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ŽUPAN – IL SINDACO 
 
 
 
 

NA�RT RAZVOJNIH PROGRAMOV  ZA OBDOBJE  2010-2013 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 
 
Na�rt razvojnih programov ob�inskega prora�una je sestavni del prora�una in predstavlja njegov 
tretji del, v katerem so odhodki prora�una prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma 
programov, njihova finan�na konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta. Sestavljajo ga letni 
na�rti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov ob�inskega prora�una, ki 
slonijo na ob�inskih dokumentih dolgoro�nega razvojnega na�rtovanja, dolo�bah posebnih zakonov  
ali drugih  predpisov ter projekti, ki izhajajo iz regionalnega razvojnega programa.. 
  
Na�rt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne 
pomo�i v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po: 
 

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov oziroma po programski 
klasifikaciji prora�una; 

- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili prora�un prihodnjih let; 
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov. 

 
Letni na�rt razvojnih programov mora biti usklajen s finan�nim na�rtom neposrednega 
prora�unskega uporabnika. Na�rt razvojnih programov se letno dopolnjuje. Vsi neposredni 
uporabniki ob�inskega prora�una uskladijo svoje na�rte razvojnih programov  s sprejetim 
prora�unom. V prora�un teko�ega leta se vklju�uje in sprejema na�rt razvojnih programov  za leto, 
na katerega se nanaša prora�un. �e predlog na�rta razvojnih programov ni usklajen s prora�unom, 
ga mora predlagatelj prora�una uskladiti s prora�unom v 30 dneh po uveljavitvi prora�una. 
 

V na�rt razvojnih programov  vklju�eni programi in projekti so osnova za izvajanje investicijskih 
nalog ob�ine na vseh podro�jih ter osnova za razpis državnih pomo�i na ob�inski ravni. V štiri letni 
razvojni na�rt se vklju�ijo projekti, ki so izvedljivi in na�rtovani skladno z metodologijo priprave 
na�rta razvojnih programov. 
 
V nadaljevanju je podana obrazložitev na�rta razvojnih programov MOK za obdobje 2010-2013 po 
prora�unski strukturi   posebnega  dela prora�una. 
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04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 
STORITVE  
 
0402 - Informatizacija uprave  

 
Razvoju informacijske družbe in e- poslovanju posve�a Mestna ob�ina Koper posebno pozornost. 
Ta bo usmerjena predvsem v razvoj elektronskih storitev za ob�ane ter v sisteme z uporabo 
prostorskih podatkov. 
 
04029001   - Informacijska infrastruktura  
Pri dograjevanju informacijske infrastrukture se bodo izvajale slede�e aktivnosti: 
 

- V okviru licenciranja programske opreme v skladu s potrebami zalednih in spletnih 
aplikacij bomo pridobivali licence za osnovno sistemsko programsko opremo 
(Oracle, Microsoft, Linux, VMWare, Citrix). 

 
- Optimizacija ra�unalniške mreže (gigabitne povezave , diskovna polja) z integracijo 

krajevnih skupnosti in novih lokacij ob�inske uprave zajema preto�nost lokalne 
ra�unalniške mreže, ki postaja eno od najbolj obremenjenih ozkih grl 
informacijskega sistema (koli�insko zahtevni prostorski in dokumentacijski 
podatki). Že v letu 2003 za�eta nadgradnja mreže na hitrost 1 Gbps se bo 
nadaljevala tudi v letu 2010.  

 
- Predvidevamo dodatne  nadgradnje centralnega diskovnega sistema (diskovno 

polje), na katerega smo že  preselili vse najpomembnejše podatke, ki so bili do sedaj 
razpršeni po uporabniških delovnih postajah. S tem bomo zagotovili ve�jo varnost, 
dostopnost, hitrost prenosa in lažje vzdrževanje. Z razširitvijo naj bi za�eli realizirati 
centralizirano shranjevanje uporabniških podatkov. 

 
- V okviru investicijskega vzdrževanja in nabave strežnikov in druge centralne 

opreme ter razvoj zaš�ite sistema bomo najbolj zastarele in po�asne strežnike 
zamenjevali z novejšimi, izboljšanimi. Kon�ni cilj je, da bi vsak življenjsko 
pomemben strežnik imel svojega dvojnika (predvsem poštni strežnik, podatkovni 
strežnik, strežniki, ki so osnova za elektronsko poslovanje z ob�ani). S tem bi 
zagotovili delovanje sistema 365x24x7 ur na leto.  

 
- Nadaljevali bomo z zamenjavo dotrajanih in tehnološko zastarelih delovnih postaj 

uporabnikov v ob�inski upravi in opremljali krajevne skupnosti z dodatnimi 
ra�unalniki. Na�rt je zamenjati letno cca 15% delovnih postaj in monitorjev ter jih 
nadomestiti z novimi. 

 
- Nadaljevali bomo z izgradnjo e-to�k na podeželju, za�etih v letu 2008, v 

posameznih krajevnih skupnostih z možnostjo povezave v internet preko radijskih 
povezav (e-to�ke KS). 

 
- Izdelava sistemov za integracijo prostorskih podatkov v inf.sistem ob�ine, ki je 

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

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

možnostjo prikaza zgodovinskega razvoja ter z umestitvijo kulturne dediš�ine v 
prostor in �as.  

 
- Obstoje�o programsko in strojno opremo za posredovanje geolokacij in vzdrževanje 

prostorskega informacijskega sistema bomo nadgrajevali z novimi 
funkcionalnostmi, tako da bomo zagotovili tako upravi kot drugim zainteresiranim 
(javna podjetja, zasebniki) �im u�inkovitejšo in cenovno dostopno izgradnjo 
razli�nih prostorskih katastrov. 

 
- Nadaljevali bomo s prenovo pisarniškega poslovanja v smeri ve�je uporabnosti ter 

njegovo povezavo z državnim projektom e-SJU za vzpostavitev elektronskega 
poslovanja z ob�ani preko enotnega portala.  Kvalitetne interne obdelave pomenijo 
ve�jo u�inkovitost referentov in s tem kvalitetnejše in hitrejše storitve za ob�ane, 
zato bomo interne obdelave še nadalje optimizirali. 

- Prav tako bomo prilagodili obstoje�e finan�no-ra�unovodske programe novim 
zakonskim zahtevam in predpisom.  

 
04029002   - Elektronske storitve 
 
V naslednjih letih bomo vzpostavili celovito elektronsko poslovanje z uporabo digitalnega podpisa 
in elektronskim pla�evanjem taks za vse postopke na ob�ini tako samostojno kot v sodelovanju s 
projektom e-SJU. S tem bomo ob�utno skrajšali postopke in podobno kot banke omogo�ili 
poslovanje z ob�ino neprekinjeno ne glede na delovni �as uprave. 
 
Nadaljevali bomo z dograjevanjem sistema digitalnega podpisovanja dokumentov v skladu s 
slovensko in evropsko zakonodajo o elektronskem podpisu v vseh postopkih, kjer zakon to dopuš�a 
(varna izmenjava elektronsko podpisanih dokumentov v javni upravi, potrjevanje korakov v 
internih postopkih). 
 
Nadaljevali bomo z dograditvijo lastnega sistema elektronskih obrazcev na ob�inskem portalu, ki 
bo deloval vzporedno s portalom e-SJU.  
 
 
0403- Druge skupne administrativne službe  
 
04039003   - Razpolaganje in upravljanje z ob�inskim premoženjem  
 
Zadružni domovi, vaški domovi in stare šole 
Najzahtevnejši projekt v sklopu urejanja zadružnih in vaških domov je rekonstrukcija dvorane 
Zadružnega doma Škofije, s katerim bo dvorana zadružnega doma v letošnjem letu primerno 
preurejena in spet namenjena uporabi.   Za to investicijo je MOK pridobila polovico sredstev iz 
evropskega  Sklada za razvoj podeželja.  V letu 2010 so na�rtovani tudi drugi, ve�ji in manjši 
investicijsko-vzdrževalni posegi. Predviden je pri�etek prenove objekta Narodnega doma v 
Pobegih,  priprave za postavitev ve�namenskega objekta v Podgorju, pri�etek prenove vaškega 
doma v Gabrovici, sanacija prostorov,  v katerih ima sedež KS Hrvatini, novogradnja manjšega 
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vaškega objekta na �enturju,  obnova prostorov KS Rakitovec, zaklju�ek ureditvenih del  domu v 
KS Semedela, ureditev okolice vaškega doma v Kastelcu, odkup lastniških deležev in priprava 
dokumentacije za ureditev sedeža KS Zazid, dokon�anje odra ob zadružnem domu v Borštu, 
nadaljevanje urejanja vaške hiše na Škofijah, ureditev lastništva in pri�etek prenove prostorov KS 
�rni Kal.  Predvidena so tudi sredstva za pripravo projektov prenove zadružnega doma v Šmarjah z 
namenom, da MOK pridobi  evropska sredstva iz Sklada za razvoj podeželja.  
 
Fond starih vaških objektov in zadružnih domov je na podeželju zelo obsežen, investicijsko 
vzdrževanje pa finan�no zahtevno. Zato v prihodnjih letih k temu segmentu pristopamo celovito in 
sistemati�no tako, da bi lahko s temi projekti participirali na  sredstvih evropskih strukturnih 
skladov za razvoj podeželja ter omogo�ili funkcionalnejše upravljanje s temi objekti. 
  
Upravljanje s poslovnimi prostori 
V okviru sredstev za nakup poslovnih prostorov so zajeta sredstva  za nakup prostorov kjer ob�ina 
uveljavlja predkupne pravice. Posebej zagotavljamo sredstva za uveljavljanje predkupne pravice 
oziroma nakup drugih objektov. 
 
V okviru investicijskih vlaganj v poslovne prostore se zagotavljajo sredstva za  adaptacije objektov 
skladno s programi izvedbe in za pridobitev dokumentacije. Na podlagi popisov potrebnih v starem 
mestnem jedru Kopra,  s postavke investicijskih vlaganj v poslovne prostore pristopili  k menjavi 
oken, vrat, popravilu streh, dotrajanih elektri�nih instalacij in drugemu vzdrževanju. Predvidena so 
tudi sredstva za ureditev Loggie. 
 
Na osnovi sklenjenih pogodb o sprotnih pobotnih vlaganj se zagotavljajo sredstva za pobote 
najemnin z vloženimi sredstvi najemnikov, ki so sami usposobili oz. adaptirali poslovni prostor.  
 
Skladno s predpisi, ki urejajo zagotavljanje sredstev za potrebe vzdrževanja skupnih delov in 
naprav ve� stanovanjskih stavb, oblikujemo rezervni sklad za teko�e in investicijsko vzdrževanje. 
 
V na�rtu razvojnih programov vklju�ujemo tudi sredstva dopolnjevanja informacijskih aplikacij za 
vodenje evidence javnega premoženja skladno z novo zakonodajo na podro�ju stvarnega 
premoženja. 
 
 
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA  

 
06039002   - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje ob�inske 
uprave  

 
Pridobivanje novih upravnih prostorov 
Predvidena je pridobitev cca 3500 m2 novih  upravnih prostorov v zazidavi bazenski kompleks, kjer 
bi zagotovili ob�anom skupne upravne službe ob�ine in upravne enote.Dokon�anje na�rtovane 
izgradnje je predvideno v letu 2010, selitev v nove prostore pa v letu 2011. 

Nabava opreme  
Zamenjava dotrajane pisarniške  in telekomunikacijske opreme  za  delo uprave in organov ob�ine 
se izvaja postopno v okviru razpoložljivih sredstev. Z nabavo zagotavljamo tehni�ne pogoje   za 
u�inkovito delo uprave in organov ob�ine. 
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07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
0703- Varstvo pred naravnimi in drugimi nesre�ami 
 
07039001 - Pripravljenost sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih 
 
Nabave zaš�itne in reševalne opreme in sredstev za materialno popolnitev enot za zaš�ito in 
reševanje se izvaja skladno z merili iz uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za 
zaš�ito, reševanje in pomo�. 
 
Sredstva se tudi namenijo skladno z (letnim) na�rtom nabav in investicijskih vlaganj za nabavo 
nujno potrebne opreme in sredstev za potrebe izvajanja zaš�itnih ukrepov ter reševanja in pomo�i 
ob nesre�ah, predvsem nujno potrebna zaš�itna in reševalna oprema za gasilce. 
 
Sredstva so namenjena tudi investicijskim posegom v sistemu javnega alarmiranja za njegovo 
u�inkovito in ob�anom prijazno delovanje ter investicijskim posegom v javnih zakloniš�ih. 
 
07039002 - Delovanje sistema za zaš�ito, reševanje in pomo� 
 
Skladno s Programom varstva pred naravnimi in drugimi nesre�ami 2006–2010 (št. K824-6/2005, z 
dne 20.07.2006) in merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki se nahajajo v prilogi 
Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaš�ito, reševanje in pomo� (Ur.l. RS, 
št. 92/07), so tu zajeta sredstva za gasilsko zaš�itno in reševalno opremo, sredstva za opazovanje, 
obveš�anje in alarmiranje ter sredstva za gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje 
gasilstva: 
• Izgradnja gasilskega doma v Kopru: 

V letu 2006 je bil predan v uporabo nov gasilski dom. Na�rt razvojnih programov zajema 
finan�na sredstva za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za odpla�evanje 
finan�nega leasinga najetega s strani Gasilske brigade Koper. 

• Investicijsko vzdrževanje in obnova PGD: 
V letu 2010 se bo sofinaciralo obnovo fasade gasilskega doma v Krkav�ah. 

• Nakup gasilskih vozil: 
V na�rtu razvojnih programov so predvidena sredstva za odpla�ilo leasinga štirih gasilskih vozil 
za potrebe JZ Gasilska brigada Koper. Gasilska vozila so bila dobavljena v drugi polovici leta 
2006 in za�etku leta 2007. Celotno nabavo sofinancirata tudi ob�ini Izola in Piran. Predvidena 
so tudi sredstva, s katerimi se zamenjuje (ve�je vozilo za gašenje požarov v naravnem okolju) 
ali obnavlja (gasilska avtolestev in oldtimer iz leta 1951) najstarejša vozila v voznem parku 
gasilske brigade. 
Na enak na�in je izvedena obnova voznega parka za potrebe prostovoljnih gasilskih društev. V 
obdobju 2006-2016 se predvideva odpla�evanje finan�nega leasinga najetega s strani Obalne 
gasilske zveze Koper. Gasilska vozila so bila dobavljena v prvi polovici leta 2006.V letu 2010 
se bo sofinaciralo nakup gasilskega vozila ga gozdne požare za PGD Rakitovec. 

• Nakup druge zaš�itne in reševalne opreme: 
Predvideno je tudi sofinanciranje nabave druge gasilske zaš�itne in reševalne opreme za 
prostovoljne gasilske organizacije in za javni zavod, katera se nabavlja skladno z merili za 
organiziranje in opremljanje gasilskih enot. 

 
     
10         - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI  
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1003 - Aktivna politika zaposlovanja  
 
10039001   -  Pove�anje zaposljivosti 
Z ukrepom sofinanciranja odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja želi Mestna ob�ina 
Koper nadaljevati s spodbujanjem zaposlovanja in samozaposlovanja. Z navedenim ukrepom 
lokalna skupnost prispeva k zmanjševanju problema brezposelnosti. Razdelitev sredstev bo 
opravljena na podlagi Pravilnika in javnega razpisa.  
Z drugim ukrepom  vzpodbujamo usposabljanje in izobraževanje zaposlenih oseb,  s tem da si le-ti 
pridobijo teoreti�na in prakti�na znanja uporabljiva na sedanjem ali bodo�em delovnem mestu v 
podjetju.  
 
 
11         - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 
  
1102       - Program reforme kmetijstva in živilstva  
 
11029001   - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 
V letu 2010 je slovensko kmetijstvo vklju�eno v novo programsko obdobje skupne  kmetijske 
politike, za katerega so zna�ilne številne spremembe na podro�ju razvoja podeželja ter uvedba 
novih pravil EU za državne pomo�i v kmetijstvu, ki se nenehno dopolnjujejo. Posamezni ukrepi se 
izvajajo na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope, sprejetega Pravilnika o dodeljevanju državnih 
pomo�i za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni ob�ini Koper ter potrjenih shem 
državnih pomo�i za ukrepe skupinskih izjem in De minimis, ki se bodo izvajale v Mestni ob�ini 
Koper do leta 2013.  
 
Regresiranje pridelave 
V okviru regresiranja pridelave se bodo izvajali posamezni ukrepi oziroma pomo�i za vse 
kmetijske panoge, ki so zna�ilne za naše obmo�je in sicer v obliki pomo�i za spodbujanje 
proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, nakup opreme, varstvo tradicionalne krajine, 
pomo� za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva mladih kmetov, pomo� za zaokrožitev kmetijskih 
zemljiš�, pomo� za ustanovitev skupine proizvajalcev ter pomo� za pla�ilo zavarovalnih premij  na 
podro�ju živinorejske proizvodnje. Cilji navedenih pomo�i so predvsem: zmanjšanje proizvodnih 
stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,  izboljšanje kakovosti ter izboljšanje naravnega 
okolja.  
 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih obmo�ij 
 
Projekti povezani z razvojem podeželja 
Predvidena je izvedba posameznih projektov, s ciljem dodatnega razvoja dejavnosti na kmetijah in 
sicer na podro�ju razvoja predelovalnih kapacitet, širjenja turisti�ne ponudbe in opravljanju 
storitvenih dejavnosti z namenom oblikovanja kvalitetnejših kmetijskih proizvodov ter 
u�inkovitejšega nastopa na trgu. Tudi tu na�rtujemo pove�anje intenzivnosti pomo�i na ra�un 
zmanjševanja spodbujanja ukrepov v okviru zemljiških operacij ter na podlagi izkušenj dosedaj že 
izvedenih razpisov, ki potrjujejo izjemen interes kmetovalcev, predvsem za izvedbo modernizacije 
predelovalnih kapacitet ter izboljšanje opremljenosti kmetij. 
 
Razvoj dopolnilne dejavnosti 
Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah so izjemnega pomena za razvoj našega 
podeželja, zato bomo posamezne pomo�i oziroma pove�anje intenzivnosti pomo�i usmerjali v 
razvoj turisti�nih kmetij ter v razvoj predelovalnih kapacitet na kmetijah predvsem na podro�ju 
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vinarstva in živinoreje. V naslednjem obdobju je glede na dosedanji obseg vlaganj v primarno 
proizvodnjo (obnova vinogradov in olj�nikov) pri�akovati tudi ve�ji obseg vlaganj v samo 
predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, zato na�rtujemo ve�ji obseg pomo�i in posameznih  
ukrepov za spodbujanje zgoraj navedenih aktivnosti. 
 
Priprava in sofinanciranje projektov iz EU 
Sredstva so namenjena za pripravo in financiranje projektov, ki bodo delno financirana s sredstvi 
EU. Med drugim potekajo aktivnosti za projekte, za katere so že znani razpisni pogoji in s partnerji 
že pripravljamo vsebine. 
 
Na razpis OPERATIVNEGA PROGRAMA IPA SLOVENIJA-HRVAŠKA 2007-2013 
je bilo prijavljeno ve� projektov, sprejeti in v izvajanju v letu 2010 pa bodo naslednji: 

1. REVITAS – revitalizacija istrskega podeželja in turizma na istrskem podeželju. Vodilni 
partner je Mestna ob�ina Koper. Skupna vrednost projekta je 1,878 mio EUR, za Mestno 
ob�ino Koper pa 0,628 mio EUR. Projekt bo izveden do leta 2012. Po vsebini obsega 
ureditev infocentra Sv.Anton, manjših infoto�k na tematskih poteh, ureditev tematskih in 
rekreacijskih poti v Gradinskem obmo�ju zaledja Slovenske Istre, izvedbo aktivnosti za 
izdelavo metodologije revitalizacije podeželja, obnova trga Topolovec, delavnice 
suhogradnje in še kaj. 

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

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

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

1. TRADOMO – Izboljšanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti na �ezmejnem 
Programskem obmo�ju. Vodilni partner je Mestna ob�ina Koper. 

2. PorTerInfra – Transportno–logisti�ne infrastrukture med pristaniš�i in      multimodalnimi 
terminali Severnega Jadrana. Vodilni partner je Luka Koper. 

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

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

5. BLUELAB – �ezmejna delavnica za naravovarstveno vzgojo. Vodilni partner je Ob�ina 
Milje. Skupna vrednost projekta je 1.907.000,00 EUR, delež MOK je 151.000,00 EUR. 
Namen projekta je spodbujati trajnostni kulturni, šolski, ruralni in znanstveni turizem z: - 
izvajanjem skupnih aktivnosti namenjenim izobraževanju o morski biodiverziteti, - 
predstavitvijo inovativne metodologije za izobraževanje, promocijo in rabo �ezmejnega 
morskega obmo�ja kot skupnega premoženja, - vzpostavitvijo izobraževalne obalno-morske 
�ezmejne poti, - skupnim razvojem potenciale šolskega in znanstvenega turizma, - 
valorizacijo bogastva, raznoli�nosti in edinstvenosti morskih in obmorskih obmo�ij. Na 
obmo�ju ob�ine bo postavljeno šest avtomati�nih informativnih stebrov za objavo 
podatkov. 
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6. ADRIA-A – Razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja . Vodilni partner je Srednje 
evropska pobuna- izvršni sekretariat v Trstu.  

7. MOBIS – Ustanovitev �ezmejnega Centra Mobilnosti in priprava specifi�nih študij o     
mobilnosti na �ezmejnem obmo�ju.  Vodilni partner je Aries  - Azienda Speciale della 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trieste. Skupna vrednost 
projekta je 3.714.000,00 EUR, delež MOK je 325.000,00 EUR. Namen projekta je 
pove�anje privla�nosti in konkuren�nosti programskega obmo�ja in zagotovitev trajnostne 
teritorialne integracije preko ustanovitve Centra �ezmejne Mobilnosti, osnovanega na 
tehnologiji ITS in priprave specifi�nih študij o mobilnosti na �ezmejnem obmo�ju. Projekt 
bo tudi neke vrste »zbiralnik« vseh podatkov, ki so izrednega pomena za javno upravo zato, 
da lahko le-ta dolo�i in izvaja politike o mobilnosti blaga in potnikov in za promocijo 
trajnostnega razvoja na programskem obmo�ju. Opremili bomo eno avtobusno linijo z GIS 
sistemom in ustreznimi tablami na postajališ�ih. Izvedena bo študija mobilnosti na celotnem 
obmejnem obmo�ju. Znotraj ob�ine bo delovala opremljena pisarna namenjena celotnemu 
sistemu mobilnosti. 

8. GEC – Upravljanje kulturne dediš�ine na severnem delu obmo�ja CADSES. Vodilni partner 
je Ob�ina Benetke Skupna vrednost projekta je 3.150.000,00EUR, delež MOK je 
400.000,00 EUR. Primarni namen projekta je oblikovanje in izboljšanje izmenjave znanja 
na podro�ju obojestranske kulturne dediš�ine, tudi na osnovi konkuren�nosti in atraktivnosti 
slovensko-italijanskega obmo�ja, preko procesov valorizacije teritorialne dediš�ine, ki 
temeljijo na tehnologiji, raziskavah in izobraževanju. Specifi�ni cilj projekta je 
izboljševanje socialne in kulturne komunikacije, med lokalnimi ustanovami in privatnimi 
subjekti. Vzpostavljena bo mreža z 3D reprodukcijo projektnih obmo�ij v mestu. Izdelane 
bodo makete mesta Koper v razli�nih zgodovinskih obdobjih. 

9. VACULTURE – Pove�evanje vrednosti umetnosti, kulture, turizma in enogastronomije. 
Vodilni partner je Ob�ina Musile di Piave. Skupna vrednost projekta je 1.500.000,00 mio 
EUR, delež MOK je 195.000,00 EUR. Namen projekta je promocija razvoja in širjenja 
skupne kulturne dediš�ine (na nivoju obrti, enogastronomie, alternativne gostoljubnosti, 
trajnostnega turizma, umetnosti in kulture, ruralne pokrajine in jezika) in priprava in 
promocija turisti�nih itinerarjev.  

 
Dokon�na odobritev projektov je predvidena konec leta oziroma za�etek 2010. 
 
Na razpis PROGRAMA �EZMEJNEGA SODELOVANJA SLOVENIJA-ITALIJA 2007-
2013 -STANDARDNI PROJEKTI, so bili prijavljeni naslednji projekti: 
 

1. AMICITER – Pot od kaštelirjev do bunkerjev skozi obdobje 3000 let. Vodilni partner je 
Mestna ob�ina Koper. Skupna vrednost projekta je 1,500 mio EUR, delež MOK je 
296.000,00 EUR. Projekt predvideva: - izgradnjo tematskih poti v Istri, - spodbujanje 
gospodarskega in drugega razvoja podeželja, - ohranjanje avtohtonosti, zaš�ita naravne in 
kulturne dediš�ine, - omogo�anje dejavnosti mehkega turizma, vzpostavitev osnovne mreže 
tematskih poti opremljenih z informacijskimi centri in promocijskim materialom. Na 
obmo�ju ob�ine je predvidena vzpostavitev tematskih poti in njihova ozna�ba ter 
infromacijske to�ke Socerb in Osp, rekonstrukcija stolpa na Debelem rti�u, ureditev dostopa 
na kaštelir Elerji. 

2. Bench-PA-Project - Razvoj �ezmejnega institucionalnega sodelovanja s primerjalno analizo 
in prenosom dobrih praks med organizacijami javne uprave na lokalnih ravneh . Vodilni 
partner je ForSer . Skupna vrednost projekta je 973.000,00 EUR, delež MOK je 11.000,00 
EUR. Cilj projekta je izboljšati uspešnost lokalne javne uprave z opredeljevanjem in 
izmenjavo modelov, pristopov in orodij za ocenjevanje kakovosti in u�inkovitosti 
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specifi�nih javnih storitev, za katere odgovarjajo lokalne uprave v �ezmejnem kontekstu. 
Izdelan bo model �ezmejnega sodelovanja javnih institucij, katerega bo MOK kot kon�ni 
uporabnik preverila v vsakodnevnem delovanju. 

3. BIODINET – Mreža za varovanje biotske raznovrstnosti in kulturne krajine. Vodilni partner 
je Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središ�e Koper. Skupna vrednost 
projekta je 1.500.000,00EUR, delež MOK je 320.000,00 EUR. Glavni namen projekta je 
ohranitev avtohtonih in tradicionalnih pasem �ezmejnega obmo�ja in z njimi povezane 
kulturne in naravne dediš�ine, ter ohranitev vrstne in ekosistemske pestrosti traviš� z 
nadzorovano pašo oziroma sonarovnih, trajnostnim na�inom kmetovanja na �ezmejnem 
Krasu. V ob�ini je predvidena vzpostavitev parka avtohtonih rastlin in živali ter raziskave 
na podro�ju genetike (Boškarin,..).  

4. BLUEDU – �ezmejna delavnica za naravovarstveno vzgojo. Vodilni partner je Ob�ina 
Milje. Skupna vrednost projekta je 1.422.000,00 mio EUR, delež MOK je 95.000,00 EUR. 
Splošni cilj je zaš�ita biološke raznovrstnosti in zagotavljanje trajnostnega upravljanja in 
varstva naravnih virov priobalnega okolja, ki so prisotni na programskem obmo�ju; s 
pomo�jo akcije okoljskega osveš�anja namenjene mladim. Na obmo�ju ob�ine bodo 
postavljeni avtomati�ni informativni stebri za objavo podatkov. 

5. CAMAA – Center za severnojadransko vojaško arhitekturo. Vodilni partner je Dežela 
Veneto. Skupna vrednost projekta je 1.500.000,00 mio EUR, delež MOK je 100.000,00 
EUR. Splošni objektiv projekta CAMAA je smatrati to dediš�ino Vojaških zgradb kot 
spodbudo za trajno naraš�anje teritorialnega razvoja in kompetitivnosti, in tudi kot izvir 
nove socialne integracije v smeri realizacije objektivov, ki so bili na dnevnem redu za �asa 
sestankov v Lisboni in Goteborgu. Za obzidje mesta Koper bo narejen zgodovinski 
povzetek z natan�nim opisom in konzervatorski na�rt in dokumentacija za Kubed in nekaj 
arheoloških raziskav za kaštelir Elerji. 

6. CAMARIS – Carpaccio: Prepoznavni znak �ezmejnega obmo�ja. Vodilni partner je 
Univerza Ca'Foscari. Skupna vrednost projekta je 900.000,00EUR, delež MOK je 50.000,00 
EUR. Namen projekta je izboljšati komunikacijo in sodelovanje na družbenem in kulturnem 
podro�ju in premostitev obstoje�ih ovir ter š�ititi poznavanje in koriš�anje kulturne 
dediš�ine in pospeševanje kulturnih izmenjav. Vzpostavljena bo skupna blagovna znamka 
in v Kopru bo organiziran ve�ji dogodek na temo Carpaccio. 

7. CAMPTOUR – Vzpostavitev mreže za sprejem potujo�ega turizma v slovensko-
italijanskem obmo�ju, povezane z naravovarstvenimi, kulturnimi in enogastronomi�nimi 
trasami in potmi, za izboljšanje trajnostnega razvoja naravnih virov vklju�no z obnovljivimi 
viri energije.Vodilni partner je Ob�ina Ariano nel Polesine. Skupna vrednost projekta je 
1.500.000,00EUR, delež MOK je 59.000,00 EUR. Glavni cilji projekta: -upravljanje 
potujo�ega turizma s spoštovanjem do okolja, predvsem do naravovarstvenih lokacij, -
realizacija po�ivališ� za kamperje z ekološkim otokom za lo�eno zbiranje odpadkov, 
straniš�i, info-point, brezži�ni dostop do interneta, -oblikovanje internetne strani, 
promocijskega materiala ter informativnih tabel. Komunanlo bo urejen parkirni prostor za 
avtodome.  

8. CIVITAS – Integrirani centri na ulici Italija-Slovenija. Vodilni partner je Pokrajina Gorica. 
Skupna vrednost projekta je 1.290.000,00 mio EUR, delež MOK je 100.000,00 EUR. 
Trženje prireditev in povezovanje trgovcev znotraj starega mestnega jedra in ustvarjanje 
skupne blagovne znamke. Predvideno je trženje starega mestnega jedra pod eno blagovno 
znamko in ob tem tudi ureditev celotne podobe, npr. že pri�eta aktivnost ureditev izložb. 

9. HERITAGE HELPDESK – Revitalizacija urbane dediš�ine v histori�nih mestnih jedrih 
�ezmejnega italijansko-slovenskega obmo�ja. Vodilni partner je Ob�ina Gruaro. Skupna 
vrednost projekta je 1.500.000,00EUR, delež MOK je 50.000,00 EUR. Projekt Heritage 
Helpdesk predvideva obnovo objekta zgodovinskega pomena na Ribiškem trgu v Kopru 



 10 

(Slovenija) in ob njem razširitev z novogradnjo, ki bo glede na svoje predvidene dejavnosti 
javnega zna�aja prispevala k oživitvi tega dela mesta. Tržili in  promovirali bomo mestno 
jedro, turisti�ni vlakec in osveš�ali ljudi za ustrezno obnovo hiš v starem mestne jedru 
skladno s smernice Inštitut za dediš�ino Sredozemlja. 

10. PANGeA - Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje. Vodilni partner je 
Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središ�e Koper. Skupna vrednost 
projekta je 1.393.000,00EUR, delež MOK je 5.000,00EUR. Namen projekta je ponuditi 
konkretne aktivnosti (definicija kakovostnega staranja, izdelava vadbenih parkov 
namenjenim telesni aktivnosti starejših oseb, individualno prilagojene gibalne in 
prehrambne programe, rehabilitacijske protokole itd.), ki bodo dvignile kakovost staranja in 
pripomogle k izboljšanju življenjskega sloga. Predvidena je ureditev zelenih površin za 
rekreacijo starejših ob�anov. 

11. SASOTEL - Pove�anje kakovosti življenja prebivalcev na obmo�ju Slovenije in Italije z 
boljšo dostopnostjo do socialnih in zdravstvenih storitev. Vodilni partner je Mestna ob�ina 
Koper. Skupna vrednost projekta je 1.376.000,00EUR, delež MOK je 350.000,00 EUR. 
Namen projekta je pove�ati kakovost življenja skozi koordiniran razvoj zdravstvenega in 
socialnega sistema. Specifi�ni cilji so: - postavitev skupnega informacijskega programa, - 
zagotovitev temeljitega medsebojnega spoznavanja obstoje�e mreže izvajalcev, - 
zagotovitev povezovanja nevladnih organizacij, ki združujejo starostnike in njihove svojce, 
- izvajanje storitve servisnih dejavnosti (po principu socialnega servisa), - izmenjava 
specifi�nih strokovnih znanj in izkušenj. Predvidena je ureditev klicnega centra in 
tehnološka nadgradnja obstoje�ega Centra za pomo� na domu. 

12. SHOW – Poskusni observatorij politik Socialnih Stanovanj v razmerju s politikami socialne 
blaginje. Vodilni partner je ATER Trst. Skupna vrednost projekta je 1.500.000,00EUR, 
delež MOK je 350.000,00 EUR. Glavni cilj projekta je izboljšanje kakovosti življenja 
prebivalcev urbaniziranih obmo�ij, torej izboljšanje atraktivnost prostora s pomo�jo sistema 
bottom up, ki mora izhajati iz konkretnih in aktualnih potreb stanovalcev za primerno 
usmerjanje zdravstvenih in socialnih storitev. Predvidena je ureditev objekta, kjer se bodo 
izvajale dejavnosti za ciljno populacijo. 

 
Dokon�na odobritev projektov je predvidena maja meseca 2010. 
 
1103- Splošne storitve v kmetijstvu  
 
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 
Adaptacija in vzdrževanje azila 
Predvidena so nujna vzdrževalna dela na objektu azila za varstvo živali. 
 
1105       - Ribištvo  
 
11059001   - Program razvoja ribištva 
 
Ureditev ribiškega pristaniš�a: 
Ob pripravi Nacionalnega strateškega na�rta za ribištvo v obdobju 2007-2013, ki se bo financiral iz 
sredstev evropskega ribiškega sklada ter nacionalnih sredstev, je bila med glavnimi prioritetami 
ugotovljena možnost in potreba prav po ustrezni minimalni ureditvi ribiških pristaniš� ter mestih 
iztovora ribiških proizvodov. Osnovni pogoj je ureditev ustrezne ribiške infrastrukture za izvajanje 
dejavnosti (veterina, higiena živil..), zagotoviti mesto iztovora in ureditev privezov. 
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V letu 2009 bo pridobljena potrebna projektna dokumentacija za rekonstrukcijo in sanacijska dela 
ribiškega pristaniš�a v Kopru. Ustrezen razpis EU sredstev, na katerega se bomo prijavili z našim 
projektom ribiškega pristaniš�a bo predvidoma v letu 2010 na katerem pri�akujemo delež 
sofinanciranja dobrih 70% celotne investicije.  
 
 
13         - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE  
 
1302       - Cestni promet in infrastruktura  
 
13029002   - Investicijsko vzdrževanje in gradnja ob�inskih cest 
  
Investicije v KS – ceste 
Izvedle se bodo naslednje investicijske naloge: 
KS Gra�iš�e: Investicija cesta Gra�iš�e – Smokvica  je bila zaklju�ena v oktobru mesecu. 
Investicija je sofinancirana tudi s strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko v okviru sredstev EU in sicer operativnega programa regij – program razvoja obmejnih 
obmo�ij s Hrvaško v višini 441.550,00 EUR. V skladu s sprejetim investicijskim programom se 
investicija financira tudi v letu 2010.  
 
KS Marezige: predvidena je sanacija ceste Rojci – Pomjan, rekonstrukcija odseka Marezige – 
Kavali�i in sanacija ceste Kavali�i – Lopar.   
 
KS Sv. Anton: predvideno je nadaljevanje rekonstrukcije ceste Sv. Anton-Kavali�i, sanacija 
posameznih odsekov cest za zaselke Turki, Kortina in Potok 
 
KS Gradin: Cesta Kroži� – Hrvoji – Sir�i. Predvideno je fazno nadaljevanje obnove ceste proti 
vasi Sir�i. 
 
KS Boršt: Predvideno je nadaljevanje potrebnih sanacijskih del na posameznih odsekih na cesti za 
Boršt. 
 
KS Vanganel : na�rtujemo pristopiti k celoviti ureditvi ceste za vas �entur in obnovi odseka ceste 
v Boninih. 
  
KS �rni kal: za ureditev ovinka Socerb je izdelana idejna zasnova ureditve. Z ureditvijo lastniških 
razmerij se bo  ovinek v letu 2010 uredil. Predvidena je gradnja mosti�ka �ez hudournik v Ospu, 
preplastitev drse�ega ovinka po odcepu z državne ceste za Hrastovlje, preplastitev vaške ulice v 
Prapro�ah, ureditev varnega dostopa za otroke do avtobusne postaje v Ospu. 
 
KS Bertoki: predvidena je preplastitev in ureditev plo�nika na enosmerni cesti med objektom Dar 
in  postavitev  grbine na Markovi Ulici, pridobitve prostora za parkiriš�e nad igriš�em. 
 
KS Škofije: predvidena je priprava dokumentacije za rekonstrukcijo ceste Škofije-Zgornje Škofije 
in  gradnja plo�nika v Elerjih.   
   
KS Hrvatini: predvideno je asfaltiranje nekaterih ulic in parkiriš� v centru, asfaltiranje dostopne 
poti v zaselek Bužarji. Predvidena je izgradnja krožiš�a na  odseku Hrvatinske slemenske ceste. 
V okviru projekta Tradomo je zajeta izgradnja primerne infrastrukture (Hrvatinske slemenske ceste 
na SLO strani in nadaljnje povezave na IT strani) z namenom boljše povezave. Za izvedbo 
investicije ob�ina kandidira na nepovratna sredstva EU v okviru sredstev za strateške projekte 
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Slovenija – Italija.  Projekt naj bi doprinesel izboljšanje trajnostne dostopnosti in mobilnosti na 
�ezmejnem programskem obmo�ju. Vodilni partner je Mestna ob�ina Koper. Skupna vrednost 
projekta je 3.290.000 EUR, delež MOK je 1.802.000 EUR. 
Splošni cilj projekta so:  izboljšati dostopnost in trajnostno mobilnost med mesti in podeželjem ter 
tako okrepiti teritorialno kohezijo �ezmejnega obmo�ja, izboljšati sisteme komuniciranja ter 
socialno in kulturno sodelovanje z namenom odpraviti kulturne razlike in pove�ati prepoznavnost 
obmo�ja, vzpostaviti osnovne infrastrukturne pogoje in okolju prijazna transportna omrežja za 
nadgradnjo in povezovanje lokalnih infrastruktur na funkcionalno zaokroženem obmo�ju. Izveden 
bo del hrvatinske slemenske ceste in navezava kanalizacija naselja Cerej z Miljam. 
�

Rekonstrukcija Hrvatinske ceste poteka fazno. Ena od faz je bila zaklju�ena v letu 2008. V letu 
2010 so predvidena sredstva za nadaljevanje investicije. V ta namen je bila izdelana idejna zasnova 
trase ceste. Ker gre za zadnji del ureditve te ceste in poteka po strnjenem naselju, brez poseganja na 
posamezna dvoriš�a, prestavljanjem velikih podpornih zidov v privatni lasti, je potrebno predhodno 
pridobiti vsa soglasja strank.  
 
KS Pobegi �ežarji: v na�rtu razvojnih programov je zajeta sanacija udorov in izogibališ� na cesti 
za Dekane,  odstranitev plazine in škarpiranje brežin na cesti za Rižano, širitev Frenkove ulice v 
dostopu do križiš�a z glavno cesto ter preplastitev zgornjega odseka Frenkove ulice. 
 
KS Šmarje: na�rtovana sredstva vklju�ujejo pripravo za izpeljavo nove trase povezovalne ceste 
Šmarje-Pu�e, preplastitev ceste Fjeroga – Župan�i�i, sanacijo podpornega zidu na cesti za Pomjan, 
dokon�anje betonskih kolesnic na cesti za zaselek Hrbatini in preplastitev lokalne ceste v Šmarjah. 
 
KS Škocjan: predvidena je gradnja plo�nika na odseku Dinos do križiš�a Cimos, sanacija 
podpornega zidu in ceste v Bošamarinu, sanacije in preplastitve posameznih odsekov cest v 
Šantomi, nadaljevanje gradnje plo�nika Kampel Brda – Manžan, sanacija odseka ceste v Zontih 
 
KS Olmo: predvidena je sanacija  udora na stari Šmarski cesti in preplastitev posameznih odsekov. 
 
Nena�rtovane intervencije na javnih cestah vklju�ujejo sredstva, ki so namenjena izvedbam 
nena�rtovanih intervencij ns celotnem obmo�ju ob�ine. 
 

Na�rtujemo postavitev avtobusnih postajališ�  glede na potrebe po krajevnih skupnostih: Sv. Anton, 
Beli Kamen, Rakitovec, Babi�i, Krkav�e, Škocjan. 

 
Projekti za cestno infrastrukturo  
V okviru postavke je zajet velik sveženj priprave projektov za ureditev cest, parkiriš�, krožiš� in 
trgov, ki se bodo urejali v naslednjih letih. 
 
Investicije v cestno infrastrukturo v urbanih središ�ih zajemajo naslednje posege: 

- preplastitve in sanacije mestnih ulic: v okviru te postavke se bodo izvedla najbolj nujna 
dela na posameznih dotrajanih odsekih javnih cest v Kopru ter ostalem mestnem obmo�ju. 

- ureditev javnih pešpoti: predvidena sredstva zajemajo izvedbo povezav - pešpoti iz 
starega mestnega jedra, nadaljujemo z že za�etimi deli in najbolj nujnimi prenovami.  

- Ferrarska cesta s krožiš�em: v prora�unu za leto 2010 so predvidena sredstva za za�etek 
izvedbe odseka te ceste.   

- Ureditev krožiš�:  v prora�unu za leto 2010 so predvidena sredstva za pripravo projektov 
in izvedbo posameznih krožiš�.   
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- Ljubljanska cesta:  predvidena so sredstva  za pripravo projekta in za�etek izvedbe 
rekonstrukcije, ki se bo izvajal po sprejetju investicijskega programa. 

- Župan�i�eva in Garibaldijeva: predvidena sredstva zajemajo rekonstrukcijo dela teh ulic z 
obnovo infrastrukture. 

- Vanganelska ulica: Na�rtujemo za�etek ureditve Vanganelske ceste z ureditvijo krožiš�a 
ter potrebno obnovo infrastrukture v cesti. 

- Srebrni�eva ulica: Na�rtovana je preplastitev preostalega dela te ulice  

- Kolodvorska preplastitev: Predvidena je preplastitev  ceste. 

- Jenkova ulica: Predvidena je preplastitev. 

 
13029003   - Urejanje cestnega prometa  
 
Investicije v urejanje cestne infrastrukture 
Predvidena sredstva so namenjena ureditvi novih parkirnih površin, obnovi in ureditvi posameznih 
javnih parkiriš�. Sredstva so namenjena tudi za ureditev prometnih režimov za dopolnitev 
opozorilne svetlobne in prometne signalizacije ter postavitev ukrepov za zmanjševanje hitrosti. 
Predvidena so sredstva za dokon�no ureditev parkiriš�a za avtodome z vso spremljajo�o 
infrastrukturo. Izgradnja se bo delno financirala z nepovratnimi sredstvi EU v okviru sredstev za 
strateške projekte Slovenija – Italija v okviru projekta Camptour. 
 
Sredstva za delovanje RO odvoz vozil  
Planirana sredstva za nabavo opreme so namenjena  nakupu opreme za potrebe RO odvoz vozil, ki 
deluje v okviru ob�inske uprave.  
 
13029004   - Cestna razsvetljava  
 
Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih 
Investicijam v širitve in dopolnitve obstoje�ega sistema javne razsvetljave in investicijskemu 
vzdrževanju infrastrukture javne razsvetljave namenjamo vsako leto sredstva v okviru možnosti. V 
okviru na�rtovanih sredstev so zajete zajete  tudi dopolnitve javne razsvetljave po krajevnih 
skupnostih. 

 
13029006   - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest  
Predvidena so sredstva za  sofinanciranje ob�ine pri izgradnji državnih cest in krožiš� po programu 
DARSA in DRSC. 
Podpisana je bila pogodba za sofinanciranje izgradnje dveh krožiš� na državni cesti in sicer 
krožiš�e na Ljubljanski in Ankaranski cesti ter krožiš�e na Ankaranski in Kolodvorski cesti. 
Sredstva predvidena v prora�unu pokrivajo delež financiranja Mestne ob�ine Koper.  
 
Ob�ina nadaljuje s sofinanciranjem pri izgradnji južne ankaranske ceste.V skladu s sprejetim 
investicijskim programom je predvideno financiranje tudi  v letu 2010.  
V letu 2010 je predvideno tudi sofinanciranje  in za�etek izvajanja Jadranske ceste. 

 
Projektni vezani na cestno infrastrukturo 
Parenzana – kolesarska pot zdravja in prijateljstva  
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- Po Projektu Parenzana I bo po obnovi in izgradnji odsekov na Škofijah in Lama Dekani, 
ki bodo skupaj z DRSC (ministrstvo za promet) izvedeni v letu 2009 nadaljevali aktivnosti z 
investicijsko vzdrževalnimi deli na poti. 

 
- Projekt Parenzana II –Vodilni partner je Istrska županija. Skupna vrednost projekta je 

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

 
- INTERBIKE – �ezmejne intermodalne kolesarske povezave. Vodilni partner je Regionalni 

razvojni center Koper. Skupna vrednost projekta je 3,514 mio EUR, delež MOK je 0,118 
mio EUR. Glavni cilj projekta je vzpostaviti mrežo kolesarskih in rekreacijskih povezav na 
obmejnem obmo�ju in s tem prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti na �ezmejnem 
obmo�ju. Mreža bo povezovala v projekt vklju�ene subregije na �ezmejnem obmo�ju in 
sicer slovensko Istro, Kras, Brkine, Goriško, Gorenjsko ter tržaško, goriško in videmsko 
pokrajino. Na novo vzpostavljene prometne povezave bodo spodbudile varovanje okolja in 
izboljšale povezanost med mesti in podeželjem na projektnem obmo�ju. Izvedena bo 
povezava kolesarskih poti od Parencane (Bivje) do zaselka Mikoti. 

 
- ADRIA-A – Razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja . Vodilni partner je Srednje 

evropska pobuna- izvršni sekretariat v Trstu. Skupna vrednost projekta je 3.289.000,00 
EUR, delež MOK je 39.000,00 EUR. Projekt predvideva možnost razvoja skupnega širšega 
�ezmejnega obmo�ja, ki bi ga tvorila obmejna mesta, mesta na obali in v zaledju ter glavna 
prometna vozliš�a. Specifi�ni cilj projekta je projektirati tiste manjkajo�e povezave, ki 
fizi�no onemogo�ajo vzpostavitev lahke železnice in oblikovati ustrezen model delovanja 
železnice, ki bi koli�insko in kakovostno izboljšal obstoje�e železniške storitve. 

 
- PorTerInfra – Transportno–logisti�ne infrastrukture med pristaniš�i in      multimodalnimi 

terminali Severnega Jadrana. Vodilni partner je Luka Koper. Skupna vrednost projekta je 
3.021.000,00 EUR, delež MOK je 104.000,00 EUR. Namen projekta je izboljšati 
dostopnost in delovanje obstoje�ih transportnih sistemov ter spodbuditi usklajeno delovanje 
vseh pristaniš� programskega obmo�ja. Izvedene bodo kolesarske in pešpoti na Ankaranski 
vpadnici. 

 
 
14         - GOSPODARSTVO 
  
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti  

 
14029001   - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva  
 
Subvencije v gospodarstvo – državne pomo�i 
Zanimanje za subvencioniranje  modernizacije opreme za opravljanje gospodarskih dejavnosti je 
vedno ve�je. V letu 2009 so bila sredstva namenjena za izboljšanje opremljenosti 35-im 
gospodarskim subjektom. Sredstva so za leto 2010 predvidena v  enakem obsegu. Razdeljena bodo 
na podlagi javnega razpisa za leto 2010 in Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za 
podjetništvo v Mestni ob�ini Koper. 
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1403       - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  
 
14039002   - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva  
 
Sofinanciranje programov turisti�nih društev in akcij  
Nadaljujemo z zagotavljanjem sredstev za sofinanciranje turisti�nih društev, ki sodelujejo na 
aktivnostih, ki jih organizira Mestna ob�ina Koper, kot so ob�inski praznik, pustovanje, Sejem 
kmetijstva Slovenske Istre ter sofinanciranjau investicij. 
 
Investicije v turisti�no infrastrukturo 
Vklju�ujejo sredstva za: 

- nabavo opreme za potrebe izvajanja prireditev (prireditveni tepih, mize, prenosno 
ozvo�enje, elektri�ne omarice) 

- nabava dodatnih prodajnih mest na Semedelski cesti (5 kom), vzdrževanje obstoje�ih 
prodajnih mest na Potniškem terminalu in Pristaniški ulici, 

- izdelava in nabava novih turisti�no informativnih tabel v Kopru in zaledju (celostna 
ureditev kulturnih in naravnih znamenitosti), 

- nabava opreme za nove turisti�no informativne to�ke (predvsem v namestitvenih obratih, 
gostilnah itd.). 

 
Obnova �rnokalskega gradu - utrdbe San Sergio obsega sanacijo ruševin in ponovno 
izgradnjo obrambnega zidu in tal s tem, da je bil dostop - most do utrdbe na skali zgrajen pred leti.  
Obnova poteka preko investitorja Agrarne skupnosti �rni Kal s financiranjem s strani Ministrstva 
za Kulturo (50%) in MOK (50%). Urejena utrdba, ki predstavlja pomembni �len v verigi utrdb na 
Poti Gradov, bo izjemna razgledna in turisti�na to�ka na tem delu Slovenske Istre. 
 
 
15         - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ�INE  
 
1502       - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor  
 
15029001   - Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 

Projekt ravnanja z odpadki – deponija 
Sredstva na tej postavki so namenjena ureditvi regijskega centra in  sanaciji odlagališ�a v Dvorih. 
Program izvedbe regijskega centra za ravnanje z odpadki (RCRO) zajema izdelavo idejnih 
projektov, investicijske dokumentacije in projektov v fazi PGD za RCRO, komunikacijsko 
podporo, financiranje predsednika projektnega sveta in izgradnjo objekta RCRO, vklju�no s 
strokovnim nadzorom. Vlaganja v odlagališ�e Dvori zajema izvedbo sanacije dela odlagališ�a po 
programu prilagoditve. V okviru tega projekta se �rpajo namenska sredstva taks za obremenjevanje 
okolja.  

 
15029002   - Ravnanje z odpadno vodo  
 
Investicijsko vzdrževanje mešanega in meteornega sistema kanalizacije 
Zaradi dotrajanosti meteorne kanalizacije so za investicijsko vzdrževanje sistema v letu 2010 
zagotovljena sredstva in sicer v višini 250.000 EUR. V tem okviru je zajeta tudi obnova kolektorja 
Slavnik. 
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Sofinanciranje investicij v ravnanje z odpadno vodo 
- Fekalna kanalizacije v naselju Šmarje – v  letu 2010  nadaljujemo z izvedbo odseka 

fekalne kanalizacije v naselju Šmarje.  

- Gradnja fekalne kanalizacije na obmo�ju Zazida predvideno je financiranje skladno s 
sprejetim investicijskim programom. Investicija je sofinancirana s stani prora�una EU. 

- Kanalizacija Vojkovo nabrežje: v sklopu ureditve Vojkovega nabrežja je bila zajeta tudi 
obnova kanalizacije. Sredstva v letu 2010 zajemajo kritje pogodbenih obveznosti po 
sprejetem investicijskim programom. 

- V sklopu navezave kanalizacije na obalno centralno �istilno napravo je predviden za�etek 
izgradnje kanalizacije Škofije I.  in kanalizacije Dekani I. Izgradnja obeh vej kanalizacije 
je vezano na sofinanciranje iz sredstev prora�una EU. 

- Kanalizacija  v Podgorju:  V prora�unu so predvidena sredstva za sofinanciranje  
obveznosti že izvedene kanalizacije sofinancirane iz dolgoro�nega kredita v preteklih letih. 

- Za kanalizacijo v Bragetih in Loki so predvidena sredstva za pripravo projektne 
dokumentacije. 

- V prora�unu MOK za leto 2010 so predvidena tudi sredstva izgradnjo hišnih priklju�kov na 
kanalizacijsko omrežje in dela kanalizacijskega omrežja v Škocjanu in Bošamarinu. 

- V prora�un je vklju�en tudi projekt SEA CARE, ki predvideva sofinaciranje izgradnje 
kanalizacije na Moletu v Žusterni in sicer iz sredstev predpristopnih pomo�i – Jadranska 
pobuda. 

- V okviru programa obnove kanalizacijskega omrežja se zagotavlja sredstva od najemnin od 
gospodarske javne infrastrukture – kanalizacijsko omrežje. 

 

Obalni projekt centralne �istilne naprave 

Dela so bila zaklju�ena v letu 2009 in uspešno je bil izveden tudi tehni�ni pregled. Sedaj poteka 
enoletno poskusno obratovanje. Glede na to, da je nosilec investicije Mestna ob�ina Koper so za 
izvedbo zajeta tudi sredstva ob�ine Izola (prora�unska sredstva in takse za obremenjevanje voda), 
ki so potrebna za zaklju�itev celotne investicije.  

 
1506       - Splošne okoljevarstvene storitve  
 
15069001   - Informacijski sistem varstva okolja in narave  
V okviru programa zagotavljamo sredstva za informacijski sistem varstva okolja in narave in 
zajema sofinanciranje in sodelovanje v naslednjih projektih:  
 
Projekti vezani na varstvo okolja 
Projekti bodo pripravljeni za kandidiranje na sredstva v okviru programa �ezmejnega sodelovanja 
Slovenija Italija 2007-2013 in ostale razpise, ki bodo namenjali sredstva za podro�je varovanja 
okolja in naravne dediš�ine.  
V tem sklopu je zajet tudi projekt sofinanciranja alternativnih virov energije, v okviru katerega bo 
ob�ina zagotovila financiranje naložbe v obnovljive vire v izobraževalne namene. 
 
Projekt mobilnost  
Projekt je prijavljen na razpis za sofinanciranje strateških projektov druge stopnje v okviru 
programa �ezmejnega sodelovanja Slovenija Italija 2007-2013.  
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Predvideva ustanovitev �ezmejnega Centra Mobilnosti, na podlagi tehnologij ITS, ki bo omogo�il 
zbiranje vseh podatkov o prometnem sistemu bodisi na italijanski kot na slovenski strani, ter 
posredovanje le-teh subjektom, kot so krajevni prebivalci, podjetja in prometnimi operaterji, javne 
oblasti in krajevne ustanove; cilj je ustanovitev neke vrste »borze« mobilnosti, ki bi ustvarila ve�jo 
usklajenost med povpraševanjem in ponudbo. Prav tako zajema pripravo specifi�nih študij v zvezi z 
mobilnostjo na �ezmejnem obmo�ju s pomo�jo podatkov, zbranih preko Centra mobilnosti, z 
namenom zbiranja skupnih predlogov za izboljšanje in spremembo teritorialnega na�rtovanja in 
podro�ja prevozov za doseganje okoljske trajnosti. 
 
 
16         - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 
DEJAVNOST  
 
1602       - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija  
 
16029003   - Prostorsko na�rtovanje  

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

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

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

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

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

o potrebno je pripraviti vse potrebne strokovne podlage v skladu z izhodiš�i in 
usmeritvami MOP in nosilcev urejanja prostora pri pripravi prostorskega akta: DIIP-
E , maritimna študije , študija variant, okoljsko poro�ilo in sicer za predvidene 
ureditve obalnega obmo�ja, kjer posegi posegajo v morje 

- idejne zasnove, idejni projekti, strokovne podlage  
o osnovni namen je na podlagi izhodiš� in ciljev za razvoj  preveritev in pridobitev 

idejnih zasnov za pripravo strokovnih podlag  za nadaljnje rešitve in izhodiš�a za 
nadaljnje postopke v prostoru . Izdelane idejne zasnove in idejni projekti kot  
posamezne strokovne podlage so podlage za pripravo posameznih OPPN.  

 
1603       - Komunalna dejavnost 
 
16039001   - Oskrba z vodo  
V naslednjem štiri letnem obdobju so predvidene aktivnosti s katerimi zagotavljamo pokritje 
celotnega obmo�je MOK  z vodno preskrbo. Predvideni viri za izvedbo investicij na tem podro�ju 
so sofinanciranje s strani javnega podjetja, prora�unska sredstva ter prijava projektov na razpise 
neposrednih regionalnih spodbud in sredstev EU. 
 

Sredstva se zagotavljajo za  naslednje investicijske naloge: 

- Zazid – investicija izgradnje vodovoda se vodi skupaj z izgradnjo kanalizacije. Investicija 
je delno financirana z nepovratnimi sredstvi 3. razpisa ESRR (SVRL), operativni program 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov, razvojne prioritete Razvoj regij. V skladu s 
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sprejetim investicijskim programom je predvideno financiranje tudi  v letu 2010. Z 
vodovodnim omrežjem v dolžini 3920 tm je v Zazidu  83 prebivalcev pridobilo vodo iz 
javnega vodovoda. 

- Izgradnja vodovoda Padovani – Hliban. V letu 2010 je predvidena nadaljnja izgradnja 
vodovodnega omrežja na tem obmo�ju. 

- Vojkovo nabrežje: ob sanaciji Vojkovega nabrežja se je celovito uredila tudi ostala 
infrastruktura skladno s prejetim investicijskim programom. V letu 2010 se zaklju�i kritje 
pogodbene obveznosti. 

- vodovod Urbanci – Badiha V letu 2010 se krije pogodbene obveznosti za izgradnjo 
vodovodnega omrežja na tem obmo�ju v skladu sprejetim investicijskim programom.  

- Rezervoar Žusterna: Predvidena je izgradnja rezervoarja v novi zazidavi. 

- Hidravli�na izboljšava vodovodnega sistema Obale. V letu 2009 je ob�inski svet potrdil 
investicijski program, ki zajema obnovo vodovodnih sistemov v letih 2010-2013. Za 
izvedbo investicije je predvideno sofinanciranje iz sredstev Kohezijekega sklada prora�una 
EU. 

- V letu 2010 je predvidena tudi izgradnja vodovodnega sistema ob južni Ankaranski 
vpadnici . 

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

 
16039002   - Urejanje pokopališ� in pogrebna dejavnost  
 
Investicije v pokopališ�a v KS 
V letu 2010 se nadaljuje ali zaklju�uje investicije,  pri�ete v preteklih letih in pristopa k nekaterim 
novim. Izvajala se bodo dela za sanacijo pokopaliških zidov, ureditev dostopov in parkirnih 
površin, tlakovanje poti na pokopališ�ih, sanacija mrliških vežic in pri�ele se bodo investicijske 
naloge za širitev nekaterih pokopališ�. Na pokopališ�u v Dekanih bo že pridobljena površina za 
širitev v letu 2010 urejena in pripravljena za dodatna pokopna mesta. Nadaljevala se bo  
investicijska naloga širitve pokopališ�a na Gažonu. Zagotovljena so sredstva za širitev pokopališ�a 
v Stepanih, za ureditev poti in dostopov  na pokopališ�a v Trseku in Marezigah, �rnem Kalu in 
Podpe�i. Na pokopališ�u v Laborju se bodo nadaljevala dela za sanacijo obodnega zidu. Pripravljali 
se bodo tudi  projekti za širitev pokopališ� Šmarje in Rakitovec.  V letu 2010 bo zaklju�ena tudi 
sanacija vežice na pokopališ�u v Kubedu.  
 
Sofinanciranje mestnih pokopališ� 
V okviru planiranih sredstev se bo nadaljevalo s širitvijo pokopališ�a ter ureditvijo obstoje�ega dela 
pokopališ�a. Prav tako v okviru programa 16 zagotavljamo tudi sredstva za odkupe zemljiš� za 
širitev pokopališ�a. 
 
16039003   - Objekti za rekreacijo  
 
Ureditev objektov za rekreacijo  
Vklju�uje investicijsko vzdrževanje, obnove javne infrastrukture in sredstev novih objektov za 
rekreacijo.   
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Ureditev objektov za rekreacijo zajema investicijsko vzdrževanje kopališ�a Žusterna, kjer se bodo 
izvedla najnujnejša investicijska dela in investicijsko vzdrževanje mestnega kopališ�a v Kopru. 
Predvidena so tudi sredstva za nadaljnjo ureditev športnega igriš�a v Žusterni in obzidja ob Severni 
obvoznici. Pristopilo se bo k ureditvi parkovnih površin v mestu, dekorativni osvetlitvi Titovega 
trga, ureditev plaže ob Semedelski pešpoti ter ozelenitev javnih površin v mestu. V Ankaranu je 
predvidena ureditev parka v centru Ankarana in ureditev pešpoti v Ankaranu od centra do cerkve in 
ureditev plaže Valdoltra in plaže v Lazaretu. 
 
Nadaljevali bomo s postavitvijo varovalnih ograj, postavitvijo kovinskih koli�kov kot pomo� pri 
urejevanju prometnih razmer in varnosti pešcev, z zamenjavo igral na otroških igriš�ih, uli�nih 
košev v primestju in mestnem jedru ter z ostalim investicijskim vzdrževanjem javne infrastrukture. 
 
Otroška in športna igriš�a v KS 
Planirana so sredstva namenjena za investicijsko – vzdrževalna dela na igriš�ih na podeželju in za 
dokon�anje nekaterih investicij, pri�etih v preteklih letih.  
 
V prora�unu za leto 2010 letu so planirana sredstva namenjena za investicijsko – vzdrževalna dela na 
igriš�ih na podeželju in za dokon�anje nekaterih investicij, pri�etih v preteklih letih ter ve� novih 
investicijskih nalog.  
V Popetrah je na�rtovana izgradnja manjšega, ve�namenskega objekta ob igriš�u, na igriš�u Prade je 
predvideno zapiranje objekta z namenom ureditve režima uporabe,  v Borštu odkup zasebnih 
lastniških deležev parcel,  na katerih leži igriš�e ter postavitev ograje, v Hrvatinih postavitev dodatnih 
zaš�itnih mrež in preplastitev teniških igriš�, v Hrastovljah izgradnja novega športnega igriš�a, v 
Bertokih ureditev baliniš�a in površine z otroškimi igrali, nadaljevanje urejanja baliniš�a na Škofijah 
ter priprava dokumentacije za ureditve ve�namenske površine v �rnem Kalu. 
 
16039005   - Druge komunalne dejavnosti  
 
Investicije v drugo komunalno opremo KS  
V sklopu te postavke je predvidena priprava projektne dokumentacije, popisov del in nadzorov, 
sredstva za neplanirana nujna dela in investicije v drugo komunalno infrastrukturo,   opremljanje 
KS z oglasnimi oz. obvestilnimi tablami ter gradnja oziroma postavitev avtobusnih �akalnic na 
podeželju. Kot samostojne postavke so predvidene naslednje naloge: asfaltiranje ve�namenskega 
prostora ob šoli v Truškah, ureditev platoja pod  zadružnim domom v Marezigah, dela za 
dokon�anje zapiranja hudournika v Kubedu, ureditev parka ob spomeniku v Sv Antonu, asfaltiranje 
in ureditev parkiriš�a v Pobegih, sanacija popornih zidov ter ureditev vodnega zajetja  v Rakitovcu. 
Posebej so planirana sredstva za nujne intervencijske ali vzdrževalne posege na komunalni 
infrastrukturi v KS. 

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

V letu 2010 so predvidena tudi sredstva za ureditev javnih sanitarij. 

Ob�ina bo tako kot v letu 2009 zagotovila sredstva za nujno sanacijsko vzdrževanje priobalnih 
zemljiš�, ki so sicer v upravljanju države, in s tem prepre�ila  najhujše posledice ob eventualnih 
nalivih in poplavah. Za izvedena dela bomo državi izstavili zahtevek za refundacijo sredstev. 

 

1605       - Spodbujanje stanovanjske gradnje  
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16059002   - Spodbujanje stanovanjske gradnje  
 
Predvidena sredstva zajemajo transfer za sofinanciranje nakupa neprofitnih stanovanj v okviru 
Javnega stanovanjskega sklada MOK. Za izvedbo celotne naložbe je predvideno tudi sofinanciranje 
Republiškega stanovanjskega sklada. V teku so usklajevanja za celovito izvedbo projekta in 
možnost zagotovitve virov sofinanciranja. 
 
1606       - Upravljanje in razpolaganje z zemljiš�i (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna 
zemljiš�a)  
 
16069001   - Urejanje ob�inskih zemljiš�  
 
Aktivnosti ter naloge, ki se bodo izvajale za opremljanje zemljiš� s komunalno infrastrukturo 
zajemajo naslednje projekte:  

- Olma, kar vklju�no kon�no rekonstrukcijo Dolinske ceste ter preostale primarne ter 
sekundarne gospodarske javne infrastrukture na tem obmo�ju, 

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

- Gradnja komunalne infrastrukture za ureditveno obmo�je – Oltra, ki vklju�uje pla�ilo 
pogodbenih obveznosti. 

- Zajete so tudi aktivnosti in naloge v povezavi z opremljanjem zemljiš� z gospodarsko javno 
infrastrukturo na preostalih posameznih obmo�ij (posamezna obmo�ja mesta kot tudi druga 
manjša obmo�ja v Mestni ob�ini Koper).  

 
Naloge se bodo izvajale fazno in z vklju�evanjem vseh možnih virov. Program opremljanja se 
vsako leto dopolnjuje s temeljitimi ukrepi u�inkovitega komunalnega opremljanja na celotnem 
obmo�ju ob�ine in sprejetimi programi opremljanja. 

 
16069002   - Nakup zemljiš�  
 
V na�rtu razvojnih programov 2010-2013 se skladno s prostorsko politiko opremljanja stavbnih 
zemljiš� zagotavljajo sredstva za odkupe zemljiš�, zamenjave in uveljavljanje predkupne pravice. 
V letu 2010 se na�rtuje nadaljevanje odkupov nepremi�nin na obmo�ju Sermina ter Hrvatinov, 
odkupov nepremi�nin za gradnjo posamezne infrastrukture. Nadaljnje se na�rtujejo odkupi zemljiš� 
za ureditev Slemenske ceste v Hrvatinih, za izgradnjo posameznih krožiš�. Obenem se v navedenem 
letu na�rtujejo odkupi zemljiš� v okviru ureditve novega stadiona v Kopru, kolesarske steze in 
plo�nika v Bošamarin – Brda- Manžan. 
V tem sklopu zagotavljamo tudi sredstva za uveljavljanje predkupnih pravic, odkupe vezane na 
izgradnjo posamezne ob�inske infrastrukture in reševanja drugih premoženjsko pravnih zadev. 
 
Na�rtujemo odkupe posameznih nepremi�nin na obmo�ju Bertoške bonifike, zaradi realizacije 
izgradnje Ankaranske vpadnice, odkupe nepremi�nin za realizacijo projekta Centra za ravnanja z 
odpadki in Centralne �istilne naprave, ureditev lastniških razmerij okolice  doma  KS Boršt,  odkup 
zemljiš� potrebnih za ureditev javnih površin ob ZD Marezige, za ureditev prostora za druženje na 
prostem ter pripadajo�ega parkiriš�a v dolini reke Dragonje in odkup zemljiš� potrebnih za ureditev 
Jadranske ceste. 
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17         - ZDRAVSTVENO VARSTVO  
 
1702       - Primarno zdravstvo  
 
17029001   - Dejavnost zdravstvenih domov  
 
Izgradnja zdravstvenega doma v Kopru 
V letu 2006 je bila dokon�ana izgradnja nadomestnih prostorov novega zdravstvenega doma na 
Ljubljanski cesti. Omogo�a uspešno delovanje vseh zdravstvenih služb in ambulant, ki so delovale 
razpršene na raznih lokacijah v neustreznih in premajhnih prostorih. Tako v novem objektu 
delujejo: Dispanzer za plju�ne bolezni, TBC in RTG, Center za prepre�evanje in zdravljenje 
odvisnosti od prepovedanih drog, Splošna ambulanta, Dežurna zobna ordinacija, Dispanzer 
medicine dela, prometa in športa, Patronažno zdravstveno varstvo in nega na domu ter 
Psihohigienski dispanzer. V novem objektu smo zagotovili tudi prostore za Društvo »SVIT«, 
predvideni so prostori za novo lekarno. 
 
V na�rtu razvojnih programov so predvidena sredstva za odpla�ilo 20 letnega leasinga. 
 
 
18         - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE  
 
1802       - Ohranjanje kulturne dediš�ine  
 
18029001   - Nepremi�na kulturna dediš�ina 
Subvencije lastnikom za urejanje skupnih delov objektov 
V letu 2010 nadaljujemo z ukrepom sofinanciranja obnove fasad v starem mestnem jedru. 
Sofinanciranje deleža vlaganj v obnovo fasad lastnikom objektov se je izkazal kot u�inkovit ukrep 
spodbujanja prenove mestnega jedra.  
 
Prenova  
Sredstva so zagotovljena za razli�ne operativne odhodke, ki so potrebni za izvedbo osnovnega 
programa in pripravo projektov z namenom prenove posameznih objektov v mestnem jedru.  
 
Sanacija sv.Fran�iška 
V letu 2010 bomo nadaljevali s pripravo sanacije in prezentacije spomenika cerkve Sv. Fran�iška 
na Martin�evem trgu v Kopru. Objekt ima status spomenika (Odlok o razglasitvi posameznih 
nepremi�nih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v MOK, Uradne objave, št.1/93), zato je za 
sanacijo bilo potrebno izdelati najprej konservatorski program. Na podlagi izdelanega 
konservatorskega programa smo v letu 2009 že izvedli javni razpis za izdelavo investicijske 
dokumentacije do pridobitve gradbenega dovoljenja za izvedbo investicije.  S pripravljeno 
investicijo se bomo prijavili na odgovarjajo� javni razpis, ki ga bo objavilo Ministrstvo za kulturo, 
in na morebitni javni razpisi za koriš�enje evropskih sredstev.V MOK bomo s to investicijo 
poskrbeli za obnovo spomeniškega objekta in mu namenili novo namembnost, in sicer bo to 
protokolarno prireditvena dvorana. 
 

Prenova vaških jeder 
Obnova objektov kulturne dediš�ine, pomembne in zna�ilne za dolo�en kraj ali obmo�je 
predstavlja v tem primeru nadaljevanje projektov celostnega razvoja podeželja ali inicialnih 
razvojnih na�rtov, ki so bili v preteklosti sofinancirani iz razpisov posameznih  ministrstev ali 
projektov, ki so se v preteklosti že financirali iz prora�una MOK.   
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Vezano na pridobitev sredstev iz skladov za razvoj podeželja je na�rtovano tudi dokon�anje obnove 
Bržanove doma�ije v Smokvici, ki je zaš�iten kulturni spomenik in ki bo isto�asno služila kot 
informacijska to�ka in kot prostor, v katerem se bodo  odvijale razli�ne prireditve in dejavnosti, 
vezane na oživljanje in ovrednostenje naravne in kulturne dediš�ine tega dela podeželja.  
Prav tako pa so predvidena sredstva za sanacijo vodnih virov in ureditev vaškega jedra v Šmarjah, 
ki predstavljajo kulturno in gospodarsko dediš�ino podeželja in za katere bo možno pridobiti 
dodatna sredstva iz razli�nih skladov. 

 
 
18029002   - Premi�na kulturna dediš�ina  
 
Investicijsko vzdrževanje – Obnova Pokrajinskega muzeja Koper ob 100. obletnici delovanja: 
Objekt na Kidri�evi 19 je nuno potreben sanacije. Ob�ina je zato pristopila k projektu obnove 
Pokrajinskega muzeja. Projekt bo obsegal selitev uprave iz pala�e na Kidri�evi 19. Prostore v 
pala�i pa bomo primerno uredili in obnovili ter jih namenili razstavni dejavnosti in dejavnosti z 
obiskovalci. Na pala�a Belgramini Tacco je potrebno sanirati tudi vsa okna in obnoviti fasado. V ta 
namen smo pripravila idejno zasnovo in vso potrebno investicijsko dokumentacijo z gradbenim 
dovoljenjem za obnovo stavbe na Kidri�evi 19. Z omenjeno dokumentacijo smo se v mesecu 
oktobru 2009 prijavili na javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v 
okviru evropskega sklada za regionalni razvoj. Razpis je objavilo Ministrstvo za kulturo. Rezultati 
omenjenega razpisa naj bi bili znani v mesecu decembru 2009. 
 
1803       - Programi v kulturi  
 
18039001   - Knjižni�arstvo in založništvo 
Nabava opreme 
Iz prora�unskih sredstev za nabavo opreme bomo knjižnici sofinancirali   nabavo knjigomatov. 
Knjižnica se namre� uspešno prijavlja na javni razpis Ministrstva za kulturo za nabavo knjižni�ne 
tehnologije. Pogoj za pridobitev sredstev na javnem razpisu pa je sofinanciranje te nabave tudi s 
strani ustanovitelja. 
 
Investicijsko vzdrževanje: S sredstvi bomo izvajali nujna investicijsko vzdrževalna dela.  
  
18039002   - Umetniški programi  
 
Obnova Gledališ�a 
V letu 2008 smo pri�eli z obnovo in sanacijo gledališke dvorane, foayea in cafe teatra. Investicijo 
smo zaklju�ili v septembru 2009, finan�no pa bo investicija pokrita tudi s sredstvi v letu 2010. Z 
investicijo smo pridobili sodobnejšo in funkcionalnejšo gledališko dvorano in foaye. Za investicijo 
smo preko javnih razpisov pridobili tudi sredstva iz Norveškega finan�nega mehanizma in 
Ministrstva za kulturo.  
 
Predvidena so tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje gledališ�a v višini 13.500 EUR. 
 
1804       - Podpora posebnim skupinam  
 
18049003   - Podpora narodnostnim skupnostim  
 
Investicijski transfer za SSIN 
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Tudi v prora�unu za leto 2010 zagotavljamo sredstva za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja 
in nakupa opreme za Samoupravno skupnost italijanske narodnosti po predlogu narodnostne 
skupnosti. 
 
1805       - Šport in prosto�asne aktivnosti  
 
18059001   - Programi športa 
 
Mestni stadion  

V prora�unu 2010 so predvidena sredstva za financiranje izgradnje stadiona v Kopru, ki ga Javni 
zavod za šport na�rtuje izvesti s finan�nim leasingom. 
 

ŠRC Ankaran 

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

V letu 2010 predvidevamo izvedbo ureditve novega centra vodnih športov v Ankaranu, ki bo 
zajemal prostorske pogoje za vrsto športnih aktivnosti za razli�ne vodne športe, ki zahtevajo 
specifi�no infrastrukturo. 
 

Ve�namenska dvorana Bonifika 

V okviru urejanja športne dvorane v Bonifiki bomo bomo zagotovili sredstva za popla�ilo 
obveznosti ureditev prezra�evanja in nakup opreme. 
 

Športni park Bonifika 

V okviru sredstev za investicijske naloge so na športnem parku Bonifika v letu 2010 predvidena 
sredstva za nabavo opreme ter celostno ureditev Športnega parka Bonifika (razsvetljava, ureditev 
trim steze, povezovalnih poti, travnatih površin in video nadzora). 
 
 
Športni park Dekani 

V okviru športnega parka Dekani so predvidena sredstva za popla�ilo investicije razsvetljave na 
velikem igriš�u z umetno travo. 
 
V okviru prora�una za programe športa so v na�rtu razvojnih program predvidena sredstva za 
odpla�evanje leasinga ve�anamenske dvorane Bonifika.  
 
18059002   - Programi za mladino 
 
V okviru ureditve mladinskih centrov  zagotavljamo sredstva za izvedbo programov in projektov 
otrok in mladine, sredstva bodo dodeljene na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov in 
programov za otroke in mladino v Mestni ob�ini Koper za leto 2010.  
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19         - IZOBRAŽEVANJE  
 
1902       - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok  
 
19029001   - Vrtci 

• Ureditev igriš� - V letu 2010 nadaljujemo intenzivno obnovo ter vzpostavitev varnih ter 
sodobnih otroških igriš� ob vrtcih v MOK. Primarno bomo uredili igriš�e ob enoti 
Vanganel, enoti Kekec ter ostalo. 

• Ureditev Vrtca Pobegi - Nov objekt vrtca je bil v letu 2009 dokon�an in že obratuje, v letu 
2010 planiramo pla�ilo preostalih finan�nih obveznosti. 

• Ureditev Vrtca Ankaran - Gradnja nove enote vrtca poteka skladno s terminskim planom 
po katerem bo vrtec lahko sprejel do 7 oddelkov predšolske vzgoje septembra 2010. 
Sredstva so namenjena pla�evanju leasing obrokov, ki bodo zapadli v pla�ilo leta 2010. 

• Ureditev igriš�a Slavnik - Gre za zahtevnejšo in smiselno zaokroženo investicijo celostne 
ureditve okolice enote Slavnik, s �imer bomo zagotovili otrokom optimalne pogoje za 
varstvo.  

• Ureditev enote v Rozmanovi - V letu 2010 planiramo naro�ilo in pla�ilo projektne 
dokumentacije. 

• Ureditev vrtca Škofije - V letu 2010 planiramo naro�ilo in pla�ilo projektne dokumentacije 
za dograditev vrtca na Škofijah s 3 oddelki. 

• Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih - za investicijska in vzdrževalna dela vrtcev, s 
poudarkom na enoti Kekec in Markovec. 

• Ureditev enote Delfino Blu - Koper - uredili bomo dodatno igralnico v sosednjem objektu, 
kjer je predvidena umestitev tudi Kriznega centra za otroke in mladostnike.  

• Ureditev enote Delfino Blu - Bertoki - z izselitvijo podnajemnika so bili ustvarjeni pogoji, 
da se celotni objekt nameni podro�ju izobraževanja.  

• Nabava  opreme in igrala - za nabavo opreme na osnovi sprejetega plana nabave in na 
osnovi ra�unov o opravljenih nabavah. Sredstva smo povišali zaradi višjega števila 
oddelkov. 

 
1903       - Primarno in sekundarno izobraževanje  
 
19039001   - Osnovno šolstvo  
 
Najpomembnejša naloga ob�ine na podro�ju osnovnega izobraževanja je zagotavljanje prostorskih 
pogojev za devetletni program osnovnih šol, pri �emer Mestna ob�ina Koper v zadnjih letih 
pospešeno uresni�uje zastavljeni program investicij po sprejetem prioritetnem vrstnem redu.  
 
V okviru programa so predvidene naslednje investicijske naloge: 

- Ureditev prostorov Glasbene šole: v objektu OŠ Koper bomo v naslednjih letih, skladno z 
zmanjševanjem števila oddelkov osnovne šole, postopoma predajali prostore Glasbeni šoli 
Koper, ki so ji namenjeni že po osnovnem projektu, ki pa jih bo potrebno ustrezno preurediti 
glede na specifiko dejavnosti. V letu 2010 na�rtujemo ureditev kabineta; 

 

- Podružni�na šola Sveti Anton: V letu 2010 so predvidena sredstva v okviru sprejetega 
investicijskega programa za izgradnjo nadomestne podružni�ne šole OŠ Prade v Sv. Antonu;  

 
- OŠ P.P. Vergerio il Vecchio Koper: Investicijo smo prijavili na razpis MŠŠ za 

sofinanciranje investicij v letu 2009. Dokumentacija predvideva temeljito obnovo objekta z 
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nadzidavo, s �imer bomo zagotovili ustrezne prostore in pogoje za izvajanje šolskega 
programa. V letu 2010 je predvideno pla�ilo projektne dokumentacije. Skladno z zakonodajo 
mora država zagotoviti sredstva za investicije v šole narodne skupnosti; 

- OŠ Marezige: V letu 2010 je predvideno pla�ilo projektne dokumentacije za investicijo s 
katero bomo obstoje�i objekt temeljito obnovili ter zagotovili pogoje za izvedbo šolske in 
predšolske dejavnosti; 

- OŠ Škofije: v letu 2010 je predvideno pla�ilo že naro�ene projektne dokumentacije ter 
pri�etek izvajanja investicije nadomestne gradnje objekta osnovne šole, saj obstoje�i objekt 
tehni�no ni ve� ustrezen. Z nadomestno gradnjo se bo tudi zagotovilo optimalne pogoje za 
šolsko populacijo. 

- OŠ Gra�iš�e: v letu 2010 je planirana ureditev podstrešja v obstoje�em objektu zaradi 
pomanjkanja prostorov, ki so posledica ve�jega števila oddelkov predšolske vzgoje. 

- OŠ Anton Ukmar: Predvidena so sredstva za nujni gradbeni poseg v centralno kuhinjo ter za 
sofinanciranje ureditve preplastitve zunanje atletske steze ob objektu osnove šole.  

- Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih: potrebe po nujnih vzdrževalni delih v osnovnih 
šolah so zelo velike. Tako se že v leto 2010 prenašajo že evidentirane naloge, ki še niso bile 
realizirane, poleg tega pa se zaradi dotrajanosti nekaterih objektov pojavljajo nova nujna dela. 
Na podlagi izkušenj se je v zadnjih letih bistveno pove�ala tudi potreba po zagraditvi okolice 
šol v smislu zagotavljanja varnosti in �isto�e.  

- OŠ Hrvatini in OŠ Dekani - s temeljitimi in celostnimi investicijsko vzdrževalnimi deli 
bomo na obeh objektih zagotovili optimalne pogoje za pouk; 

- Oprema: sredstva šole namenjajo za nabavo ra�unalniške opreme, ki jo pridobijo preko 
razpisov MŠŠ s 50 %- nim sofinanciranjem s strani ministrstva;  

 
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 
 
20049003 Socialno varstvo starih 
 
Center za pomo� na domu Mali princ  
Center za pomo� na domu Mali princ izvaja storitev varovanja na daljavo s pomo�jo posebnih 
telefonskih naprav za priklic pomo�i. Zaradi dotrajanosti in poškodb nekaterih naprav, potreb po 
dodatnih obeskih z rde�o tipko in mobilnih telefonskih napravah za priklic pomo�i, so v letu 2010 
predvidena sredstva za nakup dodatnih naprav, in sicer cca 13 posebnih telefonskih naprav in cca 
20 mobilnih naprav za priklic pomo�i. Nakup posebnih telefonskih naprav sofinancira Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve v višini 50 % vrednosti investicije. 

 
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 
 

Med drugim bomo v sodelovanju s Centrom za socialno delo Koper intenzivno nadaljevali z že 
pri�etim razvojnim projektom vzpostavitve Kriznega centra za otroke in mladostnike v Kopru, na 
naslovu Kolarska 10.     
V ob�ini potekajo aktivnosti za ureditev Kriznega centra za otroke in mladostnike. Do sedaj je bila 
pridobljena celotna projektna dokumentacija. V prihodnjem letu upamo na uspešno prijavo projekta 
SHOW, ki bi nam zagotovil ve�ji del sredstev za realizacijo investicije. V ob�inskem prora�unu za 
leto 2010 je na podro�ju socialnega varstva predviden del sredstev za nakup opreme kriznega 
centra, celotna sredstva za izvedbo nadzora investicije ter sredstva za izvedbo programa dnevnega 
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centra od predvidenega pri�etka njegovega delovanja. Izvajalec programa bo Center za socialno 
delo Koper. 
 
S ciljem pove�anja kakovosti življenja prebivalcev na �ezmejnem obmo�ju, s poudarkom na 
prikrajšanih skupinah prebivalcev, na�rtujemo vzpostavitev Skupnega informacijskega centra 
SASOTEL – projekt SASOTEL, s katerim želimo dose�i preko koordiniranega sistema 
informiranja ve�jo informiranost prebivalcev o socialnih in zdravstvenih storitvah, boljšo 
dostopnost do teh storitev ter evidentirati morebitne potrebe po novih storitvah. Izvajalec programa 
bo Center za socialno delo Koper. V okviru projekta obenem na�rtujemo tehnološko nadgradnjo 
Centra za pomo� na domu Mali princ. 
 
Mestna ob�ina Koper je prijavila projekt SASOTEL na razpis Programa �ezmejnega sodelovanja 
Slovenija-Italija 2007-2013 - standardni projekti. V upanju na uspešno prijavo projekta so v 
ob�inskem prora�unu za leto 2010 predvidena sredstva za investicijsko dokumentacijo, del sredstev 
za ureditev in opremo prostora Skupnega informacijskega centra SASOTEL, sredstva za stroške 
popisa vseh obstoje�ih služb, storitev in izvajalcev storitev na podro�ju socialnega in zdravstvenega 
varstva na �ezmejnem obmo�ju, ki ga pokrivajo partnerji projekta in izdelave ustreznih baz 
podatkov za zagotovitev informacij prebivalcem navedenega obmo�ja. Predvidena so tudi sredstva 
za druge stroške izvajanja projekta ter del sredstev za stroške tehnološke nadgradnje Centra za 
pomo� na domu Mali princ.  
 
 
V na�rtu razvojnih programov za podro�je krajevnih skupnosti so zajeti na�rtovani  in predvideni 
investicijski programi, skozi katere se uresni�uje izvrševanje javnih služb in zadovoljevanje  potreb 
krajanov in krajevnih skupnosti v razvoju posameznega kraja oziroma obmo�ja.  
 
 
 
 
Št.: 410-198/2009 
 
Koper,  december 2009 
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