trg v območju Garibaldijeve ulice, kjer je bil še pred dvema letoma parkirni 
prostor za avtomobile, dolga leta nazaj pa notranji vrt palače Orlandini ter nato park "Il Giardinett". 

Območje se bo uredilo v park z ohranitvijo obstoječih dreves in prostor za razne prireditve. Uredilo 
se bo razsvetljavo in urbano mestno opremo. 

V letu 2023 bo izdelana ustrezna projektna dokumentacija in pričeta dela obnove, ki se bodo 
zaključila v letu 2024. Projekt z donacijo podpira tudi Luka Koper. 

 

OB050-23-0041 KS Boršt - igrišče v Borštu 20.000 € 

V okviru projekta je v letu 2023 predvideno asfaltiranje obstoječega igrišča v Borštu. Izvedbo del 
sofinancira tudi krajevna skupnost. 

OB050-23-0052 KS Črni Kal-otroško igrišče v Bezovici 40.000 € 

V okviru projekta je v letu 2024 predvidena sanacija športnega igrišča v Bezovici. 

 

OB050-23-0054 Izvedba zunanje ureditve Muzejski trg 4 205.000 € 

Izvedba zunanje ureditve objekta Muzejski trg 4 vključuje investicijsko vzdrževalna dela, za katere 
ni potrebno gradbeno dovoljenje. Ureditev izvedena v sklopu zunanje ureditve obsega ureditev 
tlakovanih površin na območju, ureditev odvodnje in ureditev in sanacijo komunalne infrastrukture 
na območju. Gre za smiselno nadaljevanje zunanje ureditve Muzejskega trga. K ureditvi navedenega 
objekta občina pristopa skladno s sodno poravnavo, ki vključuje tudi Univerzo na Primorskem za 
zunanjo ureditev dela parcele pred objektom Glagoljaška ulica 8. 

 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 894.109 € 

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. Nadalje so namenjena 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 33.000 € 

Planirana so intervencijska sredstva za nepredvidene nujne posege, ki se pojavljajo med letom, na 
lokalni komunalni infrastrukturi. 
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OB050-07-0194 Semedelska bonifika - črpališča 119.764 € 

Dotekajoča padavinska voda z območja Semedelske bonifike zaradi depresijske konfiguracije terena 
nima možnosti težnostnega odteka v morje. Voda se zbira v sistemu odprtih jarkov od koder se v 
morje odvaja preko depresijskega črpališča. Na vtoku črpališča so montirane grobe rešetke, ki ščitijo 
črpalke pred zamašitvijo in morebitnimi poškodbami in jih je potrebno  fizično čistiti kar zahteva 
nujnost celodnevne razpoložljivosti delavca. Ob večjih padavinah je okolica objekta črpališča večkrat 
poplavljena tudi neprekinjeno dva ali več dni, kar onemogoča fizičnega čiščenja grabelj. V primeru 
zamašitve grabelj pa  je delovanje črpališča  onemogoča in posledično lahko prispevno območje 
poplavlja.  Zaradi navedenih razlogov se pristopa k izvedbi investicije za dobavo in  vgradnjo 
samočistilnih grabelj. Investicija se bo izvajala v letu 2023 - gradbena dela  in 2024 dobava in 
montaža grabelj. 

 

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 25.000 € 

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 5.300 € 

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 122.514 € 

V okviru projekta se v letu 2023 zagotavljajo sredstva za izvedbo  del na mestni tržnici in sicer - 
izvedba obrobe med nadstrešnico in objektom tržnice, premaz - zaščita kamnitega tlaka in izvedba 
zaščite pred golobi. 

 

OB050-19-0098 KS Podgorje - Obnovitev vaških kalov 24.500 € 

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 smo obnovili kal na Vrživniku. 

V letu 2023 se bo nadaljevala izvedba projektov obnove vaških kalov, in sicer načrtujemo izvedbo 
obnove kala na Kolovozi. 

 

OB050-20-0011 PP Poimenovanje starih domačij, ulic, trgov 3.000 € 

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 
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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. 

Projekt je bil začet v letu 2022. Zaključek projekta s postavitvijo tabel je predvidena v letu 2023. 

 

OB050-20-0139 KS Zazid-Sanacija zidu ob Lokvi 30.000 € 

V okviru projekta je bila v letu 2022 predvidena sanacija porušenega kamnitega zidu ob lokvi.  Lokva 
je tudi izvir vode in leži v neposredni bližini vasi. 

Dolžina zidov, ki sta bila potrebna obnove je 35 metrov. Pri pripravi popisa del je bilo ugotovljeno, 
da je zaradi konfiguracije terena in lokve nujno potrebno na novo izvesti temelje kamnitega zidu. 

 

OB050-20-0142 KS Žusterna-Ureditev sprehajalne učne poti 10.000 € 

V okviru projekta je predvidena ureditev hudournika in sprehajalne učne poti med Krožno cesto ter 
Gozdno potjo. 

 

OB050-20-0157 KS Za gradom-Sanacija kamnitega zidu nad mučilnico 35.000 € 

V letu 2023 so predvidena sredstva za sanacijo kamnitega zidu. Obstoječi zid na desni strani cestišča 
ulice Za gradom od ovinka proti mučilnici v razdalji 40 m se ruši in kamenje pada na cestišče ter ovira 
promet. 

 

OB050-20-0206 Zadrževalnik Semedelska Bonifika 47.159 € 

Namen investicije je  izvedba odvodnega sistema območja Semedelske Bonifike v Kopru – 
zadrževalnik vode, struga kanala Grande in prestavitev komunalnih vodov. Cilj je rešitev problema 
poplavljanja in neurejenega meteornega odvodnjavanja ter s tem zaščito objektov, zemljišč ter 
vozišča občinske ceste pred propadanjem, zagotovitev ustrezne varnosti za vse lokalne prebivalce in 
obiskovalce območja ter varnost okoliških zemljišč, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje 
nanje, zmanjšanje tveganja nesreč, varovanje biotske raznovrstnosti in boljša dostopnost 
prebivalcem do obravnavanega območja.                       

V okviru predvidene gradnje je predvidena izvedba zadrževalnega prostora ob levem bregu struge 
kanala Grande med bencinskim servisom OMV in črpališčem 1 fekalne kanalizacije do hitre ceste 
Koper – Izola, ukinitev in zasip obstoječega zadrževalnega prostora zahodno od trase obstoječega 
dotočnega cevovoda sistema kanalizacije iz smeri Semedele proti črpališču 1 fekalne kanalizacije, 
izvedba ustrezne nivelete dna struge kanala Grande in povečanje prečnega profila struge odvodnega 
jarka ''27B'' med novim zadrževalnim prostorom in hitro cesto Koper – Izola. Zaradi predvidene 
izgradnje novega zadrževalnika padavinske vode so posledično potrebne tudi prestavitve tras 
nekaterih komunalnih naprav na tem območju. 

V letu 2022 so bile izvedene geološke raziskave ter pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sledi fazna 
izvedba skladno s projektom. 
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OB050-22-0007 Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice 303.872 € 

Za realizacijo obravnavanega projekta sta DRSV in Mestna občina Koper dne 15. 3. 2022 sklenili 
Sporazum o skupni izvedbi dveh investicij: Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v 
Mestni občini Koper; Faza I: Ureditev Badaševice na odseku zadrževalnika Pradisjol do iztoka v morje 
in Faza II: Zadrževalnik Pradisjol, št. 2555-22-780001 (v nadaljevanju: sporazum), s katerim sta 
dogovorili način in financiranje izvedbe obeh investicij. Skladno s sporazumom Mestna občina Koper 
naroči izdelavo projektne dokumentacije DGD in pridobi gradbeni dovoljenji, DRSV pa nadaljuje s 
postopkom izbire izvajalca in nadzora gradbenih del ter vodi postopek izvedbe investicij do 
zaključka. Skladno s sporazumom bo DRSV krila Mestni občini Koper stroške izdelave projektne 
dokumentacije, na podlagi pogodbe, ki jo bosta DRSV in Mestna občina Koper sklenila po izdaji 
pravnomočnih gradbenih dovoljenj. 

Občinski svet Mestne občine Koper je dne 31. 3. 2022 sprejel sklep o potrditvi dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju 
Badaševice v Mestni občini Koper – izdelava projektne dokumentacije«, s katerim se je uskladil in 
dopolnil Načrt razvojnih programov Mestne občine Koper 2022-2025.  

Skladno s sklenjenim sporazumom je DRSV dne 8. 4. 2022 poslala Mestni občini Koper potrjeno 
Projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo projekta Izboljšanje poplavnih 
razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper (št. projekta 8.1. in 8.2.). Projektna naloga je 
predvidevala izvedbo na podlagi Idejne zasnove »Strokovne podlage za ureditev Badaševice in 
zadrževanje voda (Šalara, Pradisjol)«, izdelane septembra 2005. V projektni nalogi je bilo 
predvideno, da Mestna občina Koper naroči tudi izdelavo projekta za razpis (PZR). 

Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za projekt »Izboljšanje poplavnih razmer na 
povodju Badaševice v Mestni občini Koper«, ki je bilo dne 26. 4. 2022 objavljeno na Portalu javnih 
naročil RS s številko JN002795/2022-B01, ni bilo uspešno, saj se do roka za oddajo ponudb (23. 5. 
2022) ni prijavil noben ponudnik. Mestna občina Koper se je v soglasju z DRSV odločila, da s 
projektom nadaljuje in javno naročilo ponovi. 

Zaradi razširitve nabora potencialnih ponudnikov za izvedbo javnega naročila so bile zahtevane 
strokovne sposobnosti za ponudnika in vodjo projekta nekoliko znižane. Ravno tako je DRSV junija 
2022 ažurirala projektno nalogo z Idejno zasnovo zadrževalnika visokih voda Pradisjol v MO Koper, 
št. L93-2/19, IZP, april 2021 (po recenziji). Ponovno je bilo javno naročilo za izdelavo projektne 
dokumentacije »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice v Mestni občini Koper« 
objavljeno dne 21. 6. 2022 s številko JN004254/2022-B01. Tudi tokrat javno naročilo ni bilo uspešno, 
saj se do roka za oddajo ponudb (1. 8. 2022) ni prijavil noben ponudnik. 

Za nadaljevanje projekta je bilo potrebno še tretjič ponoviti javno naročilo. V začetku meseca 
novembra 2022 je Mestna občina Koper s strani DRSV prejela spremenjeno projektno nalogo. Javno 
naročilo za izdelavo projektne dokumentacije »Izboljšanje poplavnih razmer na povodju Badaševice 
v Mestni občini Koper« je bilo ponovno objavljeno dne 14. 11. 2022 s številko JN007537/2022-B01. 
V roku za oddajo ponudb (13. 12. 2022) sta prispeli dve ponudbi.  

Trenutno je javno naročilo v fazi pregleda prejetih ponudb. Mestna občina Koper se je glede prejete 
ponudbe sestala z DRSV ter jih seznanila tudi s ceno najugodnejše ponudbe. DRSV se strinja glede 
višine stroška za izdelavo projektne dokumentacije ter da se s projektom nadaljuje. V ta namen bosta 
Mestna občina Koper in DRSV sklenili aneks k sporazumu. Da bi lahko Mestna občina Koper izbrala 
izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije je bil januarja 2023 izdelan investicijski program (IP) 
in sprejet na občinskem svetu. 

OB050-23-0008 PP Pomjan –Ureditev propadajoče letne kuhinje v parku šole Pomjan 40.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2024. 

Predlagamo rekonstrukcijo strehe letne kuhinje ter izdelavo novih oken. V Pomjanu imamo objekt 
nekdanje šole iz leta 1954, v katerem je bila še do pred 8 leti gostilna. Od takrat za objekt šole, za 
prekrasen park v senci topolov in za okolico šole, skrbimo člani Društva TKŠD Pomjan in vaščani. 
Najprej bi morali odstraniti (porušiti) dotrajano in nevarno streho. Narediti novo leseno ostrešje 
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vključno z zamenjavo obstoječih lesenih stebrov. Novo strešno kritino iz korcev. Novi tlaki prostorov 
s keramiko. Nova okna oziroma lesene polne odpirajoče stenske zapore. Na novo urediti elektriko za 
razsvetljavo in moč ter vodovodno inštalacijo vključno s priključki na obstoječ del Vaškega doma. 

Projekt bi se izvajal na objektu št. 122, ki leži na parceli št. 963/1, 2609 k.o. Pomjan, v lasti Krajevne 
skupnosti Šmarje. 

OB050-23-0016 PP Ureditev dostopa do učilnice na prostem in učne poti pri OŠ Dekani 40.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2024. 

Predlog rešuje težavo dostopa do šolske učne poti in predvidene učilnice na prostem , ki je v fazi 
izdelave ter šolskega čebelnjaka. Potrebno bo rušitev obstoječega suhega zida in nato izravnava 
terena s postavitvijo tlaka, nabava živega kamna, gradnja novega suhega zida. Dokončanje ograjene 
učilnice na prostem in učne poti (glede na stanje). 

Projekt se bo izvajal na parceli, ki je v lasti Mestne občine Koper in se nahaja nad stavbo OŠ Dekani 
(št. parcele 1736/3 in 1737). 

OB050-23-0021 PP Prostor za mladino v Pobegih 30.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2024. 

V okviru prejšnjega participativnega proračuna je bil v Pobegih izglasovan projekt "Pobeški park". 
Ideja je sicer bila, da se površina za Zadružnim domom uredi tudi za starejše otroke, mlade, odrasle 
in seniorje, vendar so zrasla samo otroška igrala. Še vedno si nekateri želimo prostorov za vse naštete 
skupine. Zato za začetek za mladino predlagamo izgradnjo pump tracka, to je poligon oziroma utrjena 
krožna pot, ki je sestavljena iz grbin in ovinkov, kjer so dobrodošli rolerji, skiroji in kolesa. Ob tej 
stezi predlagamo, da se umesti še pokrito teraso. 

Primerne parcele v Pobegih (KO Bertoki) so lahko 2572/3 ali 2376, 2506/1, 2377/1, 2377/5, 2508 
in 2378/2. 

OB050-23-0022 PP Koši za smeti, ureditev zelenega pasu 15.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2024. 

Pred leti se je uredilo novo parkirišče ob glavni cesti zraven zadružnega doma Pobegi-Čežarji. Na 
obsežnem parkirišču, kjer parkirajo vsi, ki vstopajo na pošto, v trgovino, ambulanto, k frizerki, v 
pisarno KS, ter v gostilno, ni niti enega koša za smeti. Zeleni pas med parkiriščem in glavno cesto je 
vedno poln smeti, ki jih nekulturni ljudje mečejo preden vstopijo, oz. izstopijo iz vozila. 

Predlagamo namestitev košev za smeti ob vsakem kraku zelenega pasu, ki je del parkirišča. 
Predlagamo zasaditev oleandrov, ki so sredozemska trajnica, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja, ter 
tako polepša okolico naše KS. 

Projekt se izvede na že omenjenem parkirišču za in ob zadružnem domu KS Pobegi - Čežarji. 

OB050-23-0023 PP Označitev avtobusnih postajališč od Bertokov do Sv. Antona 25.600 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2024. 

S predlogom bi radi omogočili najmlajšim učencem osnovnih šol in tujcem, ki se v naše kraje 
pripeljejo z avtobusom, oziroma vsem potnikom avtobusnega prometa na teh linijah lažjo orientacijo 
in razpoznavanje postajališč na katerih morajo izstopiti. Enotno označitev vseh avtobusnih 
postajališč v KS Bertoki, Pobegi – Čežarji in Sv. Anton s tablami z imenom postaje (ki je na voznem 
redu avtobusne linije) na nadstrešnicah ali z znakom z imenom postaje, kjer ni nadstrešnice. 

Ob glavni cesti v smeri Koper - Bertoki – Sv. Anton in obratno. 
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OB050-23-0025 PP Boršt ureditev pomožne kuhinje na prireditvenem prostoru 30.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Na prireditvenem prostoru v Borštu 
stoji pomožni objekt, v katerem se nahaja kuhinja. Objekt se koristi kot kuhinja in šank ob prireditvah 
(krajevni praznik, šagra) in piknikih. Objekt je dotrajan in potrebuje prenovo. V prvi fazi so bila 
sredstva namenjena postavitvi notranje keramike in nabavi kuhinjskega pulta s koritom. V drugi fazi 
so potrebna sanacijska dela kot je pleskanje, popravilo strehe, izgradnja pločnika okoli objekta z 
manjšo teraso pred objektom. 

S prenovo objekta bo vas pridobila boljši in bolj urejen prireditveni prostor, namenjen tako krajanom 
kot ostalim uporabnikom/najemnikom. 

 

OB050-23-0026 PP Učna pot Movraž 15.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. 

Skozi vas Movraž in okoli naravnih ter kulturnih znamenitosti okolice vasi poteka že dobro obiskana 
učna pot. Učna pot je opremljena z zdaj že dotrajanimi smerokazi in oznakami pomembnih točk na 
sami poti. S predlaganim projektom si želimo pot opremiti z opisnimi tablami, da si lahko vsak 
obiskovalec sam prebere posebnosti, ki jih sreča na poti, trenutno je za to potreben vodič. Prav tako 
bi radi postavili tudi nove smerokaze, da bi bila orientacija po poti boljša, enostavnejša za obiskovalca 
in prepoznavna že od daleč. 

Učna pot poteka po celotni okolici vasi Movraž, poteka po različnih poljskih in sprehajalnih poteh. 

OB050-23-0029 PP Obnova stare poti Trsek-Mazurinov mlin v dolini reke Dragonije 25.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2024. 

Iz vsi Trsek proti cesti v dolino Dragonije poteka cesta po strmem območju v dolžini 130 m s 
obcestnimi parkirišči, ki bi jo na novo asfaltirali. Cesta od vasi Trsek do Mazurinijevega mlina v 
dolžini 1100 m je je nujna sanacije saj se poteka po strmem območju in je v zelo slabem stanju, nujna 
sanacije. 

Del ceste v začetku vasi, ki se nahaja na strmem območju bi bilo nujno asfaltirati in s tem omogočiti 
parkiranje. Z ureditvijo ceste, bi bil sprehod do doline Dragonije lažji, tudi za manjše otroke, saj je ta 
destinacija za turiste in pohodnike zelo zanimiva. Od Mazurinjevega mlina se sprehajalna pot 
nadaljuje vse do Pavličev in naprej po KS Gradin. Cesto bi uporabljali tudi kmetije, ki imajo na tem 
območju vinograde in oljčnike. 

Aktivnosti izvedbe: - 130 m ceste od centra vasi Trsek do priključka na makadam cesto je potrebno 
asfaltirati in urediti parkirišča (par. št. 5077/1 k.o. Truške) 1100 m ceste od vasi do doline Dragonije 
je potrebno v celotni dolžini planirati, delno razširiti, urediti obcestne kanale, propuste, urediti 
odvodnjavanje meteornih voda.(par.št. 5080/1, 5080/2 k.o. Truške) 

 

OB050-23-0032 PP Rakitovec sanacija vodnega zajetja in ureditev okolice 25.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. 

Z izvedenim projektom bi se pridobila tesnost obstoječega bazena, s katerim je zagotovljena voda za 
primer večjih požarov in možnost osvežitve v poletnih mesecih. Realiziran predlagani projekt na tej 
lokaciji bi predstavljal prostor prijetnih družabnih odnosov. 

Potrebno je opraviti naslednja dela: sanacija bazena z nepropustnim, vodotesnim materialom, 
ureditev okolice bazena in postavitev treh sedežnih klopi, tlakovanje s pralnimi ploščami ob bazenu, 
ureditev odvodnjavanja - sanacija cevi iz dovoda v malo zajetje. 

Območje novega naselja Rakitovec, bližina gasilskega doma in športnega parka, parcelna številka: 
1185/27, K.O. 2585 RAKITOVEC, površine 174 m2. 



 

 53 

OB050-23-0033 PP Ureditev poti ob športnem parku Rakitovec 40.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna za leto 2024. 

Z asfaltiranjem poti bi se zaokrožil sklop urejenosti športnega parka v Rakitovcu. 

Predlaga se asfaltiranje naslednjih poti: a) POT: 1611713, K.O. Rakitovec, 1185/16 in 11857123, vse 
k.o. Rakitovec; dolžina cca 200 metrov, b) POT: 1611/9 K.O. Rakitovec, c) dolžina: cca 70 metrov. 

OB050-23-0034 PP Ureditev kalov Na Pči 25.000 € 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. 

Z izvedenem projektu bi se uredila dva kala na severnem delu vasi Rakitovec. Gre za dva vodna kala, 
imenovana "NA PČI". Kala se nahajata tik nad vasjo ob pohodniški poti za Lipnik, Plaso in Kavčič in 
predstavljata prvi stik z naravo. 

Predlaga se izvedbo naslednjih del: - čiščenje vodnega kala, - ureditev hudournika do zgornjega kala, 
- povezava s cevjo med obema kaloma, - čiščenje in obzidanje spodnjega kala, - ureditev iztoka vode 
iz spodnjega kala, - ureditev poti ob obeh kalih z odvodnjavanjem. 

 

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči  (javno dobro,  kmetijska, gozdna in 
stavbna zemljišča)  2.650.000 €  

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 265.000 € 

OB050-07-0209 Projektna dokumentacija - manjši kom. objekti 70.000 € 

Sredstva se namenjajo za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
dopolnitev omrežij komunalne opreme 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.  

V letu 2023 je predvidena izdelava projektne dokumentacije na območju Kampela,  Boninov, Srgašev, 
križišču Puče - Koštabona, Fajtih, na Škofijah) 

Sredstva v letu 2023 zajemajo tudi že prevzete obveznosti, ki v letu 2022 niso bile v celoti realizirane. 

 

OB050-07-0211 Izgradnja drugih manjših infrastrukturnih objektov 140.000 € 

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. 

Zagotovijo se tudi finančna sredstva za že prevzete obveznosti v letu 2022. 

 

OB050-07-0221 Komunalna infrastruktura - nadzor 40.000 € 

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. 

Sredstva se namenjajo tudi za izdelavo preveritev izvedbe posameznih projektov in pripravo 
potrebne projektne dokumentacije.  
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Skladno s predvidenim programom izvajanja nadzorov pri izgradnji komunalne opreme se poleg 
obveznosti, prevzetih v letu 2022 predvidi še sredstva za izvedbo nadzora nad gradnjo komunalne 
opreme na Serminu, Šmarjah, Marezigah, na Markovcu v Kopru ter za gradnji, ki se izvajata ob Ulici 
istrskega odreda v Olmu in Šmarski cesti. 

OB050-19-0164 Komunalno opremljanje Škofije 30.000 € 

Predmet obravnave je izgradnja komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture na 
območju Škofij v letu 2024. 

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 2024. 

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 15.000 € 

Sredstva so predvidena za namen izvedbe investicije v projektiranje in izgradnjo celotne manjkajoče 
komunalne opreme na območju Šmarij. V letu 2023 je predvidena izvedba projektiranja te 
komunalne opreme. 

 

16069002 Nakup zemljišč 2.385.000 € 

OB050-07-0228 Zamenjava zemljišč 1.500.000 € 

V letu 2023 se sredstva predvidi za zamenjavo zemljišč in dokončno ureditev premoženjskopravnih 
razmerij v zvezi z že izvedenimi in predvidenimi investicijami v javno komunalno infrastrukturo, in 
sicer ureditev premoženjskopravnih razmerij za cestno infrastrukturo, igrišča, zaokrožitev šolskih 
območij ter druge obstoječe gospodarske javne infrastrukture. 

 

OB050-07-0229 Odkup zemljišč - manjši odkupi 205.000 € 

Sredstva se namenijo 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 2023 je predvideno nadaljevanje postopkov urejanja premoženjskopravnih razmerij za 
realizacijo investicij lokalne skupnosti in sicer odkup zemljišč za ureditev novega priključka za cestno 
na Plavje, dostopne poti do čistilne naprave v Ospu, ureditev premoženjskopravnih razmerij vezano 
na lastništvo ceste Rižana - Krnica, izvedeno rekonstrukcijo ceste Kastelec - Socerb, odkup zemljišča 
za staro šolo v Hrvojih, pridobivanje zemljišč za ureditev premoženjskopravnih razmerij na območju 
naselja Poljane, odkup zemljišč za cesto Ivana Starca v Pradah, ureditev premoženjskopravnih 
razmerij v zvezi z že izvedeno rekonstrukcijo obvoznice Smokvica - Movraž  ter ceste skozi naselja 
Dekani in Montinjan, ostali manjši odkupi v zvezi z obstoječo infrastrukturo v Dolanih, premoženjsko 
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pravna ureditev razmerij za nepremičnine v okviru  potreb posameznih KS v Mestni občini Koper, 
odkup zemljišč za cesto na območju ZN nad Šmarsko, ureditev igrišča v Borštu in Movražu, odkup 
zemljišč za potrebe izgradnje kolesarskih stez,  pridobivanje zemljišč za širitev pokopališča v 
Marezigah, pridobivanje zemljišč za ureditev dostopne poti Kampel - Brda, rekonstrukcijo ceste 
Prade - Bonini,  ceste v Poletičih in Pregari, ceste Vanganel - Hliban in ceste Vanganel - Guci, 
pridobivanje zemljišč za ureditev premoženjskopravnih razmerij vezano na rekonstrukcijo ceste 
skozi dolino reke Dragonje, pridobivanje zemljišč za ureditev javnih parkirnih površin, pridobivanje 
zemljišč za ureditev čistilne naprave v Kubedu ter odkup zemljišč za dokončno ureditev 
premoženjsko pravnih razmerij v zvezi z že realiziranimi investicijami v drugih naseljih znotraj 
Mestne občine Koper. 

 

OB050-07-0230 Predkupne pravice na stavbnih zemljiščih 405.000 € 

Sredstva se namenijo za pridobivanje nepremičnin na podlagi uveljavljanja zakonite 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 2023 porabila za odkupe skladno s postopkom po ZUreP-3 in 
Odlokom o določitvi območja predkupne pravice MOK. 

 

OB050-07-0231 Odkupi zemljišč - druge odškodnine 75.000 € 

V letu 2023 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. 

 

OB050-07-0234 Odkup za izgradnjo slemenske ceste 120.000 € 

V letu 2023 so predvidena sredstva za odkupe po zaključeni investiciji - rekonstrukcija Slemenske 
ceste, glede na prenos še nedokončanih odkupov začetih v letu 2021 in 2022. 

 

OB050-07-0380 Odkup zemljišč - za izgradnjo krožišč 30.000 € 

Predvidena sredstva v letu 2023 so namenjena odkupom zemljišč za izgradnjo krožišč oziroma 
ureditev premoženjskopravnih razmerij za krožišča v Kopru in na Škofijah. 

 

OB050-08-0012 Stavbna pravica 50.000 € 

V letu 2023 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 Bonifiki. 
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1 7  Z D R A V S T V E N O  V A R S T V O  8 5 . 0 0 0  €  

1702 Primarno zdravstvo  80.000 €  

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 80.000 € 

OB050-22-0013 Zdravstveni center Koper 80.000 € 

V okviru projekta so v letu 2023 predvidena sredstva za plačilo obveznosti po izvedbi javnega 
naročila za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za 
Novogradnjo Zdravstvenega centra Koper. Zasnova novega Zdravstvenega centra, zajema dejavnosti 
zdravstvenega doma in druge zdravstvene programe. Prostori, kjer se nahajajo obstoječe ambulante, 
se sprostijo. 

 

1706 Preventivni programi zdravst venega varstva  5.000 €  

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 5.000 € 

OB050-16-0077 Postavitev defibrilatorjev 5.000 € 

Sredstva za leto 2023 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 . 

 

1 8  K U L T U R A ,  Š P O R T  I N  N E V L A D N E  O R G A N I Z A C I J E  4 . 0 8 5 . 6 1 1  €  

1802 Ohranjanje kulturne dediščine  1.300 .040 €  

18029001 Nepremična kulturna dediščina 1.297.100 € 

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 Bastiona in pešpoti 379.074 € 

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. 

Izdelana je projektna dokumentacija in prva faza poti ob dvigalu. Izvajanje je vezano na možnost 
pridobivanja izvenproračunskih sredstev. 

OB050-16-0032 Ureditev obzidja ob Bastionu 797.548 € 

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 
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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. Izvedba je vezana na možnost pridobivanja izvenproračunskih sredstev. 

 

OB050-16-0098 Inv. vzdrževanje objektov in opreme kulturne dediščine 45.000 € 

V okviru navedenega projekta bomo izvedli manjša investicijska in vzdrževalna dela na objektih 
kulturne dediščine v Mestni občini Koper. Sredstva bodo namenjena za nujne sanacije in vzdrževanja 
po programu, ki ga potrdi župan. 

 

OB050-16-0133 Subvencije  za urejanje skupnih delov objektov 70.000 € 

Sredstva v okviru tega projekta se na podlagi letnega razpisa namenijo subvencioniranju obnov fasad 
in streh v Mestni občini Koper, kot enega od ukrepov varovanja in oživljanja lokalnih spomenikov 
urbanistične oz. naselbinske dediščine. 

 

OB050-19-0160 Zvonik 162.000 € 

V okviru projekta je predvidena izvedba obnovitvenih del zvonika 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 10.000 € 

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. V letu 2023 bo kip s 
kamnitim podstavkom postavljen v Koštaboni. Postavitev kipa bo povečalo število obiskov turistov 
in romarjev, sam kraj pa bo pridobil na prepoznavnosti.  

Projekt je bil začet v letu 2022 in bo zaključen v letu 2023. 

 

OB050-20-0163 Suhozidna gradnja 20.000 € 

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 oziroma 
dokončanje podpornega zidu - suha gradnja (dolžine 60m) ob cesti, ki vodi v Zabavlje. 
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OB050-20-0181 Obnova skladišča soli LIBERTAS 8.540 € 

V okviru projekta se je pristopilo k izvedbi postopkov za pridobitev ustrezne dokumentacije za 
obnovo skladišča soli Libertas. MOK si prizadeva pridobiti različne vire financiranja za izvedbo 
projekta ali posameznega zaključenega sklopa. 

Izdelana je bila idejna zasnova. Izdelana je DGD dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. 
Izdeluje se PZI dokumentacija ter načrt opreme in popisov. Sredstva se zagotavljajo za kritje 
pogodbenih obveznosti iz preteklega leta. 

 

OB050-22-0003 Prenova objekta Libertas 100.000 € 

Namen investicije v prenovo objekta Libertas v Kopru je vzpostavitev kulturnega stičišča s štirimi 
vsebinsko ločenimi, vendar hkrati dopolnjujočimi se enotami: večnamensko kulturno dvorano večjih 
zmogljivosti, manjšo dvorano, namenjeno ustvarjanju kulturnih društev, ustvarjalno vozlišče in 
muzejski prostor. Ustvaril se bo tudi zunanji prostor za izvedbo manjših dogodkov, saj ugodna 
mediteranska klima omogoča izvedbo dogodkov na prostem. Cilji kulturnega stičišča Libertas: 
povečati privlačnost mesta in njegovo oživljanje; povečati število turističnih obiskovalcev; 
spodbuditi desezonaliacijo turizma v MOK; razvoj turističnih produktov; oplemenitenje turistične 
ponudbe; ustvarjanje stičišča izmenjave mnenj, idej, itd... 

Objekt LIBERTAS je dotrajan, potreben temeljite prenove, zgrajen sredi 19. stoletja, del prostorov ni 
primeren za uporabo. Podatkov o izvedenih večjih obnovitvenih delih ni. Na pretežnem delu objekta 
je omet močno poškodovan, zamakanje strešne kritine (na delu strehe ni slemenskih strešnikov) pa 
je povzročilo oslabitev ostrešja. Do leta 2004 je bil objekt uporabljen predvsem kot skladišče za 
različne uporabnike, posledično so bila v njem izvedena nujno potrebna vzdrževalna dela (npr. delna 
sanacija strehe). Stavbo nekdanjega skladišča soli ob Izolskih vratih – objekta Libertas je Mestna 
občina Koper, z namenom, da v njem uredi kulturno stičišče, kupila leta 2020. Za projekt je že 
izdelana IDZ, DGD, pridobljeno je gradbeno dovoljenje, prav tako je že izdelana vse investicijska 
dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. 

Potrjena investicijska dokumentacija je podlaga za nadaljnjo izvedbo projekta prenove in možnost 
pridobivanja izvenproračunskih sredstev za prenovo. 

 

OB050-22-0004 »ALTROKE GOURMET« 818.560 € 

Občinski svet je na seji dne 14.4.2022 potrdil sklep o potrditvi Investicijskega programa za projekt 
»Ureditev objekta Bastion za namene javne turistične infrastrukture »ALTROKE GOURMET«. 

Mestna občina Koper namerava v sklopu projekta »Altroke gourmet« prenoviti eno 
najpomembnejših turističnih znamenitosti Kopra, notranjost leta 1554 zgrajenega utrdbenega 
objekta koprskega zunanjega obzidja, poimenovanega »Bastion«, v objektu vzpostaviti 
degustacijsko-prodajni prostor ter razviti tri nove turistične produkte. 

Projekt bo s svojo vsebino pripomogel k trajnostnemu razvoju turistične infrastrukture v turistični 
destinaciji Koper. Z izvedbo projekta bo opuščen objekt trajnostno preoblikovan v turistično 
infrastrukturo in s svojimi vsebinami pripomogel k dvigu kakovosti storitev in doživetij obiskovalcev. 
Tako bo projekt pomembno prispeval k dvigu konkurenčnosti slovenskega turizma, pozitivno vplival 
na razvoj zelene butičnosti ter prispeval k uresničevanju ciljev Strategije trajnostne rasti slovenskega 
turizma 2017-2021 in Smernic za načrtovanje razvoja turizma v Sloveniji za strateško obdobje 2022-
2028. Hkrati gre tudi za ohranitev pomembnega kulturnega spomenika ter sanacijo sedaj 
degradiranega (opuščenega) območja/objekta na edinstveni lokaciji starega mestnega jedra, le korak 
od morja. 
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Razvoj turizma je v Kopru prisoten na vsakem koraku. Eden od danes neizkoriščenih ambientov se 
nahaja neposredno pred potniškim terminalom, kjer danes v vse večjem številu pristajajo  potniške 
ladje. Bastion ima zaradi svoje bogate zgodovine in strateške lokacije izjemen turistični potencial za 
razvoj novih doživetij in turističnih produktov, ki jih v destinaciji še ni na voljo. 

Zunanjost Bastiona je bila obnovljena leta 2010. Ob utrdbi je danes panoramsko dvigalo, ki povezuje 
potniški terminal s starim mestnim jedrom. Notranjost objekta obsega tri kletne prostore, ki imajo 
ločene vhode. Prostori so opuščeni, nimajo ustreznih inštalacij ter niso opremljeni. Prenova 
prostorov bo potekala skladno s pogoji in soglasjem ZVKDS, območna enota Piran. 

Za projekt prenove notranjosti Bastiona je bilo pridobljeno mnenje št. 35104-0969/2020/2-II z dne 
12. 4. 2021, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, na podlagi 
katerega je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje št. 351-143/2021-19 z 3. 11. 2021 in izdelana 
projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) Mestno razgledišče Bastion, Koper, št.  projekta 139/2020, 
izdelovalca ZORTAR, ortodontija in arhitektura, d.o.o., Vena Pilona 7, 6000 Koper, oktober 2017, 
dopolnitev marec 2021.  

Tehnično projekt predvideva prenovo kletnih prostorov Bastiona ter prizidavo podpornega zidu. S 
projektom se ohrani obstoječo etažnost P, obstoječo tlorisno velikost 36,83 m x 17,47 m ter tlorisni 
gabarit kleti 20,15 m x 24,02 m. Gre za rekonstrukcijo in opremljanje treh kletnih prostorov skupne 
površine 296,90 m2 (upoštevana uporabna, tehnična in komunikacijska površina). 

Degustacijsko-prodajni prostor “Altroke Gourmet”, ki bo zaživel znotraj objekta Bastion je s svojimi 
vsebinami v vseh pogledih skladen s strateškimi usmeritvami, ki se medsebojno prepletajo. Gre za 
izrazito lokalno obarvano doživetje, saj bodo kulinarično ponudbo oblikovali izključno lokalni 
dobavitelji Skozi oblikovanje prostora in vsebine se bo izražala avtentičnost doživetja, na kar bo 
vplival izbor produktov, ki bo združeval najboljše gastronomske izdelke Istre in oblikovanje prostora 
in opreme, zaradi česar bo imel obiskovalec občutek, da vstopa v tipično istrsko kantino oz. klet. 
Edinstvenost doživetja se bo odsevala skozi posebnost lokacije in visok nivo kakovosti ponudbe. 

S projektom bosta vzpostavljena 2 nova turistična produkta, in sicer: 

- Degustacijski meni presenečenja – »Altroke presenečenje«, 
- Altroke Istra Blind Tasting. 

Z objektom bo upravljal Zavod za mladino, kulturo in turizem Mestne občine Koper. 

Februarja 2022 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo Javni razpis za 
sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v 
turističnih destinacijah. Javni razpis je v Načrt za okrevanje in odpornost uvrščen v razvojno področje 
C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K4: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, 
vključno s kulturno dediščino, in v naložbo IC: Trajnostni razvoj javne in skupne turistične 
infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah. 

Vrednost investicije je ocenjena na 1.315.495,22 €. V primeru uspešne prijave je predviden vir 
financiranja iz Mehanizma za okrevanje in odpornost v višini 624.295,22 € oziroma 47,46%. 

Prenova in opremljanje objekta Bastion sta predvidena v drugi polovici leta 2023 z zaključkom v letu 
2024. Sledi vzpostavitev novih vsebin, oddaja v upravljanje in redno delovanje. 

 

18029002 Premična kulturna dediščina 25.940 € 

OB050-06-0022 Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje 25.940 € 

S sredstvi za nakup opreme na premični kulturni dediščini zagotavljamo Pokrajinskemu muzeju 
sredstva za sofinanciranje nabave potrebne opreme ter za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, 
skladno s programom načrta nabave opreme v usklajenem finančnem načrtu zavoda. 
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1803 Programi v kulturi  80.000 €  

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 50.000 € 

OB050-06-0023 Investicijsko vzdrževanje - osrednja knjižnica 30.000 € 

S sredstvi za nakup opreme in investicijskim vzdrževanjem zagotavljamo Osrednji knjižnici Srečka 
Vilharja Koper sredstva  za sofinanciranje nabave potrebne opreme ter za izvedbo nujnih 
investicijsko vzdrževalnih del, skladno s programom načrta nabave opreme v usklajenem finančnem 
načrtu zavoda. 

 

OB050-16-0100 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa 20.000 € 

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, je v letu 2018 nabavila novo vozilo, ki ga sofinancirajo 
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 2023 bodo Mestna občina Koper in ostale občine, ki se poslužujejo storitve bibliobusa, 
zaključile  sofinanciranje vozila za potujočo knjižnico v deležu kritja obrokov leasinga. 

 

18039002 Umetniški programi 30.000 € 

OB050-06-0024 Investicijsko vzdrž.  in oprema - Gledališče Koper 30.000 € 

Mestna občina Koper zagotavlja sofinanciranje opreme potrebne za delovanje zavoda ter za 
morebitna nujna vzdrževalna dela, skladno s programom načrta nabave opreme v usklajenem 
finančnem načrtu zavoda. 

 

1804 Podpora posebnim skupinam  55.000 €  

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim 55.000 € 

OB050-06-0025 Investicijski transfer za SSIN 55.000 € 

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 je Samoupravna skupnost italijanske narodnosti kandidirala na državni poziv MGRT za 
zagotovitev pretežnega dela sofinanciranja. Predvideno je tudi sofinanciranje nabave opreme. 

 

1805 Šport in prostočasne aktivnosti  2.650.571 €  

18059001 Programi športa 2.630.571 € 

OB050-15-0035 Centralno tenis igrišče 20.000 € 

V letu 2023 so predvidena sredstva za pripravo projektne dokumentacije. 
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OB050-16-0070 Inv. vzdrže. športnih objektov in nabava opreme 265.000 € 

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme so kot transfer javnemu zavodu predvidena 
za ureditev objektov in igrišč v upravljanju javnega zavoda ter nabavo opreme.  

Skladno s predlogom upravljavca (Javnega zavoda za šport MOK) so sredstva za investicijsko 
vzdrževanje predvidena za dobavo in polnjenje bazenskega filtra Olimpijskega bazena  Žusterna, 
sanacijo obale v Centru vodnih športov, sanacijo stika med ploščami pokrite tribune Mestnega 
stadiona Bonifika, računalniško opremo, blazino za skok s palico ter upihovalne enote za teniške 
balone. 

 

OB050-19-0023 Izgradnja zahodne tribune na stadionu Bonifika 10.000 € 

Predvidena sredstva so namenjena za pristop k izdelavi 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 za pristop k izdelavi projektne dokumentacije za ureditev ogrevalnega 
bazena v bazenskem kompleksu. 

 

OB050-20-0162 Športni park Šmarje 132.807 € 

V okviru projekta se je v letu 2021 pristopilo k izdelavi idejne zasnove skupaj s krajevno skupnostjo 
in uporabniki. V letu 2022 je bila 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 2023 po pridobitvi gradbenega 
dovoljenja. 

Izdelana je PZI dokumentacija in v pridobivanju je gradbeno dovoljenje, nakar sledi začetek gradnje. 

 

OB050-21-0022 Dokumentacija - nov večnamenski  športni objekt 10.000 € 

V letu 2022 je bil izdelan elaborat preveritve umestitve športne dvorane v mesto. V letu 2023 so 
predvidena sredstva za programsko in prostorsko umestitev novega objekta, ki bo poleg športnih 
dejavnosti vključeval še druge prireditvene oziroma sejemske dejavnosti. 

 

OB050-21-0023 Energetska sanacija in obnova športne dvorane Burja 2.001.164 € 

V letu 2022 je bilo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del ter izvedbo nadzora, na 
podlagi katerega je določena realna višini investicije v skupni vrednosti 2.001.164,00 €. Izvajalec je 
bil v februarju 2023 uveden v delo, z gradbenimi deli pa bo pričel v mesecu marcu 2023, ko se otroci 
izselijo iz dvorane Burja v novo šoli ter dela dokončal v avgustu 2023. Namen in cilj projekta je v 
predvidenem obdobju celovito energetsko sanirati in obnoviti stavbo športne dvorane Burja, s ciljem 
zmanjšanja porabe energije in 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 
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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. Občina je projekt prijavila na razpis Ministrstva za infrastrukturo in 
pridobila kohezijska sredstva v višini 457.230,44 € ter na razpis Fundacije za šport, višina zaprošenih 
nepovratnih sredstev 75.000,00 €, kjer pa še ni znan izid razpisa. 

 

OB050-23-0053 Pump track Koper  181.600 € 

V okviru projekta je v letu 2023 v urbanem športnem parku predvidena ureditev pump track-a s 
prostorom za piknike pod drevesi. Potrebno je pripraviti dokumentacijo nakar sledi izvedba javnega 
naročila za gradnjo. 

 

18059002 Programi za mladino 20.000 € 

OB050-19-0158 Večnamenski objekt ob dvorani Bonifika 10.000 € 

Sredstva so namenjena za pripravo idejne zasnove za ureditev prostorov za mladinske dejavnosti v 
letu 2024. 

 

OB050-19-0186 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje MKT 20.000 € 

Mestna občina Koper zagotavlja sofinanciranje nabave opreme ter za nujna vzdrževalna dela, skladno 
s programom načrta nabave opreme v usklajenem finančnem načrtu zavoda. 

 

1 9  I Z O B R A Ž E V A N J E  9 . 4 9 4 . 1 3 6  €  

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  582.346 €  

19029001 Vrtci 582.346 € 

OB050-06-0006 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih 120.000 € 

Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v vrtcih se v sklopu investicijskega vzdrževanja v 
javnih zavodih izvajajo dela na vrtcih v Mestni občini Koper. V letu 2023 je predvidena  menjava 
talnih oblog v vrtcu Koper enota Ribica, sanacija teras in meteorne kanalizacije v vrtcu Koper enota 
Pobegi, menjava oken in sanacija kanalizacijske cevi v Vrtcu Šmarje,  sanacija zamakanja strehe v 
Vrtcih Koper enota Kekec in enota Šalara, pripravi projekta za obnovo kuhinje v Vrtcu Koper enota 
Ribica, sredstva so namenjena tudi intervencijskim delom na vseh vrtcih skozi vse leto. 

 

OB050-06-0007 Nabava opreme in igral vrtcev 25.000 € 

V letu 2023 nadaljujemo z obnovo ter vzpostavitev varnih ter sodobnih otroških igrišč ob vrtcih v 
Mestni občini Koper. 

 

OB050-20-0074 Vrtec Koper enota Bertoki - obnova 424.759 € 

V letu 2023 se obnovi Vrtec Koper enota Bertoki. Vrtec Bertoki ima premajhne igralnice in zastarele 
inštalacije, ovoj stavbe je energetsko potraten. Pri tem se povečajo igralnice, delno izolira fasadni 
ovoj, delno zamenja stavbno pohištvo, obnovi ogrevalni sitem in obnovijo elektroinštalacije. 
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OB050-20-0076 Vrtec Semedela enota Markovec - obnova notranjosti objekta 2.587 € 

V letu 2021 je bila izdelana projektna dokumentacija za obnovo notranjosti objekta Vrtca Semedela 
enota Markovec. V letu 2014 je bil objekt vrtca energetsko saniran. Zamenjano je bilo stavno pohištvo 
in izvedena izolacija fasade. Vrtec je takrat z lastnimi sredstvi obnovil kuhinjo v celoti. V vrtcu je sedaj 
potrebno obnoviti notranjosti in sicer: sanitarije, igralnice in hodnike.  Vrtec ima dotrajane 
inštalacije, ponekod tudi že puščajo. Tudi nekatera oprema je že dotrajana. K celoviti obnovi 
notranjosti Vrtca Markovec se pristop leta 2024, v letu 2023 so rezervirana sredstva v višini 2.586,40 
€ za plačilo morebitno potrebne spremembe dokumentacije pred pričetkom del. 

OB050-21-0018 Vrtec pri OŠ Dekani – Enota Rižana 11.063.616 € 

V letu 2022 je bila izvedena projektna dokumentacija za obnovo Vrtca v Rižani. Glavni cilj 
investicijskega projekta je prenova obstoječe stavbe vrtca. Obnovilo se bo fasado, streho na starem 
delu stavbe, zamenjalo del zunanjega in notranjega stavbnega pohištva, prenovilo dotrajane strojne 
in elektro instalacije. Uredilo se bo prezračevanje stavbe ter na novo uredilo ogrevanje in 
pohlajevanje stavbe. V celoti se bo zamenjalo kuhinjsko opremo in del ostale opreme ter uredilo 
zunanje površine vrtca. Z izvedbo investicijskega projekta se bo zagotovilo ustrezne delovne in 
bivalne pogoje za izvajanje predšolskega varstva otrok. Znižali pa se bodo tudi stroški tekočega 
vzdrževanja ter stroški ogrevanja in porabljene električne energije. Dela se bodo izvedla v letu 2024. 

 

OB050-21-0019 Vrtec Delfino Blu Koper– enota v Hrvatinih 10.000 € 

V letu 2023 se zagotovijo sredstva za dodatno projektno dokumentacijo. V letu 2022 je bil v okviru 
projekta izdelan projekt idejne zasnove. 

 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje  8.911.790 €  

19039001 Osnovno šolstvo 8.911.790 € 

OB050-06-0008 Nabava opreme in računalnikov 50.000 € 

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

 

OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanje 120.000 € 

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. 
Pregledalo se bo streho Osnovne šole Marezige ter pripravilo popise za prenovo, v Osnovni šoli Pier 
Paolo Vergerio il Vecchio Semedela se bo saniralo puščanje kanalizacije, V OŠ Koper se bo zamenjalo 
luči z energetsko varčnejšimi ter premazalo obnovljene prostore, zaradi lažjega vzdrževanja, v 
Osnovni šoli Antona Ukmarja se bo zamenjalo luči in svetila z energetsko varčnejšimi, sredstva so 
namenjena tudi intervencijskim delom na vseh šolah skozi vse leto. 

 

OB050-07-0382 Sredstva za adaptacijo - Center za usposabljanje 4.700 € 

Gre za sofinanciranje nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2023 za Center za 
usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan.  

Nabavo sofinancirajo vse štiri obalne občine, delež sofinanciranja Mestne občine Koper je 58,09%. 
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OB050-19-0014 OŠ Šmarje - izgradnja telovadnice 2.318 € 

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. Projektna dokumentacija je izvedena. Investicija se bo izvajala v letih 2024 
in 2025. V letu  2023 se sredstva v višini 2.318 €  nanašajo na plačilo dokumentacije. 

 

OB050-19-0162 Sanacija objekta OŠ in gimnazije z it. učnim jezik 4.331.615 € 

Občinski svet je potrdil sklep o potrditvi Investicijskega programa  »Zagotovitev prostorskih potreb 
Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper in Vrtca Delfino Blu 
II. faza – lokacija Gimnazijski trg 7«  številka: 351-592/2019 z dne 30.6.2022 v skupni vrednosti 
investicije 6.979.550,86 €. Finančno konstrukcijo predvidene investicije predstavljajo sredstva MIZŠ, 
ki v celoti financira investicijo. Mestna občina Koper bo zagotovila finančna sredstva za izvedbo vseh 
gradbeno obrtniških del do januarja 2024, MIZŠ pa bo refundiralo vložena sredstva Mestne občine 
Koper skladno s Sklepom Vlade RS, št. 41013-77/2020/7 z dne 30.05.2022, v letih 2022-2025. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) je na podlagi sklepa o izboru, št. 
4110-36/2008/174, z dne 18.11.2008, po Razpisu za sofinanciranje investicij na področju 
predšolske vzgoje in osnovnega šolstva v Republiki Sloveniji za vključitev v proračunsko leto 2009 
(Uradni list RS, št. 70/2008, z dne 11.07.2008) ter skladno s III. točko Pisma o nameri za zagotovitev 
prostorskih zmogljivosti in financiranja investicije za potrebe vrtcev in šol italijanske narodne 
skupnosti: Vrtec Delfino Blu, Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Gimnazija Gian Rinaldo 
Carli Koper, z dne 28.09.2016, pristopilo k reševanju prostorske stiske za namen izvajanja dejavnosti 
šolstva narodnosti v Kopru. Razvoj obeh faz projekta od aprila 2007, ko je bil izdelan prvi Dokument 
identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) za adaptacijo in novogradnjo Osnovne 
šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio Koper, je opisan v uvodnem delu Investicijskega programa. 

Usklajen DIIP za II. fazo (avgust 2020) ki je bil obojestransko potrjen s strani MO Koper in MIZŠ, je 
bil osnova za podajo predloga za vključitev 2. faze projekta - prenova stavbe OŠ Pier Paolo Vergerio 
il Vecchio in Gimnazije Gian Rinaldo Carli v Kopru, v načrt razvojnih programov državnega 
proračuna. Podlaga za vključitev je bil Sklep Vlade RS, št. 41013-77/2020/4 z dne 05.11.2020, 
projekt št. 3330-20-0035 z nazivom »Obnova objekta Gimnazijski trg 7, Koper«.   

Marca 2022 je bila izdelana predinvesticijska zasnova (v nadaljevanju PIZ). Investicijska vrednost po 
PIZ se je glede na DIIP povečala za 38,04%. S Sklepom Vlade RS, št. 41013-77/2020/7 z dne 
30.05.2022, je bila povečana vrednost projekta št. 3330-20-0035 »Obnova objekta Gimnazijski trg 7, 
Koper«, potrjena.  

Pri izdelavi Investicijskega programa so bile upoštevane enake strokovne podlage in izhodišča kot 
pri predhodno izdelani predinvesticijski zasnovi. 

Temeljni razlog za investicijsko namero je prostorska problematika vrtcev in šol za potrebe 
italijanske narodne skupnosti v Mestni občini Koper in občini Ankaran. Ob tem pa je razlog za 
sanacijo tudi dotrajanost objektov ter potreba po sanaciji in reorganizaciji notranjih prostorov za 
zagotavljanje primernih pogojev za ustreznejšo kvaliteto učnega in vzgojnega procesa. Pomemben 
razlog za investicijsko namero pa je tudi ohranjanje spomenika kulturne dediščine. Stavba ima 
bogato zgodovino, saj je bila ustanovljena leta 1612 kot prva šola v Kopru in je do danes ohranila 
izobraževalno vlogo. 

Investicija se bo izvajala na stavbi Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Gimnazije Gian 
Rinaldo Carli, ki se nahaja na naslovu Gimnazijski trg 7. Lastnik objekta je Mestna občina Koper, 
upravljata pa ga Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio in gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper. 
Objekt je evidentiran kot kulturna dediščina, zanj je pristojna strokovna služba ZVKDS, OE Piran.  

Osnovni namen investicijskega projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev s katerimi želi 
Mestna občina Koper izboljšati življenjske in bivanjske pogoje za učence, otroke in zaposlene ter s 
tem dvigniti kvaliteto vzgojno-izobraževalnega procesa. Glavni cilj investicijskega projekta je v 
načrtovanem obdobju z obnovo stavbe na Gimnazijskem trgu 7 zagotoviti skupaj 2.806,05 m2 neto 
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tlorisne površine zaprtih površin, namenjenih pouku. Načrtovana rekonstrukcija in prizidava 
obstoječega šolskega kompleksa se bo izvedla pod pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine.  

Načrtuje se nadzidava telovadnice za potrebe šole, prizidava k telovadnici in rekonstrukcija 
prostorov znotraj šole. Maksimalna etažnost ne bo presežena, saj oboje upošteva maksimalne 
obstoječe vertikalne gabarite. Zelene površine oziroma dvorišče pred šolo in atrij znotraj same šole 
se ohranja ter obnovi. 

V januarju 2023 je bila na osnovi najugodnejše ponudbe izvajalca GOI del in izdelanega Poročila o 
izvajanju investicije, potrjena nova investicijska vrednost projekta v višini 8.190.098,00 €. Investitor 
planira začeti z izvajanjem GOI del predvidoma februarja 2023. Zaključek vseh aktivnosti na objektu 
je predviden avgusta 2024. 

 

OB050-19-0168 OŠ Škofije 4.250.334 € 

Izgradnja nove Osnovne šole na Škofijah je v zaključni fazi. Zaključek del je predviden konec februarja 
2023, za tem pa selitev otrok v nov objekt, nato je potrebno objekta Dvorano KS Škofije in Župnišče 
Škofije, kjer so začasni prostori šole, povrniti v prvotno stanje. Zagotovi se dodatna sredstva zaradi 
povišanja nabavnih cen gradbenih materialov nad 10 %. 

 

OB050-20-0068 OŠ Antona Ukmarja - investicijsko vzdrževalna dela 6.100 € 

V osnovni šoli se v prihodnjih letih celovito prenovi kuhinja. V ta namen se zagotovi sredstva za 
morebitno uskladitev dokumentacije, poleg tega je potrebno v šoli zamenjati vso zastarelo 
razsvetljavo, takoj se pristopi k izdelavi projekta nato pa k prvi fazi zamenjave luči. 

 

OB050-20-0069 OŠ Marezige - obnova kuhinje 15.000 € 

Pristopi se k izdelavi projektne dokumentacije za obnovo kuhinje v Osnovni šoli Marezige. 

OB050-20-0071 OŠ Koper jedilnica 603.662 € 

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. Po pridobitvi DGD 
dokumentacije je predvidena izvedba posega v letu 2024. 

OB050-23-0035 Prenova kuhinje  v OŠ Dušana Bordona Semedela 25.000 € 

Obravnavana obstoječa kuhinja osnovne šole bo ohranila obstoječe tlorisne dimenzije in višino. Na 
gospodarskem dvorišču kuhinje je oblikovan dostop za dostavo hrane v kuhinjo. Obstoječa kuhinja 
ima urejeno zbiranje bioloških odpadkov. 

Kuhinja se uredi kot nova s postavitvijo  nove opreme in ureditvijo strojnih ter elektro instalacij. 
Izvede se nove proti drsne tlake in zamenja vse ploščice. Postavi se ustrezne talne rešetke pri termiki 
in ostalih delovnih površinah. V opremi kuhinje se predvidi večji prostor za pripravo malic ter ločeni 
pult in omare za shranjevanje za pripravo diet. Termika se ohrani kot obstoječa, dopolni samo z 
novimi kotli, ki so potrebni zamenjave. Izvede se novo napo za termiko ter novo napo za dva 
konvektomata. Obstoječi pomivalni stroj se ohrani. Potrebno je dodati samo linijo pranja črne 
posode. 

V jedilnici se organizira nov blok za delitev hrane namenjen učencem. 

V letu 2023 je predvidena  izdelava projektne dokumentacije za ureditev kuhinje. Izvedba del je 
predvidena v letu 2024. 
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OB050-23-0036 Vrtec Bonifika 46.000 € 

V letu 2023 je predvidena  izdelava dokumentacije za gradnjo vrtca na Bonifiki. 

 

OB050-23-0038 Postavitev nadstreška ob OŠ Dekani 60.723 € 

Ob OŠ Dekani se postavi nadstrešek pod katerim lahko šolarji počakajo šolski avtobus, predvsem v 
slabem vremenu. 

 

2 0  S O C I A L N O  V A R S T V O  1 4 2 . 9 5 0  €  

2004 Izvajanje programov socialnega varstva  142.950 €  

20049002 Socialno varstvo invalidov 2.500 € 

OB050-16-0018 Nakup opreme DDTC BARČICA 2.500 € 

Sredstva za leto 2023 so predvidena za nakup opreme za izvajanje programa Dnevnega delovno 
terapevtskega centra Barčica. 

 

20049003 Socialno varstvo starih 58.000 € 

OB050-06-0016 Center za pomoč na domu  Mali princ 28.000 € 

Sredstva za leto 2023 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. 

 

OB050-23-0040 Začasne namestitve Hrvatini 30.000 € 

Sredstva so potrebna za  izdelavo DGD in PZI projektne dokumentacije za objekt začasnih namestitev, 
nosilca Obalnega doma upokojencev Koper, ki se prijavlja na razpis za pridobitev sredstev za 
izgradnjo. Začasne namestitve so oblika celodnevnega institucionalnega varstva. Namestitev traja 
določen čas. V kolikor sredstev ne bo pridobil, bo izveden investicijski transfer javnemu zavodu ODU. 

Na lokaciji Hrvatini, parcela 1158,1159/1,1159/2,1111/36 in 2293 vse k.o. Hribi je izdelana IZP 
dokumentacija, ki poleg bivalnih enot za osebe z demenco, dnevnega centra predvideva tudi začasne 
namestitve za starejše. Za potrebe pogojev razpisa se predvideva izdelava DGD in PZI za 1. fazo - 
izgradnjo enot za začasne namestitve starejših. Gradbeno dovoljenje bo pridobljeno do konca leta 
2023. 

 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 82.450 € 

OB050-19-0020 Vzdrževanje objekta za brezdomce 5.500 € 

Sredstva za leto 2023 so predvidena za investicijsko vzdrževalna dela ter nakup opreme za izvajanje 
programov za brezdomne osebe. 
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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. 

 

OB050-22-0006 Ureditev nadomestnih prostorov za programe RK 26.950 € 

Občinski svet je potrdil sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za 
»Ureditev nadomestnih prostorov za programe Rdečega križa – Območnega združenja Koper« 
številka: 351-176/2022 z dne 30.6.2022 v skupni vrednosti investicije 260.971,14 €.  

Z izvedbo projekta  na izbrani novi lokaciji na Istrski cesti 39 v Kopru bo programom Rdečega križa 
– Območnega združenja Koper zagotovljena višja kakovost izvajanja programov Zavetišče za 
brezdomne osebe Koper in Zagotavljanje materialnih in drugih pomoči, odpirajo se tudi možnosti 
nadgradnje in širitve programov ter sodelovanje in združevanje programov Rdečega križa – 
Območnega združenja Koper. Prenova obsega sklop treh stavb. Objekt je bil zgrajen v različnih 
časovnih obdobjih, stavbe so funkcionalno med seboj prepletene in povezane. Poleg ugodne 
razporeditve prostorov so ob objektu tudi primerne zunanje površine in ustrezna dostopnost do 
objekta.  

Prenova obsega zaradi dotrajanosti in novih programskih zahtev, predvsem posege, s katerimi se 
zagotavlja požarna zaščita objekta, vzpostavljajo se minimalni sanitarno tehnični pogoji za predviden 
namen uporabe in saniranje poškodovanih delov strehe, terase in tlaka.  

Izgradnja se je skladno s terminskim planom izvedla v letu 2022. V letu 2023 so predvidena sredstva 
za plačilo pogodbene obveznosti izvajalcu gradbenih del in ostalih storitev. 

 

4 1 0  M U  I s t r a  

0 6  L O K A L N A  S A M O U P R A V A  8 0 . 2 0 0  €  

0603 Dejavnost občinske uprave  80.200 €  

06039001 Administracija občinske uprave 80.200 € 

OB050-21-0012 Nabava opreme za delovanje MU 80.200 € 

Projekt vključuje sredstva za nabavo potrebnega pisarniškega pohištva, računalniške in 
telekomunikacijske opreme za potrebe nemotenega delovanja MU Istra. 

V letu 2023 se načrtuje nabava potrebnega pisarniškega pohištva in računalniške opreme za potrebe 
nemotenega delovanja MU Istra, ki so v večini povezana z zagotovitvijo novih pisarniških prostorov 
za MU Istra, saj obstoječi ne zadostujejo za potrebe predvidenih širitev. 

Poleg navedenega je planirana nabava motornega kolesa za potrebe medobčinskega redarstva. 

 

Št.: 410-151/2022  MESTNA OBČINA KOPER 

Datum:   ŽUPAN 

  Aleš Bržan 

Pripravili:   

Pristojni uradi   

 

 


